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KLERIKALAI GRIAUJA SAVIVALDYBES LIETUVOJE
Krikščioniu blokas pervarė 
įstatymą, naikinanti žmoniii 
renkamas įstaigas valsčiuose 

ir apskrityse

Pabaltos valstybės atima 
privilegijas sovietams

Bolševikai mėgstą tik gauti, bet 
nieko nenorį duoti.

Gompersas priešingas 
“trečiai partijai”

VVASHLNGTON, D. C., liepos 
3. — Prieš pat progresyviųjų 
ir darbininkų grupių suvažiavi
mą Clevelande, kame žadama 
nominuoti senatorius La Follet-

Justicijos Departamento 
agentai pasmerkti už 

kyšiu ėmimą

Štai tau - kunigu streikas!
Montenegro dvasiški pieihens 
reikalauja didesnės algos.

Berger renominuotas kon 
graso atstovu

Neteisėtai atidarytas seimo posėdis. 
Smurtas prieš opozicija.

Tokios 
vadina 

patarnautų 
tik reakcijos laimėjimui. Gom-

SMŪGIS LIETUVOS DEMO
KRATIJAI.

Išsipildė, Lietuvos klerikalai, 
pasigrobę į savo rankas visą val
džią, pasiskubino pravesti Sei
me įstatymą, panaikinantį savi
valdybių organus, — tokia žinia 
tik-ką atėjo iš Kauno.

Seimui krikščionys įteikė įsta
tymo sumanymą apie valščių ir 
apskričių valdybų panaikinimą. 
Vietoje šitų, visuotinu balsavi
mu renkamų įstaigų, valščių rei
kalai tuo sumanymu pavedama 
viršaičiams, o apskričių reika
lai — apskričių viršininkams.

Nežiūrint to, kad Seimo savi
valdybių komisija atmetė krikš
čionių sumanymą, jisai paduota 
Seimui svarstyti. Birželio 16 
dieną prasidėjo debatai.

ja. Laike debatų dėl jos, kleri
kalai vėl pavartojo smurtą prieš 
opoziciją. Seimui pirmininkau
jantis kunigas pašalino 10 posė
džių drg. K. Bielinį.

Bielinio “nusidėjimas” buvo 
tame, kad jisai savo kalboje pa
sakė, jogei “Lietuva gyvena re
akcijos sutemas”, kuriose “kle
rikalai nykštukai meta didelius 
šešėlius.”

Bet argi netiesa, kad tokia 
politika, kokią veda Lietuvoje 
klerikalai, yra tamsiausioji rea- 

netiesa, kad tik 
gali 

liaudies

kcija? Ir ar 
menkučiai žmogpalaikiai 
taip begėdiškai tampyti 
iškovotąsias teises?

(Smulkus tų įvykių 
mas tilps “Naujienose” 
dienį).

aprašy-
pirma-

NETEISĖTAS SEIMO PIRMI- i Busimos Londono konfo 
NINKO ELGĘSIS. rencijos dalyviaiSekančią dieną, birželio 17-ą, 

kun. Staugaitis, Seimo pirmi
ninkas, atidarė posėdį 10 minu
čių anksČiaus paskirto laiko. Ne-Jdono konferencijom kuri įvyks 
bodamas opozicijos atstovų pro- šio mėnesio 16 dieną ir kurioj 
testų, jisai tuoj aus pasiūlė nu- bus tariamos dėl Dawes’o eks- 
balsuot, kad butų uždarytas kai- pertų plano, be didžiulių alian- 
bėtojų sąrašas ir apribotas 5.tų valstybių pakviesta dalyvau- 
minutėmis kalbų laikas. Kleri-; ti taipjau ir mažosios: Graikija, 
kalų blokas “priėmė” tą pasiu- Portugalija, Rumanija ir Jugo- 
lymą. j

Po to pirmininkas pašalino iš 
Seimo salės socialdemokratų 
atstovą, drg. Galinį. Neatsilan
kius į posėdį vienam tautinių 
mažumų atstovui ir dviem at
stovam iš opozicijos, pervaroma 

*• pats įstatymo sumanymas ■— 
39 balsais prieš 34.

Tuo budu viena pamatinių 
žmonių teisių tapo palaidota. 
Lietuvos kaimus bei miestus da
bar valdys “načelninkai” ir 
“gubernatoriai”, o ne patys 
žmonės

LONDONAS, liepos 4.—Lon-

slavija. Naujųjų valstybių, kaip 
čechoslovakijos, Lenkijos ir Pa- 
baltės kraštų nutarta nekviesti.

Vokiečių valstybių premjerų 
konferencija,

BERLINAS, liepos 4. — Va-
_  kar čia prasidėjo Vokietijos fe- 

•deruotųjų valstybių premjerų 
konferencija, Berlino sušaukta 

i pasitarti dėl Dawes‘o piano. 
‘•Kanclerius Marx*as ir užsienio 

reikalų ministeris Streseman- 
nas davė pranešimą apie derybų 

.padėtį ir įrodinėjo reikalą tą 
■planą priimti.

Nors jokių rezoliucijų nebuvo 
priimta, manoma, kad premtje- 

I kiekvienas pritars valdžios po to gdIDin-| .
politikai.

SMURTAS PRIEŠ DRG. 
BIELINĮ.

Ant rytojaus
go” darbo Seimui prisistatė
naujas ministerių kabinetas su 
p. A. Tumėnu priešakyje. Tapo 
perskaityta valdžios deklaraci- Cerkvių likimas Rusijoj

Išakijo Soboras, parėjęs 11 mili- 
| jonu dolerių, virsta muzeju.LEGENDOS

Platusis stepas ir Juodoji' LENINGRADAS, liepos 4. 
jura, taipgi turtinga čigonų,^rkvių lankymas Rusijoj taip 
vaizduotė sutvėrė daugybę 
gražių legendų — padavimų.

Dvi gražios legendos, gi
musios tuose Stepuose — 
Danko širdis ir Lasso yra 
gražioje Maksimo Gorkio 
apysakoje

SENUTĖ IZERGUL 
kuri tilps NAUJIENOSE 
Nepraleiskite jų neskaitę.

sumažėjo, kad daugeliui jų ten
ka beveik durys uždaryti. To, 
kas surenkama iš tikinčiųjų, 
vargiai beištenka cerkvėms Iš
laikyti ir menkutes popams al
gas išmokėti. Del tos tat prieža
sties garsiojo Išakijo Soboro 

[administracija nutarė tą pul- 
■ kiausią stačiatikių šventyklą, 
,kuri pastatyti parėjo daugiau 
kaip 11 milijonų dolerių, paver

gti muzeju ir iš lankytojų imti 
įžangos mokesnį.

RYGA, liepos 4. — Latvijos 
ir Estijos valdžios nutarė panai
kinti privilegi jas duotas sovie- ’ te kandidatti i krašto prezidento 
tų Rusijos valdininkams naudo-Į vietą, Amerikos Darbo Federa- 
tis geležinkeliais papigintomis cijos prezidentas Sam Gomper- 
kainomis, o taipjau priversti sas savo laikrašty “Federatio- 
skaitmeningas sovietų prekybos' nist” paskelbia straipsnį, kuria- 
delegacijas Rygoj ir Taline (Re- me jis griežtai stoja prieš kuri- 
vely) išsiimti patentus, leidžian- mą “trečios partijos”, 
čius joms pirkliauti, lygiai taip, partijos kūrimą 
kaip kad turi daryti kitos priva- “avantiūra”, kuri 
tinės organizacijos.

Estija turi padarius septy- perso nuomone, labai progresy- 
devynias'vių kandidatų esą abejose seno- 

sutartis su sovietų valdžia, ga-*se partijose — republikonų ir 
rantuojančias Įvairius prekybos [demokratų — reikią tik jie rem- 
dalykais palengvinimus ir drau
gingus santykius. Latvija su 
Estija tečiau pamUtė, kad sovie
tai tik mėgsta gauti privilėgljų, 
ir jomis naudojasi, bet joms to
kių jau privilegijų niekados ne
duoda. Abidvi valstybes neteko 
milijonų dolerių vertės turto, 
kurį Rusija iš jų išsigabeno ka
ro laiku, kai vokiečiai ėmč verž
tis į Pabalti ją, bet bolševikai vi
sai atsisako jį grąžinti. Visa, ką 
jos iš bolševikų gavo, tai keletą 
vagonų bažnytinių varpų ir ve
žimus beverčių archivų; šiaip 
tos valstybės negavo nė tiek, 
kad galėtų padengti lėšas laiky
mo Maskvoj komisijų, kurios 
per daugiau kaip trejus metus 
vedė bergždžias derybas dėl at
gavimo turto.

Užsiima propaganda.
Tiek Latvijos tiek Estijos 

valdžios turi žinių, kad sovietų 
prekybos agentai nuolatos užsi
ima komunistine propaganda. 
Nė viena jų tečiau nenori pada
ryti tokios kratos, kaip kad vo
kiečiai buvo padarę sovietų mi
sijoj Berline, nes bolševikai 
prieš nieką nesustotų ir bema
tant areštuotų Latvijos ir Esti
jos diplomatinius agentus ir 
padarytų puolimą jų konsulatų 
ir atstovybių Rusijoj.

Nesenai pro Rygą išvažiavo 
Londonan Maskvos specialė mi
ško komisija siūlyti Anglijos 
kapitalistams ekspluatuoti tuos 
pačius miškus, kuriuos, pasira
šant Dorpato sutartį 1920 me
tais, bolševikai buvo pažadėję, 
kaipo atlyginimą, Latviams.

Moką brangią nuomą.
Abidvi valstybės kremtasi 

dar ir dėl to, kad jos leido bol
ševikams pasipirkti didelius rū
mus savo skaitmeningoms dele
gacijoms Rygoj ir Taline, po 
20,000 doerilų kiekvieną, tuo 
tarpu sovietų valdžia atsisakė 
leisti latviams ir estams pirktis 
kad ir mažus namus savo dele
gacijoms Maskvoj, versdama ir 
vienus ir kitus mokėti po 10,000 
dolerių nuomos metams už nedi
delius ir senus namus.

Latvijos valdžia paskelbė, 
kad jos atstovas Maskvoj įtei
kęs sovietų užsienio reikalų mi- 
nisteriui čičerinui notą, reika
laudamas, kad čeką paliautų 
areštavus visus asmenis, kurie 
atsilanko j Latvijos konsulatą.

nias, o Latvija dagi

Senesni ne Egipto karaliaus 
Tutanchameno kapai.

MASKVA, liepos 4. — Prof. 
Petras Kozlov, archeologas, iš
vykęs į Mongoliją tirinėjlmo 
tikslais, netoli Urgos rado seno
vės Kinų karalių kapus, senes
nius ne Egipto Tutanchameno 
kapas.

ti. Jkurus “trečią partiją” — ji 
atitrauksianti kai kuriuos pro
gresyvesnius elementus nuo rė
mimo tikrai progresyviųjų di
džiulių partijų kandidatų. Reak 
cingieji kandidatai savo baisų 
neprarasią, o progresyviųjų bai
sai busią suskaldyti, ir jie vis
ką prakišią.

NEW YORKAS, liepos 3. — 
Prisaikintųjų, teismais, teisėjui 
W o 1 verto n ’u i pirmi nji n k au j ant, 
tardęs buvusio justicijos de
partamento agento Gastono 
Means ir jo sekretoriaus Elme- 
ro Jarnecke bylą, pripažino 
juos kaltais abudu tapo pasmer-Į 
kti dvejiems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo Atlantoj, Ga., ir 
pasimokėti piniginės pabaudos; 
Meens $10,000., Jarnecke $5,000.

Means ir Jarnecke buvo kal
tinami, kad tarnaudami justi
cijos departamente, juodu ėmę 
kyšių už parupinimą degtinės 
šmugeininkams leidimų gauti 
vežimus degtinės iš valdžios 
kontrol i uoj amų j ų pi Isty tu vi ų. 
Iš tūlo Charles Johnsono Means 
gavęs vienu kartu kyšį sumoj 
20,000 dolerių.

VIENA, Austrija, liepos 4.— 
Jei kitados Rusijoj vagys su
streikuodavo policijai; jei Ame
rikoj bootleggeriai sustreikuoja, 
kodėl kunigams kartais nesu
streikuoti savo padėčiai page
rinti ?

Taip apsvarstę 
kunigai ištik rujų
streiką, nusitarę kovoti ligi jų 
materialinė padėtis busianti tin
kamai sureguliuota, paprastais 
žodžiais sakant, ligi jie gausią 
daugiau algos. Savo (reikalavi
mus jie įteikė Montenegro vys
kupui.

Montenegro 
ir paskelbt

TRAUKINIŲ SUSIMUŠIMAS.

Keturi pasažieriai užmušta Ir 
keliolika sužeista.

Masiniai mitingai ir de
monstracijos Japonijoj

5,000 kepuriy ir skrybėlių 
dirbėjų streikuoja

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
4. — Tarp Tlalnepantlos ir At- 
zpotzalkos, apie septynias my
lias nuo Meksikos Miesto Įvyko 
traukinių susimušimas. Toje ka
tastrofoje keturi žmonės buvo 
užmušti ir keliolika sužeisti.

MMAVAl’KEE, Wis„ liepos 
3. — Wisconsino socialistų par
tijos referendumu kongresma- 
nas Victor L. Berger liko vėl 
nominuotas Į kongreso atstovų 
huto narius.

Berger yra vienintelis socia
listų atstovas \ AVashingtono 
kongrese.

Vergininky valstija

TOKIJO, liepos 2. — Vyriau
siuose Japonijos- miestuose — 
Toki joj, Kiotoj, Osakoj, Kobei 
ir k. vakar įvyko dideli ma
siniai nyttingai.*)ir demonstra
cijos protestui prieš Jungtines 
Valstijas dėt išskyrimo japonų 
i m ifcraci jos. Domo n straci j ošė
Kiotoj dalyvavo 20,000 rezer
vo:s kareivių.

* Japonų imigracijos į Jungt. 
Valstijas išskyrimo įstatymas 
įėjo galioti su liepos 1 diena.

NEW YORKAS, liepos 3. — 
Šiandie sustreikavo penki tūks
tančiai New Yorko kepurių ir 
skrybėlių dirbėjų, priklausančių 
United Cloth Hat and Cap Ma- 
kers’ unijai. Streikininkai nerei
kalauja nė didesnės algos, nė 
trumpesnio darbo laiko, tik kai 
kurių tekninių pakeitimų kont
rakte* su samdytojais.

Rusų valdininky armija 
keliauja Francijon

PASIPIOVĖ—GAL LIETUVIS.

Alfonsas Cudeikis, 1440 
North Paulina St., ga> ęs proto 
pamišimą praeitą pirmadienį 
persipiovė sau gerklę. Dar gy
vas nugabentas į Cook Kauntės 
ligoninę jis ketvirtadienį mirė.

ATLANTA Georgia, lie
pos 3. — Georgijus valstijos 
atstovų butas 170 balsais prieš 
3, o senatas vėl 34 balsais prieš 
0 priėmė rezoliuciją, atmetančią 
proponuojamą XX priedą prie 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos, kuriuo butų duota kongre
sui galios reguliuoti ir uždrausti 
darbą nemečių vaikų iki 18 me
tų amžiaus.

[Verta pažymėti, kad 1920 me
tų cenzo parodymais 15.3 nuo
šimtis Georgijos valstijos gy
ventojų buvo analfabetai — ne
moką nė skaityti nė rašyti. Ta
tai tur būt paaiškina, dėl kę tos 
valstijos įstatymų leidėjai toki 
reakcininkai — vergijos palai
kytojai.]

Smuis išrinktas Pietų Afrikos 
parlamentan

ŽYDŲ VADAS NUŽUDYTA.

KAIRO, Egiptas, liepos 2. — 
Praeitą naktį nežinomas asmuo 
čia nušovė žydų artodoksų vadą 
Drą Diahaną. Užmušėjais pasi
slėpė.

CAPETO\VN, Pietų Afrikos 
Sąjunga, liepos 4. — Gen. Jan 
Christian Smuts, buvęs Pietų 
Afrikos Sąjungos premjeras, 
kurio partija pastaraisiais rin
kimais buvo sumušta, likos iš
rinktas parlamentan Stander- 
tawno, Transvaly, atstovu.

TRAUKINYS PERVAŽIAVO 
VAIKĄ.

Bet 2 metų Viktoras išliko svei
kas ir gyvas.

HAMMOND, Ind., liepos 2.— 
Chicagos tarpmiesčių greitasis 
trijų vagonų traukinys, bėg
damas pro Indianą Harbor, par
mušė dviejų metų vaiką, Vik
torą Kasją, ir visas traukinis 
perbėgo per jį. Bet vaikutis iš
liko sveikas ir gyvas, tik su 
guzu kaktoj. Parblokštas ant 
žemės jis kniupščias gulėjo 
tarp geležinkelio bėgių ir tuo 
budu išliko nepaliestas.

ORAS
Chicago ir apielink.ė — šian-

Įdie gražu; truputį šilčiau, sako 
oro pranašas; vidutinis mainą- 
sis vėjas.

Vakar vidutinai temperatūra 
siekė 630 F.

Šiandie saule teka 5:19, lei
džiasi 8;29.

PINIGŲ KURSAS
Ketvirtadienj, liepos 3, užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ....
Danijos, 100 kronų .........
Italijos, 100 lirų .... ..........
Francijos, 100 frankų ....
Lietuvos, 100 litų ..........
Norvegijos, 100 kronų ... 
Olandijos, 100 florinų .....
Suomijos, 100 markių .... 
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų ..

$4.32 
$4.55 

$15.90 
. $4.34

$5.15 
$10.30 
$13.44 
$37.65

$2.52 
$26.60 
$17.80

PARYŽIUS, liepos 4. — Nors 
Franci jos valdžia dar nepaskel
bė savo nusitarimo pripažinti 
sovietų valdžią, bet pastarajai 
prašant pasirašyta 1,200 vizų 
bolševikų valdininkams atvykti 
į Fran’ciją. Sovietų delegacijos 
vadams kvatiera nusamdyta 
vienam'e puikiausiųjų Paryžiaus 
hotelių.

ŠOK GĖRĘS, ŠOK NEGĖRĘS

Bet 73 valandas šokti be palio
vos ne dažnas norės.

KANKAKĖE, III., liepos 4.— 
Vietos jaunikaitis .James 'Lamb 
ir Miss Althea Montie sumušė 
šokių ilgumo rekordą. Juodu 
be pertraukos iššoko septynias
dešimt tris valandas. Prieš tai 
dar juodu, šokdamu su kitais 
partneriais, buvo be paliovos 
iššokę aštuonioliką valandų, 
taip kad išviso kartu jųdviejų 
šokimas tęsės devyniasdešimt 
vieną valandą.

SUDEGĖ AMERIKOS RAUDO- 
NOJO KRYŽIAUS SANDĖLIAI

ATĖNAI, Graikija, liepos 2. 
— Gaisras sunaikino vakar 
Raudonojo Kryžiaus sandėlius 
Pirėjuj. Tie maisto ir medika
mentų sandėliai buvo skiriami 
Graikų pabėgėliams šelpti.

ALBANIEčIŲ VADAS TRE- 
MARA NUŽUDYTAS

ATĖNAI, Graikija, liepos 4.— 
— Albanijos valdžios kariuo
menės vadas, generolas Tre
morą, esąs nužudytas. Jį nužu
dę pabėgusio premjero Ahme- 
do Zogu šalininkai.

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
čiamieji 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 telegramai s
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 
East 115th St

APTIEKA: 233

1739 So. Halsted St., Chicago, UI



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis,'Liepos 5, 1924

Įvairenybės
100,000 FRANKŲ ŠUNS

PAMINKLUI

Kunigaikštytės Labanov Bos- 
tovskoj “my lėtinis,” šunytis 
“Loulu,” turbut, pirmutinis- pa
saulyje, susilaukė sau pamink
lo už 1(X),(XX) frankų!

Taip bent skamba testamen
tas pakvaišusius aristokratės 
mirusios 1919 m. Ženevoje.

Velionė buvo viena skaitlin
gų patvirkusio Aleksandro II 
meilužių, kurios naudojosi jo 
žmonių teisėmis...

Ji kilusi iš garsios rusų ku
nigaikščių Jurjevskich šeimy
nos. Tų kunigaikščių giminė 
Rusuose' skaitoma viena se
niausių; jos prabočių laikomas 
patsai Biurikas.

Išsigimėlės teistamentų apie 
paskyrimų šuns paminklui to
kios didelės sumos gimines 
bandė panaikinti, bet veltui. 
Einant teismo sprendimu, ve
lionės valia privalo būti įvyk
dyta !...

štai prie ko dasiyrė Riuriko 
ainiai galingojo kadaisia sosto 
šulai! štai supuvusios rusų aris
tokratijos tik rasa i veidas ir 
jos kultūra!...

X-e voltui “tiivorc^ia i” tevy- 
nčje paskelbė kraujuotą inter- 

naeionalų!
Tokiomis pat pėdomis eina 

ir patvirkusios amerikones. Tū
la Lucinola E. Shay užrašė sa
vo vyrui — 10,(XX) dolerių, tuo 
tarpu kai žymių likučių dalį pa
skyrė savo mylimiems šuny- 
čiams. Bet čia amerikonę ga
lima šiek tiek pateisinti: mat, 
ji neturėjo vaikų iš vienos pu
ses, gi iš kitos ir vyrų nepa
miršo!... [“T.”]

881 mylių vandenyno pakran
tės, iš kurių 578 mylių tenka 
Naujorko valsčiui, gi likusieji 
— Naudžersi. Jame randa už
darbio 200 garlaivių kompani
jų. Bendras prieplaukų ilgis 
siekia 990 mylių. Per vienerius 
metus uoste atsilanko virš 5000 
garlaivių, o kas 20 minučių iš 
vandenyno įplaukia į uostų 
naujas laivas.

Krovinių apyvarta uoste sie
kia 75 milijonų tonų (tona — 
60 pūdų) pervežamų gelžkelių 
pagalba, ir 40 milijonų tobų 
vandens keliais. Krovinių kai
na įvertinama 18 milijonų do
lerių vienai dienai arba 6,648,- 
956,992 dol. į metus.

Iš vietos paskyrimo krovinių 
didžiausios reikšmės turi vai
siai bei daržovės, kurių įveža
ma: bulvių — 23^000 vaMonit, 
bananų — 13,(XX), obuolių — 
42,000, apelsinų 10,518 Ivag. 
ir t. t., — viso 145,000 vago
nų. [“T.”] —A. P.

ŽMOGĖDROS

Nepaisant, kad mes gyvena
me šviesos bei kultūros amžiu
je, vis tik pasaulyje rasi dar 
nemaža užkampių, kur viešpa
tauja žiauriausi papročiai. Yra 
tokiu žemės ploty, kur dar ne
išnyko taip vadinamieji žmo- 
gedros, kurie tebetykoja bal
tąjį žmogų (europietį), kad tik 
jį, progai pasitaikius, nučiupus 
ir patikimų sėbrų draugystėje 
suvalgius.

NAUJORKO UOSTAS.

Vienas didžiausių uostų pa
saulyje, be abejo, yra Naujor- 
ko uostas. Kiek milžiniškos ja
me yra atliekamos operacijos, 
parodys eilė šių skaitmenų, 
apibudinančių jo dydį. Reikia 
pasakyti, jau pastaruoju laiku 
uosto švietimo taryba išleido 
tam tikrų knygų, kurioje til
po ne tik Naujorko uosto ap
rašymas, bet ir numatomieji! 
darbai jam dar praplėsti.

Naujorko uostas užima ne
mažų žemės plotų, kurs siekia 
1500 ketvirtainių mylių (čia 
turime omenyje anglų mylia, 
5.2X0 pėdų), apgyventų 8 mi
lijonais žmonių. Uostas užima
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Priežiūra kūdikio lovoje

KMIklf aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvo, 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, karį mes ta

rime reguUariJkale laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdealL.

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius bosiančioms 

motinoms ir motinoms jau
ny kūdikiu.

Dažnas pozicijos permainymas be
gulint lovoje yra svarbus kūdikiui, ne
tik kad tuomi jis geriau pasilsės, bet 
dar tuomi, kad niekad kraujas neuž
tekės. Kasdien reikia kūdikis išmau
dyti. Maudynė dėl karščio (apie 9(1 
laipsnių F.) gali būti duodama sykį 
ar du j dieną, jei karštis didelis.

KŪDIKIŲ
DEROVes skVRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Temperatūra

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

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

-

G E R B, Naujienų skai
tytoje* ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurio* 
Mkelbiasl Naujienose. *

Maudynės temperatūra turi būti 
nustatoma termometru. Maudant rei
kia imti visas apsaugas, kad sergan
tį kūdikį neperšaldžius, arba neišbai- 
džius, ar suerzinus. Karšty galima 
ant’ galvos uždėti šaltą kompresą ar
ba ledų maišelį, kada maudai dėl su
mažinimo karščio. Jei rankos ir kojos, 
šaltos, vartok šilto vandens bonkas.

Sunkioje ligoje maistą reikia su
mažinti.

Girdymus vandeniu yra didelės 
svarbos ligoje. Reikia vandens siūlyti 
dažnais protarpiais, jei galima, tai 
kas valandą, kūdikiui budint, ir rei
kia užsirašyti kiek per 24 valandas 
sugeria.

Vidurius sergančio reikia liuosuoti, 
kasdieną; jei reikalas yra, tai išplau
ti, arba šilto vandens įlieti. Reikia 
atžymėti kiekį šlapumų ir duoti dau
giau vandens, jei urejos maža.

Yra faktas, kad sveiki kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mais
tas ir tinkama priežiūra turėtų pada
ryti kiekvieną kūdikį stiprų ir vikrų. 
Jei negali savo kūdikio žindyti, jū
sų pirmoji mintis turėtų būti Bor- 
den’s Eagle Pienas. Per tris gent- 
kartes motinos jį vartojo, pamatę, 
kad jų kūdikiai tuoj pradėjo augti 
ir tarpti kaip tik gaudavo Eagle 
Brand. Borden Kompanija per tris 
gentkartes įtikino tūkstančius tėvų, 
kad jų kūdikių sveikata yra svar
biausias žingsnis prie jų busimo pa
sisekimo gyvenime. Borden’s Eagle 
Pienas išauklėjo milijonus kūdikių į 
sveikus ir vikrius vyrus ar moteris.

Trylika ne išrodo daugeliui moti-* 
nu kaipo senas amžius mergaitei. Bet 
pasiekus šį amžį, ją suima jausis 
vilties ir susijudinimo, kurio motinai 
ji išaiškinti negali, šitas brendimo 
periodas yra rimčiausias momentas 
mergaitės gyvenime dėlto, kad tuo 
laiku visas jos kūnas keičiasi, ir rei
kalinga tada pilna motinos priežiū
ra. Pridedant Eagle Pieną prie jos 
valgių gali jai pagelbėti, nes suteik
si reikalingą veikėją, kuris laimingai 
ją pervežė per šitą pavojaus periodą. 
Turėtum duoti du Šaukštu ant die
nos, geriausia paryčiu ir po pietų. At- 
miešk su trimis ketvirtadaliais puo
delio šalto vandens. Eagle Pieną ga
lima sukombinuoti su suplaktu kiau
šiniu ir skanskoniu, su ginger ale, 
vynuogių ar kitų vaisių sunka, arba 
koko.

Skaitykit Šitus straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

Nepaisant, kad europiečių 
yra be galo daug daroma ir 
nemažiau padaryta kalbamoms 
laukinėms tautoms sukultū
rinti, bet visRi -sakysime, cent
rinėje Aifrikojie, žmogėdros te
begyvuoja iki šiol taip, kaip ir 
seniau gyvavo. Kai kurios mu
rinų tautelės užsigina, buk jos 
nevalgo žmogienos. Beit tas 
nei kiek nekeičia tiesos, kad 
Kongo ar kito pietų krašto gy
ventojo sieloje, jus gelmėse 
gludi tam tikras palinkimas į 
žmogiena.

Karts nuo karto pasitaiko 
čionai, kad paslaptingu bildu 
pradingsta sunūs ar duktė bal
tojo plantatoriaus, kartais 
dingsta dievotas misionierius, 
'tai vėl išgaruoja europietis ka

reivis, kuris perdaug atsitoli
no nuo savųjų tarpo.

Dedama, žinoma, pastangų, 
dingusioms surasti, bet daž
niausiai nepasiekiama tikslo. 
Tai juodieji žmonės suėdė sa
vo baltąjį brolį...

Reikia manyti, kad žmog
ėdrų virėjas nesigaili triūso bei 
savo gabumų atatinkamam pie
tų skonyje, kepsnio apdirbi
mui. Tuo labiau, kad panašus 
“gardumynai” kas kart vis re
čiau pasitaiko, o europiečiai 
darosi žiauresni. Už panašų 
nusižengimų europiečių nusta
tyta mirties bausmė, nepaisant 
ar užkluptasis yra kaltas, kai
po žudytojas, ar jis dalyvauja 
vien tik kaipo svečias “užkan-

. K ' >

Todėl, kad žrpogėdrų kom
panijai pasitaiko vaišintis eu
ropiečio kumpiu ar dešromis, 
jie atlieka tai, taikydami visas 
atsargumo priemones. Bet ne 
visuomet, žinoma, apsieina be 
nemalonumų, o kartais tenka 
ir galvom atsilyginti.

Porų mėnesių atgal, prancū
zai vienoje savo kolonijų Afri
koje užklupo žmogėdrų lizdą, 
kai šie gerai įkaušę (jie gami

na palmių degtinę) pradėjo 
tarp savęs skerečiuotis bei Su
kauti. Apsupti kariuomenė>s iš 
visų pusių, jie negalėjo pa- 
sprukti. Rezultate buvo suim
ta 30 žmonių.

Visus juos teismas pasmerkė 
nužudyti ir per 21 valandas bu- Į 
vo sušaudyti.

Taip kariauja baltieji su sa
vo juodaisiais broliais. J. V-nas

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT NAUDOS. j

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h Si., Chicago 
Tel. Bodevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

A. F. Czesna Hotel
• »• t * • • ’ ?

Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradoma mineralines sietinės vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. GydoiTTc Lumbago, Reumatizmą, Srfa- 
ticą, Paralyžių ir visa^ nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis'braukymas, elek
trinio ir švedišku.budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti "25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos clel 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika
linga.

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4552

Franklino
' • ? į • "V

Botaniški žiedai ir gyduolės nuo

Viduriu, Kepenų, Kraujo ir Inkstų 
Puikiausias pasaulyje 

reguliatorius

Už vieną dolerĮ gausite žyduoliui

visam menesiui.

F ' 1 1 • *ranklm s
Laboratory

3252 Wallace St.,

Chicago, U. S. A.

ISSIKIRPKIT Šlį APUŪČių- ISPILDYKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISį SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramą. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— vis vien ar didelė ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigų siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus paduotus klausimus.

SIUNTfiJO ADRESAS AMERIKOJE
• /

Vardas ir pavarde .......................................................  <.............................................. „..... ..................
• \

Numeris namo ar bakso......... ............................... .gatvė .................... J................................ . ........

Miestas ....................................... ................... ........................  Valstija .............................-........... ..................-.................

Indedu money orderį (ar pinigais) ........................ ‘............ dolerių ............... centų ($.......... )

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA

Vardas ir pavardė ..............-.............. . ......... .... .........................;......................   ...

Kaimas .............................................   ..... Valsčius....................... . ....... .................................

Paštas ......................... ............................................  Apskritis..... .!.............. ......... ........................ ........

Siuntėjo parašas................................. .................................................
PASARGA: Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.”

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
■ (Mokestis už telegramą įskaityta)

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
į tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų.

K. GUGIS
ADVOKATAS

"' Miesto ofisai
127 N. Dearbom.SU Room 111-11! 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-0
Gyvenimo vietai 

3328 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: nuo d iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvertą. I 

lifedlilonola nuo 9 iki 10 ryto.

i— » —--------------

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Loavitt St.
Telephonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias Hylstsi visuose t«i>- 
muoBe. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokiu® Dokumentu®, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namu®, Karmai ir Biznius. Skoli
na Pinigu® ant pirmo mergišiau 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGMNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egsami* 
nuo j a Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir iealiojimua.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDLNG 

Telefonas Kandolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
............■i ii i. į,»

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 Weat Monroe Street, Chicago. 

Telephone Kandolph 2990 
Rez. 8203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietu vys Advokate® 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom S’L, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tei.i Pullman 6877.

Tai. Daarbora 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington A Clark

JIaaji Tel.i Hyde Park 8895

Z—.........

A. A. OLIS 
ADVOKATAS’

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

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

6-8 v. v. apart Panedelio ir 
Pėtnyčios.V—■■ ' „

'"v. W RUTKAUSKAS- 
Advokatas

29 Sa. La Šalie St. Room 589 
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago. 
Tel. Yarda 4681

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6209 

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

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

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind. 
1-- .

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riui. Jie bus brangesnis po minosie 
gegužio. Šutau py kit pinigų tiąsiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING STJPPLY CO. 
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 422)

Dearbom.SU
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KORESPONDENCIJOS
Racine, Wis. ir tokių gyvų ir reikšmingų 

minčių retai kada tenka girdė
ti. žodžiu, visas suvažiavimas 
buvo labai sėkmingas.

Užbaigus suvažiavimą ir pa-
sutvertas Wisconsin valstijos T.

M. D. kuopų apskritis. — S. Į
L. A. 10-to Apskričio su važia- pietavus, daugelis tų pačių at- 
vimas. — $100 Lietuvos švie
timui.

stovų, kurie dalyvavo suvažiavi
me, o kiti ir vien tuo tik
slu atvykę, susirinko kaip 3:30 
vai. po piet pasitarti apie sutvė
rimo T. M. D. apskričio. Pasi
tarime dalyvavo 8 atstovai (du 
neatvyko), kurie atstovavo tris 
kuopas — Kenosha 119 kp., Ra
cine 121 kp. ir Milvvaukee 601

Racino lietuviai džiaugiasi ir 
didžiuojasi tuo, kad čia laiks 
nuo laiko būna svarbių pažan
giųjų Wisconsino lietuvių suva
žiavimų, didesni parengimai, ar 
šiaip pažangiųjų lietuvių pasi
tarimai — seimeliai aptarti did-| 
žiųjų organizacijų reikalus ir nu
statyti jų veikimą.

štai kad ir birželio 22 d. Ji
ilgai liks musų atmintyje, nes tą I sias kuopas
dieną tapo sutvertas naujas Wis-| taipjau rengti bendrus visų kuo- 
consino valstijos T. M. D. apskri
tis, o taipjau tą pačią dieną įvy
ko S. L. A. 10-to apskričio suva
žiavimas. Nors trumpai norisi 
priminti tos dienos įvykius ir 
nutarimus.

S. L. A. 10-to apskričio suva
žiavimas buvo pusmetinis. Jis 
prasidėjo 10 vai. ryte, pirminin
kaujant Jonui Marcinkevičiui. 
Dalyvavo visos prie apskričio 
priklausančios kuopos, kurios 
prisiuntė 16 delegatų. Kartumu Į 
valdybos nariais su sprendžia
muoju balsu buvo 19 atstovų.

Padaryta šiuos tarimus:
1. Pirmiausia užgirta tarimus | cine, Wis.

pereito metinio suvažiavimo ir 
taipjau visus valdybos tari
mus. '

2. Nutarta paaukoti Lietuvos 
švietimo reikalams $100 iš ap
skričio iždo. Ta auka tapo pa
skirstyta sekamai: Lietuvos Mo
kytojų Profesinei Sąjungai pa
skirta $50 ir statomai Mariam- 
polės Kealei Gimnazijai irgi $50.

3. Nutarta pasiųsti pasveiki
nimą S. L. A. Seimui ir drauge 
$25 auką Našlių ir 
Fondai).

4. Nutarta paskelbti 10-to ap
skričio konkursą gavime naujų 
narių. Už prirašymą prie S. L. 
A. kuopų, organizatoriams ap
skritis skyria sekamas dovanas: 
už prirašymą 35 narių $25, už 
prirašymą 20 narių $15 ir už 
prirašymą 10 narių $5. Konkur
sas prasidės liepos 1 
iki sausio 15 d., 1925

5. Nutarta sekamą 
skričio suvažiavimą 
Milvvaukee, Wis.

Iš kuopų raportų 
kad kuopos veikia didele ener

gija, kad daugiaus ir norėti ne
galima.

šis pusmetinis suvažiavimas, 
kuris buvo laikomas Lietuvių 
Dramos Kliubo svetainėje, 310 
Main St., buvo daug rimtesnis 
už metinį suvažiavimą, nes rim
ti atstovai sudarė didžiumą ir 
todėl tokiais rimtais tarimais tik 
pasidžiaugti galima. Linkėtina, 
kad kuopos rinktų atstovais ir 
į metinį suvažiavimą tik tuos, 
kuriems rupi S. L. A. labas ir 
gerovė. Komunistams gi nerupi 
S. L. A. reikalai, bet vien kė
limas suįrutės laike suvažiavi
mų. Todėl iš tokių delegatų nė 
kuopai, nė apskričiui naudos nė
ra ir todėl kuopos gerai pada
rys, jei su tokiais triukšmada
riais jos apsilenks. Suvažiavimą 
vedė pirmininkas Jonas Marcin
kevičius.

Po suvažiavimui vietos lietu
viai patiekė svečiams skanius 
pietus. Pietus buvo laikomi toje 
pačioje svetainėje. Laike valgio 
ir po jo pasakė trumpas prakal- 
bėles pirm. J. Marcinkevičius, J. 
Pilipas, F. Beržanskis, J. Kas
putis, F. Jurkus, Kazys Braze- 
vičius ir S. Beržienė. Seserys gi 
p-lės Petkiutės gražiai padaina
vo porą dainelių. Laike pietų 
tvarką vedė M. Kasparaitis, ku
ris varde 10-to apskričio gražiai 
padėkojo p-ioms Philips ir Me- 
Žinienei už jų taip rūpestingai 

surengtus pietus, prie kurių jos 
daug triūso padėjo ir palinkėjo 
delegatams laimingos kelionės. 
Visų kalbėtojų pasakytos pra- 
kalbėlės buvo įvairios ir įdomios

Našlaičių

m.

laikyti
ap- 
So.

pasirodė,

joti, kad naujo apskričio dar
buotė bus sėkminga, o jiems 
dar padės kiti geros valios žmo
nės, kurie nori padėti skleisti 
apšvietą.

— Gyvenimo ligi n to jas.

VVilkes Barrs, Pa.
Seimo koncertas. — Vaičkaus 

teatras

vaka- 
įvyko

Birželio 25 d., seredos 
re Y. M. C. A. svetainėj 
šaunus koncertas palinksmini
mui S. L. A. seimo delegatų, 
kurie šioj pačioj svetainėj lai
kė S. L. A. 33-čią Seimą.

Koncerto programas susidėjo
kp. Visi dalyvaujantys vienbal- iš dainų ir muzikos. Ją išpildė 
šiai išsireiškė, kad reikalinga su- Į F. Stankūnas, basas, iš Brook- 

lyn, N. Y.; Valerija D. Mockai-i 
tė, smuikininkė, iš Philadelphia, 
Pa.; J. A. Basanavičiutė, piani
stė, iš Kingston, Pa.; Anelė E. 
Salaveičikiutė, dramatiškas so
pranas, iš New Britain, Conn.; 
Adelė Puskunigiutė, jauna dai- 

Įmui. Visiems išreiškus savo nuo- nininkė, iš Wilkes Barre, Pa. Į 
monę, ir tapo vienbalsiai nutar
ta apskritį sutverti, taipjau iš
rinkti ir apskričio valdybą.

Valdybon išrinkta: pirminin- 
ku Jonas Baukus, raštininku M. 
Kasparaitis, iždininku Juozas 
Kasputis, organizatorium Stasė 
Beržienė.

Be to padaryta šiuos 
mus:

1. Nutarta 
uiošti vakarą

tverti apskritį, kad jo pagelba 
butų galima gaivinti apsnudu- 

ir tverti naujas,

pų vakarus ir kitokius parengi
mus, likusį pelną skiriant kny
gų leidimui ir moksleivių šelpi-

orui atvėsus pa
su programų Ka

leisti laimėjimuiI 2. Nutarta
I Vinco Kudirkos raštus ir Kultu- 
Iros Istoriją.

% 3. Nutarta greitai susižinoti 
su So. Milvvaukee lietuviais ir 
ten sutverti naują kuopą.

4. Nutarta dėti visas pastan
gas sutvirtinti esančias kuopas 
ir padidinti skaičių jų narių.

5. Nutarta metinį suvažiavi
mą šaukti pradžioje 1925 m. 
Vietą ir dieną paskirs valdyba.

Naujam apskričiui knygas su-1 
pirkti tapo atstovų sudėta $3.71. 
Suvažiavime tvarką vedė J. Rau
kus.

Reikia džiaugtis, kad Wiscon- 
sino valstijos lietuviai, lig po il
go pailsio, pradeda atbusti ir 
ruošiasi prie plataus apšvietus 
darbo. Linkėtina, kad naujas T. 
M. D. apskritis tiek pat sėkmin
gai darbuotųs, kaip kad darbuo
jasi S. L. A. 10 apskritis. O ži
nant tokius darbuotojus, kaip 
V. Genšauską, A. Pakšį, J. Pi- 
lipą, S. Beržienę, J. Kasputį, J. 
A. Baukų, M. Kasparaitį ir Kas
parą, su jų didele energija ir ne- 
atlaidžiu veikimu, netenka abe-

Visas programas buvo išpildy
tas gana gerai, ypač p-lė A. Sa- 
laveičikiutė yra antra musų Ma
riutė Rakauskaitė; turi gražiai 
apdirbtą didelę soprano balsą ir 
neblogą mimiką. Smuikininkė 
p-lė V. Mockaitė gerai virgdo 
smuiką ir priklauso prie gerųjų

tari- smuikininkių. Apie Brooklinietį j 
F. Stankūną galima pasakyti, 
kad dainininkas iš jo nebus, o 
ir persunkiąs, kai dėl jo balso, 
dainas dainuoja, kaip tai: Apie 
Blusą (iš “Fausto”) ir Come 
Del Ciel Precipita (iš “Mac- 
beth”). Klausantis išeina nė šis 
nė tas, nes dainininkas kamuo
jas ir visai pagadina dainą. Juk 
yra daug lengvitį dainų pasirin
kimui.

Ačiū komitetui už pasidarba
vimą ir surengimo koncerto, ku- i 
ris labai S. L. A. delegatus pa
linksmino.

J.. Vaičkaus teatras

Birželio 26 d. toj pačioj sve
tainėj, kurioj buvo ir*koncertas, 
J. Vaičkus, artistas iš Lietuvos, 
su savo pagelbininkais J. Diki- 
niu ir P. Tandžiuliute statė vie
no veiksmo dramą “Tėvo Meilė” 
ir dvi komedijas “šalaputris” ir 
“Teisinga Pati”.

Buvau daug girdėjęs iš laik
raščių apie J. Vaičkaus teatrą 
ir man buvo labai įdomu pama
tyti jį. Turiu pasakyti, kad ne- 
apsiviliau. J. Vaičkus ir jojo tru
pa yra gerai išsilavinę ir suga- 
bųs (artistai ir publika niekados 
neapsivils juos pamačiusi). i

J. Vaičkaus atsilankymas

Perkelk Dabar Savo Pinigus 
iš Kitų Bankų

J šią pirmutinę, seniausią ir geriausią Lietuvių Valsti- 
jinę Banką Amerikoje, kur Saugumas ir Patarnavimas 
yra pamatas augimo šios stiprios Bankos.

Pradėk taupyti su $1.00 ar daugiau ir už visus pa
dėtus pinigus j šia didžią Banką iki Liepos 15 d. š. m. 
gausite 3 nuošimti i metus už vieną menesį ant Sausio 
1, 1925 m.

Siunčiame pinigus Į visas pasaulio dalis doleriais ąr- 
ha litais dienos kursu, parduodame laivakortes ant visų 
Linijų, inšiurinain namus ir rakandus nuo ugnies,, darome 
paskolas ir parduodame Pirmus Morgičius kurie atneša 6 
nuošimtį į metus.

Kapitalas ir perviršis

$275,000.00
Banko turtas virš

' $3,000,000.00

Metropolitan State Bank 
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA 

2201 W. 22nd H ST. 
CHICAGO.

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

Amerikoj tvirtai sustiprins mu
sų menką ir netubulą sceną. 
Kaip girdėti, apie vidurį spalio 
mėnesio J. Vaičkus ketina būti 
pas mus, Chicagoj. Labai butų 
geistina gerbiamus svečius turė
ti Chicagoj ir kad jie parodytų 
tikrą vaidinimą Lietuvos teatro. 
Chicagiečiai gi pilnai įvertins 
jųjų darbą. — P. M.

Įvairios žinios iš lietu 
viii gyvenimo

Naujas daktaras

MAHANOY CITY, PA.
Pennsylvanijos universitete 

medicinos mokslą baigė šiemet 
Dr. W. G. Darasevičius.

Užsimušė jaunas lietuvis

Naujas advokatas

CARLISLE, PA.
Vietos kolegijoj advokato mo

kslą 
New 
turą

baigė Jurgis Milevičius iš 
Philadelphia, Pa. Advoka- 
praktikuos jis Chicagoje.

čižausko koncertas

CLEVELAND, O.
Birž. 14 d. buvo vietos vargo

nininko čižausko ir jo mokinių 
koncertas, žmonių betgi buvo 
mažai.

Vaičkaus Dramos Teatras

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
ĄKUŠERKA

8191 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Te!. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
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
PHILADELPHIA, PA. | 8, 7to iki 1 p°

Geg. 24 d. Vaičkaus Dramos |9 vaJ vakare 
artistai buvo surengę vaidinimą 
trijų veikalėlių. Vaidinimas vi
siems labui patiko.

BALTI MORE, MD.
Geg. 27 d. Vaičkaus Dramos 

artistai vaidino tris veikalėlius
SHENANDOAH, PA.

Vincas Kepčinskas, 15 m., įli
po į medį pataisyti paukščių liz- — dramą Pietro Caruso ir ko
dą, bet paslydo ir iš medžio iš- medijas 
krito.
elektros vielų ir liko ant vietos 
užmuštas.

Susimildamas ir Ap- 
Krisdamas užkliuvo už drausta Pati.

Nužudė pačią už atsisakymą 
dirbti munšainą

MINERSVILLE, PA.

ANGLIJOS-AMERIKOS ADVO
KATŲ SUVAŽIAVIMAS.

LONDONAS, liepos 2.— Atei
nantį mėnesį Londone įvyks 
Anglijos ir Amerikos advokatų

Kadangi jo pati atsisakė dary- J asociacijų suvažiavimas. Suva- 
ti munšainą, Jonas Musčinskas žiavime dalyvaus daugiau kaip 
trimis šūviais nušovė savo pa-’1100 advokatų iš Jungtinių 
čią ir pabėgo iš miestelio. Poli- valstijų, apie 250 iš Kanados, 
cija jo dar nesurado. Suvažiavimą kviečia British 

j Bar Association.

Užkvietimas
4 < ■

Susipažinimui
Sunkiausia dalis suradimui sau draugų, tai su
sipažinimas. Jei kiekvienas skaitytojas šio laik- 

' raščio pažintų mumis kaip kiti 35,000 žmonių, 
kurie taupo savo pinigus pas mumis ir žino mus, 
tai jie visi butų musų draugai ir kostumeriai. Jie 
mėgsta daryti biznį čionai, nes čia yra kiekvie
nas apsaugojimas moderniniame biznyje, kaip 
patikrinus, jogei šis bankas yra saugus ir, kad 
jis teikia greitą ir gerą patarnavimą — malo
niu ir draugišku budu.

Jus esate kviečiami atsilankyti ir susipažinti su 
. mumis ir persitikrinti patys kokiu maloniu bu- 
• du musų kostumeriams yra patarnaujama; pa

matykite patys kokia puiki yra musų banka, ku
ri padaro įspūdi didelio svetingumo.

Ateikite ir susipažinkite. Jus busite ponas ar po
nia kostumeriai, kurį mes pažinsime tikru var
du ir busite vienu iš daugelio tūkstančių, kurie 
daro biznį šioje bankoje. Kad palengvinus jums 
padaryti pas mus pradžių, mes dedame apačioj 
kuponų, jis vertas $1 dėl naujos taupymų sų- 
skaitos iš $5 ar daugiau. Kaip tik sykį pradėsi
te čionai biznį, jus taip pamėgsite, kad busite 
draugu visų savo gyvenimų.

Bankas atdaras iki 8 vai. vakare utarninkais ir 
subatomis. Kitomis dienomis iki 4 vai. vakare. 
Jus galite atlikti čia. savo biznį jūsų prigimtoje c - ‘ r K ■ •,.* ’ .J
kalboje jei jųš norite. Taupymai padėti pirm lie
pos 16, palūkanas gaus nuo liepos 1 dienos.

KUPONAS VERTAS$1 KUPONAS
Šis kuponas bus priimtas kaipo $1 su $5 
naujos taupymo sųskaitos, kuri bus pa
dėta į šį bankų per šešis mėnesius, tas 
kuponas bus priimtas už $1 vertės.

Telefonai!

Jei abejoji aidmis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMEM’HAL 

Optumrtrlat
T«L Boulevard 448T 
4t14V B. A.hland Avė 

47-toa tat 
l>roe lubebe

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michai Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė.

arti 47 gatvės 
Gydo užsisenejusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedčlioj nuo 11 iki 12 vai.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau. -»

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chlcago, Hl.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 Ud 11 vai. ryto; 

nuo 5i8Q ild 7i89 vakar*.
J

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2161
Valandos 

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

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. 
k.............. .i i ■

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tek Lafayette 4146

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewl«i 

BANIS 
AKUtERKA

Puriu patyrimų 
Pasekmingai pa- 
arnauju mote* 

rims prie phndf- 
n<o kiekvienam* 
Atsitikime. Teikis 
ypa tiška prižiūri- 
jimų. Duodu pe
lą rimus moterims 
ir merginoms •ly
tai.

3113 Soith 
Halsted St.

—IS RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 19 

metų kaipo patyręs nydytojaa. chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ligai 
▼yru, moterų ir vaikų pagal na»- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS} Nuo 10—12 piet*, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

8418 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

I

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 KABLN
4631 So. Ashland Ate.

Ofiso Valandos} nuo 10 Iki 12 die
nų, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dienų.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blie 
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 8587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

17D7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
v........................■■■■■.............. -i,............................. i ■

Ofiso tel. Boulevard 9698 
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 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzis Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8088
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3325 So. Halsted St.

Vai. nuo 9 iš ryto iki 9 vakare 
Phone Boulevard 3033

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniž 

kų ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S. Ashland Avė., nt 

viršaus Ashland State Bank
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 ild 10.
Nedalioj nuo 2:80 Ud 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 Iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
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Lietuvos oficiozas (val
džios laikraštis); rašydamas 
apie Krancijos prezidento 
rinkimą, reiškia savo džiau
gsmą, kad senato nariai be
veik visi balsavo prieš radi
kalų ‘kandidatą Painlevė ir 
tuo budu davė galimybės lai
mėt nuosaikiam liberalui 
Doumcrgue’ui. Po to sako: 
“Radikalų dauguma senate 
yra daug ramesnės spalvos, 
negu atstovų rūmų radika
lai, ir aiškiai nėra palankus 
kęsti socialistų diktatūrą”.

Atstovų • rūmuose, mat, 
esanti “socialistų diktatūra” 
—kuomet tenai socialistai 
turi viso tiktai apie penktą 
dalį balsų!

Ir kada “Lietuva” rado 
reikalinga baidytis “diktatū
ros”? Na-gi tuo laiku, kai 
kun. Vailokaitis nuvertė 
koalicinį kabinetą ir davė p. 
Tumėnui įsakymą sudaryt 
valdžią iš vienų klerikalų!

Tai primena dzūką, kuris 
kalbėjo rąžančių, ganyda
mas per mišias savo arklius 
kaimyno dobiluose.

Iš “Lietuvos Žinių’’ pati
riame, kad prezidentas Stul- 
ginskas, pirm pavedant kri
kščionims vieniems sudaryt 
naują m misterių kabinėtą 
tarėsi su valstiečių ‘liaudi
ninkų vadu, p. Sleževičium. 
Paklaustas, ar vai. liaudi
ninkai sutiktų eiti į koalici
nę valdžią, ir jei taip, tai ku
riomis sąlygomis, p. Sleževi
čius atsakė, kad principe jo 
partija neatsisako nuo daly
vavimo valdžioje su krikš
čionimis, bet stato šias sąly
gas :

1) Gelžkeliai turi būti 
pravesti valdžios nustatyto
mis kryptimis: Amaliai-Tel- 
šiai-Kretinga ir Kazlų Ru- 

da-Šakiai-Tauragė, ir Anglų 
Valdžios garantuojama pa
skola turi būt užtraukta, 
nes krikščionių bloko priim
toji rezoliucija gelžkelių sta- 
tymo klausimu neišlaiko jo-' 
kios kritikos;

2) Iki atostogų Sei
mas turi priimti val
stybės papildomąjį biud
žetą dėl suteikimo sa

vivaldybėms iš valstybės iž
do pašalpos 6 mil. litų jų de
ficitams padengti *— ir savi
valdybės turi pasilikti to
kios, kokios yra, paliekant 
atskirai apskrities valdybas 
nuo apskrities viršininkų 
bent iki Seimo naujų rinki
mų, kuomet liaudis turės 
galimybės pareikšti savo nu
sistatymą tuo klausimu;

3) Kaip tik bus musų Sei
mo ratifikuota Klaipėdos su
tartis, tuoj privalo būti pa
daryti Klaipėdos krašte rin
kimai į Lietuvos Seimą;

4) Iš valstybės iždo nega
li būti duodamos pašalpos 
politinėms organizacijoms, 
pav. Ūkininkų Sąjungai ir 
kit. pan.
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Augščiaus išdėstytosiose 

valstiečių liaudininkų sąly
gose mes pasigendame dvie
jų labai svarbių z reikalavi: 
mų: kad butų panaikintas 
karo stovis ir kad butų at- 
steigtos konstitucinės pilie
čių teisės (spaudos, žodžio, 
organizacijų,laisvės ir t. t.). 
Kam liaudininkai daro kom
promisus šitokiais svarbiais 
dalykais?

Su krikščionimis tečiaus 
jie visviena nesusitarė, ir, 
kaip dabar aišku, negalėjo 
susitarti. Nes krikščionys 
buvo nusistatę paimti į savo 
rankas visą valdžią, idant 
galėjus be trukdymų praves
ti savo anti-demokratinius 
planus.

Liaudininkai reikalavo, 
kad savivaldybės butų pa
liktos tokios, kokios yra; bet 
klerikalai jau išanksto buvo 
padarę planą savivaldybes 
sugriauti! Kuomet mes 
šiuos žodžius rašome, atėjo 
žinia iš Kauno, kad krikščio
nių blokas Seime jau nubal
savo panaikinti savivaldy
bes.

Nėra jokios abejonės, kad 
klerikalai pasiskubino tą 
žingsnį padaryti, bijodami, 
kad po rinkimų Klaipėdos 
Krašte, jie nebeturės daugu
mos Seime.

Savivaldybių panaikini
mas yra tikras valstybinis 
pervartas. Lietuvos apskri
tis ir valsčius dabar valdys 
ne žmonių renkamos įstai
gos, bet viršininkai ir vir
šaičiai — panašus guberna
toriams ir načelninkams iš 
carizmo gadynės. 

——----------—----- -------

Apžvalga 
h I

— ,.j r----------------————-

KOVOJA, MATAI, PRIEŠ 
“MARKSIZMĄ”.

šiomis dienomis išvažiuoja į 
Lietuvą p. V. J. šliakys, kuris 
per keletą paskutinių metų re
dagavo “Sandarą”. Amerikos 
lietuviai tuo budu netenka dar 
vieno inteligento. P. šliakys 
buvo apsišvietęs, gabus ir rim
tas žmogus. Ilgą laiką jisai 
dalyvavo socialistiniame judė
jime, nors žymesnės roles jame 
ir nelošė. Kai bolševikai suar
dė socialistų organizaciją, tai 
jisai prisidėjo prie sandarieČių 
ir buvo pas juos vienas pažan
gesniųjų veikėjų.

Gaila tečiaus, kad, dirbdamas 
“Sandaroje”, p. šliakys pasida
vė šovinistų įtakai ir pradėjo 
bereikalingus kivirčus su “Ke
leiviu”. Tie kivirčai neatnešė 
jokios naudos, o tiktai padėjo 
Bostone ir kitose Naujosios An
glijos kolonijose laikinai su
stiprėti klerikalams ir komu
nistams. Protingesniųjų . san
darieČių skatinamas, p. šliakys 

pagalios liovėsi .rašęs nie
kus apie “lenkiškas 
vištas,” bet susikirto su 
klerikalų Garmum,', kuris ap
skundė “Sandarą”. dėl menamo 
šmeižto. Taigi, (išvažiuodamas 
iš Amerikos, jisai išsiveš nela
bai malonių atsiminimų.

Jo vietą dabar užėmė p. A. 
A. Tulys. Iš pirmo jo sureda
guotojo numerio matyt, kad ji
sai jaučia pašaukimą kovot su 
“marksizmu”, kurio gryniau
sias įsikūnijimas, jo supratimu, 
yra Bimboje ir Mizaroje. Dėlto 
kad šiem dviem “pasaulio revo
liucionieriam” pritarė mažuma 
paskutiniame Susiv. Liet. Am. 
seime,’ tai naujasis “San
daros” redaktorius sako, kad 
“marksistai grįžta į savus” (?).

Džiaugiasi p. Tulys ir tuo, 
kad “socialistų vos liekanos be
pasiliko” ir kad “klerikalai’vir
pa ant savo papėdės”. Kaip 
vieni, taip ir antri jų, girdi, 
“vaduojasi prietarais ir žmo
nių tipu”, todėl nieku budu ne
galį atsilaikyti “prakilnioms” 
Sandaros idėjoms. Apdovano
jęs socialistus “prietarais” ir 
pavertęs juos nieko nereiškian
čiomis “liekanomis”, Jisai tę- 
čiaus baigia savo redaktorišką 
manifestą įspėjimu sandarie- 
čiams, kad jie saugotųsi socia
listų, nes šie esą “bespalviai 
žmonės” ir “pamAžu knisasi į 
visuomenę ir žvejoja Sau naujų 
pasekėjų.”

Šitos kelios ištraukos Iš p. 
Tūlio straipsnių rodo, kokiu 
šiupiniu bus dabar maitinami 
oficialio Sandaros organo skai
tytojai. Naujasis jo redakto
rius, kaip matome, ne tiktai 
absoliučiai nesugeba orijentuo- 
tis musų visuomeninių srovių 
principuose (bolševizmą jisai 
painioja su marksizmu!), bet 
nemoka pastebėti net papras
tus faktus ir, kas aršiausia, 
nepažįsta lietuvių gramatikos.

Kai dėl faktino turinio jo 
editorialuose, tai pakanka tiktai 
pažymėti tokį nuostabų jo ati
dengimą, kad “klerikalai virpa 
ant savo papėdės, matydami, 
kaip sparčiai tirpsta jų pase
kėjai”. Bepig butų, kad kleri
kalų pasekėjai “sparčiai tirptų”, 
bet, dęja, taip nėra! P. Tulys 
ima už “faktus” ne tą, kas yra, 
bet tą, kas jam sapnuojasi.

Jo sapnų sričiai, žinoma, 
priklauso ir socialistų “prieta
rai” su “bespalvumu”. Mums 
betgi rodosi, kad p. Tulys daug 
naudingiaus praleistų laiką 
“Sandaros” redakcijos kamba
ryje, jeigu jisai, ažuot gaminęs 
medžiagą naujam “Sapninin
kui”, paimtų į rankas gerą lie
tuvių kalbos etimologiją ir sin
taksę ir pasimokintų. Tuomet 
jisai liautųsi fabrikavęs tokius 
barbariškus sakinius, kaip — 
“liekanos pasiliko”, “virpa ant 
savo papėdės”, “įnešti stebėti
nus davinius”, “idėjų su kabliu 
neišplėši”, “marksistai grįžta 
į savus”, ir panašių. Iki jisai 
išmoks lietuviškai rašyti, gal 
apsiims jam padėti kuris Jau
niaus prasilavinusiųjų zecerių. 
Kiekvienas juk sutiks, kad 
“tautiškam” laikraščiui mažiau
sia pritinka darkyt savo tautos 
kalbą.

Kaip p. Tulys pramoks gra
matikos, tai bus galima su juo 
gal ir apie “marksizmą” padis- 
kusuot.

KITAS IGNORANTĖLiS

Ir kitas S. Bostono laikraštis 
mėgina kibti į “marksizmą.” 
“Darbininke” p. Virakas rašo:

“Ar gali mąstyt revoliuci
jos kerštu sufanatizuoti cicL 
likučiai, ar gali tekėt iš vaka
rų saulė, ar gali kraugerys- 
tę auklėjant kaip daro revo
liucinis Marksizmas tikėtis ne 
kraugerių auklėtinių, ar gali
ma akmenį nuo viršūnės kal
no paritus pusiaukelyje su
laikyti, ar galima skriaudą 
atitaisyti skriauda...”

J
Toliaus, tas .“kritikas” sako, 

kad revoliucija esanti "pasau
lio kruvina žiauriausia audra”, 
šimtą kartų baisesnis (?) daly
kas net už karą:

“Dėlto reikia kiekvienam 
žmogui teip pasaulyje dar

lĄĮJįBNŪl, CTfcggS, M.
buotis, kad viskas kas kart 
eitų geryn, kad nebūtų pama
to revoliucijos diegams aug
ti. Revoliucija yra duktė ne
teisybės ir skriaudos. Kurioje 
šalyje yra užtektinai teisin
gumo, doros, tvarkos ir mei
lės, toje šalyje nėra revoliuci
jos pavojaus.”
Paskutiniai žodžiai yra be

veik teisingi. Jeigu po žodžįu 
“revoliucija” suprast ginkluotą 
kovą, barikadas ir kraujo lieji
mą, tai yra tiesa, kad tokia re
voliucija kyla tiktai tenai, kur 
viešpatauja skriauda ir netei
sybė. Ir reikia daryt visa, kas 
galima, tokios revoliucijos iš
vengti. O išvengti jos yra tik
tai vienas kelias, tai — darbuo
jantis, kad “viskas kas kart ei
tų geryn”.

Bet yra visai netiesa, kad 
marksizmas tokios revoliucijos 
nori. Joks kitas žmogus visoje 
pasaulio istorijoje nėra tiek 
daug darbavęsis tam, kad pa
darius galimu išvengti kruvinos 
revoliucijos, kaip Marksas. Jo 
visi raštai ir darbai buvo pa
švęsti vienam pamatiniam tiks
lui •— darbininkų apšvietimui 
ir suorganizavimui. Jeigu p. 
Virakas butų, pav. skaitęs “Ka
pitalą”, tai jisai žinotų, kad 
tas garsusis veikalas davė pir
mutinę tikrai mokslinę teoriją 
įstatyminio darbininkų apsau
gojimo pramonėje. Jeigu p. 
Virakas turėtų bent šiokios to
kios nuovokos apie socializmo 
istoriją, tai jisai žinotų, kad 
pirmasis, Markso vadaujamas, 
Internacionalas padėjo pamatą 
šios gadynės darbininkų uni
joms. Jisai žinotų taip pat, kad 
svarbiausias antrojo Interna
cionalo (kuriam vadavo- pra 
džioje Engelsas) abalsis buvo 
aštuonių valandų darbo diena.

Bet kovot už įstatymus, ap
saugoj ančius darbininkų sveika
tą dirbtuvėse; organizuot dar
bininkų unijas, reikalaut 8 va
landų darbo dienos — kas gi 
tas viskas yra, kaip ne darbavi- 
masi, kad “viskas kas kart eitų 
geryn”.

Ginkluotą kovą Marksas pri
pažino tiktai tokiam atsitiki
mui, kur darbininkams nėra 
leidžiama įstatymų keliu eiti 
prie savo būvio pagerinimo. 
Markso jaunystėje tokių šalių, 
kur darbininkai neturėjo jokių 
teisių, buvo didelė dauguma, ir 
dėlto to laiko Markso raštuose 
dažnai minima “valdžios nuver
timas”, ‘sukilimas”, “revoliu
cinė diktatūra” ir t.t. Bet kuo
met, laikui bėgant despotiškos 
valdžios Europoje buvo viena po 
kitos nuverstos arba bent pri
spirtos duoti teises darbinin
kams, tai Marksas ir visi jo pa
sekėjai ragino darbininkus or
ganizuotis, dalyvaut rinkimuo
se ir kovot už demokratinių 
teisių išplėtojimą, idant hutų 
galima ramiu budu įvykinti per
ėjimą iš kapitaližmo vergijos į 
socialistinę laisvę.

Tai šitokios revoliucijos no
rėjo Marksas.

Ir ar ne faktas yra, kad to
se šalyse, kur darbininkai buvo 
geriausia suorganizuoti ir ap
šviesti socialistinėmis idėjomis, 
kad tose šalyse buvo mažiausia 
kraujo liejimo, įvykinant per

mainas valdžioje? Rusijoje 
darbininkai yra tamsus, ūki
ninkai dar tamsesni — todėl te
nai revoliucija buvo tokia pat 
kruvina, kaip ir Franci jos re
voliucija 18-jo šimtmečio gale. 
O pažiūrėkite, kaip tvarkiai vis
kas eina Anglijoje ir ^Danijoje!

Bolševikai yra buržuazinių 
revoliucionierių pamėgdžiotojai, 
o ne Markso pasekėjai. Ir jeigu 
Virakas šito dalyko nežino, tai 
jisai nieko neišmano apie tai, ką 
jisai imasi “kritikuoti”.

klaidos pataisymas

“L.S.S. ’Žįfučse,” peroįtą ,ket- 
veęgą, į’straipsnyje “ĄpeiHkųs 
LietuViajns Socialistams” ant
roje špaltoje buvo išspausdin
ta: “jų vadai patys pasirodė, 
kaip didžiausi principų naikin
tojai.” Turėjo būt: kaipo di
džiausi principų mainikautojai.

nelabosios vailokaitines dikta
tūros, nelaukiant sekančio sei
mo rinkimų. Ką tai reiškia, — 
suprantama be komentarų. Kas 
tame yra kaltas? Tas, kas per 
lankiai Sauvaliauja, nepaisyda
mas krašto reikalų ir žmonių 
noro. —Pittsburghietis.

Filosofija ir Mitas
—Labą rytą, Filosofija! — 

tarė ilgo, žila barzda senas Mi
tas. —• Tu jaunutė kai pavasa
rio gėlė maudaisi linguojan- 
čiosi vandenų vilnyse ir bu
čiuoji baltas lelijas. Žaidi su 
lelijų lapais ir atsisėdusi ant 
jų nugramzdini juos po graikš- 
čiu savo kimu. Vakar mačiau 
tavo kai į vandenį žiurėjai ir 
siuntei jin savo balsą norėda
ma gauti jo atsiliepimą. Ma
čiau, kai Veneros dukterims 
skambinai arfą Narcizaus dar
že. Jupiteris -siuntė ant tavęs 
pasipiktinimo balsą iš debesų, 
o tu tiktai krutinę prieš jį iš
kėlei.

Filosofija nimfos rūbuose 
pasikėlė iš vilniojančio van
dens ir atsisėdo ant virš van
dens pakilusio mėlyno ruko. 
Mitas tarė:

-Dabar aš nematau tavęs, 
bot girdžiu tavo balsą ir jau
čiu tavo alsavimą.

—Tavo akys yra silpnos, au
sys apkurtusios ir protas pase
nęs — atsakė Filosofija.

Mitas pasilipo ant krūmo ir 
ranka užsidėjęs ant kaktos žiu
rėjo mėlynai) rtikan, iš kurio 
girdėjo Filosofijos balsą.

Didžiumos 
diktatūra.

Vienas Lietuvos Seimo di
džiumos vadų yra kartą pareiš
kęs, kad ji, didžiuma, yra tau
tos įgaliota tvarkyti krašto rei
kalus taip, kaip pažymėta jos 
programe, nenusileidžiant ki
toms partijoms. Nusileidimas 
esąs prasižengimas prieš gau
tuosius rinkimuose mandatus.

šis pasakymas, paimtas at
skirai, nėra perdaug stiprus 
įrankis ir vargiai krikščionys 
demokratai gali juomi apginti 
savo ultra-klerikalinę ir vailo- 
kaitinę. politiką Lietuvoj. Ta'i 
ne tiesa, kad seimo didžiuma 
gali daryti kas tik jai patinka. 
Ii turi skaitytis ne vien savo 
partijos reikalais, bet taipogi : 
ir su viso krašto. Kitaip išeitų 
diktatūra. Nereikia manyti, jog 
jeigu šalis parlamentarinė, tai 
jau viskas gerai. Parlamentai 
parodo kariais daugiau sauva
liavimo ir už karalius arba ki
tokius neteisėtus valdžios uzur
patorius. Paskutinieji bijosi 
'žmonių keršto, sukilimų, tuom 
tarpu rinktieji atstovai jaučia
si stipriai ir daro kas jiems pa
tinka. žinoma, taip atsitinka 
toli gražu ne dažnai,' bet ret
karčiais.

Paskutiniu laiku kaip tik ir 
apsireiškė Lietuvoj toks sei
mo .sauvaliavimas. Kuomet vi
si dalykų žinovai, specialistai, 
nutarė, kad gelžkelid statymas 
per Amailius-TcIlšius-iKretf ngą- 
Tauragę yra reikalingas, tai 
seimas, kun. Vailokaičio užsis
pyrimu, atmetė tą sumanymą 
pasiūlydamas kokią ten kitą 
liniją, kuriai nepritaria rim
tesni inijinfieriaL /Visiems jau 
žinoma, kodėl taip įvyko. Ar 
seimas šiam atsitikime vykdė 
tautos valią? Vargiai, nes rin
kimuose nebuvo apie tai kal
bėta. Gelžkelio statymas yra 
begalo svarbus musų’kraštui. 
Be to su juomi surišta dar iš 
anglų gautą paskola, kurią ir
gi seimas atmetė, kad davus 
progos pasipelnyti musų ban
kininkams iš valstybės kišenės. 
Kr. deni. visgi turėjo drąsos tą 
padaryti. Čia jau yra peržen
gimas savo įgaliojimų. Tokiam 
dalyke, kaip gelžkelio staty
mas, reikėjo atsiklausti žmo
nių; reikėjo padaryti arba nau
ji rinkimai, arba paskelbti re
ferendumą.

Nelabai dar senai, anglų par
lamento didžiuma-konservato- 
riai buvo sumanę priimti pro
tekcionizmą, t. y. nusistatymą, 
kad visos svetimosios prekės 
butų apkrautos mokesniais ir 
negalėtų konkuruoti su nami
niais išdirbiniais. Tuomi kon
servatoriai tikėjosi sumažinti 
bedarbę. Jie butų lengvai tą 
pravedę, nes turėjo parlamen
te daugumą. Bet jie nutarė at
siklausti; žmonių taip svarbiam 
klausinje. Žmonės vienok atme
tė protokcionalizmą ir konser
vatorių kabinetas turėjo pasi
traukti.

Gelžkelio statymas vienon ar 
kiton krypti n, nėra mažesnės 
svarbos dalyku už protekcio
nizmą Angluose. Jeigu kr. deni, 
hutų buvę sąžiningi, jiems rei
kėjo kaip lik ir atsiklausti 
žmonių, o ne sekti vien banki
ninkų, patarimų. Seimo didžiu
ma dar nėra absoliutinis kraš; 
to šeimininkas. Tautos valia 
yra vyriausias teisėjas. Todėl 
kiekvienam svarbesniam atsiti
kime reikalinga atsiklausti jos. 
Negali būti abejonių dej to, ar 
žmonės pritartų buvusios val
džios nustatytai gelžkelio lini
jai, ar ne. Iš iki šiolei pasireiš
kusių balsų miestuose ir kai
muose, galima aiškiai suprasti, 
jog Lietuvos gyventojai stoja 
už tą liniją. Vailokaičio visokie 
tikrinimai yra jiems visai nfr- 
suprantami ir keisti. Ir kuo to
liau,' Tuo j labiau -didėja? nepasi
tenkinimas seimo didžiumos 
nutarimu, kuriuo panaikinama 
gauta iš anglų paskola ir pati 
gelžkelio linija. Pradedama 
kalbėti, net ir kariuomenės 
tarpe, kad reikėtų kratytis tos

No. 1847. Ekonomiškas rūbas — 
kombinacija. Sukirptos mieros 16 
metų. 36, 40, 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 1% yardo materijos.

No. 1922. Smagi vasarai suknelė. 
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3 yardų 40 colių materijos.

No. 1929. Šalyj parodomas diagra
mas Tamstų pertikrins kaip lengva 
pasiūti šią suknelę. Sukirptos mie- 
ros 16 metų, 36, 38, 40 42 ir 44 colių 
per krutinę. 36 mierai reikia 2% 
yardo 36 colių materijos ir % yardo 
skirtingos materijos apikakliui ir ran
kovėms apsiūti.

No. 1943. Gerai atrodanti namie 
devėai suknelė. Sukirptos mieros 36 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai keikia 2 yardų 36 colių mate
rijos ir V/n yardo skirtingos materi
jos bliuzkai.

No. 1949. Iš šono susegama bliuz- 
ka. Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę . 36 mie
rai reikia 1% yardo 40 colių materi
jos ir skirtingos materijos apikakliui 
ir rankovėmis apsiūti.

No. 204 Į. < Kelnaitės, mažiem kūdi
kiam. ' Sukirptos mieros % metų, J, 
2, ir 3 metų vaikams. 3 metų vaikui 
riekia 1% yardo 36 colių materijos, ir 
14 yardo 36 colhj maacnjos juostelei 
rankovėms ir apikaklei apsiūti.

No. 2045. Gali dėvėti ją namie, 
ant gatvės, svečiuose ir prie bile pro
gos.

Vasarai ją gali pasisiūdinti iš leng
vo, dviejų rusių šilko.

Šeštadienis, Liepos 5, 1924
—Tavo titulas blanksta nuo 

skaisčios saulės spindulių,’ se- 
nasai Mite, — juokėsi iš jo Fi
losofija. — Tavo titulo spalva 
yra pasirinkta labai silpna, 
šviesi ir geltona, kuri greit nu
blanks, taps baltai ružava ir 
pajuoduos. Tavo titulas ir titu
lo nešėjai yra nereikalingi Ve
neros dukterims. Jos nekenčia 
nepamatuotos fantazijos, nebū
tų pramanytų dalykų. Tu pase
nai ir jaunoji tavo respublika 
nesupranta tavęs. Tavo barz
da išaugo daugeliu šimtmečių 
ilgumo ir rankos matu jos ne
išmatuosi, taip kaip saules nuo 
žemės su lazda nepamieruosi.

—iNaujų pasaulių tu nesutvė
rei, nes tavo valstybė silpnėja 
ir pats paliksi lyg šešėlis be 
jėgos. Tu taipjau prieštarauji 
naujiems apsireiškimams ir 
stengies juos paniekinti savo 
žmonių akyse. Tu kai tas Her
kulis eini lenktynes, kad mirtį 
apgavu s.

Apsišluostė prakaitą senas 
Mitas ir pradėjo:

—Aš atsimenu tavo motiną 
ir tavo bobutę. Jos buvo kito
kios minties moterys. Tavo bo
butė buvo mano bendradarbė. 
Ji daug veikė mano labui, tu su
sidėjai su žemės vergais ir dik
tuoji jiems'kaip geriau ir leng
viau knisti pilkąjį purvą ir 
kad labiau jį išklampojus.

—Aš esu žemės duktė Filo
sofija, o žmonės yra gražio
sios Veneros dukterys ir su- r
nai. Mes esame gimę iš Moti
nos Žemės ir ją mylime už vis 
labiausia. —M. Šileikis.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 colių per krutinę.

Vidutinio ūgio ypatai reikia 2% 
yardo 40 colių materijos vienos rū
šies ir 1’4 yardo 3G colių skirtingos 
materijos.

No. 2049. Ši be juostos suknia iš
rodo gerai, ar ne? Sukirptos mieros 
16 meaų, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3% yardo 
40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti miėrą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigus arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

^NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdf No..............
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

> (Adresas) 

(Miestas ir vaisi.)
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Sveikatos Dalykai
TUBERKULIOZAS ARBA 

DŽIOVA.

K. Petrauskas

Į “T.”] Džiova, kaip nepra
šytas svečias, aplanko visus — 
neapleidžia nei jauno, nei se
no, nežiūri, ar turtingas ar be
turtis, neskiria nei luomo, nei 
tautos.

imdamas valgį, kramtydamas 
nagus, valydamas pirštais no
sį, dantis, prisiliesdamas veido 

gali pernešti tas bacilas nuo 
ligonio sveikam žmogui ir tuo 
budu užkrėsti jį. Žymiai re
čiau užsikrečia ir serga džiova 
kaimo gyventojai, jei jie šva
riai užsilaiko ir švariuose kam
bariuose gyvena.

Daugiausia ten lankosi, kur 
skurdas, neturtas; kur nėra 
švarumo, gryno oro; kur dul
kės, drėgnumas; tai yra mies
te, kur žmonės susispietę gyve-
na.

Ne daug ką geriau ir sodžiu
je. Nors ten užtenka gryno oro, 
saulės, šviesos, 'nėra miesto 
dulkių ir durnų, bet didelis ne
švarumas namuose, nesisaugo
jimas ligonių džiovininkų, ben
dras gyvenimas su sergančiais, 
vartojimas bendrų drabužių ir 
indų padeda džiovai platintis 
sveikųjų tarpe.

Eik skersai išilgai Lietuvą, 
visur rasi džiovos aukų. Vie
nur išblyškęs, su kosuliu be
kovojus, baigia savo jaunas 
dienas mokinys, kitur iš rašti
nes sugrįžęs valdininkas, ar 
darbą metęs amatininkas, sun
kiai alsuodamas skundžiasi 
krutinėję skaudą; ten Lietuvos 
veikėjas, nusivylęs gyvenimu, 

ir nebegalįs įvykinti savo bran
gių idėjų, skaito savo paskuti
nes dienas.

Kur musų tautos galiūnai— 
Kudirka, Vaičaitis, Čiurlionis, 
Biliūnas ir daugel kitų?

Kur jie?
Juos negali lest i|.iga >lžiova 

nužudė pačioje gražiausioj jau
nystėj. Ir dabar ji žudo tūks
tančiais nekaltų aukų, o patys 
žmonės pededa žudyti savo 
tamsumu, nežinojimu.

Mat, toks lietuvio gailestin
gas būdas, — vienas serga, o 
kiti karšina jį ir kartu visa šei
myna gyvena. Todėl nenuosta
bu, kad paeiliui visi šeimynos 
nariai išmiršta džiova ir skaito 
kaipo Dievo bausmę, nesiim
dami priemonių nuo ligos ap
sisaugoti.

Tas dar blogiau, kad liga 
labai nežymiai pasireiškia. Šer

Tai aiškiai parodo daryli ty
rinėjimai Miuncheno (Vokie
tijoj) poliklinikoj. Iš 65,766 
ligonių ten apsilankiusių, džio
va sirgo 1,177 žmonės ir sulig
užsiėmimo skirstėsi šiaip:
Žemės

likis
Žvejai
Sodininkai
Kaimo gyventojai

r’
7

1 33
Statybos

; Pramonė
Teplioriai 
Statybos pra
monė bendrai

70

246
Apdaro
Pramonė

Siuvėjai
Kurpiai ,

171
220

Medžio
Pramonė

Staliai i
Medžio pramonė 
bendrai

220

315

Užsiū- I 
mimas
dulkė

tose 
viete-se

Džiov

Dulkės gyvulių 
kilmės

Maišytos dulkes
Mineralų kilmės'
dulkes

Augalų kilmės
dulkes

Metalų kilmės .
dulkės

a žmogus gali užsi

114
244

255

419

426 
eres-

ti ne tik nuo žmonių, bet ir 
nuo gyvulių t. vad. gyvulių 
džiova. Gyvulių džiovos baci
las labai sunku atskirti nuo 
žmogaus džiovos bacilų, ir jos 
taip pat gerai bujoja žmogaus 
kūne, kaip ir gyvulio. Tokiu 
budu žmogus ir geriausiai sau
godamasis nuo žmonių, gali 
užsikrėsti džiova, jei jis vartos 
džiovininkės karvės nevirintą 
pieną, ypač jei karvė serga teš
mens džiova (tešmenyje tokios 
karvės galima užčiuopti kietus 
s’uzelius ir pati karvė būna su
nykusi).

Užkrėstas džiovos bacilomis 
pienas labiau pavojingas ma-. 
žiems vaikams; suaugę sveiko 
kūno žmonės užsikrečia ■ tuo 
budu rečiau.

gum, paklausit; juk jis turi 
pilną teisę gyventi, kaip ir vi
si kiti, ar ir jam gyvybę atim
ti, kaip gyvuliui?*

Visai ne. Žmogum mes turim 
pasirūpinti ne tik kad jis ne
kenktų mums, bet ir gydyti, 
kad jis vėl pataptų naudingas 
pilietis.

Tam tikslui reikia įsteigti 
Palangoj, Birštone, ar kur ki
tur .pušynuos sanatoriją, kur 
sergantis nebebūtų ligos plati
nimo šaltiniu, ir kartu galėtų 
sau sveikatą grąžinti. Bet tam 
dalykui reikalinga visų tautie
čių pagalbos ir didelių lėšų. To 
dar neužtenka.

Dažnai žmogus pats nežino, 
ar jis užsikrėtęs, ar ne. Nepa
matysi ant duonos kąsnio arba 
pieno stiklinėj, ar ten yra tų 
nelabųjų bacilų, ar ne: neuž- 
čiuopsi jų pirštais. Bet žmogus 
gali puikiausiai apsisaugoti, 
dabodamas švarumo ir kilų 
sveikatos reikalavimų:

1. Nereikia spiaudyti ant as
los, ar tai bus gyvenamoji vie
ta, ar vagonas, tramvajus, nes 
tuose skrepliuose gali būti džio
vos bacilų. Spiauti į špiaudyk- 
les, kur yra dezinl’ikuojanias 
skystimas ;(5% kadboliaus ar 
kreolyno, \% sublimato).

2. Nekelti dulkių šluojant
aslą šluota, bet drėgnu skudu
ru sjuimti dulkes, ar išmazgoti 
karštu sodos arba žaliojo mui
lo vandeniu. y >.

3. Vejigti kvėpuoti per bur
ną, bet kvėpuoti per nosį. No
sis kaip koks koštuvas sulaiko 
dulkes ir nepr|kiidžia džiovos 
bacilų prie plaučių.

4. Gyvenamos vietos turi bū
ti šviesios, ruimingos, kad bu
tų užtenkamai gryno oro; ypač 
miegamuosius kambarius tu
rėti iš pietų pusės, kad saldės 
spinduliai galėtų naikinti kenk
smingas bacilas.

5. Saugoti nuo musių ir dul
kių valgomuosius daiktus, ypač 
tuos, kuriuos valgoma žalius.

Geriausia valgį gaminti iš vir
tų maisto daiktų ir švariai jį 
užlaikyti.

G. Prieš valgį visuomet nusi
mazgoti rankas, ir pačiam vi
sados laikytis švarumo. Valyti 
nagus, dantis, burną. Kiekvie
ną žaizdelę saugoti nuo užter
šimo, apriša n t ją.

7. Nelaikyti džiova sergančią 
galvijų, nevartoti jų pieno ne
išvirinus. Reikia žinoti, kad 
raguočiai dažniau suserga plau
čių džiova per orą, o kiaulės-?- 
pažandžių ir žarnų džiova per. 
maistą. Todėl kūtėse turi būti 
įtaisyti langai, kad ten įeitų 
užtektinai gryno oro ir saulės 
spindulių. Kiaulėms neduoti 
užkrėsto, neišvirinto maisto, 
kaip tai įvairias virtuves atma
tas ir pieno liekanos.

8. Kaip žmonėms, taip ir gy
vuliams bendra apsaugojimo 
sąlyga nuo užsikrėtimo: kuo- 
daugiausiai kvėpuoti grynu oru 
ir laikytis švarumo.

Niekuomet neišnaikinsime 
visų džiovos bacilų,- todėl rei
kia pačiam žmogui be sveiko- 
uždilaikymo su stipinti ir už
grūdinti savo kūną, kad pate
kę. ligos gemaleliai negalėtų ja
me išsiplatinti.

Tik sveiko kūno dalelės (ake
lės) pajėgia apkalkiuoti įsibro
vusias ten džiovos bacilas ir 
liga toliau nesiplatina. Tai ga
lima gerai pastebėti tokius kai
li hiatus gūželius džiovos sirgu
sio gyvulio plaučiuos.

Užgrūdinti ir sustiprinti ge
riausiai kūno maukšlinimu gry
nam ore. Sodietis tą puikiau
siai gali atlikti prie plūgo ar 
dalgio, ir kuotankiau plauda
mas visą kūną neperšaltu van
deniu arba maudydamas gry
nam vandeny.

Bičiuliai, kur(e padeda pla
tinti džiovą — lai kūno iš le
pinimas arba jo nusilpninimas 
gi rtuo'kl iau j an I, persisaldant, 
sunkiai dirbant be poilsio, il
gai sėdint ir t. t.

Pranešimas Mii
su Draugams

Dabar, pradedant naują pusmetį, yra labai paran
kus laikas įsigyti Bankinę knygutę UNIVERSAL 
STATE BANKO, Didžiausio ir stipriausio Lietuvių 
Valst. Banko Amerikoje.
Visi, kurie iki Liepos (July) 10 d. padės ar perkels 
iš kitų bankų savo pinigus į šį Banką, GAUS NUO
ŠIMTI nuo Liepos 1 d. ' -• ,

NELAIKYKITE PINIGUS NAMIE
Didžiausios Lietuvių Organizacijos, Parapijos, Drau
gijos, Kliubai, Biznieriai ir tūkstančiai Lietuvių bei 
svetimtaučių daro biznį tik su šiuo Banku ir jame 
pinigus laiko. ,

ŠIO BANKO TURTAS APIE

$3,000,000.00

Savo Tautięčiamš teikiame 
dagų patarnavimą.

Siųskite pinigus Lie
tuvon Doleriais ir Li
tais per šį Banką grei

tai ir pigiai

visados nuoširdų ir man-

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio V d U Skausmo

Kodėl kankintis su diržu, kuomet 
gydymas yra ląbai geras ir lengvas 
kurį galite gauti su pagelba mano 
metodo. Išgydykit savo rupturą kur 
šimtai kitų išsigydė. Be peilio, be 
skausmo ir be išlikimo iš darbo. 
Skaitykit ką Mr. Blankenstein sakė 

1911 metais:
Gerbiamas Daktare Flint:

“Aš noriu pasakyti, kad rupturą 
kurių jus išgydėt metai atgal ir da
bar yra išgydyta. Ir jaučiu, kad vi
suomet busiu sveikas.

Su pagarba,
J. A. Blankenstein

Skaitykit ką Mr. Blankenstein 
sako 1924

Gerbiamas Dr. Flint:
“Jūsų išgydym-as mano rupturos dar 

ir dabar suteikia geras pasekmes po 
keturiolikos metų išbandymo. Aš ne
turėjau jokio trubelio nuo to laiko 
kaip išgydėt. Aš turiu pasakyti, kad 
tai yra moksliškas ir pasekmingas iŠ- 
•gydymas. Mano pareiga buvo pasių
sti pas jus savo draugus, kurie turi 
rupturas ir jie taip pat buvo išgy
dyti, kaip ir aš”.

Su pagarba,
J. A. Blankenstein, 

Harvey, III.,
RuraI Route No. 1

Paliudijimus gerų žmonių turi per
tikrinti jus. <•'

VARICOSE GYSLOS $25 a1
Aš taipgi gydau pasididunasias ko

jų gyslas mano paties metodu. Be 
peilio, be skausmo, be sirgimo.- Ko
jos pasidaro taip dailios kaip kūdi
kio.

PATARIMAI-DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų^ panedėliaia ir ketvergais; iki 
3:30 p. d., nedaliomis, uždaryta.' 

*" 1 b 11' ' V* *.'< '*»' i ij 1 ■

Universal State Bank
(Under State Government & Glearing House Supervision)

3252 So. Halsted St., Chicagd, III.
■•'Retf.r than a Muatard Plaitir

-Įįf ■■

Nuo kosulio, perstSialdymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tubes 

Hoapital size, $3.00

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines Ilgas NAPRAPA1U- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St., .

Ūki 12 ir 8 iki 9 vafcJT
^ ffe/Boulevard 4774 7^

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

gąs džiova gali išbūti keletą 
metų visai beveik nepastebi
mas, tuo tarpu užkrėsti dau
gelį žmonių.

Vokiečiai tyrinėdami didelių 
miestų gyventojų sveikatą, su
sekė, kad didžioji pusė jų (nuo 
60 net iki 100%) užkrėsta džio
va. Bubneris rašo, kad nuo 
tuberkuliozo miršta daugiau 
žmonių, kaip nuo visų kitų li
gų krūvon paimtų.

Kaip džiova užsikrečiama?
Garsus mokslininkas R. Ko 

chas susekė, kad džiovos kalti
ninku yra labai mažutis gy
vūnėlis, bacila vadinamas. Jis 
matomas tik per padidinamą 
stiklą (mikroskopą), kurs ma
žus daiktus didina iki 1000 
kartų. Toji bacila atrodo kaipo 
laiba neilga Lizdely tė, randa
ma skrepliuose, pūliuose, pa
imtuose iš džiovininko žmo-

Galinia užsikrėsti valgant 
sviestą ar sūrį, jei jis buvo pa
darytas iš užkrėsto adžiova pie
no. Gailina užsikrėsti - valgant 
džiova sirgusio gyvulio mėsą, 
jei ji buvo blogai išvirinta ar
ba žalia, blogai rūkyta ar sū
dyta.

Džiovos bacilos gyvena ten, 
kur jos patenka. Patenka be
kvėpuojant su oru į plaučius— 
turėsime plaučių džiovą; paten
ka su maistu į kaklą, į vidu
rius — bus kaklo liaukų, vidu
rių džiova; pateko per žaizdelę 
ant veido, veide išsiplatins, pa
teks į kraują, su juo išsisklai
dys po visą kūną — bus viso 
kūno arba t. vad. milerinč 
džiova; ji labai pavojinga, nes 
nuo jos greitai miršta žmogus. 
Taip džiovos bacilos gali pa
tekti į kaulus, sąnarius ir juos 
sunaikinti ir t. t.

gaus. Bacilai reikalinga gan 
didelė šiluma nuo 30—40° C, 
todėl ji geriausiai bujoja ir 
dauginasi žmogaus ar gyvulio 
kūne. Jai nekenkia puvimas, 
išdžiūvimas, mirkymas, ar spei
gas, bet saulės spinduliai ir 
karštis panaikina ją. Verdan
čiam vandeny žūna per 2 min., 
piene per 3 m., bet sausą karš
tį gali išlaikyti 1—3 vai.

Tu bacilų gali būti ore nuo 
išdžiuvusių skreplių kartu su 
dulkėmis, kur neužeina saulės 
spinduliai, gali su dulkėmis 
nusėsti ant valgomų daiktų, 
arba musės pernešti iš skrep- 
litj ant valdymų. Tokiu bildu 
žmogus gali užsikrėsti alsuoda

mas užterštu oru, ar valgydą- 
nias užkrėstą valgį.' Ten žmo- 
gus greičiau užsikrės, kur tų 
bacilų daugiau, tai’ yra, kur 
gyvena džiovininkai. • Jis tan
kiai suseidamas su sergančiu, 
prisilytėdamas jo daiktų, dra
bužių, indų — pavj’zdin, ran
komis ir jų gerai nenusiplovęs,

Nuo žmonių tankiausiai už
sikrečia plaučių džiova ar kū
no paviršiaus džiova ta kūno 
dalis, kur greičiau bacilos gali 
patekti. Nuo gyvulių per mais
tą dažniau užsikrečia kaklo 
liaukos, viduriai t. yra tos kū
no dalys, kurios dalyvauja mais
to virškinime.

Labiausiai prasiplatinusi 
plaučių džioya. Pasirodo, kad 
iš kiekvieno 1000 susirgimų 
džiova tenka:
plaučių džiovai .................. 866
kaulų ir sąnarių džiovai. . 102 
kitų įvairių organų džiovai 20 
miliarei džiovai .................. 12

Kaip apsisaugoti džiovos?
Žinodami iš kur ir kaip pa

tenka džiovos bacilos į žmo
gaus kūną, galime apsisaugoti 

užsikrėtimo. ’/ Pirmiausiai,^ Pa' 
šalinti pačius džiovos užsikrėti
mo šaltinius — sergantį džio
va žmogų ir džiovininką gyvu
lį. Gyvulį, žinoma, galima pa
pjauti ir iš jo mėsos muilo iš
virti. Nagi ką daryti su žmo

BANKOS GERUMAS

pasekmė to pasidarė

M &li

Užtektinai didelė, kad 
patarnavus jums 

Užtektinai maža, kad 
užganėdinus jumis

lįgsources 00,000.0O

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

ii i ir c/ln i/fathorized Urust ■111
HALSTED STREET AT ROOSEVELT/ROAt> 

CHICAGO

an of the Board 
President 

Vice-President 
. . Cashier 
Asst. Cashier 
Asui. Cashier 

Cashier 
Asst. Cashier 
Asst. Cas/ucr

Jūsų pirmutiniu apgalvojimu, kuomet renkate sau ban
ką, turėtų būti, atsakomybė ir būdas, nes tie yra fak
toriai kurie padaro banką SAUGIĄ.
Finansinė atsakomybė ir geras būdas yra svarbiausios 
priežastys kodėl daugiau negu 40,000 žmonių pasitikė
jo į mumis su jų taupymais — pasekmė to pasidarė 
turto daugiau kaip keturiolika ir pusę miliono dolerių. 
Su sekamais žmonėmis prie šio banko, jus galite būti 
'tikri, kad mes pasiūlome bankos gerumą.
John A. Spoor

Director First National Bank of Chicago and Guaranty 
Trust Co., New York

Louis Boisot
Retired, formerly Vice-President First Trust &. Savings 
Bank, Chicago
I. Leonard
President Union S'tock Yard & Transit Co.

Thornhill Broome
President Midland Warehouse

Irving N. Klein
Vice-President L. Klein, Ine.

Nathan T. Brenner
President American Insulated

Benjamin S. Mayer
Chairinan of the Board

L. H. Heyihann
President

OFFICERS
B. S. Mayer Chairm^
L. H. Heymann
H. S. Pflaum . .
C. L. Jernberg . .
F. A. W. Johnson .
M. A. Weir . . .
JR. E. Reid .
H. Beskin
E. G. Elsner . .

Su pagarba,
11. Griiiberg 

Iždininkas
P* S;:v7— Atidarymas naujų taupymo sąskaitų arba perkėlimas 

1 sį banką prieš arba 15 liepos, gaus pilnas palūkanas nuo 
pirmos dienos menesio.

Parankios bankinės valandos: Utarninkais ir subatomis nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Kitomis dienomis nuo 9 ryto iki 3 vai. po pietų

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

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

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

Telephone Lafayette 4543V................  _

— LITTLE — 
SPINOGPAPHS

Geriau deim-antąs be 
negu žiedas be 

deimanto. > ' W
Nei vienas negali pa- 

sakyti, kad Chiroprac- 
tic išgydo visas ligas 
kokios randasi kūne, vKĮ
bet jis sulaiko ligas ir p'
suteikia užtikrinimą i:;
sveikatai. Hj

Nėra jokios melagy- 
stčs kas link Chiro- 
practic. Ateikite pas jį Cflp 
ir jus surasite dideli j 
palengvinimą jūsų svei- 
katoje. Jus laimėsite 
deimantą. •JI

■ Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOW,

Chiropractor
1645 W. 47 St.. Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Ncdėlioj nuo 10 iki 12 dieną 

k.___________ _____________ ______

fear
Are you self-conscious 
'about the impression 
jyou make on people?

PERSONAE appearance has a lot 
to do with the way you fee|.

Clothes count, of coune. Būt stiK 
there is one thinę so many people 
overlook—somtthing that at once 
brande thcm as eithet fastidious or 
careless-----the urlh. «

Notice today how yoo, yourself. 
watch another person’a tetth irhen 
he or shc is talking. If the teeth are 
not wdl kept they at-ciųce become a

. .Mab’Rty. . w {
Tootk Paiti ebt»t tMf&Vr nmb

—t tcrtlciitig tkt prMttt
finally

- A large tube of IJsterine Tooth 
Pašte is only 25 cent«; at yoųr dru&- 
gist’8.—Lainber tPkmHttal Co.t SainĮ 

* U. S. A.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

KAUNAS
Respublikos prezidentas p. 

Stulginskis vakar, gegužės 
mėn. 27 d. pietiniu traukiniu 
grįžo iš užsienio. Stoty pasiti
ko Seimo Pirmininkas kan. 
Staugaitis, Ministeris Pirmi
ninkas ir Užsienių Reikalų M- 
ris p. Galvanauskas, žem. Uk. 
ir Vai. T. iMinisteris p. Krupa
vičius, švietimo M-ris p. Bist
ras, Susis. M-ris p. Naruševi
čius, Krašto Ap. M-ris maj. Sli
žys, -Kariuomenes Vadas gener. 
Žukauskas, Aukštasis Klaipė
dos Krašto įgaliotinis p. Bud
rys ir daug kitų aukštų valdi
ninkų ir visuomenės veikėjų.

Chicagos žinios
PASITURINTIS NAMŲ PAR
DAVINĖTOJAS PRAPUOLĖ.

Mugė Kaune.
Miesto Valdyba praneša, kad 

Kauno mieste nuo šių 1924 m. 
birželio mėn. 23 d. iki liepos 
m. 15 d. įvyks įvairių prekių 
ūkio daiktų, gyvulių, grudų ir 
t. t. mugė.

šiam tikslui miesto valdyba 
pateikia be mokesnio vietą 
prie Nemuno ir Nėries upių 
santakos ir leidžia įtaisyti leng
vo tipo balaganus su sąlyga, 
kad mugei pasibaigus balaga
nai turi būti nuimti. —>K. L’ B.

Keletą dienų atgal prapuolė 
Harold Bradley, galva didelės 
real estate firmos Harold Brad
ley and Co., 717 N. Michigan 
Avė. Jis išėjo pas nuomininkus, 
susikolektavo $1,000 nuomomis 
ir dingo. Kiek laiko atgal jis 
turėjo didelių finansinių vargų, 
kada pradėjo budavoti labai di
delį namą, o pinigų tam užtekti
nai neturėjo. Tečiaus dabar bu
vo sutikę ateiti jam pagelbon 
kiti turčiai. Jo advokatas papra
šė policijos jį surasti.

Tečiaus jo motina sako, kad 
jis didelių finansinių keblumų 
neturėjo, tik buvo liguistas Ir 
labai pavargęs, taip kad gręsė 
visiškas nervų suirimas. Tad jis 
nusitarė išvykti kelioms die
noms pasilsėti. Bet kad jis ne- 
gryžta, tai motina spėja, kad jis 
serga ir randasi kurioj nors sa
natorijoj.

Taupymo sąskaitos perkeltos pirm Lie
pos 15 dienos gaus palūkanas 

nuo Liepos 1 dienos.
SOUTH WEST TRUST & SAVINOS BANK

35th St., Archer & Hoyne Avė. 
RESURSŲ VIRŠ $5,000,000.00 

Valstijinis bankas — Chicago Clearing House priežiūroj 
Atdara Subatos vakare nuo 6 iki 8 vai. 

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų 
REAL ESTATE PASKOLA 

Apsaugos skrynutes — 3% už taupyrhus
Mes siunčiame pinigus j Europą 

JOS. J. KRASOWSKI 
Manageris morgičių ir bonų departmente 

Valdyba:
THOMAS J. HEALY ..................................................... President
EDWARD P. LITSINGER ................................................. Vice-President
ANDREW H. WOLSKI ................................   Cashier
GEORGE A. KALSCH .......... ............. Asst. Cashier and Secretary

Patarimų Komitetas:
RALPH VAN VECHTEN, Vioe-President, Continental & Com- 

mercial National Bank
DAVIS, ....... Vice-President, Chicago Title & Trust Co.

Direktoriai:
ABEL

E. BIGANE ..................................................... Coal Dealer
BRUEHL .................................................................. Market
.1. HOLDSWORTH, President Winchester Simm-ons Co.

Druggist
Vice-President, I). M. Goodvvillie

Mielių fabrikas ir nauja 
pirtis.

(Lietuvos mielių b-vė, Priep
laukos g-vė 13 Nr., stato dide
lius 4 aukštų namus mielių 
fabrikui įrengti. Namafi stato
mi iš nedegamos medžiagos — 
plytų, akmens, geležies, betono 
ir vario. Stogas — baltos skar
dos. Vidui busią įrengta 125 
arklių jėgų katilas. Be to, ten 
pat statoma atskiras namas 
pirčiai, kuri busianti įrengta 
paskiausiais technikos reikala
vimais su visais patogumais 
Maskvos ar Berlyno pavyzdžiu.

Fabriko ir pirties reikalams 
kasamas apie 65 metrus ar dar 
gilesnis arteziano šulinys.

Fabrikas ir pirtis busią pa
statyti ir pradėsią veikti už 2^ 
mėnesio.

Nušovė žmogų bepraktikuoda
mi šaudyti

Walter Flanders, 22 m., gy
venęs ari i Dės įPlaines, liko 
nušautas II. J. Watson, Green- 
yie\v golfo kliubo lauke.

Pasak policijos, Flanders įė
jo į budelę kliubo laukuose. 
Tuo laiku kliubo prezidento 
sūnūs Allshouse rengėsi prak
tikuoti šaudyti iš šautuvo. Prie 
jo prisidėjo ir lauko prižiūrė
tojas Watson, kuris prikabino 
popieros šmotą ant budos sie
nos ir šovė. Jau norėjo antrą 
kartą šauti, kaip Flanders iš
bėgo iš budelės ir sukrito ne
gyvas. Watsou tapo suimtas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

JOHN 
JOHN 
FRED 
CHARLES M. FRIESENECKER 
PERLEY M. G00DWILLIE,

& Co. Box Manufacturers
JOHN V. H E ALY ........................................... Attorney at Law
THOMAS J. HEALY ..................................................... President
STEPHEN D. HIRSCHBOECK .......................... Boots and Shoes
EDWARD P. LITSINGER .... Attorney and Counselor at Law 
CHARLES P. McNELLIS ..............  President, Bartlett Coal Co.
GEORGE MORGENTHALER .......................... Wholesale Meats
A. D. SHOUP, President, A. D. Shoup & (Jo., Box Manufacturers 
PHILIP SUMMERS....... President, Brighton Foundry Company

b

Tegul jūsų pinigai uždirba 6%. 
Ateikite j musų banką ir klaus
kite bile vieno viršininkų apie 
musų pirmus morgičius ir bonus.

TELEFONO TARNYSTĖ 
LIETUVOJE.

Valdžia valdo telefonus Lie
tuvoje, bet Susisiekimo Depar
tamentas juos kontroliuoja. Te
lefonas buvo beveik nežinomas 
Lietuvoje dėl privatiško varto
jimo, kol vokiečiai per okupa
ciją 1915 m. juos įvedė. Bet 
tas vokiečių įdėtas aparatas 
buvo pavaduotas aparatu iš 
Estonijos, kuris turi visus vė
liausius pagerinimus.

Telefono ofisas Kaune gali 
aprūpinti 1,500 telefonų savi
ninkų, bet tik turi 1,012. Bet 
reikalavimas telefonų vis au
ga ir dabar yra du syk tiek, 
kiek buvo pereitais metais. Yra’ 
44 darbininkės Kauno telefono 
ofise, ir apart vietinės tarnys
tės turi ilgą susisiekimą su vi
sa Lietuva, Latvija, su Kara
liaučių, Prūsija ir Berlinu.

Kaštuoja 175 litus įdėti biz
nio telefoną ir reikia kas mė
nesį užmokėti 35 litai. Priva- 
tiškuose namuose kaštuoja 100 
litų įdėti ir kas mėnesį užmo
kėti 10 litų. Manoma, kad pri- 
vatiškų telefonų kainos per- 
žemos ir busią padidintos.

Keli bankai nusipirko ir įdė
jo savo telefono, skyrius ir 
cen t ralis ofisas turi prašymus 
dėl 200 tokiu aprūpinimų.

’fFLIS].

Šie laiškai yra atėję iš Euro 
pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį pašt? 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiseč 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko til 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.
904 Battuliene Miss O
913 Bukaveckos J 
916.Chulys Victor 
918 Ciernas Bienadikt 
921 Daubraugkaite Jugi 
923 Dobilaite Elzbieta 
939 Galdikas Fran
942 Garionis Petras
943 Gobcauskaite Aniela 
949 Gudaicini Jurgiui
956 Janubevicz Josopas
957 Jocas Jonas 2 
962 Jusenui Justu j
964 Juskevic Anelia
965 Julijonai Jogmininei
966 Jwodagalvi Matejus B 
981 Kiselus Petrini
983 Kianrakiod Julijane
984 Endrijankienei Bakei’ 
994 Kopis Rupert
996 Kungis Vincentas

1000 Laurinanicus Feleksaš
1006 Luką Vugdelija
1009 Marcinkevičius John
1011 Mickyvcui Vyktar 
1014 Motejunas J
1017 Mokus Janos
1018 Narbusas P
1020 Narbutos Antanas 
1028 Paukscini Vincui 
1036 Pupelis A 
1047 Šimkus Ana 
1050 Slota Liudvikas
057 Stoškus Zofije
061 Staponkui Antanui
064 Stasjules Jonas 
065 Stanisiavaitis F 
071 Urlingis Mary 
074 Valienei Julei 
075 Wajsnis Justinas 

1081 Wabackis Valter
092 Zudikaitis John

1093 Zulanitei Reginai

Peoples a&ak Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO

Gerai 
tuvių 
rumu

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

Nuolat-Kas nedėlia 
ččdykit-taupykit 
Pinigus

Tik nuolatiniu sistematiniu atidėji
mu pinigų darbininkas žmogus gali 
sučėdyti apsaugos sumą juodai die
nai.

Taupymo ir skolinimo bendrovės 
arba spulkos gyvuoja Amerikoje tam, 
kad darbininkui žmogui butų pato
giau čėdyti pinigus. Tos taupymo ir 
skolinimo bendrovės arba spulkos yra 
kaipir kooperativiai bankai ir yra po 
tokia pat valdžios priežiūra kaip ir 
bankai.

Naujienų Spulka, arba taupymo ir 
skolinimo bendrovė, veikia sulig Illi
nois valstijos įstatymais tokioms spul 
koms reguliuoti, ir yra po Illinois val
stijos valdžios priežiūra. Naujienų 
Spulka yra tai kooperativė darbinin
kų įstaiga bankiniems reikalams at
likti.

Sudėti Naujienų Spulkos narių pi
nigai yra paskolinami tiems nariams, 
kurie turi ar perkasi namus ir už pa
skolą užstato savo namus spulkai, ar
ba kitaip sakant, duoda pirmą morgi
čių. Pinigai yra skolinami ant 6-to 
metinio nuošimčio. Visi uždirbti nuo
šimčiai yra padalinami spulkos na
riams pagal jų įmokėtų pinigų ketu
ris syk į metus.

Tikrai, nėra patogesnio, geresnio 
ir saugesnio budo pinigams taupyti, 

, kaip prisidėjus prie Naujienų Spul
kos.

Kviečiame Jus prisirašyti prie Nau
jienų Spulkos be tolesnių atidėlioji
mų — kuo greičiaus prisirašysite, tuo 
daugiau sau naudos pasidarysite. 
Naujienų Spulkos nustatytas kapita
lo rubežius yra vienas milionas dole
rių.

Prisirašyti prie Naujienų Spulkos 
ir pasidėti pinigus galima kasdien iki 
8 vai. vakare. Naujienų Spulkos di
rektorių mitingai esti seredomis. At
eikite patįs, nelaukdami kad kas už 
rankos paėmęs atvestų. Iš kitų vietų 
galite atsiųsti pinigus per paštą.

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Pranešimas!
šiuomi pranešam savo gerbia 

miems draugams ir rėmėjams, 
kad aš išvažiuoju Liepos (July 

^ėn.) 6 dieną ant atostogų iš 
, Chicagos ant keleto savaičių. 
Tie, kurie turite ypatišką reika
lą matytis su manim, turėsite 
palaukti iki aš pranešiu apie sa
vo pagrižimą. Krautuvė bus at
dara ir bus patarnaujama viso
kiuose reikaluose. Kurie nepalie 
čia mano ypatiškų reikalų.

K. S. RAMAŠAUSKAS

iiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

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

■ Akinių kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, UI.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 6, 
Nedžliomds nuo 10 iki 1-

Te. Boulevard 7679

, — ................... . ' " 1 >
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška, 

3228 W. 38-th St„ Chicago, III. |

Phone Boulevard 6369 FOTOGRAFAS
P. CONRAD

3130 So. Halsted St.
Patyrimas mano įgytas per 15 me

tų. Visus darbus atlieku kuo
geriausiai.

V. . , 7 , ................ /

Pinigai j
iš

Bridgeporto

LIETUVA
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St, [

‘ Tel. Boulevard 9663.

Garsiukitės Naujienose

Ii“ Tavo Pareiga Jais Rūpintis. ’
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbsti! Kuomet jų vidų* 

rial užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! Prižiurtkit juoe rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvieną dieną. Ir jei apsireikštų nors mažiausis vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugą. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugi aus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos,

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

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

________ ____

Garsinkities “Naujienose”

PINIGĄ I
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rusijos politiniy kalinių 
šelpimas
————— t ' s

Kada Rusijoje įvyko revoliu
cija ir caro valdžia liko nuvers
ta, tai po šimtų metų sunkios 
priespaudos, ten užviešpatavo 
pilna laisvė. Pavergtoji liaudis 
labai džiaugėsi susilaukusi, pa
galios, tos laisvės, už kurių per 
daugelį paskutinių, metų ji sun
kiai kovojo. Bet ta laisvė Ru
sijoje neilgai gyvavo. Į valdžių 
prigavi ngais obalsiais įsigavo 
bolševikai, kurie tuojaus už
gniaužė tų laisvę, kurių buvo 
savo krauju iškovojusi Rusijos 
liaudis. Tos organizacijos, ku
rios dar caro laikais kovojo už 
Rusijos laisvę, liko suardytos, 
o jų nariai, tankiausia seni re
voliucionieriai liko čekos su
grusti į kalėjimus, kur juos 
dar nuožmiau kankinama, ne
gu kad jie buvo > kankinami 
prie caro. Daugelį jų bolševi
kai net nugalabijo. Ir vien tik 
už tai, kad jie kovojo už Rusi
jos laisvę, už geresnį būvį dar
bininkams. .

Chicagos radikaliai darbinin
kai, koletų mėnesių atgal su- 
gryžę iš'Rusijos, suorganizavo 
Rusijos Politinių Kalinių Šel
pimo Fondų, į kurį tas būrelis 
Rusijos tikrųjų revoliucionierių 
renka aukas ir patys kiek ga
lėdami aukoja, kad sušelpus 
tuos draugus, kurie kankinami 
Rusijos bolševikų kalėjimuose 
ir apgynus juos nuo bado ir 
mirties.

Kad daugiau pinigų gavus 
tam Fondui, kad jis tuo dau
giau politinių kalinių galėtų 
sušelpti, rytoj, liepos 6 d. yra 
rengiamas didelis piknikas 
Sticknay hui išrovė, įLyonįJll. 
Jis rengiamas yra Rusijos po
litinių kalinių šelpimo naudai. 
Važiuoti ,į piknikų reikia 22 
gatvės gatvekariais iki galo li
nijos. Ten paimti užmiestinius 
Berwin linijos gatvekarius ir 
važiuoti iki vietos. Ten pasi
tiks komitetas.

Visi Rusijos laisves ir liau
dies draugai kviečiami šian pik
nikai). —Kabardinas.

Sudegė 300 automobilių.

Tarp 300 ir 500 naujų įvai
rios išdirbyštės automobilių su
degė, sudegus La Šalie Auto
mobile Storage Co. sandėliui, 
2459 S. La Šalie St. Sandėlis bu
vo dviejų augštų ir užėmė visų 
bloką. Nuostoliai siekia $250,- 
000.

Daktaras nusižudė.

Pasižymėjęs Dr. Frederick A. 
Jefferson, buvęs prezidentas 
Sheridan Park ligoninės, 55 m. 
amžiaus, nusitroškino žibamuo
ju gasu savo namuose 538 Aa- 
dison St. Manomia, kad nusimi
nimas dėl pačios mirties pa
stūmėjo jį prie saužudystės.

Kokia ta Chicaga švari 
ir sausa

Prostitucija žydi.

Keletu metų atgal Chicagos 
politikieriai “apšvarino” mies
tų nuo prostitucijos: panaiki
no prostitucijos namus, “išvi
jo” prostitutes iš miesto ir jie 
pasigyrė viešai, kad štai mes 
apšvarinome miestų ir miestas 
dabar yra švarus, nė vienos 
prostitutės nebeliko visame 
mieste.

Bet ar ištikrųjų taip? Pažiū
rėkime. I

Apie tai, ir kaip tik tam 
Chicugoje išeina laikraštėilis 
“Star”; jis išeidinėja kas šeš
tadienis. Jis nieko daugiau ne
rašo kaip tik apie pačių prosti
tucijų ir nurodo jų antrašus, 
kelia didžiausius skandalus. Jb 
reporteriai įsibrauna į tas vie
tas ir išgauna visas paslaptis. 
Jis atvirai sako, kad tie pros
titučių urvai yra pačių politi
kierių ir policijos palaikomi. 
Tas laikraštis tuifi 'kilniausių 
tiesą. Kur tik pasisukti, ten jų, 
prostitučių, rasi. Bridgeporte, 
Michigan Avė., Indiana Avė., 
\Vabash Avė., Calumiet, Chi
cago Avė., Grand Avė. ir dau
gely kitų gatvių. Visos yra da
bar išsimėtę. " Ant galo, jeigu 
gyveni kiek didesniame name, 
tai ir nežinai, ar negyveni kar
tais prostitučių name.

Prostitucija kaip buvo, taip 
ir yra, tik dabar ne pilnoj vie
šumoj. 

* * *
Jos ypatingai moka vilioti 

automobilistus, jos dailiai nu
sišypso ir pamerkia akia; au
tomobilistas apsidairo, ar kas 
jo nemato, pasivadina jų į savo 
mašinų ir dumia ten, kur jį 
nori. Pas mus lietuvius pasku
tiniu laiku daug “jaunų” vyrų 
turi mašinas. Kai kurie ir juo
kiasi: “jeigu merginos neturi, 
tai karų turi.” Mat jie važinėja 
“medžioti.”

* *♦
Jau nekalbant apie prostitu

tes, yra ir dorų merginų, ku
rios gaudo automobilistus. Tū
las amerikonas humoristas p. 
Medbury apie tuos dalykus ši
taip rašo, perspėdamas auto
mobilistus:

“[Kada važiuoji a uto mobiliu, 
tai tankiai rasi kokių gražuo
lę bestovinčių ant kampo ir 
besišypsančių į tave, reiškia — 
parvesk jų namo. Automobilis
tas turi gerai temyli į jos šyp- 
sų. Jeigu šypsą maža, tai ji 
netoli gyvena. Jeigu šypsą di
desnė, tai ji toliau gyvena. Jei
gu šypsą nuo ausies lig ausies, 
tai ji labai toli gyvena ir jeigu 
jau tokių reikėtų vežti namo, 
tai automobilistas turi turėti 
savo automobiliui vieton “spee- 
dometerio” kalendorių, nes ga- 
i sugryžti tik už kelių dienų.”

Munšainas, mulas, “byrąs”
Politikieriai panaikino svai

ginamus gėrimus, bet kas atsi
liko? Visi dar atsimena kaip 
judavo linksma: nueisi į kar- 
čiamų linksmas ar susikrimtęs 

I ir visados rasdavai ramumų. 
Jeigu linksmas pasigerdavai 
iš linksmumo, jeigu susikrim
tęs — pasigerdavai iš rūpesčio. 
Geriausias, didžiausias “prie- 
telius” —• karčiamninkas. O 
kavčiamninko pati dar geresnė. 
Arba vėl karštoj dienoj pasi
imi “pantę” ir parsineši pilnų 
alaus su putomis atsivėdin
ti.

Dabar kiti laikai. Snapso rin
kų pasiėmė į savo rankas dak
tarai ir aptiekoriai. Daktaras 
duoda (>^l,imų [žmogui (nusi
pirkti, o aptiekorius suteikia 
žmogui “rojaus” skystimėlį. 
Bet musų žmonės prisilaikyda
mi ekonomijos ir tu r būt pa
naikinimui daktarų ir aptieko- 
rių trusto, pasidaro patys. Vie
ni dirba vadinamų naminčlę- 
munšainų, kurį verda dideliuo
se katiluose; kiti gi biotinėse 
vanose, arba skambamuose ka
tiluose. O sudėtys dėl virimo 
yra visokios. Tūlas profcisorius- 
chemikas padare šitokį recep
tų:

Paprastas šnapsas-degtinė 
— iš vieno čysto cukraus tik
tai.

Geresnis bourbon, tas pats, 
tik dadėti skuros; galima var
toti senus čeverykus, ir dadėti 
dar gumos.

Jeigu norima gauti šnapso, 
kuris išplautų gerklę nuo dul
kių — dadėti biskį “lajaus”.

O jeigu norima gauti tokios, 
kuri daugiau atsakytų “three 
star arba Hanesy brendei,” tai 
reikia dadėti išmatų.

To profesoriaus padavinių- 
receptą naudoja dabar tūkstan
čiai žmonių, kurie geria, džiau
giasi ir yra sveiki, raudoni ir 
nutukę.

Su alumi lai jau kitas daly
kas. Alaus trusto nėra. Alų da
ro namie ir jį daro iš duonos, 
selyklos ir dar poros mažų da
lykėlių, biskį dadeda apynių. 
Namuose jeigu padaro gerų 
alų, tai jis lieka gana triukš
mingas, kaip kada pradeda net 
šaudyti.

Nesenai ».tulam name porų 
bonkų naminio alaus sprogo. 
Kaimynai manė, kad šaudosi, 
pašaukė policijų, kuri įbėgus į 
namus prodėjo ieškoti šautu
vo. Ieškota visi kampai. Kam
pe stovėjo didelė bačka, poli
cistas norėjo paversti bačkų į 
šalį, pasigirdo didelis šūvis. Už
pakalinis policistas sučuko: “Oh 
God, I am shot.” O policistas, 
kuris pajudino bačkų suriko: 
“Liko heli you are shot; I am 
swimming.” •

Mat, kada ^pajudinta bačka 
šovė, tai kamštis, kuris neda- 
laikė. spaudimo štymo, kirto 
smarkiai policijantui kakton, 
o antras visas apsipylė alum.

❖ >3

Dal' niekurie žmonės ir da
bar geria gerų ir pigų alų. Ži
noma, tik jie žino kaip tai pa
daryti. Vienas žmogelis, dirb
damas “Stock Varduose” pada
ro sekamai: paima paprastų 
“pielę,” prileidžia čysto van
dens. Ko vanduo šaltesnis, tuo 
geresnis. Meta “pielėn” “nike
lį” ir geria. Jeigu norima ir 
spalvų pagerinti, ta/i dadeda 
arbatos. O jeigu norima kiek 
putų, tai porų lašų dadėti 
“šampu”. Bet daugiausia čia 
reikalinga Dr. Cue recepto-ti- 
kėjimo. Tik<ėk, kad tai geras
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alus ir bus geras. O bus geras 
todėl, kad rasi “nikelį” išgėręs, 
žinoma, jeigu norėsi geresnio 
alaus, tai gali įdėti geresnį pi
nigų.
Tie, kurie nori tikrai gero 

alaus, tai jiems irgi netrūksta, 
jeigu jie nesigaili pinigų. Pa
vyzdžiui, ant Blue Island Avė. 
gali gauti “skunerį” ne taip tik
ros mieros pkunerį, biskį ma
žesnį, pavyzdžiui, į “stainą” 
už 35 arba 40 centų. Prie 18 
gatvės gali gauti tokių pat mie- 
rų už 20 arba 25 centus, tik 
čia reikalinga jau žinoti kaip 
įeiti į tų vietų. Mat čia reikia 
turėti raktas; jeigu neturi rak
to, tai reikia pažinti tokį žmo
gų, kuris turi rakta. Kada eini 
su juo, tai eini per daugelį 
kambarių, ir vaikščioji iš vir
šaus į apačia per tamsius kam
barius, taip kad jeigu pirma 
kartą toj vietoj, tai nė nemė
gink vienas eiti laukan, nes pa
klysi. Namas apleistas, langai 
užkalinėti. Atrodo, kad ten nie
kas negali gyventi kaip tik 
žiurkės. Ant Clark, Illinois ir 
vidurmiesty gali gauti kiek tik 
tavo širdis trokšta gero alaus, 
tik reikia mokėti gerus pini
gus.

Ką Chicagos pilitikieriai dir
bo prohibicijai, tai tas nieko 
gero nedavė niekam. Žmonėms 
atnešė purvinų gyvenimų ir 
nuodus, o politikieriams pini
gus ir graftų. . —Rymutis.

SUSITAIKĖ SU LEDO 
IšVAžlUOTOJAIS

Užvakar užsibaigė kelių mė
nesių derybos tarp ledaunių sa
vininkų ir ledo išvežiotojų. 
Laike derybų ne vienų kartų 
grūmojo kilti streikas, bet vis- 
Mi jos užsibaigė pilnu- susitai- 
kimu, kuris užtikrina, kad per 
dviejus metus ledo išvežiotojų 
ir ledaunių darbininkų streiko 
nebus. ,

Sutartis tapo padaryta 
dviems metams* sulig kurios 
ledo išvežiotojams alga pake
liama po $2 į savaitę, o ledau
nių darbininkams po 5c. į va
landų. 

----- —....

Neišriša , Elmhurst t r 
žmogžudystės

Du Page pavieto šerifas ir 
koronėris dar nėišrišė Elm- 
hursto žmogžudystės, kurioj 
žuvo Eder, jo pati ir trys jų 
vaikai. Svarbiausia, kad nesu
randama įnagių, kuriais jie ta
po užmušti, nors jų ieškoma 
visoj apielinkčj.

Taipjau nežinoma nė vardo 
to pakvaišėlio, kuris 'tą žmog
žudystę galėjo papildyti. Pasak 
kaimynų, tas pakvaišėlis turėjo 
apie 30 m. amžiaus, bet jo var
do niekas nežino, kadangi nieks 
kitaip jo nevadino kaip “dur
nelis.”

Pašovė žmogų.

Emil Appa, 836 Garibaldi Pi., 
tapo pašautas į nugarų, kada 
jis bandė nuimti “tairų” nuo 
Joe Kretchman, 806 S. Ashland 
Avė., automobilio. Paskui ir 
policistai prisidėjo prie šaudy
mo, tad dabar nežinoma, ar 
Krechmano ar policistų kulka 
palaikė Appai į nugarų.

I......................... .... .............. . . ..........

RADO SENAI PAVOGTĄ KŪ
DIKI.

Motinos penkių metų ieškoji
mas pavogto sunaus užsibaigė, 
kada ji, rado savo sūnų, dabai’ 
jau astuonių, metų amžiaus, vie
noj šeimynoj Chicagoje. Vaikas 
Russell Smith buvo pavogtas iš 
kiemo 5 metai atgal Taunton 
miestely, arti Bostono. Nors po
licija visur jo ieškojo, bet nie
kur nė pėdsakų užtikti negalė
jo. Metai atgal policistas rado 
prie Madison ir State gatvių pa
vargusį vaiką, taip neišvystytą, 
kad vos trejetą žodžių tegalėjo 
pasakyti. Jis buvo atiduotas 
prieglaudon, o iš ten tuojaus jį 
paėmė Heinzelmanai, 7115 Lan- 
gley Avė. Jie išmokino jį kal
bėti, taipjau skaityti .ir rašyti. 
Jis tankiai minėdavo žodį “Ton- 
ton”, tas užvedė ant kelio ir 
tapo surasta iš kur jis paeina.

Motina savo vaiką tuojaus pa
žino ir atsivežė daugel į įrody
mų, kurie rodo, kad tai tikrai 
jos vaikas. Bet pats vaikas sa
vo motinos nepažino ir sakosi 
jos niekad nematęs. Teciaus jis 
veikiausią 'bus atiduotas tikrą 
jai motinai.

Lietuvių Rateliuose
Rytoj

Rytoj sekmadienis, reiškia 
nedirbsime. O turint laiko ne
galima praleisti neišvažiavus į 
mišką, nes tai geriausia vieta iš
važiuoti iš troškaus miesto.

Geriausia vieta važiuoti į mi
šką yra Beverly Hill — ir arti ir 
gera. Ypač kad rytoj ten bus 
LSS VIII Rajono išvažiavimas. 
Tai bus tikrai smagus išvažia
vimas — žeismės, lenktynės, 
prakalbos. Kalbės d. P. Grigai
tis.

Tad visi ten rytoj bukite. X

Iš visų kampų
Prigėrė žmogus. — Liūdnumo 

laiškas. — Visur bolševi
kai.— Susiinteresavo. — Iš
sigando. — Pamylėjo bedie
vius.

Sekmadieny, birželio 29 d., 
maudanties ežere, prie 79 gat
vės prigėrė žmogus. Toji vieta 
nužudė jau ne vieną. Toje vie
tojo, 3 metai atgal prigėrė chi- 
cagiečiams žinomas Augustas 
Meilus.

Toji vieta yra labai pavojin
ga. Pasakoja, kad ten yra dide
lių akmenų. Vanduo iš gilumos 
išmeta dideles vilnis ir jos grįž
damos smarkiais sūkuriais, su
kdamos apie akmenis, neša nors 
ir geriausį plaukiką. Arti krašto 
3 vyrams maudantis, visus tris 
vanduo prigirdė. Du pasisekė iš
gelbėti ir tai vieną, vos tik at
gaivino. Jų draugas jaunas, gra
žus vyras jau neatsigavo. Jie 
buvo svetimtaučiai.

* *

*
St. Malinauskas, 3342 So.

Union Avė., aplaikė nuo savo 
draugo, Vinco Barvido, iš Lietu
vos, liūdnumo laišką.

Vincas Barvidas yra Šiaulių 
apsk., Papilės vals., Pasbanblio

kaimo. Birželio 1 d., 4 vai. po
pietų važiuojantį dviračiu per 
Papilės giraitę užpuolė razbal- 
ninkas ir peršovė krutinę. Vin
cas bėgo, o tas šaudyt, bet dau
giau nebepataikė. Piemenys 
ėmė rėkt, tad jis pasiliko. Pasi
ėmė 300 litų vertės dviratį. Raz- 
baininkas ieškojo nužudyt Vin
cą Barvydą, bet šis nors silpnas 
būdamas pasislėpė giraitėj, tad 
nerado. • ♦ ■

Dabar jis guli Šiaulių ligoni
nėj ir neturi vilties pasveikti. 
Padaryta operacija ir išimta iš 
krutinės kulka.

“Neturiu sveikatos, nėra nė 
pinigų” sako V. Barvidas.

• * * ‘ ‘
* f,

Eidamas Halsted gatve, žiū
riu — ant standos bolševikų 
laikraštis. Norėjau pirkt, bet 
man apetitą sugadino labai nuo
žmus paveikslas: Išsišiepęs, kai 
barbaras. Už savaitės žiuriu, 
vėl tas pats, tik vietoje 10, buvo 
devynt Bolševikas nusinešė jį 
nes jis jo smokui -atatiko. Kur 
tik neisi, visur jų rasi. Revoliu
cija visur reikalinga, jų tiek 
daug, bet jie visai nesiskubina.

* / ** •
šis SLA., Wilkes Barre sei

mas suinteresavo chicagiečius. 
Nueik į Aušros knygyną, 3210 
So. Halsted St. tai pamatysi,
kad rūksta visokį laikraščiai..
Nešasi namon pundais perskai
to, paskui, sako, siunčia Lietu
von.

* •
Jau ten, Lietuvoj, atsirado 

naujas žurnalas, būtent, “Muzi
kos Menas”. Dailus, paveiksluo
tas, gero rašto žurnalas. Jamej 
daugiausia kreipiama domės į 
muzikus ir chorų vadovus. Spe
ciali straipsniai ir nurodymai de 
rigavimui. Jau viso 4 numeriai 
prisiųsta ir taipjau Muzikos Al
manachas.

♦ •
* / ■ *

Atsirado Juokdarys, kuris 
vartydamas “Kultūrą” ir kitus 
Lietuvos žurnalus pasakė:^“Lie
tuvoje nėra jokio peilio”. Esą 
reikia padaryt kolektą ir nupir
kus peilį reik nusiųsti, kad apį- 
piaustytų savo laikraščius.

* *
*

Per keletą dienų prie p. Mes- 
ser vaistinyčios, 32 ir Halsted 
gatves sukinėjosi indionas. 
žmonės pamanė, kad jis jau no
ri užgyvent Bridgeportų. Bet jis 
tik garsino, kokias tai indioniš- 
kas gyduoles.

* *
*

Daug girdėti kalbant, kad
šiais metais musų Dievulis pasi
likęs porą mėnesių užpakalyje. 
Nors geriausieji jo katalikai 
prašo giedros, jis jiems prižada, 
bet neįstengia žodžio atlaikyti. 
Katalikai buvo net kontraktą 
padarę su Dievu, bet jis užleido 
lietų ir jų pikniką suspoilino.

* *
*

Sekmadieny, birželio 29 d., 
pamatęs, kad Beverly Hills daug 
“bedievių” susirinkę gražiai lin
ksminosi, jis jau neverkė — ne
lijo. Sunku buvo ir suskaityt 
visas grupes. Kas būrelis, tai ir 
muzikantai — rėžia padispaną, 
kad net ašaros iš žemės sunkias.

— Bubnis.

Pranešimai
I ;

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

ar kviečia,
KASDIEN tamsta k&H prisirašyti 

/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1789 S. Rateted St, ■'

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
m-alonokite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surihkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemęžai, 
1739 So. Halsted St.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvienų dieną, anksti iš ryto į sk.vb 
namus, praneškite tuoju Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai 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 95G3.

----------- J u
L. S. J. Lygos Stygų Orkestros 

praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. Raymond Cha- 
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti prie orkestros 
malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.
L, S'. S. 81 kuopos išvažiavimas 

įvyks sekamą sekmadienį, liepos 6 
dieną, į Beverly Hills girias. Turėsi
me valgių, gėrimų ir puikų progra
mą iš prakalbų, dainų ir žaismių. No
rintieji linksmai su jaunais žmonėmis 
pasismagini; pakvėpuoti tyru gi
rios oru maloniai kviečiami atsilan
kyti. — Komitetas.i

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
194 kp., Cicero, 111., mėnesinis susi
rinkimas atsibus 6 liepos, 2 vai. po 
piet., Onos Tamuliunienės svetainėj, 
1447 49th Avė.

— Sekretorius.

(Seka ant 8-to pusi.)

SVARBUS VASARAI
PATVARKYMAI /

Kasdien ėjimas lauk yra 
būtinas reikalas sveikatai. 
Bet svarbiausia dabar vasa
rą, jūsų viduriai turi veikti 
labai gerai. Jei pasitaiko vi
durių užkietėjimas, tai ma
žos dalelės maisto pasilieka 
viduriose per 72-96 valandas 
ir užnuodija jūsų visą siste
mą, kaip tuomet jus galite 
jaustis vėsiu ir gerame pa
dėjime? Trinerio Kartusis 
vynas veikia labai greitai ir 
be jokių nemalonių simtomų. 
Jis turi tiktai tokias sudėti
nes kurios yra pripažintos 
kaipo geriausios dėl išvaly
mo vidurių. Vartokite Tri
nerio Kartųjį vyną ir jus ne- 
kentėsite net ir nuo didelių 
karščių. Nebus užkietėjimo 
vidurių, nevirškinimo,, gal
vos skaudėjimo arba jauti
mo abelno nusilpnėjimo ne
darys jums nesmagumo ir 
jus džiaugsitės gražiu vasa
ros sezonu su linksmumu ir 
malonumu. Trinerio Kartu
sis Vynas yra puikus vasa
rinis tonikas. Ir jeigu jus ne
norite turėti trubelių su mu
sėmis ir uodais, palaistykit 
Trinerio Fli-Gass ant jų! 
Juos užmuš tuojau. Jei jūsų 
gyduolių pardavinėtojas ne
gali jums jų suteikti, rašy
kit tiesiai pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

(Apskelbimas)
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PRANEŠIMAI.
Chicagos Liet. Auditorijos Bend

rovės mėnesinis susirinkimas atsi
bus pirmadienį, 7 d. liepos, Keis
tučio spulkos name, 840 W. 33 gt., 
lygiai kai 7:30 v, vakare. Direkto- 

butinai 
nes yra

riai ir draugijų atstovai 
esat kviečiami atsilankyti, 
didelis susirinkimas ir daug svar
bių dalykų bus svarstoma, nes Au
ditorija visu smarkumu kyla į aukš
tą. —A. Jankauskas, sekr.

Rusijos Politinių Kalinių Šelpimo 
Draugijos piknikas įvyks liepos 6 d., 
Stickney Inn Grove, Lyons, UI.

Privažiuoti galima sekamai: imki
te Ogden-Laramie gatvekarius iki 25 
St. arba 22 kol pasibaigia. Iš ten im
kite Lyons-Berwyn karus ir važiuo
kite iki Ogden ir Harlem Avė. Ten 
jus pikniko komitetas pasitiks.

— Komitetas.

Draugystė

ĮVAIRUS SKELBIMAI į REIKIA DARBININKŲ
INFORMACIJOS KELEI-

žmo^mSN^udeĄnori at-1 /REIKALINGAS bučeris, ku- 
įkviesti savo gimines i Kanadą iš ns moka gerai tą darbą. Kam- 
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno . 
keleivio- norinčio atvažiuoti į Kana-! 
dą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus j musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga dėl norinčių va
žiuoti j Kanadą. Aš turiu korespon
dentus didesniuose Kanados miestuo
se ir visus mano keleivius jie sutiks 
ir viskuo aprūpins. Su visais reika
lais kreipkitės į

Geo. Kaupas and Co.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigu Siuntimo. 

6603 St. Clair Avė. ‘ <

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
VYRŲ

i^UiS• barys ir valgis ant vietos. 
5100 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2014

REIKIA —
Pardavėjo prie pianų ir play- 

erių. Patogios sąlygos ir pasto
vus darbas.

KLEIN BROS.
20th & Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli
katesen krautuvė. Sena įstaiga. Ge
ra vietą uždirbimui pinigų, šalę 
bučernės ir karų transf erinio kam
po, North Sidėj. Yra daroma cash 
biznis virš $1000 j savaitę. Nėra 
konkurencijos. Turi būt parduota 
greit, kad užbaigus namų reikalus, 
už $1800 nupirksite viską, išmokė; 
jiniais, jei reikia. Atsišaukite taipgi 
nedėlioj nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

1614 DEVON AVĖ.,
netoli Clark St.

PARDAVIMUI saliunas Ir 
Roadhouse, tik biskutį už mies
to. Randasi prie didelio rrans- 
portacijos kelio. Mūrinis namas. 
Didelis saliunas ir valgomasis 
kambarys, šešių kambarių fla
tas viršui. Didelis šokių paviiio- 
nas, oltas 90x125. Tai yra tik
ras bargenas ir proga visam gy
venimui. Tiktai $5000 pinigais 
reikia.

3404 South 
Morgan 
Street

Yards 1571

Liet. Taut. Tėvynės My- 
pusmetinis mitingas bus 

nedėlioj, 6 dieną Liepos, 1 vai. po 
pietų, Ežerskio svetainėj, 46th ir Pau
lina gatvių. Kožnas narys neatbūti
nai privalo atsilankyti, nes yra svar- ! galite sutaupyti pinigų. Turim-c

Siuntimo. Gabus ir ( 
Cleveland, O. Pittsburgho

TAISOME TAJERĮJS. Jūsų seni 
tajerai gali būti sutaisyti ir tuomi 

nau-

DVIDEŠIMTS penki doleriai sa
vaitinės algos ir didelis koini.šinajj. 

‘ . » apie
_____ „...j apiclinkę žmogus yra 

Į reikalingas reprezentuoti biznį. Ra
šykite. ,

K. P. McCarthy
5016 Dearborn St., Pittsburgh, Pa.

ir gerai apsipažinęs

PARSIDUODA arba išsimaino 
moteriškų skrybėlių ir kitokių np- 
rėdalų štoras, randasi lietuvių ap
gyvento] vietoj. Mainysiu ant kito- 
kio 
dėl 
nių

biznio arba namo.
BEAUTY parlor. Platesnių 
kreipkitės pas:

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted Si.

Tel. Boulevard 9641

rinkamas 
ži-

Kreipkitės.
SHEEHAN WITOUS 

AND COMPANY 
1654 W. 63 Str. 
Prospect 1910

Nori pirkti namą ar mainy
ti namą, važiuok pas mane

MAINININKAI PASISKUBINKITE

bių reikalų.
— Nut. Rašt. K. Chap.

Town of Lake. — Draugystės Lie
tuvos Sūnų No 1 pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 6 d.,* P. Lukoše
vičiaus svet., 4531 S. Paulina St., 8 
vai. vak. Visų atsilankymas yra la
bai reikalingas.

— F. T. Puleikis, Sekr.

Roseland. — D. L. K. Vytauto Drau
gijos No 2 pusmetinis susirinkimas 
atsibus nedėlioję, Liepos 6 d., 2-rą 
vai. po pietų, paprastoj svetainėj, 158 
E. 107 gatve. Prašoma narių skait
lingai atsilankyti.

— Rašt. P. Grigula.

L. M. S. A. 2 kuopom svarbus susi
rinkimas įvyksta šeštadienį, liepos*5 
d., Raymond Chapely, 8 vai. vak.

Visi nariai turite laiku susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

Bus svarstom-a ir renkama komisi
ja išvažiavimui rengti.

— Komitetas.

L. S. S. 81 kuopos mitingas įvyks 
ateinant; šeštadienį, liepos 5 dieną, 
kai 8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai pra
šomi laiku susirinkti.

— Raštininkas.

Rridsreport.
Pašalpos Kliubo mėnesinis 
kimas įvyks šeštadieny, 
dieną, 7:30 vai. vakaro, Mildos sve
tainėj (apačioj), 3142 S. Halsted st. 
Visi kliubiečiai malonėkite daly
vauti susirinkime.

—A. J. Lazauskas, sekr.

Illinois Lietuvių 
susirin-

Draugystės Lietuvos Vėliava Am. 
No. 1 išvažiavimas įvyks sekma
dieny, liepos 6 d. į Jefferson miš
kus. Išvažiavimas prasidės n«($ 
II vai. ryto ir tęsis per visą dieną. 
Visi draugai ir draugės malonėkit 
atvažiuoti ir linksmai laiką pra
leisti ant šviežio oro. Važiuoti rei
kia iš visų miesto dalių iki Mib 
vvaukee Avė. ir Milvvaukee karu 
važiuoti iki karas sustos, o tada 
paeiti į šiaurę kokią vieną mailę; 
ten bus musų išvažiavimas.

—John Motuz..

Roseland. — Sekantį panedėlį, 
liepos 7 d., 7;3l) vai. vakare, K. 
Strumilo svetainėje, 158 E. 107 gt., 
kampas Indiana avė. įvyks Lietu
vių Darbininkų Namo Bendrovės 
šėrininkų mėnesinis susirinkimas. 
Jame bus svarstoma ar jau pradėti 
statyti bendrovės namą. Be to yra 
dar ir daugiau svarbių reikalų, KU; 
rie turi būt apsvarstyti. Todėl visi 
šėrininkai ir šėrininkės malonėki
te atsilankyti paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu
bo ant North \Vest Sidės pusmeti
nis susirinkimas įvyks July 7 d., 
Šv. Mikolo parapijos svet., 1644 
\Vabansia avė., 8 vai. vakare. Ne
pamirškite kliubo nariai pribūti; 
turime svarbių reikalų nutarti. 
Taipgi kviečiame naujus narius 
ateiti ir prisirašyti. —Valdyba.

ASMENįl JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Walterio Gutskio 

ir T. Gudaičio; esu jų draugas ir 
turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žinote pranešti.

Antanas Didžpetris
10153 So. State St., Chicago 

Phone Pullman 7691

PAIEŠKAI’ Juozo, Antano ir Si
mono Žibų; pirmiau gyveno Chica
goj. Meldžiu atsišaukti jų 'pačių, 
bei kas žinote pranešti man arba 
jų broliui Petrui Žibui, 701 N. 6th 
St. Tariu įškalno ačiū.

VValter Domaševičius,
811 Brooklyn St., St. Louis, Mo.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
rną — rnaliavoti, 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 kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės: *
BRIDGEPORT PAINTING 

HARIHVARE CO.. 
3149 So. Halsted StM 

________ Tel. Yards 7282._________  
STOGDENGYSTfi

stogų prakiurimas užstaisomas 
b »1 rantuojamas už $4. Automobilių 
trokii patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linklj. {staiga 34 metų senumo. Di 
dili usia ir geriausia stogų dengimo 
|s.«iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. 
Roofing Co.b 3411-13 
Phone Lavvndale 0114.

J. J. Dunne 
Ogden Avė.,

JU tajerų ant rankų.
Kreipkitės:

GEORGE RUKLIC
1605 So. Wabash Avė.

Tel. Calumet 1671

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI—

VIETA krautuvei ir sykiu 
ruimai gyvenimui dėl rendos.

Reikale kreipkitės:
2607 West 47 Street

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 56

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARANDAVOJIMUI gana 

geras kambarys dėl vieno, arba 
dviejų vaikinų. Atsišaukite

3524 Sa. Halsted Str.
2 lubos iš fronto

TĖMYKIT
Išsiduoda kambarys prie mažos 

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

A. DANILE,
3534 S. Pamell Avė. 

2-ros lubos 
Tel. Yards 6803

to

LIETUVIŠKAS MOTELIS 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.

PARANDAVOJIMUI forni- 
šiuoti kambariai dėl vieno, dvie
jų, trijų ar daugiau vaikinu — 
vyrų. Kreipkitės: 2113 So. 
Halsted St. arba 443 W. 43 St.

ŠVIESUS priekinis kambarys 
dėl blaivaus žmogaus arba vedu
sios poros.

J. JANKUS
1834 Wabansia Avė.
Trečio augšto prieky

JIEŠKO darbo
PAJIEŠKAU darbo į krautuvę, pa- 

gelbininkas prie troko, arba galiu pi
nigais prisidėti prie kokio biznio. 
Taipgi kam reikalingas vaikas pai- 
gęs mokyklą, 16kos metij dirbti krau
tuvėj arba ofise. Atsišaukite

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Fordo trokas, dar 

visai naujas — pardavimo priežastis 
įėjau į kitą biznį. Parduosiu už gana 
prieinamų kainą ir jei pirkėjas netu
rės visų pinigų duosiu lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės rytais iki 9 va
landai. BELL DUDOR, 933 W. 34th 
PI. (2-ros lubos užpakalyj). ■<

PARDAVIMUI krautuve kendžių, 
ice eream, cigarų, cigaretų, notion 
stock. Parduodam už gana prieina
mą kainą. Krautuvė labai tinkamo
je vietoje ir biznis išdirbtas.

Mrs. Daeosse, 
1215 W. 32 St.

PARDAVIMUį grosernė ir deli
katesen geroj; ant kampo vietoje. 
Didelis stakas. Keturi kambariai 
gyvenimui. Parduosiu su lorničiais 
ai’ba vieną biznį. Parduosiu pigiai. 
~ 3700 S. Emerald Avė.

Phone Yards 1351

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių 

rakandai, visi gerame stovyje: 
Victrola su daugybe rekordų, 
lietuviškų ir angliškų; du pečiai 
vienas šildomas dėl kietųjų ir 
minkštųjų anglių, mėlynai ene- 
maliotas, kitas “combination”. 
Taipgi parsiduoda Fordas tour- 
ing — visai naujas. Viskas bus 
parduota pigiai, nes išvažiuoju 
Lietuvon. 5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė. Kaina $2,000.

Kreipkitės:
7716 Harvard St., 
Forest Park, III.

NAMAI-ZEME

ir

IŠSIMAINO 4-ių flatų muro na
mas, su extra lotu ir garadžium, mai
nysiu ant mažesnio 
apielinkės. Namas 
nuo miesto.

IŠSIMAINO 2-jų
mas, South Sidėj, parduosiu už $12,- 
500 arba mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, bučernės ar Dry Goods Sto
ro.

IŠSIMAINO 4-ių kambarių cottage 
su trims lotais. Cottage randasi Mor
gan Parke. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant didesnio namo nepai
sant apielinkės. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

namo nepaisant 
gali būt toliaus

flatų muro na-

2 flatų muro namas, po 5 ir 6 rui
mus, mainau ant bučernės ar groser- 
nės, namas randasi ant 53 ir Mor
gan St.

2 flatų medinis ir 3 lotai, mainy
siu ant bučernės ar grosernės, na
mas randasi ant 81 ir Vincennes 
Avė.

2 flatų mūrinis po 6 ruimus, mai
nysiu ant mažo namo ar ant bučer
nės, grosernės ar ant automobiliaus, 
namas randasi ant 35 ir Ix)we Avė.

4 flatų namas po 1-6, 1-5 ir 2 po 
4 ruimus, mainysiu ant bučernės, na
mas randasi ant 61 ir Racine Avė.

2 flatų medinis namas, po 4 rui
mus, mainau ant farmų, namas ran
dasi ant Brighton

6 flatų mūrinis 
ant farmų, namas 
rnal

5

AR NORI GERĄ NUOSA
VYBĘ? TAIP

Parsiduoda dviejų pagyvenimų ma
dinis namas po 5 kambarius; pasta
tytas ant dviejų lotų žemės. Cemen
tinis pamatas — beiznventas; kamba
riai naujai išdekoruoti vėliausios ma
dos dekoracijomis, užpakaly namo 2 
nauji garadžiai dėl 4 automobilių. 
Nuosavybė randasi pietinėje dalyje 
miesto. Viskas parsiduoda už $6300, 
labai graži vieta gyventi; rendos ne
ša $1,080.00 j m'etus. Mokant ren- 
doms pati nuosavybė išsimokės j 6 
metus. Taigi nevilkinkite — atsišau
kite, nes pardavimo priežastis svarbi 
— kas pirmesnis, tas laimės. įmokė
ti reikia nemažiau kaip $3,000. Ant 
likusių savininkas išduos pirmus ir 
antrus morgečius, be komišino. Atsi
gaukit tuojaus.

H. BUCK
6002 So. State St.

Tel. Wentworth 0612
Agentų meldžiu neatsišaukti.

ANT BRIDGEPORTO TARPE
31 IR 35 GATVIŲ

Bulvaro ir 55. 
ruimų cottage, 

700, cash $1,300.

Parko.
namas, mainysiu
randasi ant Nor-

PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, modemiški, 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.

6 kambarių mūrinis namas; 3 
dideli kambariai ant augšto, 
augštas beizmentas, elektros 
šviesa, drabužių kambariai; ran
dasi geroje vietoje. Savininkas 
parduoda labai pigiai, užtat kad 
pinigai reikalingi bizniui. Kaina 
$4,800.

BIZNIAVAS KAMPAS
2 muro storai ant kampo. 

Vienas storas išrendavotas 
— kampinis tuščias — labai 
gera vieta ar aptiekai arba 
(soft drink parlor) randasi 
ant Ashland Avė., netoli 69tą 
Po storais yra aukštas beiz- 
mentas, furnace apšildomas, 
parsiduoda labai pigiai su 
jmokėjimu tik $4,000.00. Pa
siskubinkite katrie j ieškote 
biznio progą, nes ne kas die
ną atsitinka.

ROZENSKI LEMONT 
and COMPANY 

6312 So. Western Avė.

2 lotų, kaina $2,
v, VC4O11

6 kambarių cottage, 2 lotų, 
$4,500, cash $1,000.___

flatų namas 
flatų namas 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui modemiškas! 2 flatų 

namas, 6—-7 kambarių. Namas kam
pinis. 89x140 ilgumo, 2 garadžiai. 
Didelis bargenas. Del informacijų 
šaukite Joliet 2864.

J). J. LUKAS 
514 Moen Avė.

Joliet-Rockdale, III.
kaina

PARDAVIMUI
GROSERNfi ir bučernė parsiduoda 

beveik už pusdykę. Vieta tirštai žmo
nėmis apgyventa; biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Daug ta voro, nauji fiks- 
čiurei, turiu parduoti greitai, arba 
mainysiu ant loto ar automobilio. 
Priežastį patirsite ant vietos.

3806 So. Wallace St. 
Phone Boulevard 4932

EXTRA EXTRA
Aukso mainos

Parsiduoda du geri bizniai, 5 
kambariai pagyvenimui. Elek
tros švitsa, arti miško ir bulva
ro. Tūkstančiai automobilių va
žiuoja pro šalį kasdien. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos. Kreipkitės prie savininko

JOHN K.
Priešais Liet. Tautiškų Kapinių

4 flatų mūrinis namas, 2 po 
*4 ir 2 po 6 liambarius, elektros 
šviesa, vanos; rendos neša $1,- 
320 į metus. Geriausia vieta ant 
Bridgeporto. Kaina $12,000.

I I .

Lengvi išmokėjimai.

UNIVERSAL STATE BANK
Real Estate Oeįiartment

3252 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0700

PARSIDUODA kampinis 225x 
300 lotas ant 104th St. ir Spring- 
field Avė. ir 5 kambarių namas; 
elektra, daržinė, vištų namas, 
130 vištų, 1 karvė, prekė $5000. 
$1,800 cash, kitus išmokėji
mais. Parduodu, nes išvažiuoju 
į Europą. Mano adresas: JOE 
MADIVAR, 10419 Springfield 
Avė., Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lysas ant dviejų arba trijų metų. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, biz
nį su arba be namo. Priežastis par
davimo turiu du bizniu. 2050 W. 22nd 
St., arti Hoyne Avė.

Savininkas randasi:
2210 W. 22nd St.

Marquette Manor

NAUDOKITĖS savininkai. $2500 
vertės geriausio painto ir varnisho 
Bus išparduota per 15 dienų. $1.75 už 
galioną. Prastesnio gatonko po $1.00 
galionas ir kitokių reikmenų reika
lingų. Bus atdara July 4 ir nedėlioj.

1971 Canalport Avė.

Naujas 2 flatų mūrinis namas, 5-5 
dideli kambariai, sun parlor, užpaka
linis porčius per visą namą, aržuolo 
trimingai, gražiai dekoruotas ir švie
soms fixtures. Įbudavotas plumbin- 
gas, hot \vater heat. Boileris ir pai- 
pos apdengtos, pleisteriotas skiepas 
ir lubos, viršutinis flatas išrenduo- 
tas, $80 į mėnesį, 2 karų garadžius, 
Kaina $15,500, pinigais $7,500, Maple- 
wood Avė., netoli 63rd St. Phone Re
public 1932.

PIKNINKO DARŽAS

8
4
3
3
4
2
4
2

$15,000.
$10,500.

$8,500.
$12,000.
$6,500.
$5,500.
$2,400.

namas
namas
namas
namas
namas

______ ir štoras $4,500. Tuose na
muose yra visi parankamai.

PARDUODU arba mainau 
farmą ant namo, visi įrankiai ir 
mašinos su gyvuliais. Gerame 
stovyje. PAUL SASNAUSKIS 

Bravo, Mich.
B. 1

AR TURI SEPTINIS ŠIMTUS 
DOLERIU?

Nusipirksi 80 akerių gražiausių 
farmą su gyvuliais, namais ir vi
sais įtaisymais, kas reikalinga ant 
farmos. Farma randasi labai gra
žioj vietoj, prie daug vandens ir 
Sunnner Resorts. Savininkas mai
nys ant miesto namą, priims už 
pirmą imokėjimą biznį arba lotus.

C.. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI garadžius ir 
filling station, $5,000, su cemen
tiniu budinku, 50x130 lotas — 
$15,000.

MOUREK’S GARAGE 
9135-37 So. Western Avė.

PADAVIMUI bungalow už gana 
prieinamą kainą. Parduosiu už 
cash, bet prie įmokėjimo galiu pri
imti lotą, farmą arba automobilių. 
Bungalovv visai naujas, da nieks 
negyveno —< Brighton Parke. Kreip
kitės pas savininką.

Bruno Bilunsky
3352 S. Morgan St.

Phone Yards 1841

MORTGECIAI-PA^KOLOS

PARSIDUODA smulkių daik
tų krautuvė, kendžių, ice eream, 

KAS reikalaujate karpenterio (cigarų, tabako ir kitokių smulk- 
del pataisymo senų namų ar(menų. Parduosiu labai pigiai, 

priežastį patirsite ant vietos. 
4602 So. Wood Str.

263 E. 115th St., Chicago, III.

plumberio kreipkitės sekamu 
adresu:

VINCENT KASAKAUSKIS
4521 So. Mozart St.

Gerai žinomas pikninko daržas, 
Įima uždirbti daug pinigų, prie 
mentinio kelio, prie karų ir busų li
nijos, 2 geros vietos dėl pikninkų 
daržų. Nepraleiskite tos progos.

ILLICH & FRANEK 
7248 Ogden Avė.

1 blokas j vakarus nuo Harlem

ga- 
ce-

PARDAVIMUI grosėrnė ir 
delikatesen, daromas geras biz-

PENTORIUS ir pleisteruoto-'nis>.turi but Parduotas tuojau; 
jas. šios darbus atliekame pigiai ■ teisingas pasiūlymas nebus at- 

mestas.
964 W. 37 Place

.......................    — ■— "i—— —......... ■—.............

ir gerai. Reikalingam kreipkitės
laišku:

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

PARDAVIMUI BARGENAS
Moderniškas 2 augštų mūrinis na

mas, didelė šviesi krautuvė, 6 gražus 
kambariai, garu šildomas, didelis už
pakalinis porčius ir jardas, daug vie
tos dėl Raradžiaus, lengvais išnrcoke- 
jimais, šalę lietuviu Auditorium.

3129 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
PARSIDUODA grosernė, rūkytos 

, mėsos, tabako ir kitų smulkmenų 
krautuvė. Vieta gera; netoli 
kų.

fabri-

MOTERŲ
Kreipkitės

2300 W. 48th Place
Tel. Lafayette 8360

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage, 
su stikliniu frontiniu porčiumi, elek
tra, 1 karo garadžius, vištininkas, 5 
lotai (2 kampiniai lotai). Kaina $3,- 
600, lengvais išmokėjimais.

108 Central Park Avė. 
Kampas 108th St.

Mt. Greenvvood, III.

REIKALINGA mergina ar našlė, 
už gaspadinę į gražius namus. Duo-1 
siu užlaikymą ir $14.00 j savaitę. Iš 
toliau rašykite; ‘ ‘ ___ _
ypatiškai nuo 7 iki 8 vai. vakare j venki. Priežastis’‘"pardavimo 
“NAUJIENAS” J. M., Box No 130 - “ - • H

3210 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo grosernė ir bu- 

. . Černė, biznis cash ir per daugelį
vietinės kreipkitės metų išdirbtas, visokių tautų apgy- 

i —» li
ga. Atsišaukit pas savininką.

5700 Morgan St.

PARDAVIMUI 5 akrai žemės ne
toli Chicagos apie 15 m-inutų tiktai 
eiti nuo karų $300 jmokėti, kitus 
mokesniais.

Kreipkitės prie savininko 
2613 So. Union Avė.

1 lubos užpakalis

iš-

PARDAVIMUI medinis namas, 5 ----------------- - —--- ------ ‘
kambarių. Yra vana, elektra, telefo- SPECIALUS BARGENAS. Pirk nuo 
nas; viskas naujos mados. Ir kampi- kontraktoriaUs, naują 6 kambarių na- 
nis lotas prie šalies namo. Del 3 ka- p/2 pagyvenimo, galima padaryt 
rų garadžius. Ląbm,.didelis bargenas, 2 flatus. Cash $1,000, kaina $6,750. 
nes važiuoju Lietuvon.. 10103 So. Aber- Taipgi 5 kambarių, cash $3,000, kai- 
deen St. Kreipkitės prie savininko na $6,000. Turi parduot šią savaitę.

6230 So. Whipple St. Agentai lai nesikreipia.
---------------------------------------------------------- Į 5923-25 So. Robey St.

Tel. Diversey 1971ANT pardavimo lotas 68th ir West- 
ern Avė. 5 lotas nuo kampo, 25 pė
dų plačia, prekė $2700 cash. Antnfs I SAVININKAS pasiūlo savo 
ant 69th vienas blokas nuo Western . . ... r .
Ave» j eastus, kampas 50 pėdų pla- dviejų lotų, didelių 11 puikių 
čia, 125 pėdų ilgio. Parduosiu arba kambarių namą, kuris randasi 
mainysiu ant automobilio. Atsišauki- . . ‘. ,. 1r.
te pas savininką puikiausioje apiehnkeje, North

2306 Biue Island Avė. Sidėje, stiklais apdirbtas miega- 
’ 7 masis porčius, puikiai sutvarky- 

PARDAVIMUI 6 kambarių ^ag saujgs kambarys, ugniavie- 
rezidencija, karštu vandeniu Š! - L_g, gragus Ludinkas, kad 
Moma, 2 karų garadžius, lotas L^tenka pamatyt, kad apverti- 
37*/j platumo, kaina $7,200. nus> Turi but parduota greitai.

Atsišaukite. Galima pamatyt po numeriu
5621 So. Sawyei Avė. 6344 Campbell Avė., ar šaukit 

PARDAVIMUI 6 kambarių savininką Kelly, Stevvar/ 6782 
cottage, didelis augštas, frontas | ar^a $tewart 6972. 
gerai ištaisytas, kaina $3,500, 
pinigais $1,000. C. DITTMAN, 
4230 Elrns St., Lyons, III. Tel. I trimingai. aržuoliniai. 
r t • leris, maudinės,Lyons lo74 J. mais. Parduoda
------------------------------------------------- 1 Atsišaukite 

3220 So.PARDAVIMUI cottage, me
dini, 5 kambarių ir šalę yra lo
tas. Kaina $3,000 cash. $1000 
įnešti, kitus išmokėjimais. Ge
roje vietoje, netoli bulvaro.

6024 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI mūrinis, dviejų 
flatų po 6 kamabrius namas. Visi 

Elektra, boi- 
mi visais paranku- 
savininkas.

Union Avė.

Pažiūrėkite šita
namai už kainą vieno namo, 2 
medinis, 4-4 kambarių, cemen- 
sklepas ir pamatas, su 2 flatų

Du 
flatų 

_ . _. vr-rurTTT i • . I tiniS amepan ir painavan, ou u
PARDAVIMUI biznlavas na- nvediniu namu, 4-4 kambarių iš už- 

mas 2 augštų apart biznio vle- pakalio. Pirmos klesos padėjime. Ge- 
tos, da 3 pagyvenimai. Taipgi 
yra garadžius dėl 2 karų. Na
mas randų neša 90 dol. į mėne
sį!, namo kaina $6,500.

3709 So. Halsted Str.

PARDUOSIU arba mainysiu 
4 kamb. cottage, 50x125 lotas. 
Garage, elek., gasas, vana. Kamb 
dyki, toj galima kraustytis gy
venti. Mainysiu ant mažo biznio 
ir biskį pinigais. Namas randasi 
arti vienuolyno. Sav. P. Kuršau- 
skis, 751 W. 31 St., Yards 6296.

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinis namas, 2 lotai. Kas my
li gyventi ant laukų tam gera 
proga.

Atsišaukite:
3906 W. 62nd St., Chicago

PARDAVIMUI 3 flatų mūri
nis namas, 6 kambarių, elektra, 
gasas ir toiletas, neša pelno 
14%. Atsišaukite, 2 lubos 
frontas.

3811 So. Pamell Avė.

roję apielinkėje, netoli elevatorio, 
kaina $8,500, pinigais $3,000. Telefo
nas Republic 1932.

PARSIDUODA 10 flatų nau
jas mūrinis namas ant 65tos ir 
Maplewood Avė. Savininkas par
duoda pigiai. Atsišaukite:

6629 So. Rockwell St.
Tel. Republic 7553

PARDAVIMUI namas bučer
nė ir restauranas už cash arba 
mainysiu ant privatinio namo.

2325 West 69 Street 
2325 West 9 Street

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas. 5—5 kambarių, vana, elektra 
savininkas eina i biznį, reikalauia 
pinigų; kaina $5500, pinigais $1500 
kitus išmokėjimais. Archer, Cicero 
iki Kildare. eikite į pietus iki 55.

Tel. Republic 6211

EXTRA; pardavimui dviejų fia
lų naujas mūrinis namas; po šešis 
kambarius, garu inšildomas ir mū
rinis garadžius dėl dviejų karų. 
Viskas moderniškai įtaisyta. Kas 
norėtumėt gražų namą įsigyti, atei
kite persitikrinti. Savininkas ant 
pirmų kibu.’

6222 So. Richmond St»

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

LOU1S STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnhona Bldg.

160 N La Šalie St.

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

1
/

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
jesimokinant — kaip pagerinti buvj 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells Str., Chicago.

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
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 Schod, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsiaa mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 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-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
ųs išmoksite į kėlės savaites, kaip 

atlikti didelius darbus. Darbas kol 
ųs mokinsitės o kaip užbaigsite, 
ai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
d i i\ uotu <>i moimij i, 

1507 W. M..... .
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Lietuvos Demokratija Pavojuje
(L. S. S. Konferencijos 

pareiškimas)

Birželio mėnesio pradžioje 
klerikalų blokas Lietuvos seime 
nuvertė koalicinę valdžią ir su
darė ministerių kabinetą iš savo 
partijos žmonių. Lietuvos darbi
ninkai neturi mažiausio pama
to gailėtis dėl Galvanausko — 
Krupavičiaus — žalkausko kabi
neto puolimo, kadangi jisai ne
davė jiems ir nežadėjp duoti nie
ko gerą; bet ši atmaina Lietu
vos valdžioje vis dėl to yra pa
kankamai reikšminga, kad Į ją 
atkreipus rimto domesio.

Iki šiol Lietuvos klerikalai 
mėgdavo slėptis už nepartinių ir 
liaudininkų nugaros ir jų ran
komis traukti ragaišį iš kros
nies. Kodėl gi jiems dabar tie 
padėjėjai staiga pasidarė nebe
geri? Ar Žalkauskui valdant vi
daus reikalų ministeriją, nebu
vo kemšami į kalėjimus visi tie 
kuriuos tik nurodydavo klebono 
•pirštas? Ar Galvanauskas nepa
dėjo krikščionių frakcijoms pra
vesti seime įstatymą, kuriuo 
kunigai yra sulyginami su mo
kamaisiais valstybės tarnauto
jais? Ar prie tos koalicinės val
džios nebuvo Lietuvoje smau
giama ląisvoji spauda ir .slopi
namos darbininkų organizaci
jos?

Klerikalai sugriovė koaliciją 
dėlto, kad jie dabar užsimanė 
vieni viską valdyti. Dalintis val
džia jie jau su nieku ntbeno- 
ri.

Nuo pirmųjų Lietuvos nepri- 
klausomybės dienų ir iki dabar 
kunigai parodė, kad jie žiuri į 
Lietuvos valstybę tiktai, kaipo į 
naudos šaltinį savo luomui. Jie 
su savo klapčiukais steigiamą- 
jam seime įrašė į Lietuvos 
konstituciją paragrafus, sujun
giančius bažnyčią su valstybe 
ir mokyklą su bažnyčia. Jie pa
sistengė taip pakreipti žemės 
reformos įstatymą, kad butų ap
rūpinti žeme pirmiausia klebo
nai ir vienuolynai. Jie prisodino 
savo žmonių . visose valdžios 
įstaigose ir užsienių atstovybė
se.

Dabar, kai jau tapo pasiekta 
ir to, kad kiekvienas, nors ir jo
kio valdžios darbo nedirbąs, 
“Dievo tarnas” gauna algą iš 
valstybės iždo; kai apsukresnie
ji “dvasiški tėveliai”, pasinaudo
dami valdžios pataikavimu arba 
tiesiogine josios protekcija, su
spėjo šmugeliu ir spekuliacija 
susikrauti lobius, tai ko jiems 
daugiaus bereikia? Nieko kita,

kaip tiktai, kad tos “Dievo ma
lonės” butų užtikrinta jiems 
kaip galint ilgesniam laikui. 
O tam reikia pasigrobti į savo 
nagtis valstybės galią. Tą jie ir 
padarė. \

Patapę pilnais ir neapribotais 
šeimyninkais Lietuvoje, klerika
lai dabar, žinoma, kietai laikys 
ją savo saujoje ir spaus iš jos 
tiek syvų, kiek tik pajėgs iš
spausti.

Kunigų partijai įsigalėjus 
Lietuvoje, grasina pavojus vi
siems laimėjimams, kuriuos Lie
tuvos liaudis buvo įgijusi dide
lėmis aukomis ir sunkia kova už 
krašto nepriklausomybę. Nusi
kratę svetimu jungu, žmonės 
buvo gavę progos kurti tinka
mas mokyklas savo vaikams; bet 
kuo pavirs liaudies švietimo 
įstaigos, jeigu jos pateks po le
tena klerikalizmo, tunkančio 
žmonių prietarais ir tamsybe? 
Kokia iš viso bus galimybė Lie
tuvos žmonėms plėtoti savo dva
sines jėgas ir kelti savo kulta- 
rą, jeigu bus stelbiama kiekvie
na laisva mintis krašte ir jeigu 
dykaduoniai kunigai bei davat
kos tykos suryti kiekvieną žmo
nių šutau py tąjį centą?

Lietuvoje ir iki šiol buvo nuo
latos tripiamos piliečių teisės 
— laisvo žodžio, spaudos, organi
zacijos ir susirinkimų, šitos prie 
spaudos pateisinimui buvo var
tojama karo padėtis, — nežiū
rint to, kad Lietuva senai su 
nieku nebekariauja ir nesiren
gia kariauti. Tą politiką klerika
lai be abejonės tęs ir toliaus, 

stengdamiesi įgyvendinti ją, kai
po nuolatinę tvarką, Lietuvos 
respublikoje. Kokio čia daikto 
jiems, kad tai prieštarauja pama- 
tiniems krašto konstitucijos dė
sniams! Juk, pav. ir savai- 
dybių teisės yra pažymėtos 
prieš savivaldybes atvirą kovą. 
Kas gali užtikrinti, kad jie 
vėliaus nesikėsins ir ant visuoti
no balsavimo ir kitų demokra
tinių respublikos pagrindų?

sritis Lietuvos valstybėje'ir vi- 

suomenos gyvavime.
Per ilgai nesuprato to pavo

jaus, deja, ir daugelis Lietuvos 
darbininkų. Vieni jų davėsi pa
gauti ant klerikalinių demagogų 
meškeres ir susispietė “darbo fe
deracijoje”, kurių vedžioja už no
sies klebonų auklėtiniai; o kiti, 
ažuot kovoję prieš klerikalus, 
eikvojo savo jėgas pragaištin
giems vaidams su savo klasės 
draugais ir laukė išganymo iš 
Maskvos.

Ir Amerikos lietuviai dar men
kai teparėmė demokratijos jė
gas Lietuvoje. Jokios stambesnės 
pažangios kultūros įstaigos nėra 
sukurta Lietuvoje amerikiečių 
pinigais, nors aukos iš čionai be 
paliovos plaukė Lietuvon per 
metų metus. Tuo gi tarpu viso
kių klerikalinių įstaigų, vienuo
lynų, seminarijų, stipendijų ka
talikiškai moksleivijai — tenai 
pristeigta amerikiečių aukomis 
tiek ir tiek. Nemaža todėl yra 
kaltė ir Amerikos lietuvių visuo
menės tame, kad nepriklauso
mai lietuva šiandie grasina nau
jo jungo pavojus.

Savo teisių apgynimui nuo 
klerikalų, Lietuvos demokrati
ja turės išlaikyti gal dar sun
kesnę kovą, negu anąmet bėgi
nant Lietuvą nuo Bermonto gau
jų ir Želigovskio legionų. Gaila, 
kad žmonės Lietuvoje taip ilgai 
nesugebėjo tinkamai įvertinti 
klerikalizmo pavojų ir nepasirū
pino atremti jį. Radikalių val
stiečių atstovai, kaip matėme, 
dažnai ėjo ranka už rankos su 
klerikalų partija ir leido jai vie
ną po kitos užkariauti įvairias

Bet Lietuva, kaipo nepriklau
somas kraštas, tegali gyvuoti 
tiktai turėdama laisvę viduje. 
Tiktai laisva, jokiais vergijos 
pančiais nesuvaržyta, sąmonin
gai tvarkanti savo reikalus liau
dis galės išvystyti tiek suma
numo, drąsos ir ištvermės, kad 
atstačius krašto ūkį, kad pakė
lus jo materialę ir dvasinę kul
tūrą, kad apsaugojus ją nuo au
drų iš oro. Klerikalizmo vergl- 
jon patekusi Lietuva neatsilai
kytų.

Taigi klerikalų užsimojimas 
pavergti Lietuvą, neša pavojų ne 
tiktai jos laisvei, bet ir josios 
gyvybei. Atremti šitą pavojų 
turi pakilti visi Lietuvos darbo 
žmonės. Padėti jiems šitoje 
kovoje/ turi visi Amerikos lie
tuviai, kuriems tiktai rupi Lie
tuvos ateitis.

Visuomet ištikima Lietuvos 
darbo žmonių reikalams, visuo
met tvirta Lietuvos laisvės gy
nėja — buvo ir tebėra Lietu
vos Socialdemokratų Partija. Į 
ją tad pirmiausia kreipia šioje 
valandoje savo akis Amerikos 
lietuvių darbininkai, tikėdamie
si, kad ir šitoje kovoje ji rodys 
kelią Lietuvos demokratijai. 

Padėkime jai b Paremkime jos 
reikalavimus! Protestuokime 
kartu su ja prieš karo stovį ir 
prieš kiekvieną klerikalų pasi
kėsinimą ant žmonių teisių. Ne
leiskime tamsybės apaštalų jė
goms sunaikinti prie laisvės, 
šviesos ir demokratybės sie
kiančią Lietuvą.

P. Mileris, Pirm.
A. žymontas, Sekr.

Chemijos žvilgsniu, kaip jau 
esame minėję, valgomų daiktų 
maistingumas priguli nuo pro
teinų, angliavandžių, riebalų, 
etc. Apart to, kūnas reikalau
ja mineralinių medžiagų, van
dens, etc. Taigi, smulkiau pa
ėmus, turėsime penkis maisto 
sudėtinius, būtent: *

Proteinai,
Angliavandžiai (Karbohidra- 

tai),
Riebalai (hidiOkarbonai), 
Mineralinės druskos, 
Vanduo,

apie kuriuos dabar atskirai pa
kalbėsime.

Proteinai, Proteinams priklau
so visos azotinės medžiagos gy
vūnų ir augalų audiniuose, apart 
riebalų. Proteinų yra visuose 
gyvūnų ir augalų celėse; be pro
teinų gyvas daiktas negali pasi
laikyti; be proteinų negali būti 
gyvybės. Celės susideda iš pro
toplazmos, kurią vokiečiai vadi
na “gyva proteininė medžiaga”. 
Kiaušinio baltymas tai pavyzdis 
tokios medžiagos (proteinų). 
Chemiškai imant, proteinai susi
deda iš šitų elementų: anglis, 
deguonis, vandenilis, azotas, sie
ra, fosforas ir geležis.

Visas azotas ir siera, kurių 
reikia kūno audinių atstatyme 
ir pataisyme, imama tiktai iš 
proteinų. Iš proteinų taipgi gau
nama anglis ir vandenilis. Jau 
minėjau, kad proteinai ir energi
jos (šilumos) suteikia. Reikia 
neužmiršti, kad proteinai yra 
reikalingiausi sudėtiniai musų 
maisto. Kiekvienas žino, kad 
valgant vien bulves, duoną, dar
žoves, etc. žmones laipsniškai ei
na silpnyn. Nors tūluose auga
luose (žirniai, pupos, etc.) yra 
daug proteinų, vistiek gyvūnų 
proteinai palyginamai geresnis 
maistas. Dėlto nežiūrint gražių , 
teorijų, kaip vėliaus pamatysi
me, žmogaus kūnas reikalauja 
gyvūnų maisto (mėsos, kiauši
nių, pieno), kuris jam sveikatos 
žvilgsniu paprastai geresnis. 
(Kalbu apie vidutinį sveiką žmo
gų). Kalbėdami apie atskirus 
valgomus daiktus, pamatysime 
kiek proteinų juose randasi.

Angliavandžiai arba karbo* 
hidratai. Paprastuose valgomuo
se daiktuose angliavandžių ran
dama daugiausiai augaluose. 
Jiems priklauso įvairus cukrai 
ir krakmolai. Susideda iš ang
lies, vandenilio ir deguonies. Pa
prasčiausi angliavandžiai tai 
monosakcharidai, kurių svar
biausia bus dektstrozas, levulo-

Musų Maistas
/ Rašo Dr. A. J. Karalius

zas, etc. Paskui seka disachari- 
dai, kurių svarbiausi moltozas, 
laktozas, etc. Bet tai chemija— 
apie tai čia ne vieta kalbėti.

Angliavandžiai suteikia tiek 
pat energijos kaip ir proteinai, 
bet iš jų kūnas negali gauti me
džiagos audiniams atstatyti ar
ba pataisyti. Dėlto mes negali
me būti sveiki, jei valgysime tik
tai angliavandžius (daržoves, 
vaisius, uogas, cukrų, medų, si
rupus etc.).,

j Riebalai. Susideda iš anglies, 
vandenilio ir deguonio; kadangi 
juose yra daugiausia anglies 

, (karbono), tai yra galinčios deg
ti medžiagos, todėl jie kunui 
daugiausia šilumos suteikia. Už
tat šaltose vietose daugiau rie
balų valgoma. Apart to, kūne 
reikalinga riebalų turėti, jų ten 
daug yra. Riebalai apsaugoja 
vidurinius organus nuo sužeidi
mo ir atšalimo; riebalai dar rei
kalingi kaipo tepalas. Be rieba
lų sveikatos negali būti. Nors 
augaluose galima rasti riebalų, 
bet žmogui geriausi gyvūnų rie
balai.

Mineralinės druskos. Tyrinėji- 
ini parodė, kad be mineralinių 

medžiagų sveikatos negali būti. 
Mineralinės druskos kunui šilu
mos negali suteikti, taip pat ir 
vanduo šilumos nesuteikia; mur 
sų viduriai negali suvirškinti 
mineralinių druskų. O vienok 
mineralai kunui reikalingi. Jau 
minėjau, kad kūne randama apie 
dvidešimts įvairių elementų ir 
daugybė įvairių neorganinių 
druskų. Visi žinom paprastą 

virtuvės druską. Kalijaus ran
dama mėsoj, kiaušinious ir kt.; 
sieros — kiaušinouse, mėsoj, 
vandeny, etc.; geležies — mėsoj, 
piene, kopūstuose, žirniuose, 
etc. Beveik visuose valgomuo
se daiktuose randama mineralų.

VIRŠKINIMAS
Penybos kanalas arba penima- 

masai kanalas. Penybos kanalu 
vadiname tuos organus, kurie 
kokiu nors budu prisideda prie 
maisto virškinimo. Penimojo 
kanalo svarbiausi organai: bur
na, skrandis storosios ir plono
sios žarnos, seilinę^, liaukos (gi
lės), jaknos ir kasa.

Burnoje turime dantis ir sei
linęs liaukas, kurių yra trys po
ros. Dantys susmulkina mais
tą, o seilėse yra ptialina vadina
mos medžiagos, kuri pradeda 
maistą virškinti.

Ryklė virškinime jokio daly- 
vumo neima; per ryklę maistas 

tiktai nuslenka žemyn i skrandį, 

kur prasideda tikrasąi virškini
mas. grandyje yra skrandžio 
sulčių.

Plonosios žarnos apie 22 pėdų 
ilgio, storosios — apie 6 pėdų. 
Jose yra vadinamų žarnų sulčių. 
Apart to į žarnas teka jaknų 
(kepenų) tulžis ir kasos sultys.

Musų kūnas negali absorbuo
ti (apčiulpti) maisto tokioj for
moj, kokioj mes valdome. Mais
tas turi būti su ta įpintas; protei
nų, angliavndžlų ir riebalų che
minė konstrukcija turi sugriūti: 
iš proteinų pv. pasidarė daug į- 
vairių nekomplikuotų substanci
jų, suira konstrukcija riebalų ir 
angliavandžių, etc. Seilės, skran
džio ir žarnų sultys, tulžis ir ka
sos sultys maistą ištarpina, iš
skirsto į dalis. Paskui maistas 
persisunkia į kraują, pereina į 
limfą ir suteikia maisto visoms 
celėms. Reiškia, maistas palieka 
kunu. Visas šitas maisto pri- 
rengimas vadinasi virškinimu; 
maisto perėjimas kunan — ab- 
soppcija ir asimiliacija.

(Bus- daugiau)

Šiaurys.
sji v

Plakas ir plakas sustyrusios šakos
- vėjas kaip plėšia sustingusį lapą,

vėsulas kada iškėlęs po šapą 
draiko padangėj ar kruvosna plaka.

Slenka ir praslenka amžiai senieji 
kaipo lakūnės sušalusios snaigės, 
kada gyvenimas musų bebaigiąs,' 
kada raitdojam į buirius suėję.

Plakasi šakos, nubyra lapuočiai, 
žemė varinė pridengta rūdija, — 
tu kad nustotum raudojęs širdyje 
žemės ir vėjo sustyręs nebočiau.

1 j
Ir iškilo miestų bokštai 
sveikint saulę — ryto duktę — • •

, ,ko širdis jautri betrokšta
kilus rytą miego būklėj.

šiaurys.
* * ♦

Atvaizdai pravėrė akį '
kad’ išvydau žemės duktę ~ 
metė žvilgsnį mėlynakį 
kaip rymojau savo būklėj. '

1 < 
v (
Ir iškilo miestų bokštai 
sveikint saulę — ryto duktę — 
ko gi verkiu, ko betrokštu 
jei įspindo saulė buklėn. ,

Šiaurys.
. 1 1* * ,

* • \
Meskit skaudų kalaviją — 
aš piaskinsiu saulėn taką, 
tegul žemė ir žmonija 
siekia saulės — laimėn seka.

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE

ŽEMLAPIS.
Mieste San Francisco baigia

ma daryti didžiausi pasaulyje 
žemlapį.

žemlapyje vaizduojama tik 
Kalifornijos valstija su jos 58 
ipskričiais. žemlapio ilgis — 
500 pėdų, o platumas — 18 pe
lų. Tas Kalifornijos modelis 
/aisti j ai atsieis $1,000,000 suvir
tum. Jį daro J. Edwards su 25 
pagelbininkais. Dirba jau visus 
metus.

Žemlapis yra tikras valstijos 
atvaizdas, fotografija.

Visi kalnai, vandenpuoliai, 
upės, upeliai, dideli ravai, miš
kai, sodai, miestai, kaimai, ke
liai ir užtvankos, — viskas žem
lapyje randasi. Spalvos stebėti
nai vykusiai ^parinktos. Ant 
kalnų rūksta vulkanų krateriai.

Matosi geležinkeliai, tramva
jų keliai ir tuneliai. Upės su 
tiltais. Stotis su vėliavomis. 
Galvijų bandos. Laivai su rūk
stančiais kaminais, fabrikai.

Kiekvienas miestas irgi su vi
somis ypatybėmis atvaizduota.
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ffiŠLiT E RATURA'W
V. Doroševičius Verte K. A

NE TiOS KULNYS
(Kiniečių pasaka)

Kaip ir viskas Kinijoje, taip ir 
ši pasaka, — nepaprastai išmin
tinga, gilios prasmės ir pamoki
nanti. y

žmonės, kaip šautuvai.
Jie užtaisoma ne iš to galo.
Kiek pedagogai nekalbėtų, jog 

žmones reikia užtaisyti geromis 
idėjomis iš galvos, — bet viso 
pasaulio valdytojai tebemano, 
jog geriausia vieta idėjoms skie
pyti yra nugara ir žemiau.

Kiniečiai, kaip jumą žinoma, 
daėjo iki kraštutinio taško.

Jie skiepija savo piliečiams 
geras idėjas bambuku per kul
nis.
*' Kodėl būtent kulnys pasirin
ko? '

Turbut todėl, kad prieš baus
mę žmogaus dūšia į kulnis nu- 
sikrausto.

O kadangi ji kulnyse pasisle
pia, tai nacionaliniais bambukais 
ją ir pašvenčiama.

i ----------------------------------

nuo ankstyvu ryto iki vėlaus va
karo. O pas mus? Višta suku- 
daksėjo — ir auksinis. Kudak- 
tak-tak ir auksinis!*

Visi pakele pirštus iš nusiste
bėjimo, tik išminčius Či-San ta
rė*:

—Ten, kur vištoms perdaug 
linksma, žmonėms paprastai 
liūdna gyventi!

Bet chanas padare jam malo
ninga ženklų nutilti ir pastebė
jo:

—Musų didysai patarėjas Či- 
San perdaug išmintingas, o to
dėl, Tun-Li, nekreipk į jį jokios 
domės. Tam ir išmintis žemėje, 
kad linksmumų temdinti. Tam ir 
debesys danguje, kad saulę už
stoti. Kaip tu pasakei, Tun- 
Li? Kudak-tak-tak — ir auksi
nis ?

—Kudak-tkk-tak ir auksinis!
Kudak-tajc-tak ir ausinis!

mėnulio brolis, 
danguje tėvas, 

•visų tautų nugalėtojas žemėje, 
visų karalių, carų, sultanų ir ku
nigaikščių valdytojas,’ galin
gas ir išmintingas chanas 
čing-ačng sėdėjo valstybės tary
boje tarp didžiausiųjų, parinkti- 
nių plonaodžių savo mandarinų.

Chanas susimąstė ir tarė.
Ir balsas jo buvo skaidrus, 

kaip varpo skambėjimas.
—Mes išmintingieji norėtume 

žinoti, kas dedasi musų Kinijoje. 
Tarp musų, musų išrinktųjų 
mandarinų, mes matome musų 
garbingų Tun-Lį. Jis yra arti
miausias saulei ir žmonėms. Jo 
globoje yra policija. Jis prižiū
ri šalies išteklius ir gerus papro
čius. Maitina žmones ryžiais 
ir bambukais. Galingas ir išmin
tingas Tun-Li. Atsikelk ir, ne
sibijodamas dėl savo garbingų 
kulnų, pasakyk mums, kaip mu
sų Kinija gyvena.

Visi pakėlė pirštus tuo budu 
reikšdami chanui pagarba.

Tun-Li pasikėlė ir, sulig cere
monialo atidavęs 472 linkterėji
mų, tarė:

—Dangaus sūnus! Ir šuo jnė- 
nesėnoje loja! Todėl ir aš iš
drįstu tau girdint prabilti. Nie
kingas kirminas tiesa sakys. To
dėl kad melų reikia sugalvoti. O 
kur besmegenis kirminas gaus 
tam proto. Prasimano tik pro
tingi žmonės, o kvailiams ir tie
sa gera... Pekinas karų veda su 
Nankinu. Nankinas su Kanto
nu. Kantonas su Šanchajų. O Ki
nija visgi žydi. Kinijos bujo- 
jimas pasiekia tokio laipsnio, 
kad visi svetimieji velniukai iš 
pavydo gatavi patys save suėsti. 
Pakaks tau pasakyti tik viena 
dalykų, didisai ir išmintingasai 
chane. Kinijos bujojimas daėjo 
iki to, jog čia vištosz auksinius 
kiaušinius deda.

—Kaip, auksinius kiaušinius?! 
—sušuko chanas.

Ir jo balsas buvo, kaip sidab
rinių varpelių skambėjimas.

—Taip, bet juk tai tik pasa
kose esti ?!

Tun-Li, sulig ceremonialo tai
syklių padaręs 372 linkterėjimu, 
atsakė: :

—Tai pasitaiko ir pasakingo 
gerbūvio šalyje —Kinijoje. Jei
gu tu nebūtum chanas, tai aš tau 
pasakyčiau: nuvyk į turgavietę, 
pakelyje nė vieno niekingo^kir
mino; nesunaikindamas, ir malo
ningai pats-pažvelk. Po kiek de- 
bėtkas kiaušinių parsįdayinėjįa ? 
Dešimt auksinių! Kiekvienam 
kiaušiniui vieną auksinį mokėti 
Heikia! Kitose šalyse už auksinį 
pinigą visų dieną dirbti reikia—

Saulės sūnūs, 
visų žvaigždžių

Ir visa valstybėSytaryba entu
ziastingai kartojo:

—Kudak-tak-tak ir auksi

Dar niekuomet valstybės tary
ba tokio linksmaus posėdžio ne
buvo turėjusi.

Chanas paliepė suduoti į tam- 
iam ir tarė:

—Paskelbiu valstybės tarybos 
posėdį užsibaigusį esant! Vals
tybės taryba — tai nuobodumo, 
/lipesnio ir nubudimo Vieta. O aš 
labar perdaug laimingas, per- 
laug linksmas, kad tokioje nuo- 
jodžieje vietoje sėdėti! Paskel
biu Pekine trims’ dienoms iškil- 
nes su bengalinėmis ugnimis ir 
liuminacija sąryšyje su tuo lin
ksmu įvykiu!

Ir valstybės taryba išsiskirstė 
kudaksėdama: ,

—Kudak-tak-tak ir — auksi
ns!

Linksmas ir laimingas įėjo į 
savo sodus chanas Čing-Čang.

Pirmų pasipainiojusį 14-tos 
<lases mandariną iškaito pakelė 

1-ma klasę.
Sutikęs savo vyresniojo Šil

iaus auklėtinę pakelė ja į gene
rolus — feldmaršalus ir ėjo mė
tydamas Drakono ordenus, spal
votas bliuskutės ir kepuraitėms 
pagražinimus, kaip žvaigždes iš 
langaus.

Taip dųėjo jis iki nuošaliai so
de esančio kiosko, kur išminčius 
5i-San gyveno.

Mėgstu išminčius tik iš to- 
o!— tarė chanas, — arti priėjus 
iėra su jais apie kų kalbėti! 
Jums išminčiams nesuteiksi tre
čio, antį o ar net ir pirmo laips
nio Drakono ordenų! Jus nelink- 
nnina nė geltoni, nė mėlyni švar
iai! Jūsų neinteresuoja net ke
lnaičių papuošalai!

—O, didis ir garbingas chane! 
—atsakė išminčius, — jeigu tu, 
kuris esi taip . mielaširdingas, 
padovanotum man desetka kiau
šinių,,—tai aš nesurasčiau musų 
kinų kalboje žodžių, kaip tau dė
koti!

—Kaip? Tu? Išminčius? — 
nusistebėjęs sušuko chanas, — 
tiek nudžiugtum tokių menką 
dovaną gavęs?

—Bet negi valgyti tik vieni 
kvailiai teprivalo ? — paklausė 
Či-Sfen, — aš jau turėjau garbės 
pareikšti tau, jog ten, kur viš
toms linksma, , paprastai žmo
nėms gan liūdna gyventi, 
labai puiku: kudak-tak-tak
auksinis!, ABėtmžtat žmohėms 
badu stipti prišeina.

—Kad drakonai pagriebtų tą 
prakeiktą TurpLį —r ' 
tingai sušuko chanas, 
Dangaus Sūnų, jis padarė^kokiu 
tai gaidžiu iš vištininko! Aš 500 
miliony kiniečių valdytojas, nu-

Tai 
—ir

r'dėspera-
— rn'aiiV,

džiugau, kaip gaidys vištinin- 
ke! Ku^ak-tak-tak — ir auksi
nis!

Chanas tiek susinervino, jog 
visai užmiršo paliepti, kad de- 
sėtkas kiaušinių išminčiui išduo
ta butų. Jis nusiskubino į pa- 
locių, įsakė visus pasilinksmipi- 
mus ir iškilmes nutraukti ir su
šaukė valstybės tarybų labai 
svarbiu, neatidėliojamu klausi
mu.

Valstybės taryba susirinko.
Didis ^hanas buvo paniuręs, 

ir balsas jo skambėjo, kaip būg
nas.

—Niekingas Tun-Li, — tarė 
chanas, — perstatė mums šįryt, 
kad Kinija bujojanti, o šalis, 
kaip pasirodo, žūsta! Toje šaly
je vištos dbda auksinio vertės 
kiaušinius, — o toks išminčius, 
kaip Či-San— musų viešpatavi
mo pagražinimas ir garbė,— pri
verstas badu mirti! Pagalvokite, 
ką pasakys ateinančios gentkar- 
tės, ka pasakys raštai, ka pasa
kys istorija? “Čing-Čang. Tam 
chanui viešpataujant, garsus, iš
mintingas, didis Či-San, Dangiš
kos Valstybės garbė, badu nu
mirė!” — Kurio nors astuonių 
metų vaiko klaus mokykloje: “O 
kuo pagarsėjo chanas Čing- 
Čang?” O tas varliūkštis atsa
kys: “Tuo, kad tam chanui vieš4- 
pataujant išminčiai badu stipo!” 
Pavyzdžiui, jam viešpataujant 
badu numirė didžiausias Kinijos 
filosofas Či-San! Ir\ mokytojas 
ne tik kad jo nenubaus, bet dar 
pasakys: “Puiku!” Mano vardas 
bus iš chanų surašo išbrauktas! 
Jis bus vartojamas pajuokai, ir 
pasidarys gėdos ženklu visoms 
Kinijos ateinančioms gentkar- 
tėms! štai iki ko tu davedęi 
mane, mekingasai Tun-Li, savo 
pasigyrimu: Kudak-tak-tak •— ir 
auksinis!

Tun-Li, savo kulnis gindamas, 
vikriai pašoko ant kojų ir, pada
ręs sulig- ceremonialo 637 linkte
rėjimus, pasakė:

—Jeigu kvailiam mano tėvo 
sunui leista kalbėti, tai aš noriu 
žodį tarti, didis chane!

—Būdami neįmanomai miela- 
širdingi mes pavelijame: gali 
dar kartų savo kvėpavimu orų 
pagadinti. Kalbėk! Pasiklausy
sime, kų niekingiausias iš musų 
kirminų pacips!

—Dangaus Simus! — tarė 
Tun-Li puldamas chanui po kojų, 
—prasikaltimas surasta. Kiek
vienas kiaušinis kaštuoja auksi
nį. Dabar reikia tik surasti: kie
no kulnys delei to yra kaltos.

Ir visi mandarinai sutiko, kad 
Tun-Li žodžiai pilnai atatinka< 
Dangiškos Imperijos įstatymams 
ir papročiams.
. —Tik reikia surasti tas kul
nis, kurios yra atsakomingos! — 
tarė išmintingas Či-San.

—Būtent taip! — entuziastin
gai patvirtino Tun-Li, —■' tavo 
lupoihis pati išmintis kalba, didis 
ir protingas Či-San! Būtent, 
tos kulnys, kurios kaltos! Kieno 
gi kulnys kaltos dėl kiaušinių 
brangumo? Kas užsiima kiauši
nių.prekyba kaimuose? Kas 
parduoda juos į miestus! Kai
miečiai! Vadinasi, jų kulnys ir 
kaltės! Geroka? įkrėsti jiems 
bambukais per kulnis ir kiauši
niai atpigs!

—Tavo patarimas, man atro
do, pačios išminties padiktuo
tas^ - yfai’ė chanas, — Tun-Li, 
padaryk tvarką.

Ir Tun-Li tvarkų padarė.
7-bambukų miškai buvo Suvar

toti įkvėpimui kiny kaimiečiams 
supratimo apie tai,; po kiek kiau
šinius reikia pardavinėti.

0 kiaušiniai pabrango. Tur-

guose mokėjo du auksiniu už 
kiaušinį. Kaimiečiai i dvigubai 
brangiau juos pardavinėjo.

—Auksinis už kiaušinį, o auk
sinis už bambukus. Kulnys juk 
ko nors ir gTvertos?,

Chanas jau visai nebematė 
savo išmintingo patarėjo.

Išminčius Či-San gulėjo savo 
pavilione ir badmiriavo tarp gė
lių. v . •

Chanas jį atlankė.
—Toks išbandytas vaistas, 

kaip bambukas, ir tai nepagelbė
jo!!—desperatingai sušuko cha
nas.

Ir išminčius paskutinėmis sa
vo pajėgomis sušnibždėjo:

—Ne tos kulnys mušta, Sunau 
Dangaus! •

Chanas tuoj liepė valstybės 
tarybų vėl sušaukti.

Ir valstybės taryba vėl susi
rinko.

—Atvirai jums pasakysiu 
jnandatinai, — tarė chanai.

Ir jo žodžiai buvo, kaip šalta 
arbata.

—Nemėgstu aš išminčiui 
Opus žmonės! Kas kita papras
ti, negudrus žmonės. Gyvena, 
kol gyvensi, o kai mirtis pri
siartina, — miršta tyliai, ramiai 
—siela linksminasi! O gink Die
ve savo globoje garsenybę turė
ti. Atsakomybė prieš busimų 
gentkartę. Numirs, — nuo ko 
numirė? Kaip? Kodėl? Kuriuo 
budu? Didis Či-San vėj su mir
timi kovoja. Kiaušiniai dar la
biau pabrango, — ir niekuomet 
nemirtingumas nebuvo taip arti 
prię jo prisiartinęs, kaip dabar. 
Visos tavo pastangos niekais nm 
ėjo, Tun-Li, — Sunau Dangaus! 
Negadink savo dieviškų joknų! 
Tavo jaknos tėvynei reikalingos l 
ėjo, Tun-Li.

—Sunau ^Dangaus! Nega
dink savo dieviškų jaknų! 
to reikalaujamus 837 linkterėji
mus blogybė surasta: kiauši
nių brangumas. Vaistas žino
mas: bambukai. Klaida įvyko 
tik pritaikyme. Pritaikyta ne 
toms kulnims.

—Taip, taip! Ir gudruolis Či- 
San sako: “Ne tos kulnys!”

—Aš, kvailas sūnūs mano 
kvailo tėvo, laimingas, kad mano 
nuomonė sutinka su išminčiaus 
nuomone. Reiškia, dabar tik 
reikia bambuko lazdos prie tikrų
jų kulnų pridėti. Mes taikėme 
bambuko vaistų kaimiečių kul
nims. Bet pardavime ir pirki
me visuomet yra du kaltininku. 
Tas, kuris parduoda, ir tas, kur
mis brangiai moka. Iš liuoso juk 
noro Pekino gyventojai po du 
auksiniu kiaušiniui moka. Tuo 
jie tik didina brangenybę, aksti
ną godumų ir kaimiečius tvirki
na. Bambukų lazdomis jiems 
per kulnis: kam žmones tvirki
na! Reikia kovoti su godumu, 
bet reikia ir su išlaidumu |<ovų 
vesti:

—Tun-Li! — sušuko chanas, 
-tavo galvojimas paremta viso

mis logikos taisyklėmis ir teisin
gumu! Tun-Li, padaryk tvarkų!

—šį kartų bus reikalinga daug 
bambukų, — pastebėjo mandari
nas, kurio žinioje buvo valstybės 
iždas.
, —Nejaugi aš gailesius bam
buku savo pavaldiniams ?! — 
jausmingai sušuko chanas.

Ir kova su /išlaidutniL prasidė
ję visuose Pekino'turguose.

Tris dienas kova ėjo. 
Ištisas tris dienas .
O ketvirtų dienų kiaušiniai 

parsidavinėjo po keturis auksi
nius.

Niekas nedrįso atvijai rinko
se kiatišihiiį:pir^ti.

Juos pardavinėjo . slaptai,1 ir 
todėl dvigubai brangiau.

Išmintingas < Či-San, 
gudruolis, pats į rinkų 
)et savo virėją pasiuntė.

Iš turgaus virėja vėlai besu- 
grįžo, įėjo pirštų galais, kaip ba-

t

kaipo 
neėjo,

■lerina, —r ant kulnų ji negalėjo 
'• atsistoti 
! Bet ' 
parnešę iš turgaus tik vienų. ,

Chanas, tupindamosi išminti
mi, įėjo patirti apie Či-Sano svei
katų.

Ir užtiko jį mirti besirengiant.
Išminčius tik pirštu parodė j 

kulnis ir sušnibždėjo:
—Ne tos...
Chanas pravirko!
Či-San! Gudrusai!

Patarėjau! Laikykis! Nors die
nai dienai pratęsk dar gyvybę! 
Prisiekiu drakonais, kad iki Ry
tojaus viskas bus pataisyta. Kal
ba eina apie niekingo Tun-Li 
galvą! ,

Ir chanas tuoj paliepė valsty
bės tarybų sušaukti.

Valstybės taryba susirinko.
Dangaus Sūnūs buvo užsirūs

tinęs.
Jo akys žaibavo.

\ Balsas lyg gnaustinis skam
bėjo.

Jis sušuko:
—Niekingasai Tun-Li! Ruoš

kis prarasti savo sugedusį svo
gūnų, kurį tu vadini galva! Didis 
Či-San miršta, ir istorija rengia
si musų vardų prie gėdos stulpo 
pastatyti!

Tun- Li puolė chanui po kojų 
ir tarė:

—Sunau Dangaus! Ar ne vis- 
vien: šiandien ar rytoj nuriedės 

y

toki niekybė, kaip mano galva? 
Tik vienų dar dienų noriu gy
venti, pasaulio valdytoju! Aš 
prisiekiu, kad bus surasta tikro
sios kulnys. Mes 'peržiūrėjome 
visas kulnis Kinijoje, tik nepa
stebėjome reikiamų! Kas kiauši
nius.deda? Vištos! Vištoms ir 
reikia bambugų lazdomis per 
kulnis mušti ! Nedekite brangių 
kiaušinių! Nedėkite! Nedėkite!

Visa valstybės taryba prašvi
to nuo linksmumo, girdėdama to
kį paprasta, aiškų ir teisingų 
patarimų.
' —Tun-LI! Padaryk tvarkų!

I

paliepė chanas.
Ir Tun-Li tvarkų padarė.
Ištisų dienų visoje Kinijoje 

reikėjo iš visų pajėgų šauktji,— 
taip labai vištos kudaksėjo.

Jas gaudė, vertė ant galvos 
ir bambukų lazdomis mušė per 
kulnis.

O sekamų dienų vištos nustojo 
kiaušinius dėti.

Baisiai susirūpinęs ėjo chanas 
atlankyti išminčių či*8an’ą, ku
ris gulėjo pavilione tarp gėlių.

Či-San jau visai merkė akis.
Jis nusišypsojo, kaip išmin

čiui pridera, ir surinkęs savo pa
skutines pajėgas, tarė verkian
čiam ir gulinčiam prie jo kojų 
chanui: ’

■—Tu įdomauji, Sunau Dam 
gaus, ka apie tave istorija pa
sakys? Nesirūpink. Nieko labai 
blogo nepasakys. Ji tave taip 
apibudins: “Čing-Čang buvo ge
ras chanas. Jis turėjo geriau
sius norus. Bet jį persekiojo vie
na nelaimė: jis visuomet ne per 
tas kulnis mušdavo. Vienok ne
sikrimsk, Sunau Dangaus. Toks 
likimas daugelio chanų žemėje. 
Visuomet mušti ne tas kulnis!

Pasakė tai išmintingas ČLSan 
ir numirė.

Feljetonėlis - Konst. Jasiukaitis
s įr^r# •

vietoje keturių kiaušinių 
iŠ f iircrn1i« tilz vionu *

Didisai!

RADIO
I.

Kų perka turguje t’anev 
šeimininkės?

Džiovų, šiltines, difteritų, in- 
fluenzų ir bakterijų milijardus.

O kų veikia miesto sanitarinė 
komisijų?

Žiuri į apterštų rinkų ir du- 
sąuja: ; ; .
v?-^Mestpral<^ituojani panevė
žiečių labui!

II : v• '■■•■
Vasarų Nevėžy maudos kur 

kam tinka — čia vyrai, čia mo
terys, moterys ir vyrai... užtat 
pavasarį Nevėžy plauko tik gi
musieji kūdikiai.

Iš “Lietuvos Geografija”
(Vadovėlis žiovaujantiems)
Doleris pinigų čempionas. Li

tas, sutvertas dolerio pavyzdžiu, 
pučiasi:

—Aš ar čempionas!
Litas brangus... Jei į vieno pi

liečio kišenę netikėtai pakliūva 
100 litų, dešimts piliečių vaito
dami šniukštinėja po'kertes:

—Parodykite mumš litų, kaip 
jis išrodo? > t

Piliečiams be pinigų geriau — 
gali sau ramiai miegoti, niekas 
ir pirštu nepalies.

Rusų rubliai, vokiečių markės 
žmones pamokė, kaip reikia elg
tis su pinigais. Seniau pinigus 
kraudavo į bankus ar kasdavo į 
žemę ir vis niekais nueidavo, da
bar gyventojai šaiposi:

—Nebeapgausite, dabar pini
gų mes visai nebeturime!

Jei visame sodžiuje atsiranda 
vienas centas, toks sodžius did
žiuojasi prieš kitus:

—Aš labai turtingas!
Miestų litas labiau mėgia 

jis tankiau painiojasi. ';*•!
Laikraščiai, kriy&bš, mokyti 

(žmones apie Lietuvos sodietį su

iškultas ,o visokie reikalai... už 
žemę reikia mokėti..

—Pasiskolinti ?.. Labai aš \ 
tamstą myliu... Ūkininkas musų 
krašto išganymas^ kaip nepadė
ti... Tik, tamstele, nelaimė — 
eksporteriai visus pinigus iš
grobstė, nieko nebeliko... Musų 
kraštas labai laimingas, kad 
ūkininkai gaminą eksportui...

1919, 1920, 1921 metais Ame
rikos lietuviai su dolerių mai
šeliais laužte laužėsi į Lietuvą 
ir siulojo valdžiai:

—Sekite musų doleriai! <♦•
Valdžia šaipėsi:
—Ačiū! Mes ir be dolerių tur

tingi, tiek auksinų turime... 
Musų finansinė politika labai 
protinga!'

Amerikiečiai, pasišvaistę po 
Lietuvą, ir, neradę >l' vietos kur 
padėti dolerių, 1924 metais be
veik visi išdūmė atgal į Ameri
ką.

Valdžia ėmė 
notacijas:
'—Jus riepatriotai! Jus ne ą- 

manėliai! Pas mus dabar tvirta 
vųliuta. Duokite '"mums dole
rius, o jus gausite

skaityti jiems

čia

—Ūkininkas musų druska;
Jei druska ateina į bankų pi

nigų paskolinti, jį labai lipšniai 
priima:

—Mano mielas, aš tamstų, la
bai myliu, eikš čia r— pabučiuo
siu.

—Ar negalėčiau kokio cente
lio pasiskolinti... Dar žardas ne-

nus, o jus gausite litus! Musų 
finansinė poli$]įqa ! labai protin
ga, j t P 1/, ’ -H u >»
u s Amerikiečiai šaiposi:

—Jus turėkite savo tvirtų va
liutų, o mes turėsime savo dole
rius ! Good buey!

[“P. Nauj.”]

Jau Patyręs

—Vis viena yra daug merginų, 
kurios nenori už vyro tekėti.

Kaip tu žinai.
—Aš daugelį kviečiau už ma

nęs tekėti.

Naujienose
GalimaGauti
Didvyrių Paveikslai

Varno Piešti
Vienas iš geriausių 

lininkų Adomas Varnas 
ir išleidęs seriją puikių 
J _ • J • •

Lietuvos dai- 
yra nupiešęs 

atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

'Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

z f

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Si m anas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$8.50. \ Persiuntimas extrą.

■A- į>(-"• '•’ " I

■ Užsakymus siųskit adresu:

/ '^NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III.
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MIKROSKOPĄ?
Visur aplink mus yra įstabių 

dalykų. Bet mes jų nematome, 
nes paprastomis akimis jų ne
galima matyti.

Pakeliame galvą aukštyn. 
Tūkstančiai ten mažų taškelių 
naktį žiba. Bet tai ir visa. Tik 
kai pro žiūroną (teleskopą) 
imame žiūrėti, tąsyk pradeda
me suprasti tų taškelių svarbą; 
pradedame suprasti, jog tie ma
ži žibintuvėliai yra milionų kar
tų didesni už musų žemę.

Jeigu teleskopas yra svarbus 
stebėjimui milžiniškų Ir toli 
esančių daiktų, tai mikroskopas 
yra nemažiau svarbus, kai ten
ka su mažais daiktais susidurti. 
Mikroskopo naudingumas nū
dien auga. Jo pagalba apsaugo- 
jama musų sveikata, suranda
ma arčiausi žmonių priešai.

Prileiskime, kad galima į 
žmogų pro mikroskopą žiūrėti. 
Kaip žmogus atrodytų, jeigu 
mikroskopas • padidina daiktą 
du tūkstančiu kartų?

šešių pėdų vyras atrodytų 
dviejų mylių suvirsimi , aukščio. 
Jo koja butų beveik vienas tre
čdalis mylios ilgio. Dviejų colių 
ilgio plaukas padidėtų iki 350 
pėdų, o delno plokštę 
akrais skaičiuoti.

Tas pavyzdys nė kiek neper
deda mikroskopo padidinamąją 
Pajėgą, 
daiktas gali 
3,000 kartų, 
bakterijas padidinti 
1,500 iki 2,000 kartų 
prastas dalykas.

Colio plotmėje mes 
atskirti 150 brūkšnelių, 
jų yra daugiau, tai musų 
jų jau nebegali 
jie daiktan susilieja. Iš to 

jog

reikėtų

Kai kuriais atsitikimais 
būti padidintas 
Gi studijuojant 

jas nuo 
yra pa-

Rytinėse valstijose plukių ta- 
brikininkas pradėjo nebepatėn- 
kinti pirkėjų. Kas d i emjz ateida
vo nusiskundimų, jog plienui 
piauti piuklai esą niekam tikę. 
Buvo padaryta bandymai, Ir Is- 
tikrųjų pasirodė, kad piuklai pa
daroma labai blogi. O tuo tar
pu prieš porą mėnesių jokių nu
siskundimų nesigirdėjo. Tapo 
pavesta chemikui dalykas ištir
ti. ' Pastarasis tuoj surado, jog 
pjūklams dirbti vartojamas plie
nas buvo netinkamas. Ekzami-, 
nuojant plieną mikroskopu, pa
sirodė, kad anglis nebuvo tin
kamai sumaišyta. Po to, žinoma, 
nesunku buvo ydą atitaisyti.

Praeityje labai daug nelaimių 
pasitaikydavo ant gelžkelių. 
Del įvairių priežasčių bėgiai su
trukdavo. Pasirodė, ' kad plie
nas buvo prastas. O plieno ydą Į 
parodė mikroskopas, 
bėgiams parenkama 
plienas, kuris gali spaudimą ir 
tęsimą atlaikyti, 
laimių dėl bėgių 
retai tepasitaiko.

Jums gal bus 
kad mes skutame barzdą su 
pinklu, žiūrint pro mikrosko
pą britva atrodo lyginai kaip 
piuklas. Jeigu dantukai yra ne
reguliari, tai toki britva burną 
braižo.

Mikroskopas yra stačiog ne
pavaduojamas, kai reikia popie
rių kokybę atskirti. Žiūrint pro 
mikroskopą tuoj 
kyti ar popietis 
ne.

Kaip jau pirma buvo minėta, 
kai kurios bakterijos ligas pa
gimdo. Jas tad ir svarbu pa
žinti. O pažinti jas tegalima 
tik mikroskopo pagalba.

Daug yra ir kitų sričių, kur 
mikroskopą? neįmanomai svar
bią rolę lošia. Ir juo tolyn, tuo 
labiau žmonės įpras jį naudoti 
kasdieniniame gyvenime.

Nepaprastosf
Žiurkės

Šiandien 
tik toks

Ačiū tam ne- 
blogumo labai

keista girdėti,

galima pasa- 
yra tvirtas, ar

tegalime 
Jeigu 
akys 

pastebėti, nes 
JUS 

galite suprasti, jog raudonų 
kraujo rutulėlių mes nieku bil
du negalime matyti, nes tų ru
tulėlių reikia paimti tris tūk
stančius ir vienas prie kito su
dėti, kad padaryti colį. O krau
jo rutulėliai yra gan dideli paly
ginus su kitais daiktais, kurie 
nesunku pro mikroskopą žiūrint 
pastebėti. Kai kurių dalykų 
egzaminavimui pakanka mikro- 

• skopo, kuris gali didinti nuo de
šimties iki penkių dešimtų kar-

nors teko pe- 
matyti, tikrai

apdengtas žvyne- 
taip pat kaip žuvis, 
žvyneliai / yra mi
tai pasilieka plonas

♦
» *

Ar jums kada 
teliškės sparnus 
juos matyti?

Jeigu jus žiūrite į peteliškės 
sparnus, tai jie atrodo lyg iš 
aksomo padaryti. Tai ir viskas. 
Šiaip nieko ypatingo pastebėti 
jus negalėsite. Kas kita jeigu 
jus žiūrite į peteliškės sparnus 
pro mikroskopą, kuris didina 
maž daug šimtą kartų. Tąsyk 
jus pastebėsite, kad peteliškes 
sparnas yra 
liais lyginai 
Kuomet tie 
braukiami,
permatomas sparnas.

Kiek sparnų bitė turi? žino-, 
ma, keturis, — atsakysite jus. 
Bet tyek sparnų ji turi, kada ji 
lekia. Pro mikroskopą žiųrint 
mes pastebime, jog užpakaliniai 
sparnai turi visą eilę kobinių. 
Tais kobiniais, kai bitė lekia, 
priešakiniai su užpakaliniais 
sparnais yra į daiktą sukabina
mi, ir tuo budu pasidaro tik du 
sparnu.

Jus, be abejojimo, pastebėjo
te, kad musė labai cukrų mėgs
ta. Gal jus manote, jog ji grau
žia vcukrų. Visai ne. • Musė tik 
Čiulpti tegali. Kuomet musė ant 
cukraus atsisėda, ji tuoj iš>skvo 
burnos' paleidžia skystį, kuris 
išlirpina'mienkutę cukraus dale7 
lę? Po to musei jau lengva iš
tirpusį cukrų čiulpti. 
. * *

*
* 

žinoma,Jus, 
apie dirbtinį šilką, 
kartais yra taip 
mas,

e?ate girdėję 
Tas šilkas 

gerai padaro- 
jog jį sunku atskirti nuo 

tikro šilko. Bet jeigu jus pa
vartosite mikroskopą, tai tuoj 
pastebėsite skirtumą: natūrali
nio šilko siūlai yra lyg gaurais 
apsivėlę,’ kuomet dirbtinio šilko 
siūlai yra labai lygus.

Kartais mes turime du vieno
kiu dažu, o vienok tas, pats dra
bužis ne vienodai nusidažo. Mik
roskopas parodo priežastį. ’Pir 
mą dažą drabužis gali. absor
buoti, o kitas tik drabužio pa
viršiu nudažo. Nuo to ir skirtu
mas spalvose paeina.

Kas metai ne mažai nukenčia 
daržai nuo įvairių vabalų. Va
balams naikinti yra daroma {- 
vairus nuodingi skysčiai. Bet 
svarbu, kad tie skysčiai turėtų 
ypatybės apdengti daržovių la
pus ištisai, t. y. greit nedžiūtų. 
Ir šiame atvėjyje mikroskopas 
pagelbėjo pritaikyti atatinkami 
skystį.

Bet ypač naudingas yra mik
roskopas suradimui visokių kla
stų. Nelabai senai pakliuvo 
vienas žmogus už pinigų klasta- 
vimą. Iš dolerinių banknotų jis 
dalė dvidešimkes. Mikroskopas 
kuoaiškiausia parodė klastą.

* *
*

Pasaulyje išviso yra apie 
1,700,000,000 žmonių. Bet stik
linėje vandens, paimtoje iš ku
rios nors pelkės, randasi karkas 
daugiau gyvų sutvėrimų. Van
dens lašas yra savo rųšies pa
saulis, kur gyvena milionai 
mažyčių organizmų.

Jums teko girdėti, kad viso
kios ligos — džiova, plaučių už
degimas, influenza, cholera, etc. 
— paeina nuo bakterijų. Bet 
kiekvienai blėdįngai^ žmogui 
bakterij ai išpuola ■ tųkMiĮlnęi'ai 
nežalingų arUa net haudln^ų.

* Apie, bakterijų didį galima 
spręsti iš to, kad^sudėjus jų 
1,500 viena prie kitos bus gali
ma sudaryti mažytės špilkos 
galvutės diametrą. Bet yra Ir 
dar mažesnių bakterijų.

i žmonės nelabai žiurkes te- 
mėgsta. Iš kitos pusės, žiurkės 
su žmonėmis irgi nenori drau
gauti. Bet yra ir toki žiurkių 
veislė, kuri šviesos nesibijo, ku
ri mėgsta muziką ir žaidžia su 
žmonėmis. Tos žiurkės yra di
delės ir baltos. Jos sukasi apie 
žmones lyg kokie katinai.

i Kuriuo budu buvo galima 
žiurkes prijaukinti? Kas buvo 
daroma jų veislei pagerinti?

Atsakymas susiveda prie dvie
jų žodži^—paveldėjimas ir auk
lėjimas, Visų pirma veislei 
buvo paliekama ramiausios žiur
kės. Diena 'iš diends jos buvo 
treniruojamos. Jų buitis paly
ginamai buvo lengva: nereikėjo 
vesti atkaklią kovą dėl išlikimo, 
maisto klausimas joms irgi ne
rūpėjo. Vadinasi, gyveno ra
miai, rupesnių jokių neturėjo. 
Bet ir atrankos keliu negreit te
pasisekė išvystyti protingas 
žiurkes. Tarp jų pasitaikė ne
mažai išsigimėlių, kriminalistų.

Laikas bėgo. Gentkartč iš 
gentkartės veisimuisi buvo pa
liekamos tik gerosios žiurkės. 
Ir štai po keturių dešimčių gent- 
karčių iŠsir titulavo* nepaprastos 
žiurkes, kurios nesibijo', ale 
mėgsta žmones.

Antra vertus, jos neturi ma
žiausios priežasties bijotis žmo- 

Į nių. Per metų eiles jos nuo žmo
nių patyrė tik gerą. Niekas jų 
nebaidė. Bado kęsti joms ne
reikėjo. Maistą parūpindavo 
žmonės. O todėl jos ir blogą šir
dį ant žmonių neturi, nesislepia 
nuo jų į urvus. 1

Skaitytojas tačiau gali nebe- 
susigauti: apįe kokias čia žiur
kes kalbama, kur jos gyvena?

Philadelphijos mieste yra į- 
steigtas Wistar institutas, kur 
daroma su žiurkėmis įvairus eks
perimentai*. Toje tai įstaigoje 
po ilgų bandymų ir pasisekė jau
kias, baltas žiurkes išauklėti, 
fdomu čia bus pastebėti ir tai, 
jog proporcionaliai jų kūno sva
rumui tų žiurkių smagenys yra 
5% sunkensė, negu smagenys 
paprastų žiurkių.

Visa tai parodo, jog aplinku
ma ir atranka daro nepaprastos 
įtakos į gyvūnus.

II. G. Wells pasakoja apie 
žiurkes, kurios .pasiekė liūtų 
ūgį. Bet jos ir žiaurumu liū
tams prilygo. Tokių žiurkių 
tikrenybėje nėra: Wells jas iš
svajojo. Išviso nėra\ pagei
daujama, kad žiurkės arba kiti 
kokie gyvūnai angtų didyn, jei
gu jie tuo pačiu Paiku neauga 
geryn.

Į tuos eksperimentus su žiur
kėmis pravartu dėmesį atkreip
ti. Kokios neįmanomos aukštu
mos šiandien žmonės butų pa
siekę, jeigu paskutiniu tūkstan
čiu metų jų gyvenimas butų bu
vęs tinkamai tvarkomas?

Eksperimentai su gyvūnais 
parodo, jog butų galima nepa
prastai daug nuveikti žmonių 
veislės įpąg&įmmui. j Paškilbęs 
augmenų |“lAirti>npikas”;' Luther, 
Burbank/ sake, jog-' žmoguje pa
geidaujamas 'ypatybes galima 
taip jau išvystyti, kaip ir aug
menyse.

Kada nors žmonės pasidarys 
išmintingesni ir mokės tinkamai

/vadovauja Amerikos avia
toriais, kurie skrenda apie vi
są pasaulį. Jie dabar yra Chini- 
jdje.

mokslo išradimais pasinaudoti. 
Tąsyk pranyks tuščios kalbos 
apie išsigimimą, žmonės eis 
prie tobulybės kaip fiziniai, taip 
ir protiniai.

O šiandien?
Šiandien apie tuos • laikus mes 

tik svajoti tegalime. Reikia tiesą 
pasakyti, — žmonijos progresas 
gan išlėto eina.

Bet visgi eina!
O tai jau didelis suraminimas: 

visgi žmonija eina pirmyn, o 
atgal. —K. A.

Ar žinote?

ne

kalnai

yra

ir

medžiai

Juroj žu-

K lauš i! ni a i
• 1. Kodėl vyras paprastai 
tvirtesnis už moterį?

2. Kai n butų galima sukurti 
ugnį be degtukų? »

3. Kaip stora yra žeme?
4. Kas yra lediniai 

kaip jie pasidaro?
5. Kodėl degantys 

traška ?
6. Kodėl Mirusioj 

vių nėra?
7. koks yra didžiausias gyvū

nas žemėje?
8. Ar augmenys gali matyti?
9. Kokį metalą žmonės pra

dėjo vartoti pirmiausia?
10. Iš kur Amerikos indijonai 

paeina?
11? Kaip rankšluostis jūsų 

-rankas sausina ? >
12. Kodėl muilo burbulai 

visuomet apvali?
i

yra

1. Vyrai paprastai turi dides
nius raumenis. O nuo raumenų 
didumo paeina ir spėka.

2. Ugnį sukurti galima saulė
toje dienoje pagalba stiklo, ku
ris saulės spindulius sukoncen
truoja. Mušant titnagu į pilėną 
irgi galima iignies gauti. Gi 
senovėje ugnis buvo gaunama 
trinant du medžio šmotuku.

3. žemės storis nuo polio iki 
polio yra 7,9Q0 mylių.

4. Ant aukštų kalnų iš metų į 
metus susikrauna daug sniego, 
curis neturi progos ištirpti. Del 
didelio spaudimo sniegas išvirs
ta ledu. Dažnai tas ledas ima 
slinkti nuo kabio ir pasiekia ju
rą. Tokie ledų kalnai juroje kar
tais yra labai dideli..

5. Medžiuose yra mažos sky- 
utės, pripildytos skysčiu. Kai 

medžiai įkaista, skystis prądeda 
virsti garais |r, ;,žinbma,/plepią 
medį, l’iitai yra sayo * rųŠIeV 
mažos ękspliozijos, kurios Ir'su
daro tą traškėjimą.

• 6. Mirusios Juros vanduo yra 
nepaprastai sūrūs. Druskos ja- 
n|e esti apie 25 nuoš. O tokiame 
vandenyje žuvys negali gyventi.

1 7. Bangžuvė. Jos ilgis tankiai

siekia nuo 85 iki 90 pėdų, o sve
ria ji 100 tonų.

8. Augmenys matyti, tikra to 
žodžio prasme, negali. Vienok 
daugelis jų atskiria tamsą nuo 
šviesos.

$

9. Greičiausia auksas. Bet 
praktiškiems tikslams varis 
pradėta vartoti apie 6,000 metų 
atgal.

10. Tikrai nėra žinoma. Spė
jama, kad indijonai yra imigra
vę iš Azijos.

11. Rankšluostis sugėrla 
vandenį tokiu pat budu, kaip 
kad sugeriamasis popieris su
traukia rašalą. '■

12. Apvaliam burbului pada
ryti eina mažiausia muilo. O 
muilo filmai kaip ir kiekviena 
inedžiaga, turi tendencijos kuo- 
labiausia susiartinti.

i

Maistas busią z gali
ma Laboratorijoje 

gaminti
Farmeriai gali nebetekti dar

bo, ir farmos bus golfo laukais 
paversta, jeigu Dr. J. H. Math- 
ews’o pranašavimai išsipildys, 
Dr. Mathews Amerikos Chemi
kų Draugijos suvažiavime parei
škė, ,kad laboratorijoje busią 
surasta tinkamesnis junginys 
neg augmenų chlorofilas, kuris 
verčia anglies dvideginį susp 
jungti su vandeniu.

Kol kas dar nesuprantamu 
budu chlorofilas (lapų žalumas 
paeina nuo chlorofilo) saulės 
įtakoje skatina vandenį jungtis 
su anglies dvideginiu. To susi- 
jurgimo rezultatas yra anglies 
hidratai, kurie sudaro žalią me
džiagą višbkiaiA maistui.

Bet chlorofilas neatlieka tin
kamai savo darbą, sako Dr. 
M a t h e ws.

“Tai yra gamtos būdas, ir 
tankiai gamta atlieka darbą gan 
blogai. Lengva įsivaizduoti tokį 
junginį, kuris butų daug geres
nis už chlorofilą. Suradus tokį 
junginį, anglies hidratus bus 
galima tiesiog laboratorijoje 
gaminti. Toks gaminimas bu
tų daug jpatogesnis, negu chlo
rofilo pagalba. Svarbiausia vie
nok butų tai, kad nebereikėtų 
žemę dirbti ir farmos butų gol
fo laukais paversta.”

Toliau Dr. Mathews pranešė 
ihemikains, jog galima tikėtis 
<ąd trumpoje ateityje bus gali
ma šaltą šviesą naudoti. Dabar 
paverčiama šyiesa tik apie 3% 
suvartojahios energijos. Tai 
yra baisiai išlaidus apšvietimo 
Judas. Bet fosforescencijos stu
dijavimas duoda vilties, jog ne- 
užilgio bus surasta šaltos švie
sos paslaptis.

Ant- galo, Dr. Mąthews pasa
te, jog viena stambiausių mok
slo problemų yra suradimas bu
do pakinkyti saulės energiją. 
Tos energijos pilnai pakaktų 
žmonijos reikalams.

“Saulės energija”, sakė jis, 
“niekam nepriklauso, ir aš ne
manau, kad net kongresas galė
tų ją mokesniais apkrauti.” .

name žingsnyje. Visi gyvi ir 
negyvi daiktai saulės energijos 
kupini. Ir toji energija viską 
gaivinančių spindulių pavidale 
mus pasiekia. Gamta rtioka tuos 
spindulius suimti ir galimaja ar 
net veikiančiąja jėga paversti. 
Žmogus tą galybę matė, pats bu
vo nuo jos priguĮmingąs, bet ne
rado būdų ją sulig savo nuožiū
ros vienam ar kitam tikslui pa
naudoti.

Noras saulės energiją pavers
ti varomąja jėga buvo akstinu 
daryti įvairius bandymus. ‘Tam 
tikrų veidrodžių pagalba buvo 
koncentruojami (tai yra, sugau
domi į vieną vietą), saulės spin
duliai ir jų kaitra naudojama 
vandeniui į garus paversti. Tik 
tie senovės įrengimai buvo tiek 
netobuli, kad išdavos gaudavosi 
dar menkesnes, kaip pati maši
nos vertė. , j

Bet toje srityje nenustota 
galvoti. Ne vien mokslininkų 
smagens dėliai to nerimo, bet ir 
kai kurių romansistų-fantazierių 
(pasakų rašytojų). Savo roma
nuose jie aprašydavo įdomių 
prietykių, surištų su kokio tai 
nežinomo inžinieraus išrasta 
mašina, kuri buvo varoma gud
riai ,veidrodžių pagalba sukon
centruotais saulės spinduliais. 
Ir tie romanai pereina į kinema
tografų filmas ir ekranuose pi
liečiai tą mato ir buvusį įtykusį 
faktą. \ Tik, deja, panašus roma
nai ar filmos užsibaigia tragin- 
ga išradėjo mirtimi ir pačio apa
rato eksplozija (sprogimu).

1920 ar net 21 metų pradžioj 
kai kieno buvo viešai pareikštas 
nugąstavimas, kad esą anglių 
šaltiniai visoj žemėj gali išsekti 
ir jų pakeisti nebusią kuo. Ang
lių gi pareikalavimas vis didėjęs. 
Gan gi žymus anglų profesorius 
ramino ir tvirtino, kad, iki ang
lių šaltiniai išsisems, technika 
sugalvosianti kitus budus maši
na? varyti ir tarp kitko pasakė, 
kad esą galima turėti vilties 
anglius pakeisti saulės energija, 
o tos jau visiems užteksią.
- Panašus faktai gal bus netoli
mos ateities pranašais. Dabar
tiniu momentu tuo ypatingai su
sirūpinęs Berlyno universiteto 
profesorius d-ras Adolfas Mar- 
cuse. Jo padarytieji bandymai 
žada naujus kelius parodyti. Ųi- 
deliais ankšties pavidalo šilu
mos gaudikliais pagaminama 
saulės šiluma (spinduliai) ir į- 
vedąmd į tam tikrą aparatą, ku
rį pats išradėjęs “šilumos spąs
tais” vadina. “Šilumos spąstų” 
sienelės saulės spindulių įkaiti
namos ir toji kaitra persiduoda 
tam tikrai alyvai, kuri randasi 
“šilumos spąstus” apgaubiančia
me atskirtame metaliniame ku
bile.

Ankstyvesniųjų sistemų dide
lis trukumas esąs tas, kad įkai- 
tinimui buvo naudojamas van
duo, kurs, kaip žinoma, daug ši
lumos pameta.

Prof. Marcuse apskaitliuoja, 
kad, norint visas pasauliui rei

kalingas motorines jėgas vien iš 
saulės semti, reiktų sugauti jis 
šilumą prie ekvatorio nuo tokio 
ploto, kurs yra 500 sykių ma
žesnis už Saharos dykumą, t. y. 
18,000 kvadratinių kilometrų.

Savo dvasiniais gabumais 
žmogus siekia tapti visiškų ma- 
terialės gamtos valdytoju, ir ths 
jam pamažu vyksta. (“Rytas”).

—— —l>

Brangiausia Mo-
, kykla . .> 1

y , , ' !
Prie Wisconsin universiteto 

yra įsteigtas girininkystės in
stitutas. Kiekvienas studentas 
arba studentė privalo . mokėti 
$100 savaitei arba $5,200 me
tams už mokslą tame institute.

Prie instituto randasi labora
torija. Mokyklos programa su
sideda iš įvairaus medžio studi
javimo, medžio darbų, užvedimo 
piiško, medžio chemijos, etc.

Institutas buvo sukurtas ne 
tik miškų studijavimui, ( bet ir 
jų užvedimui bei apsaugojimui. 
Amerikoje pradeda pasireikšti 
miškų nedateklius.

Kas metai Jungtinėse Valsti
jose budavojama 400,000 trobe
sių. 98 nuoš. kaimo namų buda- 
vojama iš medžio. Net mies
tuose randasi apie 75 nuoš. me
dinių namų. Gaisras kas metai, 
sunaikina 80,000 trobesių.

Girininkystės institutas ban
do miškų badą prašalinti. Ir tas 
darbas jau sėkmingai eina.

Bėgiu keturiolikos metų savo 
gyvenimo institutas padarė 
600,000 cheminių eksperimentų 
su įvairiais medžiais.

Ten siunčia medžius ištyri
mui gelžkelių,' telefonų, namų 
būdavo j imo ir kitos kompanijos.

Viena gelžkelių kompanija, pa- 
klausiusi instituto patarimų, 
vieneriais tik metais sutaupė 
apie $45,000,000.

Kai viename Montanos už
kampyje plyšusi medinė bomba 
užmušė valdininką ir jo žmoną, 
tai instituto chemijos laborato
rijoje buvo ištirta to medžio žie
vė. Nuo to laiko pradėta medi
nės bombos dirbti.

Institutas yra padaręs tuk
siančius įvairių pagerinimų ir 
išradimų. Visai Amerikai jis 
turi nepaprastos vertės.

. A
Saulė, kaipo moto

rinė jėga
Pastaruoju metu technikos 

srityje daug naujo išrasta, gali
ma sakyt, kad po didžiojo karo 
prasideda naujas smarkaus 
;echnikos vystymosi laikas. Kaip 
19 šimtmetyje gamtoą mokslai 
darė milžiniškus žingsnius suly
ginant su kitais šimtmečiais, 
;aip 20-me technika progresuo
ja. Ir geras nusisekimas vie
noj srity j, pakkatina-, sugalvoti 
irrišbRWMi|nĮujus k^iusįkįt|ij. 
Todėl gi kartais užgirsti Ąįapie 
visai net nesvajotus, r^ik^tUs 
naujus išradimus ir sėliai’išras
tų dalykų patobulinimus.

Senai buvo žmonių galvota, 
kaip išnaudojus saulės energiją 
(jėgą). x Ji gi reiškiasi kiekvie-

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANY UF GHICAGO ILLINOIS 

431 So. Dearbom St.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27,1923, už 43 savaites

Pelnas už apdraudą in force .... 78% nuošimčių
Pelnas už assets....................... 33% nuošimčių
Pelnas už nuošimčius  ........ 27 nuočimčiai
Pelnas už įplaukas ....:    .....22 nuošimčiai
Abelriai'■ pelno 41 •/ nuoširiitis

... U '• A ' i■ ' l'.
Reikalavimai išmokami per Radio, telegra

fu, special deliverjr. ° y 1

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjąs



NAUJIENOS, Chiėago, III.

Kama $60
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SATYRA IR JUOKAI
Figūravo “Prisakymų” Pačiai, 
Paciktuotas\ ^rui L PAČIAI

(Feljetonėlis) j Viename laikraštyje pačiai
patariama laikytis sekamų 10 
“prisakymų”:

1. MyTTk savo vyrą, o ne bur- 
' dingierių.

2. Nevirk naminėlę.
3. Neleisk tavo namuose kor

tomis lošti.
4. Palaikyk švarumą.
5. Laiku paruošk vakarienę.
6. Jeigu nemoki skaityti, tai

išmok. ,
1, Nedažyk savo veido.
8. Neduk neturėdama < kas 

veikti.
9. Nesigailėk muilo ir vandens 

sau ir vaikams savo.
10. Kiek galima tankiau, lan

kyk kartu su savo vyru darbi
ninkams reigiamas lekcijas. '

žemiau seka “prisakymai” 
vyrui ir burdingieriui.

2. Vyrui
1. Bijokis burdingierio, kaip 

pats savęs.
2. Neįsileisk, jeigu nėra dide

lio reikalo, burdingierių, kurie 
yra vyresni 14 metų ir jaunesni

kas galvoj išauga—sako mama.
—O mama, jus tai tikrai bu

vote išdykėlė, žiūrėkite, mačiu- 
tės jau visi plaukai žili.

PINIG AI
ROCKFORDO

Dn Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4951 

3252 So. Halsted, St.

Taip, sAvas turi remti savą, o 
ypač tada, kai kunigėlis per pa
mokslą užorderiuoja.

Salėn susirenka “geriausia” 
publika. Per salės vidurį praei
na tai vienas, tai kitas kunigas, 
— dairosi kaklus ištiesę.

—Dainuos didelis ponas Iš
' į * Lietuvos.

—Taip, dainuos.
—Ar atsimeni kai pereitą ne- 

dėlią kunigėlis sakė per pamok
slą, kad tas ponas dainavęs baž
nyčioj Lietuvoj ?
”—Taip.

—Jus, katalikai,' — sakė ku
nigas, — visi turite išgirsti po
ną N. dainuojant.

Ale kur tau čia visi ateis. Jo
nienė ir Petrienė pasiliko namie 
munšainą virti, sakė negalinčios 
palikti katilą, kad nesprogtų.

Galiorka jau apypilnė, mes 
pasirinkonne sau vietą pasieny. 
Užpakalyj musų sėdi storos Ir 
plonos, ponios ir panelės sar- 
matlyvai dairosi į publiką, o vy
rai storais sprandais kai gaiga
lai tik knikso ausis suglaudę ir 
laukia kada tas ponas iš Lietu
vos pasirodys ant pagrindų. O 
pono giedoriaus kaip nėr, taip 
nėr. Poniutėš pradeda neri
mauti, vienos, lyg vištos taip 
užkvaksėjo salėje, kad ir bitės 
avily negalėtų sukelti didesnio 
lermo. Vaikučiai net dunda po 
salę, lipa ant pagrindų ir bando 
piano klevišius.

šalia musų sėdėjo storas po
nas ir ponia. Ponas kai trauks 
poniai su delnu per šlaunĮ, o 
antram salės gale atsiliepė pa
mėgdžiojantis aidas. Poniutė Ir 
gi tiiom pačiu atsilygino.

Išlenda iš 
mininkas ir 
t redukciją:

Lietuvon PIRM NEGU
DVYNUKAI UŽGIMĖ

Vien tik Lietuvių krautuve

NUPIRK
i

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

<! Q u

* do

kampo vakaro p!r- 
pradeda savo !n-

tai, matai, tai ot,

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Ijoan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, III*
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—Hm-h-h
matai, tai dabar jau, matai, pra
dės giedot (publika gausiai 
ploja). Ačiū jums, ponai, už 
gerą užsilaikymą — nusišypso
jęs pirmininkas tęsė toliau. — 
Matai, aš noriu jumis sulntro- 
dusint su dideliu musų tautos, 
matai, vyru. A, štai, matai, ir 
jis. Kuman! (jis ateina) Štai, 
matai, tai ot, matai, kaip pui
kiai jis atrodo (delnu popt per

“Ponas” giedojo labai gerai, 
bet gaila, kad niekas to daini
ninko nesuprato. Viena bobelė, 
kuri jau 19 metų gyvenusi Ame
rikoj ir moka pasakyt tik “ju 
gud mi”, sako:
^^-Tfiu, kad tave bala! Aš 
mysl’ ui, kad iabai gražiai gie
dos Mes daug gražiau pagie- 
dam “Pu’iiim ant kelių visi 
krikUio.’r s ’ o jis - - žin r-1 . 
gieda italionišai ar žydiškai...

—Padiktavo figūruotas.

3. Duok tik 24 valandas laiko 
burdingieriui sumokėti mokesnį.

4. Mokesnį už butą visuomet 
pats imk, o ne pavesk tai pačiai 
daryti.

5. Rečiau teeik į susirinkimus 
be pačios.

6. Nesivėluok pareiti vakarie
nei, nes burdingierius surys.

7. Visuomet žiūrėk abiem. At
sargumas gėdos nedaro.

8. Išmok boksą. Tai gali būti 
labai naudinga.

9. Neprisigerk. Burdingierius 
to tik ir laukia.

10. Geriausia, neprisileisk 
burdingierio arčiau mylios.

3. BURDINGIERIUI
1. Neeik gyventi į tokią šei

myną, kur vyras yra stipresnis 
už tave. O jeigu jau z padarei 
klaidai tai nemylėk tvirtesnio 
už save artimo pačią.

2. Nesidraugauk su šeiminin
ko vaikais. Iš to nieko gera ne- • v •įseis.

3. Mokėk už butą vyrui, o ne 
jo pačiai.

4. Išmok boksą. Burdingieriui 
tai būtinai yra reikalinga.

5. Neužrakink kambario. Vis- 
vien jame nieko nėra gero, kas 
butų galima išnešti.

6. Negerk, nerūkyk ir karto
mis nelošk...

7. Išmok būti kantrus.
8. Nesivėlink vakarienei. Kitos 

neišvirs.
Į laiką užmokėk už butą. Jei

gu du kartu “užmirši”, paskui 
nebepatikės.

10. Geriausia—apsivesk.

Londone, Anglijoj, ir dalinai 
Paryžiuje, -įsigyveno tarp mote
rų nauja mada: vakaruose ir ba
liuose dėvėti šilkinius parikus. 
Esą parikus galima gražiau su
taisyti negu plaukus ir jie la
bai tinką prie balinių glėbių. Ar 
tinka tie nauji galvos papuoša
lai, galite patys spręsti iš šio pa
veikslėlio.

T AUGIMAS

žemaičių termometras

Apsirikimas

Daktaras, greitai išbėgdamas 
iš savo ofiso suriko savo mote
riai:

—Greičiausia gatavink mano 
valizą, nes vienas žmogus tele- 
fonavo ,kad jis be manęs gyven
ti negali.

—Tik taip nesiskubink —ta
rė iš lėto šypsodamosi daktaro 
žmona—man atrodo,
“ligonis” ne tau, o musų 
kalbėjo.

Mokytojas (į 10 m. Vin
cuką) : Vincai, kuo matuoja ši
lumą ir šaltį ir kaip jis vadina
si? ‘ •

. Vi n c a s: muna tata mieruj 
šilimą ir šaltį su-u-u pu-uspuriu, 
tai jų tap i-vadin muna tata su 
mama.

. K. Seniūnas D. D.

kad tas
Onai

Visai be juoko

van-
savo

Atsilankęs prie Niagaros 
denpuolio svečias klausia 
vedėjo:

—Ar dar toli iki vandenpuo-
liui?

—Ne. čia pat jis yra. Tik pa
laukite, kol šios ponios paliaus 
kalbėję ir išgirsite vandenpuo- 
lio užimą.

Kam dar Atidaryti
Du seni kareiviai, abu mėgs

tanti išsigerti, pabaigę- kariuo
menėj tarnauti, sudėjo savo su
taupytus skatikus į krūvą ir nu
sipirko karčiamą.

Vakare karčiamos lankytojai 
laukia karčiamos atidarymo. Pa- 
galiaus vienas pabarškina duris.

Kareivis galvą pro langą iški
šęs paklausia ko nori.

—Ar jus karčiamos neatida
rysite šiandie vakare?

—Atidaryti?----nustebęs klaii-
sia kareivis.—Tik mes karčiamą
nusipirkome.

Išdykėlė

—Kiekvieną sykį, kaip tik tu, 
Joneli, išdykauji, man žilas plau-

Tuomi padarysi didėt} smagumą 
pats sau, save, giminėms ir drau
gams su kuriais susiraŠinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti. , ,

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

CUNARD
Lietuviai I važiuojanti Lietuvon 

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

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

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną) 

—o—
Iš Lietuvos į Ameriką

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

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

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

The Stock Yards Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

? CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Čhicago, III.

Buvo labai serganti. Jau
tėsi daug geriau po vartoji
mo Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound.
Wyocena, Wisconsin. — “Aš varto

jau Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound p i r- 
miau mano dvy
nukų, nes mano 
sesuo rekomenda
vo jas man. Aš 
taip buvau šilima, 
kad vos tik galė
jau dirbti savo na
mų darbą. ’ Bet 
kaip ’ > aš pradėjau 
vartoti antrą bu
telį, aš pajutau 
daug geriau. Aš

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

Aš noriu pakalbėti su kiekvienu 
cenčiančiu nuo Chroniškų, Nervų, 
kraujo, odos, šlapumo, Išėjimo žar

nos dr Privačių Ligų.

Mano 35 metų 
pasekmingo prak 
tikavimo aš pa
švenčiau gydy
mui ir atbūdavo- 
jimui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ir visais geriau
siais ir naujos 
mados elektros 
įtaisymais. Ne
trukdykite laiko 
ir pinigų rinki
mui daktarų; a- 
teikite ir sužino
kite tiesą apie 
jūsų nesveikatą. 
Mes suteikiame 
X-Kay 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 egzaminavimai.

Dabokite savo sveikatą. Aš užtik
rinu jums patyrusį, teisingą gydymą 
už mažą kainą.

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
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 elevatorj iki 12 augšto'

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”

Giduolčs išski
riamos.

išvartojaV tris ir pusė butelių laike 
mano gimdymo sirgimų'* ir' užbaigiau 
butelį kol galėjau sirgdama lovoje. 
Aš pasveikau, ir jaučiuos labai gerai 
ir dabar auginu savo dvynukus. Aš 
rekomenduoju Vegetable Compound 
kiekvienai ir vertinsiu jj ateity”. — 
Mrs. Ida Gerbitz, Wyocena, Wis.

Kiek daug panašių atsitikimų yra 
raportuota mums. Daug, pvoterų pa
sidaro silpnomis po gimdymui ir to
kioms motinoms prižiūrėjimas ku<li- 
kių yra visai negalimas. Netik, kad 
yra sunku motinoms, bet kūdikiai ir
gi nuo to turi kentėti.'

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puikus tonikas moti
noms prieš ir po gimdymo. Jos yra 
prirengtos iš medikaliu šaknų iš žie
dų ir netyri kenkiančių syvų. Jos 
gali būti saugiai vartojamos motinų 
kurios žindo vaikus.

v Severos Gyduoles užlaiko V 
šeimynos sveikatą.

DĖL NEVIRIN1MO

sustiprinimo nusilpnčjusių 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini- 
. mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
mės.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofL 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li

privatišką gydymui kamb^rią
čia atėję gauna

geriausį Ameriko-

jišką btžą jrdy- 
mo. Didiki skai
čius žmotlą :J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL. i
SIMPTOMAI PAREIŠKIA 

AKIU LIGAS

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo Jų 
atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa- 
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą tvariojo ir svei
koje padėtyje.

RuffJe&
Ištepant galvų kas vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimti dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimų. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75o. 
priaiunčiame stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tk Si., Braoklys, N.Y.Z

Lietuvių Dentistas patar
naus šėriau

Traukimas dant^ skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemai musą kainai. Sergėkite im 
dantis, kad nekenkiu jūsų sveikatai.

1545 Weat 47th Street, 
Netoli AaUand Avė.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tik Kedzie 8962

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 So. Halsted St., Chicago, III.

Suččdyk pinigų, pirkdamas seklyčios (front room) setą geriau
siai, gražiausiai ii’ 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.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus; 
Sveikata atgyja, kaip aušta dangui.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
TRYS DIENOS LAIKAI

1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) —• Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St Chicago, Illinois.

SVEIKATA

•5 Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTIEKI
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St

Turiu garbės s pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap
tiekę 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 kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland AveM 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos tambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedčlioj nepriimami ligonių

kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks^ 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

1 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 
Priėmimo
Valandos:

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dek motorą,
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredrjs ii 
•ubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Aldą Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karštį atitaisą 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 Hd 1 p. p. 
1545 West 47th St..

Phone Bcolevard 7589

■ Reuuiatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus- 

! I mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 

— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir

1 j dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mo- 

1 stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau- 
prybe žmonių siunčia. padžka- 
vones pasveikę. Kaina. 5Oc per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

; Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street,

■ CHICAGO, ILL.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 33-čias Seimas,$Wilkes Barre, Pa.I

S. L. A. 33-čias eilinis ir 6-tas. dvimetinis seimas įvykęs VVilkes Barre. Pa. nuo 23-čios birželio iki birželio 27 d., 1924. Seimas, atsižymėjo 
užtikrino S. L. A. nariams jų apdraudos saugumų. — šiame paveiksle yra nuimti kone visi Seimo delegatai su S. L. A. vyriausybe priešakyje.
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tuo, kad prašalino bolševizmo ir betvarkes pavoju iš Susivienijimo ir

Lietuvos Demokratija Pavojuje M ŪSU M 1 S 
t . • - ■ -mrjTr - .-.J- nu i IU

Rašo Dr. A. J. Karalius
(L. S. S. Konferencijos 

pareiškimas)

Birželio mėnesio pradžioje 
klerikalų blokas Lietuvos seime 
nuveitė koalicinę valdžią ir su
darė ministerių kabinetą iš savo 
partijos žmonių. Lietuvos darbi
ninkai neturi mažiausio pama
to gailėtis dėl Galvanausko — 
Krupavičiaus — žalkausko kabi
neto puolimo, kadangi jisai ne
davė jiems ir nežadėjp duoti nie
ko gerą; bet ši atmaina Lietu- 
vos valdžioje vis dėl to yra pa
kankamai reikšminga, kad į ją 
atkreipus rimto domesio.

Iki šiol Lietuvos klerikalai 
mėgdavo slėptis už nepartinių ir 
liaudininkų nugaros ir jų ran
komis traukti ragaišį iš kros
nies. Kodėl gi jiems dabar tie 
padėjėjai staiga pasidarė nebe
geri? Ar Zaikauskui valdant vi
daus reikalų ministeriją, nebu
vo kemšami j kalėjimus visi tie 
kuriuos tik nurodydavo klebono 
pirštas? Ar Galvanauskas nepa
dėjo krikščionių frakcijoms pra
vesti seime įstatymą, kuriuo 
kunigai yra sulyginami su mo
kamaisiais valstybės tarnauto
jais? Ar prie tos koalicinės val
džios nebuvo Lietuvoje smau
giama laisvoji spauda ir .slopi
namos darbininkų organizaci
jos?

Klerikalai sugriovė koaliciją 
dėlto, kad jie dabar užsimanė 
vieni viską valdyti. Dalintis val
džia jie jau su nieku ntbeno- 
ri.

Nuo pirmųjų Lietuvos nepri
klausomybės dienų ir iki dabar 
kunigai parodė, kad jie žiuri į 
Lietuvos valstybę tiktai, kaipo į 
naudos šaltinį savo luomui. Jie 
su savo klapčiukais steigiamą- 
jam seime įrašė į Lietuvos 
konstituciją paragrafus, sujun
giančius bažnyčią su valstybe 
ir mokyklą su bažnyčia. Jie pa
sistengė taip pakreipti žemės 
reformos įstatymą, kad butų ap
rūpinti žeme pirmiausia klebo
nai ir vienuolynai. Jie prisodino 
savo žmonių . visose valdžios 
įstaigose ir užsienių atstovybė
se.

Dabar, kai jau tapo pasiekta 
ir to, kad kiekvienas, nors ir jo
kio valdžios darbo nedirbąs, 
“Dievo tarnas“ gauna algą iš 
valstybės iždo; kai apsukresnie
ji “dvasiški tėveliai“, pasinaudo
dami valdžios pataikavimu arba 
tiesiogine josios protekcija, su
spėjo šmugeliu ir spekuliacija 
susikrauti lobius, tai ko jiems 
daugiaus bereikia? Nieko kita,

kaip tiktai, kad tos “Dievo ma-
lonės“ butų užtikrinta jiems 
kaip galint ilgesniam laikui. 
O tam reikia pasigrobti į savo 
nagtis valstybės galią. Tą jie ir 
padarė. 1

Patapę pilnais ir neapribotais 
šeimyninkais Lietuvoje, klerika
lai dabar, žinoma, kietai laikys 
ją savo saujoje ir spaus iš jos 
tiek syvų, kiek tik pajėgs iš
spausti.

Kunigų partijai įsigalėjus 
Lietuvoje, grasina pavojus vi
siems laimėjimams, kuriuos Lie
tuvos liaudis buvo įgijusi dide
lėmis aukomis ir sunkia kova už 
krašto nepriklausomybę. Nusi
kratę svetimu jungu, žmonės 
buvo gavę progos kurti tinka
mas mokyklas savo vaikams; bet 
kuo pavirs liaudies švietimo 
įstaigos, jeigu jos pateks po le
tena klerikalizmo, tunkančio 
žmonių prietarais ir tamsybe? 
Kokia iš viso bus galimybė Lie
tuvos žmonėms plėtoti savo dva
sines jėgas ir kelti savo kulta- 
rą, jeigu bus stelbiama kiekvie
na laisva mintis krašte ir jeigu 
dykaduoniai kunigai l>ei davat
kos tykos suryti kiekvieną žmo
nių sutaupytąjį centą?

Lietuvoje ir iki šiol buvo nuo
latos tripiamos piliečių teisės 
— laisvo žodžio, spaudos, organi
zacijos ir susirinkimų, šitos prie 
spaudos pateisinimui buvo var
tojama karo padėtis, — nežiū
rint to, kad Lietuva senai su 
nieku nebekariauja ir nesiren
gia kariauti. Tą politiką klerika
lai be abejonės tęs ir toliaus, 
stengdamiesi įgyvendinti ją, kai
po nuolatinę tvarką, Lietuvos1 
respublikoje. Kokio čia daikto 
jiems, kad tai prieštarauja pama- 
tiniems krašto konstitucijos dė
sniams! Juk, pav. ir saval- 
dybių teisės yra pažymėtos 
prieš savivaldybes atvirą kovą. 
Kas gali užtikrinti, kad jie 
vėliaus nesikėsins ir ant visuoti
no balsavimo ir kitų demokra
tinių respublikos pagrindų?

Savo teisių apgynimui nuo 
klerikalų, Lietuvos demokrati
ja turės išlaikyti gal dar sun
kesnę kovą, negu anąmet bėgi
nant Lietuvą nuo Bermonto gau
jų ir Želigovskio legionų. Gaila, 
kad žmonės Lietuvoje taip ilgai 
nesugebėjo tinkamai įvertinti 
klerikalizmo pavojų ir nepasirū
pino atremti jį. Radikalių val
stiečių atstovai, kaip matėme, 
dažnai ėjo ranka už rankos su 
klerikalų partija ir leido jai vie
ną po kitos užkariauti įvairias

sritis Lietuvos valstybėje'ir vi- 
snomenos vi me.

Per ilgai nesuprato to pavo
jaus, deja, ir daugelis Lietuvos 
darbininkų. Vieni jų davėsi pa
gauti ant klerikalinių demagogų 
meškerės ir susispietė “darbo fe
deracijoje“, kurių vedžioja už no
sies klebonų auklėtiniai; o kiti, 
ažuot kovoję prieš klerikalus, 
eikvojo savo jėgas pragaištin
giems vaidams su savo klasės 
draugais ir laukė išganymo iš 
Maskvos.

Ir Amerikos lietuviai dar men
kai teparėmė demokratijos jė
gas Lietuvoje. Jokios stambesnės 
pažangios kultūros įstaigos nėra 
sukurta Lietuvoje amerikiečių 
pinigais, nors aukos iš čionai be 
paliovos plaukė Lietuvon per 
metų metus. Tuo gi tarpu viso
kių klerikalinių įstaigų, vienuo
lynų, seminarijų, stipendijų ka
talikiškai moksleivijai — tenai 
pristeigta amerikiečių aukomis 
tiek ir tiek. Nemaža todėl yra 
kaltė ir Amerikos lietuvių visuo
menės tame, kad nepriklauso
mai lietuva šiandie grasina nau
jo jungo pavojus.

Bet Lietuva, kaipo nepriklau
somas kraštas, tegali gyvuoti 
tiktai turėdama laisvę viduje. 
Tiktai laisva, jokiais vergijos 
pančiais nesuvaržyta, sąmonin
gai tvarkanti savo reikalus liau
dis galės išvystyti tiek suma
numo, drąsos ir ištvermės, kad 
atstačius krašto ūkį, kad pakė
lus jo materialę ir dvasinę kul
tuvą, kad apsaugojus ją nuo au
drų iš oro. Klerikalizmo vergl- 
jon patekusi Lietuva neatsilai
kytų.

Taigi klerikalų užsimojimas 
pavergti IJetuvą neša pavojų ne 
tiktai jos laisvei, bet ir josios 
gyvybei. Atremti šitą pavojų 
turi pakilti visi Lietuvos darbo 
žmonės. Padėti jiems šitoje 
kovoje turi visi Amerikos lie
tuviai, kuriems tiktai rupi Lie
tuvos ateitis.

Visuomet ištikima Lietuvos 
darbo žmonių reikalams, visuo
met tvirta Lietuvos laisvės gy
nėja — buvo ir tebėra Lietu
vos Socialdemokratų Partija. Į 
ją tad pirmiausia kreipia šioje 
valandoje savo akis Amerikos 
lietuvių darbininkai, tikėdamie
si, kad ir šitoje kovoje ji rodys 
kelią Lietuvos demokratijai. 

Padėkime jai! Paremkime jos 
reikalavimus! /^Protestuokime 
kartu su ja prieš karo stovį ir 
prieš kiekvieną klerikalų pasi
kėsinimą ant žmonių teisių. Ne
leiskime tamsybės apaštalų jė
goms sunaikinti prie laisvės, 
šviesos ir demokratybės sie
kiančią Lietuvą.

P. Mileris, Pirm.
A. žymontas, Sekr.

Chemijos žvilgsniu, kaip jau 
esame minėję, valgomų daiktų 
maistingumas priguli nuo pro
teinų, angliavandžių, riebalų, 
etc. Apart to, kūnas reikalau
ja mineralinių medžiagų, van
dens, etc. Taigi, smulkiau pa
ėmus, turėsime penkis maisto 
sudėtinius, būtent :• *

Proteinai,
Angliavandžiai (Karbohidra- 

tai),
Riebalai (hidi*okarbonai)', 
Mineralinės druskos, .
Vanduo, 

apie kuriuos dabar atskirai pa
kalbėsime.

Proteinai. Proteinams priklau
so visos azotinės medžiagos gy
vūnų ir augalų audiniuose, apart 
riebalų. Proteinų yra visuose 
gyvūnų ir augalų celėse; be pro
teinų gyvas daiktas negali pasi
laikyti; be proteinų negali būti 
gyvybės. Celės susideda iš pro
toplazmos, kurią vokiečiai vadi
na “gyva proteininė medžiaga“. 
Kiaušinio baltymas tai pavyzdis 
tokios medžiagos (proteinų). 
Chemiškai imant, proteinai susi
deda iš šitų elementų: anglis, 
deguonis, vandenilis, azotas, sie
ra, fosforas ir geležis.

Visas azotas ir siera, kurių 
reikia kūno audinių atstatyme 
ir pataisyme, imama tiktai iš 
proteinų. Iš proteinų taipgi gau
nama anglis ir vandenilis. Jau 
minėjau, kad proteinai ir energi
jos (šilumos) suteikia. Reikia 
neužmiršti, kad proteinai yra 
reikalingiausi sudėtiniai musų 
maisto. Kiekvienas žino, kad 
valgant vien bulves, duoną, dar
žoves, etc. žmonės laipsniškai ei
na silpnyn. Nors tūluose auga
luose (žirniai, pupos, etc.) yra 
daug proteinų, vistiek gyvūnų 
proteinai palyginamai geresnis 
maistas. Dėlto nežiūrint gražių 
teorijų, kaip vėliaus pamatysi
me, žmogaus kūnas reikalauja 
gyvūnų maisto (mėsos, kiauši
nių, pieno), kuris jam sveikatos 
žvilgsniu paprastai geresnis. 
(Kalbu apie vidutinį sveiką žmo
gų). Kalbėdami apie atskirus 
valgomus daiktus, pamatysime 
kiek proteinų juose randasi.

Angliavandžiai arba karbox 
hidratai. Paprastuose valgomuo
se daiktuose angliavandžių ran
dama daugiausiai augaluose. 
Jiems priklauso įvairus cukrai 
ir krakmolai. Susideda iš ang
lies, vandenilio ir deguonies. Pa
prasčiausi angliavandžiai tai 
monosakcharidai, kurių svar
biausia bus dektstrozas, levulo- 

zas, etc. Paskui seka disachan
dai, kurių svarbiausi moltozas, 
laktozas, etc. Bet tai chemija— 
apie tai čia ne vieta kalbėti.

Angliavandžiai suteikia tiek 
pat energijos kaip ir proteinai, 
bet iš jų kūnas negali gauti me
džiagos audiniams atstatyti ar
ba pataisyti. Dėlto mes negali
me būti sveiki, jei valgysime tik
tai angliavandžius (daržoves, 
vaisius, uogas, cukrų, medų, si
rupus etc.).,

I Riebalai. Susideda iš anglies, 
vandenilio ir deguonio; kadangi 
juose yra daugiausia anglies 
(karbono), tai yra galinčios deg
ti medžiagos, todėl jie kunui 
daugiausia šilumos suteikia. Už
tat šaltose vietose daugiau rie
balų valgoma. Apart to, kūne 
reikaliiiga riebalų turėti, jų ten 
daug yra. Riebalai apsaugoja 
vidurinius organus nuo sužeidi
mo ir atšalimo; riebalai dar rei
kalingi kaipo tepalas. Be rieba
lų sveikatos negali būti. Nors 
augaluose galima rasti riebalų, 
bet žmogui geriausi gyvūnų rie
balai.

( Mineralinės druskos. Tyrinėji- 
lai parodė, kad be mineralinių 

medžiagų sveikatos negali būti. 
Mineralinės druskos kunui šilu
mos negali suteikti, taip pat ir 
vanduo šilumos nesuteikia; mm 
sų viduriai negali suvirškinti 
mineralinių druskų. O vienok 
mineralai kunui reikalingi. Jau 
minėjau, kad kūne randama apie 
dvidešimts įvairių elementų ir 
daugybė įvairių neorganinių 
druskų. Visi žinom paprastą 
virtuvės druską. Kalijaus ran
dama mėsoj, kiaušinious ir kt.; 
sieros — kiaušinouse, mėsoj, 
vandeny, etc.; geležies — mėsoj, 
piene, kopūstuose, žirniuose, 
etc. Beveik visuose valgomuo
se daiktuose randama mineralų.

i
VIRŠKINIMAS

/
Penybos kanalas arba penima- 

masai kanalas. Penybos kanalu 
vadiname tuos organus, kurie 
kokiu nors budu prisideda prie 
maisto virškinimo. Penimojo 
kanak) svarbiausi organai: bur
na, skrandis storosios ir plono
sios žarnos, seilinęs^, liaukos (gi
lės), jaknos ir kasa.

Burnoje turime dantis if sei
linęs liaukas, kurių yra trys po
ros. Dantys susmulkina mais
tą, o seilėse yra ptialina vadina
mos medžiagos, kuri pradeda 
maistą virškinti.

Ryklė virškinime jokio daly- 
vumo neima; per ryklę maistas

tiktai nuslenka žemyn i skrandį, 
km- tikrasęii virftTcini-
mas. Srandyje yra skrandžio 

sulčių.
Plonosios žarnos apie 22 pėdų 

ilgio, storosios — apie 6 pėdų. 
Jose yra vadinamų žarnų sulčių. 
Apart to j žarnas teka jaknų 
(kepenų) tulžis ir kasos sultys.

Musų kūnas negali absorbuo
ti (apčiulpti) maisto tokioj for
moj, kokioj mes valdome. Mais
tas turi būti sutarpintas; protei
nų, angliavndžlų ir riebalų che
minė konstrukcija turi sugriūti: 
iš proteinų pv. pasidarė daug į- 
vairių nekomplikuotų substanci
jų, suira konstrukcija riebalų ir 
angliavandžių, etc. Seilės, skran
džio ir žarnų sultys, tulžis ir ka
sos sultys maistą ištarpina,' iš
skirsto į dalis. Paskui maistas 
persisunkia į kraują, pereina į 
limfą ir suteikia maisto visoms 
celėms. Reiškia, maistas palieka 
kunu. Visas šitas maisto pri- 
rengimas vadinasi virškinimu; 
maisto perėjimas kunan — ab- 
soppcija ir asimiliacija.

(Bus. daugiau)

Šiaurys.
£ ❖ A

Plakas ir plakas sustyru sios šakos 
vėjas kaip plėšia sustingusį lapą, 
vėsulas kada iškėlęs po šapą 
draiko padangėj ar kruvosna plaka.

Slenka ir praslenka amžiai senieji 
kaipo lakūnės sušalusios snaigės, 
kada gyvenimas musų bebaigiąs,' 
kada ra ūdoj am į būrius suėję.

Plakasi šakos, nubyra lapuočiai, 
žemė varinė pridengta rūdija, — 
tu kad nustotum raudojęs širdyje 
žemės ir vėjo sustyręs nebočiau.

Ir iškilo miestų bokštai 
sveikint saulę — ryto duktę — 

(ko Širdis jautri betrokšta 
kilus rytą miego būklėj.

Atvaizdai pravėrė akį /
kad’ išvydau žemės duktę — 
metė žvilgsnį mėlynakį 
kaip rymojau savo būklėj.

\ Ir iškilo mieštų bokštai
sveikint saulę — ryto duktę — 
ko gi verkiu, ko betrokštu 
jei įspindo saulė buklėn. ,

šiaurys.

* i
Meskit skaudų kalaviją — 
aš piaskinsiu saulėn taką, i 
tegul žemė ir žmonija 
siekia saulės — laimėn seka.

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE 
ŽEMLAI’IS.

Mieste San Francisco baigia

ma daryti didžiausi pasaulyje 
ženilapį.

žemlapyje vaizduojama tik 
Kalifornijos valstija su jos 58 
ipskričiais. žemlapio ilgis — 
>00 pėdų, o platumas — 18 pe
lų. Tas Kalifornijos modelis 
valstijai atsieis $1,000,000 suvir
tum. Jį daro J. Edwards su 25 
pagelbininkais. Dirba jau visus 
metus.

žemlapis yra tikras valstijos 
atvaizdas, fotografija.

Visi, kalnai, vandenpuoliai, 
upės, upeliai, dideli ravai, miš
kai, sodai, miestai, kaimai, ke
liai ir užtvankos, — viskas žem- 
lapyje randasi. Spalvos stebėti
nai vykusiai parinktos. Ant 
kalnų rūksta vulkanų krateriai.

Matosi geležinkeliai, tramva
jų keliai ir tuneliai. Upės su 
tiltais. Stotis su vėliavomis. 
Galvijų bandos. Laivai su rūk
stančiais kaminais, fabrikai.

Kiekvienas miestas irgi su vi
somis ypatybėmis atvaizduota.

šiaurys.
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V. Doroševičius

NE TiOS KULNYS
(Kiniečių pasaka)

. > -------------------
Kaip ir viskas Kinijoje, taip ir nuo ankstyvu ryto iki vėlaus va

ši pasaka, — nepaprastai išmin- karo. O pas mus? Višta suku- 
tinga, gilios prasmės ir pamoki- daksėjo — ir auksinis. Kudak
inanti. \

žmonės, kaip šautuvai.
Jie užtaisorna ne iš to galo.
Kiek pedagogai nekalbėtų, jog 

žmones reikia užtaisyti geromis 
idėjomis iš galvos, — bet viso 
pasaulio valdytojai tebemano, 
jog geriausia vieta idėjoms skie
pyti yra nugara ir žemiau.

Kiniečiai, kaip jumą žinoma, 
daėjo iki kraštutinio taško.

Jie skiepija savo piliečiams 
geras idėjas "bambuku per kul
nis.
•' Kodėl būtent kulnys pasirin
ko? ‘

Turbut todėl, kad prieš baus
mę žmogaus dūšia į kulnis nu- 
sikrausto.

O kadangi ji kulnyse pasisle
pia, tai nacionaliniais bambukais 
ją ir pašvenčiama.

tak-tak ir auksinis!*
Visi pakėlė pirštus iš nusiste

bėjimo, tik išminčius či-San ta
rė:

—Ten, kur vištoms perdaug 
linksma, žmonėms paprastai 
liūdna gyventi!

Bet chanas padarė jam malo
ningą ženklą nutilti ir pastebė
jo:

—Musų didysai patarėjas Či- 
San perdaug išmintingas, o to
dėl, Tun-Li, nekreipk į jį jokios 
domės. Tam ir išmintis žemėje, 
kad linksmumą temdinti. Tam ir 
debesys danguje, kad saulę už
stoti. Kaip tu pasakei, Tun- 
Li? Kudak-tak-tak — ir auksi
nis?

—Kudak-tkk-tak ir auksinis 
Kudak-tajc-tuV ir ausinis! Ku-

Saulės sūnūs, mėnulio brolis, 
danguje tėvas, 

visų, tautų nugalėtojas žemėje, 
visu karalių, carų, sultanų ir ku- 
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nigaikščių valdytojas, galin
gas ir išmintingas chanas 
čing-ačng sėdėjo valstybės tary
boje tarp didžiausiųjų, parinkti- 
nių plonaodžių savo mandarinų.

Chanas susimąstė ir tarė.
Ir balsas jo buvo skaidrus, 

kaip varpo skambėjimas.
—Mes išmintingieji norėtume 

žinoti, kas dedasi musų Kinijoje. 
Tarp musų, musų išrinktųjų 
mandarinų, mes matome musų 

* garbingą Tun-Lį. Jis yra arti
miausias saulei ir žmonėms. Jo 
globoje yra policija. Jis prižiū
ri šalies išteklius ir gerus papro
čius. Maitina žmones ryžiais 
ir bambukais. Galingas ir išmin
tingas Tun-Li. Atsikelk ir, ne
sibijodamas dėl savo garbingų 
kulnu, pasakyk mums, kaip mu
sų Kinija gyvena.

Visi pakėlė pirštus tuo budu 
reikšdami chanui pagarbą.

Tun-Li pasikėlė ir, sulig cere
monialo atidavęs 172 linkterėji
mų, tarė:

—Dangaus sūnus! Ir šuo jnė- 
nesėnoje loja! Todėl ir aš iš
drįstu tau girdint prabilti. Nie
kingas kirminas tiesą sakys. To
dėl kad melą reikia sugalvoti. O 
kur besmegenis kirminas gaus 
tam proto. Prasimano tik pro
tingi žmonės, o kvailiams ir tie
sa gera... Pekinas karą veda su 
Nankinu. Nankinas su Kanto
nu. Kantonas su Šanchajų. O Ki
nija visgi žydi. Kinijos bujo- 
jimas pasiekia tokio laipsnio, 
kad visi svetimieji velniukai iš 
pavydo gatavi patys save suėsti. 
Pakaks tau pasakyti tik vieną 
dalyką, didisai ir išmintingasai 
chane. Kinijos bujojimas daėjo 
iki to, jog čia vištos auksinius 
kiaušinius deda.

—Kaip, auksinius kiaušinius?! 
—sušuko chanas.

Ir jo balsas buvo, kaip sidab
rinių varpelių skambėjimas.

—Taip, bet juk tai tik pasa
kose esti ?!

Tun-Li, sulig ceremonialo tai
syklių padaręs 372 linkterėjimu, 
atsakė: :

—Tai pasitaiko ir pasakingo 
gerbūvio šalyje —Kinijoje. Jei
gu tu nebūtum chanas, tai aš tau 
pasakyčiau: nuvyk į turgavietę, 
pakelyje nė vieno niekingo>kir
mino • nesunaikindamas, ir malo
ningai pats pažvelk. Po kiek de- 
isėtkas kiaušinių parsįdąyinėjįa? 
Dešimt auksinių! M Kiekvienam 
kiaušiniui vieną auksinį mokėti 
neikia! Kitose šalyse už auksinį 
pinigą visą dieną dirbti reikia—

Ir visa valstybės i tary ba entu
ziastingai kartojo:

—Kudak-tak-tak ir auksi-

Dar niekuomet valstybės tary
ba tokio linksmaus posėdžio ne
buvo turėjusi.

Chanas paliepė suduoti į tam- 
tam ir tarė:

—Paskelbiu valstybes tarybos 
posėdį užsibaigusį esant! Vals
tybės taryba — tai nuobodumo, 
/lipesnio ir nuliūdimo Vieta. O aš 
labar perdaug laimingas, per- 
laug linksmas, kad tokioje nuo
bodžioje vietoje sėdėti! Paskel
biu Pekine trims’ dienoms iškil- 
nes su bengalinėmis ugnimis ir 
liuminacija sąryšyje su tuo lin
ksmu įvykiu!

Ir valstybės taryba išsiskirstė 
kudaksėdama: <

—Kudak-tak-tak ir — auksi
nis!

Linksmas ir laimingas įėjo į 
savo sodus chanas Čing-Čang.

Pirmą pasipainiojusį 14-tos 
dases mandariną iškaito pakėlė 

1-mą klasę.
Sutikęs savo vyresniojo Šil

iaus auklėtinę pakelė ją į gene
rolus — feldmaršalus ir ėjo mė
tydamas Drakono ordenus, spal
votas bliuskutės ir kepuraitėms 
pagražinimus, kaip žvaigždes iš 
langaus.

Taip dąėjo jis iki nuošaliai so
de esančio kiosko, kur išminčius 
>i-San gyveno.

Mėgstu išminčius tik iš to- 
,o!— tarė chanas, — arti priėjus 
nėra su jais apie ką kalbėti! 
lums išminčiams nesuteiksi tre- 

, no, antio ar net ir pirmo laips
nio Drakono ordeną! Jus nelink- 
mnina nė geltoni, nė mėlyni švar
iai! Jūsų neinteresuoja net ke- 
niraičiy papuošalai!

—O, didis ir garbingas chane! 
—atsakė išminčius, — jeigu tu, 
kuris esi taip . mielaširdingas, 
padovanotum man desėtką kiau- 
šiniųr—tai aš nesurasčiau musų 
kinų kalboje žodžių, kaip tau dė
koti !

—Kaip ? Tu ? Išminčius ? — 
nusistebėjęs sušuko chanas, — 
tiek nudžiugtum tokią menką 
dovaną gavęs?

—Bet negi valgyti tik vieni 
kvailiai teprivalo? — paklausė 
Či-San, — aš jau turėjau garbės 
pareikšti tau, jog ten, kur viš
toms linksma, % paprastai žmo
nėms gan liūdna gyventi, 
labai puiku: kudak-tak-tak 
auksinis! ABėtmžtat žmonėms: 
badu stipti prišeina.

—Kad drakonai pagriebtų tą 
prakeiktą. Tun’Lį — despera- 

m'a’JS?,
prakeiktą... Tun’Lį —: 
tingai sušuko chanas, 
Dangaus Sūnų, jis padariLkokiu 
tai gaidžiu iš vištininko! Aš 500 
milionų kiniečių valdytojas, nu-

džiugau, kaip gaidys vištinin- 
ke! Kuęiak-tak-tak — ir auksi
nis!

Chanas tiek susinervino, jog 
visai užmiršo paliepti, Jmd de- 
sėtkas kiaušinių išminčiui išduo
ta butų. Jis nusiskubino į pa
lečių, įsakė visus pasilinksmipi- 
mus ir iškilmes nutraukti ir su
šaukė valstybės tarybą labai 
svarbiu, neatidėliojamu klausi
mu. 

• > i

Valstybės taryba susirinko.
Didis ^hanas buvo paniuręs, 

ir balsas jo skambėjo, kaip būg
nas.

—Niekingas Tun-Li, — tarė 
chanas, — perstatė mums šįryt, 
kad Kinija bujojanti, o šalis, 
kaip pasirodo, žūsta! Toje šaly
je vištos dbda auksinio vertės 
kiaušinius, — o toks išminčius, 
kaip či-San— musų viešpatavi
mo pagražinimas ir garbė,— pri
verstas badu mirti! Pagalvokite, 
ką pasakys ateinančios gentkar- 
tės, ką |)asakys raštai, ką paša-1 
kys istorija? “Čing-Čang. Tam 
chanui viešpataujant, garsus, iš
mintingas, didis či-San, Dangiš
kos Valstybės garbė, badu nu
mirė!” — Kurio nors aštuonių 
metų vaiko klaus mokykloje: “O 
kuo pagarsėjo chanas Čing- 
Čang?” O tas varliūkštis atsa
kys: “Tuo, kad tam chanui vieš^- 
pataujant išminčiai badu stipo!” 
Pavyzdžiui, jam viešpataujant, 
badu numirė didžiausias Kinijos 
filosofas Či-San! Ii\ mokytojas 
ne tik kad jo nenubaus, bet dar 
pasakys: “Puiku!” Mano vardas 
bus iš chanų sąrašo išbrauktas! 
Jis bus vartojamas pajuokai, ir 
pasidarys gėdos ženklu visoms 
Kinijos'ateinančioms gentkar- 
tėms! štai iki ko tu davedęi 
mane, niekingasai Tun-Li, savo 
pasigyrimu: Kudak-tak-tak — ir 
auksinis!

Tun-Li, savo kulnis gindamas, 
vikriai pašoko ant kojų ir, pada
ręs sulig ceremonialo 637 linkte
rėjimus, pasakė:

—Jeigu kvailiam mano tėvo 
sunui leista kalbėti, tai aš noriu 
žodį tarti, didis chane!

—Būdami neįmanomai miela- 
širdingi mes pavelijame: gali 
dar kartą savo kvėpavimu orą 
pagadinti. Kalbėk! Pasiklausy
sime, ką niekingiausias iš musų 
kirminų pacips!

—Dangaus Simus! — tarė 
Tun-Li puldamas chanui po kojų, 
—prasikaltimas surasta. Kiek
vienas kiaušinis kaštuoja auksi
nį. Dabar reikia tik surasti: kie
no kulnys delei to yra kaltos.

Ir visi mandarinai sutiko, kad 
Tun-Li žodžiai pilnai atatinka 
Dangiškos Imperijos Įstatymams 
ir papročiams.
. —Tik reikia surasti tas kul
nis, kurios yra atsakomingos! — 
tarė išmintingas Či-San.

—Būtent taip! — entuziastin
gai patvirtino Tun-Li, —■' tavo 
luiiomis pati išmintis kalba, didis 
ir protingas Či-San! Būtent, 
tos kulnys, kurios kaltos! Kieno 
gi kulnys kaltos dėl kiaušinių 
brangumo? Kas užsiima kiauši
nių prekyba kaimuose? Kas 
parduoda juos į miestus! Kai
miečiai! Vadinasi, jų kulnys ir 
kaltės! Gerokai įkrėsti jiems- 
bambukais per kulnis ir kiauši
niai atpigs!

—Tavo patarimas, man atro
do, pačios išminties 
tas! -^^ai’ė chanas, 
Įiadąryk tvarką.

Ir Tun-Li tvarką padarė.
7-bambukų miškai buvo šuvar

poti įkvėpimui kinų kaimiečiams 
supratimo apie tai,; po kiek kiau
šinius reikia' pardavinėti.
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kiaušinį. Kaimiečiai j dvigubai 
brangiau juos pardavinėjo.

—Auksinis už kiaušinį, o auk
sinis už bambukus. Kulnys juk 
ko nors ir gT vertos ? (

Chanas jau visai nebematė 
savo išmintingo patarėjo.

Išminčius či-San gulėjo savo 
pa vilione ir badmiriavo tarp gė-

Vaistas žino- 
Klaida įvyko 

Pritaikyta ne

Chanas jį atlankė.
—Toks išbandytas vaistas, 

kaip bambukas, ir tai nepagelbė
jo!!—desperatingai sušuko cha
nas.

Ir išminčius paskutinėmis sa
vo pajėgomis sušnibždėjo:

—Ne tos kulnys mušta, Sunau 
Dangaus! <

Chanas tuoj liepė valstybės 
tarybą vėl sušaukti.

Ir valstybės taryba vėl susi
rinko.

—Atvirai jums pasakysiu 
piandarinai, — tarė chanai.

Ir jo žodžiai buvo, kaip šalta 
arbata.

—Nemėgstu aš išminčių t 
Opus žmonės! Kas kita papras
ti, negudrus žmonės. Gyvena, 
kol gyvensi, o kai mirtis pri
siartina, — miršta tyliai, ramiai 
—siela linksminasi! O gink Die
ve savo globoje garsenybę turė
ti. Atsakomybė prieš busimą 
gentkartę. Numirs, — nuo ko 
numirė? Kaip? Kodėl? Kuriuo 
budu ? Didis či-San ve} su mir
timi kovoja. Kiaušiniai dar la
biau pabrango, — ir niekuomet 
nemirtingumas nebuvo taip arti 
prię jo prisiartinęs, kaip dabar. 
Visos tavo pastangos niekais nm 
ėjo, Tun-Li, — Sunau Dangaus! 
Negadink savo dieviškų joknų! 
Tavo jaknos tėvynei reikalingos!, 
ėjo, Tun-Li.

—Sunau Dangaus! Nega
dink savo dieviškų jaknų! 
to reikalaujamus 837 linkterėji
mus blogybė surasta: kiauši
nių brangumas, 
mas: bambukai, 
tik pritaikyme 
toms kulnims.

—Taip, taip! Ir gudruolis Či- 
San sako: “Ne tos kulnys!”

—Aš, kvailas sūnūs „ mano 
kvailo tėvo, laimingas, kad mano 
nuomonė sutinka su išminčiaus 
nuomone. Reiškia, dabar tik 
reikia bambuko lazdos prie tikrų
jų kulnų pridėti. Mes taikėme 
bambuko vaistą kaimiečių kul
nims. Bet pardavime ir pirki
me visuomet yra du kaltininku. 
Tas, kuris parduoda, ir tas, kur- 
ms brangiai moka. Iš liuoso juk 
noro Pekino gyventojai po du 
auksiniu kiaušiniui moka. Tuo 
jie tik didina brangenybę, aksti
ną godumą ir kaimiečius tvirki
na. Bambukų lazdomis jiems 
per kulnis: kam žmones tvirki
na! Reikia kovoti su godumu, 
Jbet reikia ir su išlaidumu |<ovą 
vesti:

—Tun-Li! — sušuko chanas, 
—tavo galvojimas paremta viso
mis logikos taisyklėmis ir teisin
gumu! Tun-Li, padaryk tvarką!

—Šį kartą bus reikalinga daug 
bambukų, — pastebėjo mandari
nas, kurio žinioje buvo valstybės 
iždas.
< —Nejaugi aš gailesius bam
buku savo pavaldiniams ?! — 
jausmingai sušuko chanas.

Ir kova su Išlaidumu prasidė
ję visuose Pekino'turguose. 

=\?Tris dienas kova ėjo. 
^ ištisas tris dienas .

O ketvirtą dieną kiaušiniai 
parsidavinėjo po keturis auksi
nius.

Niekas; nedrįso atvipai rinko
se kia'ušijiiiį pirkti. t

Juos pardayihejo slaptai/ ir 
todėl dvigubai brangiau...

Išmintingas 7 čLSari, 
gudruolis, pats j rinką 
bet savo virėją pasiuntė.

Iš turgaus virėja vėlai besu- 
0 kiaušiniai pabrango. Tur-1 grįžo, įėjo pirštų galais, kaip ba-

padiktuo-
- Tun-Li,

kaipo 
neėjo,

r ant kulnų ji negalėjo Feljetonėlis * Konst, Jasiukaitis

šeštadienis, t Liepos 5, 1924

•apsistoti,
Bet vietoje keturių kiaušinių 

parnešę iš turgaus tik vieną. f
Chanas, tupindamosi išminti

mi, įėjo patirti apie Či-Sano svei
katą.

Ir užtiko jį mirti besirengiant.
Išminčius tik pirštu parodė į 

kulnis ir sušnibždėjo:
—Ne tos...
Chanas pravirko!
či-San! Gudrusai! Didisai! 

Patarėjau! Laikykis! Nors vie
nai dienai pratęsk dar gyvybę! 
Prisiekiu drakonais, kad iki Ry
tojaus viskas bus pataisyta. Kal
ba eina apie niekingo Tun-Li 
galvą! / / ■ . ..

Ir chanas tuoj paliepė valsty
bės tarybą sušaukti.

Valstybės taryba susirinko.
Dangaus Sūnūs buvo užsirūs

tinęs.
Jo akys žaibavo.

\ Balsas lyg griaustinis skam
bėjo.

Jis sušuko:
—Niekingasai Tun-Li! Ruoš

kis prarasti savo sugedusį svo
gūną, kurį tu vadini galva! Didis 
Či-San miršta, ir istorija rengia
si musų vardą prie gėdos stulpo 
pastatyti!

Tun- Li puolė chanui po kojų 
ir tarė: >

—Sunau Dangaus! Ar ne vis- 
vien: šiandien ar rytoj nuriedės 
teki niekybė, kaip mano galva? 
Tik vieną dar dieną noriu gy
venti, pasaulio valdytoju! Aš 
prisiekiu, kad bus surasta tikro
sios kulnys. Mes 'peržiūrėjome 
visas kulnis Kinijoje, tik nepa
stebėjome reikiamų! Kas kiauši
nius.deda? Vištos! Vištoms ir 
reikia bambugų lazdomis per 
kulnis mušti ! Nedėkite brangių 
kiaušinių! Nedėkite! Nedėkite! 

s Visa valstybės taryba prašvi
to nuo linksmumo, girdėdama to
kį paprastą, aiškų ir teisingą 
patarimą.
' —Tun-Li! Padaryk tvarką! 
paliepė chanas.

Ir Tun-Li tvarką padarė.
Ištisą dieną visoje Kinijoje 

reikėjo iš visų pajėgų šauktįi,— 
taip labai vištos kudaksėjo.

Jas gaudė, vertė ant galvos 
ir bambukų lazdomis mušė per 
kulnis.

O sekamą dieną vištos nustojo 
kiaušinius dėti.

Baisiai susirūpinęs ėjo chanas 
atlankyti išminčių Či*Kan’ą, ku
ris gulėjo pavilione tarp gelių.

či-San jau visai merkė akis.
Jis nusišypsojo, kaip išmin

čiui pridera, ir surinkęs savo pa
skutines pajėgas, tarė verkian
čiam ir gulinčiam prie jo kojų 
chanui:

—Tu įdomauji, Sunau Dam 
gaus, ką apie tave istorija pa
sakys? Nesirūpink. Nieko labai 
blogo nepasakys. Ji tave taip 
apibudins: “Čing-Čang buvo ge
ras chanas. Jis turėjo geriau-, 
sius norus. Bet jį persekiojo vie
na nelaimė: jis visuomet ne per 
tas kulnis mušdavo. Vienok ne
sikrimsk, Sunau Dangaus. Toks 
likimas daugelio chanų žemėje. 
Visuomet mušti ne tas kulnis!

Pasakė tai išmintingas Či-San 
ir numirė.

-.•‘■'i’: - ? : < 1 *

inansai \
Iš “Lietuvos Geografija”

(Vadovėlis žiovaujantiems)
Doleris pinigų čempionas. Li

tas, sutvertas dolerio pavyzdžiu, 
pučiasi:

—Aš ar čempionas!
Litas brangus... Jei į vieno pi

liečio kišen^ netikėtai pakliūva 
100 litų, dešimts piliečių vaito
dami šniukštinėja po kertes:

—Parodykite mumš litą, kaip 
jis išrodo? m

Piliečiams be pinigų geriau — 
gali sau ramiai miegoti, niekas 
ir pirštu nepalies.

Rusų rubliai, vokiečių markės 
žmones pamokė, kaip reikia elg
tis su pinigais. Seniau pinigus 
kraudavo į bankus ar kasdavo į 
žemę ir vis niekais nueidavo, da
bar gyventojai šaiposi:

—Nebeapgausite, dabąr pini
gų mes visai nebeturime!

Jei visame sodžiuje atsiranda 
vienas centas, toks sodžius did
žiuojasi prieš kitus:

—Aš labai turtingas!
Miestą litas labiau mėgia— čia 

jis tankiau painiojasi. ' 1 I ‘• Jz
Laikraščiai, knylgbš, mokyti 

.žmonės apie Lietuvos sodietį sa-

—Ūkininkas musų druska.
Jei druska ateina į bankų pi

nigų paskolinti, jį labai lipšniai 
priima:

—Mano mielas, aš tamstą la
bai myliu, eikš čia »— pabučiuo
siu.

—Ar negalėčiau kokio cente
lio pasiskolinti... Dar žardas ne-

RADIO
I.

Ką perka turguje Panevėžio 
šeimininkės?

Džiovą, šiltines, difteritą, in- 
fluenzą ir bakterijų milijardus.

O ką veikia miesto sanitarinė 
komisiją?

Žiuri į apterštą rinką ir du- 
sąuja: .> ,.v , . ,

prakiiituojam panevė
žiečių labui!

n. -•
Vasarą Nevėžy ' maudos kur

— čia vyrai, čia mo-kam tinka
terys,, moterys ir vyrai... užtat 
pavasarį Nevėžy plauko tik gi
musieji kūdikiai,

iškultas ,o visokie reikalai.., už 
žemę reikia mokėti..

—Pasiskolinti ?.. Labai aš i
tamstą myliu... Ūkininkas musų 
krašto išganymas^ kaip nepadė
ti... Tik, tamstele, nelaimė —
eksporteriai visus pinigus iš
grobstė, nieko nebeliko... Musų 
kraštas labai laimingas, kad 
ūkininkai gaminą eksportui...

1919, 1920, 1921 metais Ame
rikos lietuviai su dolerių mai
šeliais laužte laužėsi į Lietuvą 
ir siulojo valdžiai:

—Šekite musų doleriai! <••
Valdžia šaipėsi:
—Ačiū! Mes ir be dolerių tur

tingi, tiek auksinų turime... 
Musų finansinė politika labai 
protinga!^

Amerikiečiai, pasišvaistę po 
Lieįuvą, ir, neradę vietos kur 
padėti dolerių, 1924 metais be
veik visi išdūmė atgal į Ameri
ką. (

Valdžia ėmė 
notacijas:
—Jus nepatriotai! Jus neįš- 

manėliai! Pas mus dabar tvirta
Duokite '"mums dole- 

o jus gausite litus! Musų 
r t H11

skaityti jiems

vąliuta.
riT’ - - .< 'tu
finansinė polipą I Dabai protin
ga r

Amerikiečiai šaiposi:
—Jus turėkite savo tvirtą' va

liutą, o fnes turėsime savo dole
rius! Good buey!

[“P. Nauj.”]

Jau Patyręs

—Visviena yra daug merginų, 
kurios nenori už vyro tekėti.

Kaip tu žinai.
—Aš daugelį kviečiau už ma

nęs tekėti.

Galima Gauti
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Va r no Piešti

’ • l
Vienas iš geriausių Lietuvos dai

lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

"Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie’atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

/ I

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. S i m anas Daukantas
5. Vincas Kudirka

. 6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis

/. 9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$8.50.i,/Persiuntimas extrą.T /<;/ •/■ , T ’•

ž ^Užsakymus siųskit adresu:
. s1 NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, III.



MIKROSKOPAS

ne me

yra

kalnai

medžią*

Jutoj žu

Telefonas Boulevard Š674

parode klastą

džiova, plaučių už

Jos ilgis tankiai

nors teko pe- 
matyti, tikrai

galima paša 
yra tvirtas, ai

energiją, 
pakaktų

5. Medžiuose yra mažos sky
lutes, pripildytos skysčiu. Kai 
medžiai įkaista, skystis prąde.da

keista girdėti, 
barzdą su

78’zz nuošimčių
83 !4 nuošimčių
27 nuočimčiai
22 nuošimčiai
41 - / nuoširiitis

iki 350 
reikėtų

Jus, žinoma, 
apie dirbtinį šilką 
kartais yra taip

Brangiausia Mo 
kykla.

sakė jis, 
ir aš ne-

įsviso yra apie

name žingsnyje. Visi gyvi ir 
negyvi daiktai saulės energijos 
kupini. Ir toji energija viską 
gaivinančių spindulių pavidale 
mus pasiekia. Gamta rtioka tuos 
spindulius suimti ir galimaja ar 
net veikiančiąja jėga paversti, 
žmogus tą galybę matė, pats bu
vo nuo jos prigulmingas, bet ne-

egaiime 
Jeigu 
akys 
, nes

įaujus išradimus ir seiiai išras
tų dalykų patobulinimus.

Senai buvo žmonių galvota, 
kaip išnaudojus saulės energiją 
(jėgą). Ji gi reiškiasi kiekvie-

kalingas motorines jėgas vien iš 
saulės semti, reiktų sugauti jis 
šilumą prie ekvatorio nuo tokio 
ploto, kurs yra 500 sykių ma
žesnis už Saharos dykumą, t. y. 
18,000 kvadratinių kilometrų.

Savo dvasiniais gabumais 
žmogus siekia tapti visiškų ma- 
terialės gamtos valdytoju, ir tas 
jam pamažu vyksta. (“Rytas”).

eįsate girdėję 
Tas šilkas 

gerai padaro
mas, jog jį sunku atskirti nuo 
tikro šilko. Bet jeigu jus pa
vartosite mikroskopą, tai tuoj 
pastebėsite skirtumą: natūrali
nio šilko siūlai yra lyg gaurais 
apsivėlę,' kuomet dirbtinio šilko 
siūlai yra labai lygus.

Kartais mes turime du vieno
kiu dažu, o vienok tas. pats dra
bužis ne vienodai nusidažo. Mik
roskopas parodo priežastį. ’Pir 
mą dažą drabužis gali.absor
buoti, o kitas tik drabužio pa
viršiu nudažo. Nuo to ir skirtu
mas spalvose paeina.

Kas metai ne mažai nukenčia 
daržai nuo įvairių vabalų. Va
balams naikinti yra daroma į- 
vairųs nuodingi skysčiai. Bet 
svarbu, kad tie skysčiai turėtų 
ypatybės apdengti daržovių la
pus ištisai, t. y. greit nedžiūtų. 
Ir šiame atvejyje mikroskopas 
pagelbėjo pritaikyti atatinkami 
skystį.

Bet ypač naudingas yra mik
roskopas suradimui visokių kla
stų. Nelabai senai pakliuvo 
vienas ž'mogus už pinigų klasta- 
vimą. Iš dolerinių banknotų jis 
darę dvidešimkes. Mikroskopas 
kuoaiškiausia

siekia nuo 85 iki 90 pėdų, o sve
ria ji 100 tonų.

8. Augmenys matyti, tikra to 
žodžio prasme, negali. Vienok 
daugelis jų atskiria tamsą nuo 
šviesos.

9. Greičiausia auksas. Bet 
praktiškiems tikslams varis 
pradėta vartoti apie 6,000 metų 
atgal.

10. Tikrai nėra žinoma. Spė
jama, kad indijonai yra imigra
vę iš Azijos.

11. Rankšluostis sugeria 
vandenį tokiu pat budu, kaip 
kad sugeriamasis popietis su
traukia rašalą.

12. Apvaliam burbului pada
ryti eina mažiausia muilo. O 
muilo filmai kaip ir kiekviena 
medžiaga, turi tendencijos kuo- 
labiausia susiartinti.

Šiandien 
tik toks 

ali spaudimą ir 
. Ačiū tam ne- 

blogumo labai

Nepaprastos § 
w z

Žiurkės

Pasaulyje 
1,700,000,000 žmonių. Bet stik
linėje vandens, paimtoje iš ku
rios .nors pelkės, randasi kurkas 
daugiau gyvų sutvėrimų. Van
dens lašas yra savo rųšies pa
saulis, kur gyvena milionai 
mažyčių organizmų.

Jums teko girdėti, kad viso
kios ligos 
degimas, influenza, cholera, etc. 
— paeina nuo bakterijų. Bet 
'kiekvienai blędįngai> žmogui 
bąkterijai išpuola ■ tų^ttWp4hi 
nežalingų arba net naudingų.

* Apie, bakterijų A didį galima 
spręsti iš to, ‘ kad "sūdėjus jų 
1,500 viena prie kitos bus gali
ma sudaryti mažytį špilkos 
galvutės diametrą. <Bet yra Ir 
dar mažesnių bakterijų.

jas nuo 
yra pa-

Pąstaruoju metu technikas 
srityje daug naujo išrasta, gali
ma sakyt,' kad po didžiojo karo 

■

prasideda naujas smarkaus 
technikos vystymosi laikas. Kaip 
19 šimtmetyje gamtoj mokslai 
darė milžiniškus žingsnius suly
ginant su kitais šimtmečiais, 
;aip 20-me technika progresuo
ja. Ir geras nusisekimas vie
noj srity j, paskatina't sugalvoti 
• i P'Aiii* A*' • -i h* ii

SeMfadienis, . Liepos

Farmeriai gali nebetekti dar
bo, ir farmos bus golfo laukais 
paversta, jeigu Dr. J. H. Math- 
ews’o pranašavimai išsipildys. 
Dr. Mathews Amerikos Chemi
kų Draugijos suvažiavime parei
škė, ;kad labcp^altorijoje busią 
surasta tinkamesnis junginys 
neg augmenų chlorofilas, kuris 
verčia anglies dvideginį susD 
jungti su vandeniu.

"Kol kas dar nesuprantamu 
budu chlorofilas (lapų žalumas 
paeitu nuo chlorofilo) saulės 
įtakoje skatina vandenį jungtis 
su anglies dvideginiu. To susi- 
jurgimo rezultatas yra anglies 
hidratai, kurie sudaro žalią 
džiagą visbkiaih maistui.

Bet chlorofilas neatlieka 
karnai savo darbą, sako 
Mathews.

“Tai yra gamtos būdas, ir 
tankiai gamta atlieka darbą gan 
blogai. Lengva įsivaizduoti tokį 
junginį, kuris butų daug geres
nis už chlorofilą. Suradus tokį 
junginį, anglies hidratus bus 
galima tiesiog laboratorijoje 
gaminti. Toks gaminimas bu
tų daug patogesnis, negu chlo
rofilo pagalba. Svarbiausia vie
nok butų tai, kad nebereikėtų 
žemę dirbti ir farmos butų gol
fo laukais paversta.”

Toliau Dr. Mathews pranešė 
bemikams, jog galima tikėtis 

kąd trumpoje ateityje bus gali
ma šaltą šviesą naudoti. Dabar 
paverčiama šyiesa tik apie 3% 
Suvartojatnos energijos. Tai 
yra baisiai išlaidus apšvietimo 
Judas. Bet fosforescencijos stu
dijavimas duoda vilties, jog ne- 
užilgio bus surasta šaltos švie
sos paslaptis.

Ant galo, Dr. Mąthews pasa
te, jog viena stambiausių mok
slo problemų yra suradimas bu
do pakinkyti saulės 
Tos energijos pilnai 
žmonijos reikalams.

“Saulės energija”, 
“niekam nepriklauso, 
manau, kad net kongresas galė
jų ją mokesniais apkrauti.” .

Visur aplink mus yra įstabių 
dalykų. Bet mes jų nematome, 
nes paprastomis akimis jų ne
galima matyti.

Pakeliame galvą aukštyn. 
Tūkstančiai ten mažų taškelių 
naktį žiba. Bet tai ir visa. Tik 
kai pro žiūroną (teleskopą) 
imame žiūrėti, tąsyk pradeda
me suprasti tų taškelių svarbą; 
pradedame suprasti, jog tie ma
ži žibintuvėliai yra milionų kar
tų didesni už musų žemę.

Jeigu teleskopas yra svarbus 
stebėjimui milžiniškų Ir toli 
esančių daiktų, tai mikroskopas 
yra nemažiau svarbus, kai ten
ka su mažais daiktais susidurti. 
Mikroskopo naudingumas nū
dien auga. Jo pagalba apsaugd- 
jama musų sveikata, suranda
ma arčiausi žmonių priešai.

Prileiskime, kad galima į 
žmogų pro mikroskopą žiūrėti. 
Kaip, žmogus atrodytų, jeigu 
mikroskopas padidina daiktą 
du tūkstančiu kartų?

šešių pėdų vyras atrodytų 
dviejų mylių suvirsimi aukščįo. 
Jo koja butų beveik vienas tre
čdalis mylios ilgio. Dviejų colių 
ilgio plaukas padidėtų 
pėdų, o delno plokštę 
akrais skaičiuoti.

Tas pavyzdys nė kiek neper
deda mikroskopo padidinamąją 
pajėgą. Kai kuriais atsitikimais 
daiktas gali būti padidintas 
3,000 kartų. Gi studijuojant 
bakterijas padidinti 
1,500 iki 2,000 kartu 
prastas dalykas.

Colio plotmėje mes 
atskirti 150 brūkšnelių 
jų yra daugiau, tai musų 
jų jau nebegali pastebėti 
jie daiktan susilieja. Iš to 
galite suprasti, jog raudonų 
kraujo rutulėlių mes nieku bil
du negalime matyti, nes tų ru
tulėlių reikia paimti tris tūk
stančius ir vienas prie kito su
dėti, kad padaryti colį. O krau
jo rutulėliai yra gan dideli paly
ginus su kitais daiktais, kurie 
nesunku pro mikroskopą žiūrint 
pastebėti. Kai kurių dalykų 
egzaminavimui pakanka mikro
skopo, kuris gali didinti nuo de
šimties iki penkių dešimtų kar-

Kaip jau pirma buvo minėta, 
kai kurios bakterijos ligas pa
gimdo. Jas tad ir svarbu pa
žinti. O pažinti jas tegalima 
tik mikroskopo pagalba.

Daug yra ir kitų sričių, kur 
mikroskopas neįmanomai svar
bią rolę lošia. Ir juo tolyn, tuo 
labiau žmonės įpras jį naudoti 
kasdieniniame gyvenime.

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
GUMPANT OF GHIGAGO ILLINOIS 

431 So. Dearborn St.

Rytinėse valstijose plukių fa
brikinio kas pradėjo nebepa len
kinti pirkėjų. Kas dienązateida- 
vo nusiskundimų, jog plienui 
pinuti piuklai esą niekam tikę. 
Buvo padaryta bandymai, Ir I§- 
tikrųjų pasirodė, kad piuklai pa
daroma labai blogi. O tuo tar
pu prieš porą mėnesių jokių nu
siskundimų nesigirdėjo. Tapo 
pavesta chemikui dalykas ištir
ti. ‘ Pastarasis tuoj surado, jog 
piuklams dirbti vartojamas plie
nas buvo netinkamas. Ekzami- 
nuojant plieną mikroskopu, pa
sirodė, kad anglis nebuvo tin
kamai sumaišyta. Po to, žinoma, 
nesunku buvo ydą atitaisyti.

Praeityje labai daug nelaimių 
pasitaikydavo ant gelžkelių. 
Del įvairių priežasčių bėgiai su
trukdavo. Pasirodė, ' kad plie
nas buvo prastas. O plieno ydą 
parodė mikroskopas 
bėgiams parenkama 
plienas, kuris g< 
tęsimą atlaikyti, 
laimių dėl bėgių 
retai tepasitaiko,

Jums garbus 
kad mes skutame 
pinklu, žiūrint pro mikrosko
pą britva atrodo lyginai kaip 
pi ūkias. Jeigu dantukai yra ne
reguliari, tai toki 'britva burną 
braižo.

Mikroskopas yra stačiog ne
pavaduojamas, kai reikia popie
rių kokybę atskirti. Žiūrint pro 
mikroskopą tuoj 
kyti ar popieiris

Ar jums kada 
teliškės sparnus 
juos matyti?

Jeigu jus žiūrite į peteliškės 
sparnus, tai jie atrodo lyg iš 
aksomo padaryti. Tai ir viskas. 
Šiaip nieko ypatingo pastebėti 
jus negalėsite. Kas kita jeigu 
jus žiūrite į peteliškės sparnus 
pro mikroskopą, kuris didina 
maž daug šimtą kartų. Tąsyk 
jus pastebėsite, kad peteliškes 
sparnas yra apdengtas žvyne
liais lyginai taip pat kaip žuvis. 
Kuomet tie žvyneliai / yra nu
braukiami, tai pasilieka plonas 
permatomas sparnas.

Kiek sparnų bitė turi? Žino-, 
ma, keturis, — atsakysite jus. 
Bet Ifiek sparnų ji turi, kada ji 
lekia. Pro mikroskopą žiųrint 
mes pastebime, jog užpakaliniai 
sparnai turi visą eilę kobinių. 
Tais kobiniais, kai bitė iekia, 
priešakiniai su užpakaliniais 
sparnais yra į daiktą sukabina
mi, ir tuo budu pasidaro tik du 
sparnu.

Jus, be abejojimo, pastebėjo
te, kact musė labai cukrų mėgs
ta. Gal jus manote, jog ji grau
žia .cukrų. Visai ne. • Musė tik 
Čiulpti tegali. Kuomet musė ant 
cukraus atsisėdą, ji tuoj iš-savo 
burnos'paleidžia .skystį, kuris 
išiirpina^menkutę .cukraus dale7 
lę.* Po to musei jau lengva iš
tirpusį cukrų čiulpti.

i žmonės nelabai žiurkes te- 
mėgsta. Iš kitos pusės, žiurkės 
su žmonėmis irgi nenori drau
gauti. Bet yra ir toki žiurkių 
veislė, kuri šviesos nesibijo, ku
ri mėgsta muziką ir žaidžia su 

| žmonėmis. Tos žiurkės yra di
delės ir baltos. Jos sukasi apie 
žmones lyg kokie katinai.

Kuriuo budu buvo galima 
žiurkes prijaukinti? Kas buvo 
daroma jų veislei pagerinti?

" f ' w ' ■ IAtsakymas sd’siveda prie dvie
jų žodžiu—paveldėjimas ir auk
lėjimas, Visų pirma veislei 
buvo paliekama ramiausios žiur- ni°kslo išradimais pasinaudoti, 
kės. Diemt^iš diends jos buvop1^^ Pranyks tuščios kalbos 

apie išsigimimą, žmonės eis 
prie tobulybės kaip fiziniai, taip 
ir protiniai.

O šiandien?
Šiandien apie tuos • laikus mes 

tik svajoti tegalime. Reikia tiesą 
pasakyti, — žmonijos progresas 
gan išlėto eina.

Bet visgi eiųaK'A
O tai jaii/fidelis suraminimas: 

visgi žmoipja eina pirmyn 
atgal

Maistas busią gali 
ma Laboratorijoje 

gaminti

Saulė, kaipo moto 
rinė jėga

Prie Wisconsin universiteto 
yra įsteigtas girininkystės in
stitutas. Kiekvienas studentas 
arba studentė privalo . mokėti 
$100 savaitei arba $5,200 me
tams už mokslą tame institute.

Prie instituto randasi labora
torija. Mokyklos programa su
sideda iš įvairaus medžio studi
javimo, medžio darbų, užvedimo 
priško, medžio chemijos, etc. .

Institutas buvo sukurtas ne 
tik miškų studijavimui, ( bet ir 
jų užvedimui bei apsąugojimui. 
Amerikoje pradeda pasireikšti 
miškų nedateklius.

Kas metai Jungtinėse Valsti
jose budavojama 400,000 trobe- 
siųv 98 nuoš. kaimo namų buda
vojama iš medžio. Net mies
tuose randasi apie 75 nuoš. me
dinių namų. Gaisras kas metai, 
sunaikina 80,000 trobesių.

Girininkystės institutas ban
do miškų badą prašalinti. Ir tas 
darbas jau sėkmingai eina.

Bėgiu keturiolikos metų savo 
gyvenimo institutas padarė 
600,000 cheminių eksperimentų 
su įvairiais medžiais.

Ten siunčia medžius ištyri
mui gelžkelių, telefonų, namų 
budavojimo ir kitos kompanijos.

Viena gelžkelių kompanija, pa
klausiusi instituto t patarimų, 
vieneriais tik mėtais sutaupė 
apie $45,000,000.*

Kai viename Montanos už
kampyje plyšusi, medinė bomba 
užmušė valdininką ir jo žmoną, 
tai instituto chemijos laborato
rijoje buvo ištirta to medžio žie
vė. Nuo to laiko pradėta medi
nės bombos dirbti.

Institutas yra padaręs tūk
stančius įvairių pagerinimų ir 
išradimų. Visai-Amerikai jis 
turi nepaprastos vertės.

J. L. GRUŠO 
©rcįestra 

3147 So. Halsted Street 
Chicago. III.

daro tą traškėjimą. ✓
1 6. Mirusios Juros vanduo yra 
nepaprastai sūrūs. Druskos ja- 
nje esti apie 25 nuoš. O tokiame 
vandenyje žuvys negali gyventu

17. Bangžuvė,

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27,1923, už 43 savaites

Pelnas už apdraudą in force
Pelnas už assets.......... ........
Pelnas už nuošimčius .............
Pelnas už įplaukas ....i......
Abelriai-pelno

Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, spęcial delivery. -

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis managerjs ir įsteigėjas

treniruojamos. Jų buitis paly
ginamai buvo lengva: nereikėjo 
vesti atkaklią kovą dėl išlikimo, 
maisto klausimas joms irgi ne
rūpėjo. Vadinasi, gyveno ra
miai, rupesnių jokių neturėjo. 
Bet ir atrankos keliu negreit te
pasisekė išvystyti protingas 
žiurkes. Tarp jų pasitaikė ne
mažai išsigimėlių, kriminalistų.

Laikas bėgo. Gentkartč iš 
gentkartės veisimuisi buvo pa
liekamos tik gerosios žiurkės. 
Ir štai po keturių dešimčių gent- 
karčių išsirutulavo' nepaprastos 
žiurkes, kurios nesibijo', ale 
mėgsta žmones.

Antra vertus, jos neturi ma
žiausios priežasties bijotis žmo
nių. Per metų eiles jos nuo žmo
nių patyrė tik gerą. Niekas jų 
nebaidė. Bado kęsti joms ne
reikėjo. Maistą parūpindavo 
žmonės. O todėl jos ir blogą šir
dį ant žmonių neturi, nesislepia 
nuo jų į urvus. 1

Skaitytojas tačiau gali nebe- 
! susigauti: apįe kokias čia žiur
kes kalbama, kur jos gyvena?

Philadelphijos mieste yra į- 
steigtas Wistar institutas, kur 
daroma su žiurkėmis įvairus eks
perimentai'. Toje tai įstaigoje 
po ilgų bandymų ir pasisekė jau
kias, baltas žiurkes išauklėti, 
įdomu čia bus pastebėti ir tai, 
jog proporcionaliai jų kūno sva
rumui tų žiurkių smagenys yra 
5% sunkensė, negu smagenys 
paprastų žiurkių.

Visa tai parodo, jog aplinku
ma ir atranka (Jaro nepaprastos 
įtakos į gyvūnus.

II. G.\ Wells pasakoja apie 
žiurkes, kurios pasiekė liūtų 
ūgį. Bet jos ir žiaurumu liū
tams prilygo. Tokių žiurkių 
tikrenybėje nėra: Wells jas iš
svajojo. Išviso nėra\ pagei
daujama, kalį žiurkės arba kiti 
kokie gyvūnai angtų didyn, jei
gu jie tuo pačiu Paiku neauga 
geryn. I

Į tuos eksperimentus su žiur
kėmis pravartu dėmesį atkreip
ti. Kokios neįmanomos aukštu
mos šiandien žmonės butų pa
siekę, jeigu paskutiniu tūkstan
čiu metų jų gyvenimas butų bu
vęs tinkamai tvarkomas?

Eksperimentai su gyvūnais! 
parodo, jog butų galima nepa
prastai daug nuveikti žmonių 
veislės v pągČJįpįmui. j Pa'škiUJ'ęs 
augmenų |“įAirtfnįįkas”>: LutherJ 
Burbank/ sako, - jog' žmoguje pa
geidaujamas 'ypatybes galima 
taip jau išvystyti, kaip ir aug
menyse. į

Kada nors žmonės pasidarys 
išmintingesni ir mokės tinkamai.

Leit. Howell Smith
/Vadovauja Amerikos avia
toriais, kurie skrenda apie vi
są pasaulį. Jie'dabar yra Chini- 
joje;

■ 1. Kodėl vyras paprastai 
tvirtesnis už moterį?

i 2. Kaip butų galima sukurti 
ugnį be degtukų? >

3. Kaip stora yra žemė?
4. Kas yra lediniai 

kaip jie pasidaro?
5. Kode>į degantys 

traška ?
6. Kodėl Mirusioj 

vių nėra?
7. lioks yra didžiausias gyvū

nas žemėje?
8. Ar augmenys gali matyti?
9. Kokį metalą žmonės pra

dėjo vartoti pirmiausia?
10. Iš kur Amerikos indijonai 

paeina?
11. - Kaip rankšluostis jūsų

rankas sausina ? >
12. Kodėl muilo burbulai yra 

visuomet apvali ?
-• ’ i

A t s ak y m a I
1. Vyrai paprastai turi dides

nius raumenis. O nuo raumenų 
didumo paeina ir spėka.

2. Ugnį sukurti galima saulė
toje dienoje pagalba stiklo, ku
ris saulės spindulius sukoncen
truoja. Mušąnt titnagu į plieną 
irgi galima Ugnies gauti. G/ 
senovėje ugnis buvo gaunama 
trinant du medžio šrpotuku.

3. žemės storis nuo polio iki 
polio yra 7,9(10 mylių.

4. Ant aukštų kalnų iš metų į 
metus susikrauna daug sniego, 
kuris neturi progos ištirpti. Del 
didelio spaudimo sniegas Išvirs
ta ledu. Dažnai tas ledas Ima 
slinkti nuo kalno ir pasiekia ju
rą. Tokie ledų kalnai juroje kar-

ros vienam ar kitam tikslui pa- 
' naudoti. ♦

Noras saulės energiją pavers
ti varomąja jėga buvo akstinu 
daryti įvairius bandymus, Tam 
tikrų veidrodžių pagalba buvo 
koncentruojami (tai yra, sugau
domi į vieną vietą), saulės spin
duliai ir jų kaitra naudojama 
vandeniui į garus paversti. Tik 
tie senovės įrengimai buvo tiek 
netobuli, kad išdavos gaudavosi 
dar menkesnes, kaip pati maši
nos vertė. \ , 4

Bet toje srityje nenustota 
galvoti. Ne vien mokslininkų 
smagens dėliai to nerimo, bet ir 
kai kurių romansistų-fantazierių 
(pasakų rašytojų). Savo roma
nuose jie aprašydavo įdomių 
prietykių, surištų šu kokio tai 
nežinomo inžinieraus išrasta 
mašina, kuri buvo varoma gud
riai ,veidrodžių pagalba sukon
centruotais saulės spinduliais. 
Ir tie romanai pereina į kinema
tografų filmas ir ekranuose pi
liečiai tą mato ir bu’vušĮ įvykusį 
faktą.i Tik, deja, panašus roma
nai ar filmos užsibaigia tragin- 
ga išradėjo mirtimi ir pačio apa
rato eksplozija (sprogimu).

1920 ar net 21 metų pradžioj 
kai kieno buvo viešai pareikštas 
nugąstavimas, kad esą anglių 
šaltiniai visoj žemėj gali išsekti 
ir jų pakeisti nebusią kuo. Ang
lių gi pareikąlavimas vis didėjęs. 
Gan gi žymus anglų profesorius 
ramino ir tvirtino, kad, iki ang
lių šaltiniai išsisems, technika 
sugalvosianti kitus budus maši- 
na§ varyti ir tarp kitko pasakė, 
kad esą galima turėti vilties 
anglius pakeisti saulės energija, 
o tos Jau visiems užteksią.

■ Panašus faktai gal bus netoli
mos ateities pranašais. Dabar
tiniu momentu tuo ypatingai su
sirūpinęs Berlyno universiteto 
profesorius d-ras Adolfas Mar- 
cuse. Jo padarytieji bandymai 
žada naujus kelius parodyti, le
deliais ankšties pavidalo šilu
mos gaudikliais pagaminama 
saulės'šiluma (spinduliai) ir į- 
vedama į tam tikrą aparatą, ku
rį pats išradėjęs “šilumos spąs
tais” vadina. “Šilumos spąstų” 
sienelės saulės spindulių įkaiti
namos ir toji kaitra persiduoda 
tam tikrai alyvai, kuri randasi 
“šilumos spąstus” apgaubiančia
me atskirtame metaliniame ku
bile.

Ankstyvesniųjų sistemų dide
lis trukumas esąs tas, kad įkai- 
tinimui buvo naudojamas van
duo, kurs, kaip žinoma, daug ši
lumos pameta.

Prof. Marcuse apskaitliuoja, 
kad, norint visas pasauliui rei-



"7
C

-------------------- —---- , .111.11 ... . . Į i....... . I. III imiw m iiihiiii.imi n !■ mill 111.11111 |I|I.IIIUI|«WW!UI!M-I1WI,

NAUJIENOS, Chiėago, III ‘ šeštadienis, Liepos 5, 1924 
.y. , ...............- „ , -- a.---------............................ • ■

-s
—

'-.
-—

—

SATYRA IR JUOKAI
Figūravo (1° Pačiai,
Paciktuotas\ V'™ 1. PAČIAI

(Felj(įtonėllis) Į Viename laikraštyje pačiai
j patariama laikytis sekamų 10 
“prisakymų”:

1. MyTTk savo vyrą, o ne bur- 
dingierių.

2. Nevirk naminėlę.
3. Neleisk tavo namuose kor

tomis lošti.
4. Palaikyk švarumą,
5. Laiku paruošk vakarienę.
6. Jeigu nemoki skaityti, tai 

išmok.
7. Nedažyk savo veido.
8. Neduk neturėdama < kas 

veikti.
9. Nesigailėk muilo ir vandens 

sau ir vaikams savo.
10. Kiek galima tankiau, lan

kyk kartu su savo vyru darbi
ninkams reigiamas lekcijas. '

žemiau seka “prisakymai” 
vyrui ir burdingieriui.

2. Vyrui
1. Bijokis burdingierio, kaip 

pats savęs.
2. Nejsileisk, jeigu nėra dide

lio reikalo, burdingierių, kurie 
yra vyresni 14 metų ir jaunesni

Taip, savas turi remti savą, o 
ypač tada, kai kunigėlis per pa
mokslą užorderiuoja.

Salėn susirenka “geriausia” 
publika. Per salės vidurį praei
na tai vienas, tai kitas kunigas, 
— dairosi kaklus ištiesę.

—Dainuos didelis ponas 
Lietuvos.

—Taip, dainuos.
—Ar atsimeni kai pereitą ne- 

dėlią kunigėlis sakė per pamok
slą, kad tas ponas dainavęs baž
nyčioj Lietuvoj ?
^^Taip.

—Jus, katalikai,' — sakė ku
nigas, — visi turite išgirsti po
ną N. dainuojant.

Ale kur tau čia visi ateis, Jo
nienė ir Petrienė pasiliko namie 
munšainą virti, sakė negalinčios 
palikti katilą, kad nesprogtų.

Galiorka jau apypilnė, mes 
pasirinkome sau vietą pasieny. 
Užpakalyj musų sėdi storos ir 
plonos, ponios ir panelės sar- 
matlyvai dairosi į publiką, o vy
rai storais sprandais kai gaiga
lai tik kiukso ausis suglaudę ir 
laukia kada tas ponas iŠ Lietu
vos pasirodys" ant pagrindų. O 
pono giedoriaus kaip nčr, taip 
nėr. Poniutėš pradeda neri
mauti, vienos, lyg vištos taip 
užkvaksėjo salėje, kad ir bitės 
avily negalėti? sukelti didesnio 
lermo. Vaikučiai net dunda po 
salę, lipa ant pagrindų ir bando 
piano klevišius.

šalia musų sėdėjo storas po
nas ir ponia. Ponas kai trauks 
poniai su delnu per šlaunj, o 
antram salės gale atsiliepė pa
mėgdžiojantis aidas. Poniutė Ir 
gi tuom pačiu atsilygino.

Išlenda iš 
mininkas ir 
t redukciją:

—Hm-h-h
matai, tai dabar jau, matai, pra
dės giedot (publika gausiai 
ploja). Ačiū jums, ponai, už 
gerą užsilaikymą — nusišypso
jęs pirmininkas tęsė toliau. — 
Matai, aš noriu jumis sulntro- 
dusint su dideliu musų tautos, 
matai, vyru. A, štai, matai, ir 
jis. Kuman! (jis ateina) štai, 
matai, tai ot, matai, kaip pui
kiai jis atrodo (delnu popt per

IŠ

kampo vakaro plr- 
pradeda savo !n-

tai, matai, tai ot,

“Ponas” giedojo labai gerai, 
bet gaila, kad niekas to daini- 
nhiko nesuprato. Viena bobelė, 
kuri jau 19 metų gyvenusi Ame
rikoj ir moka pasakyt tik “ju 
gud mi”, sako:
*^Tfiu, kad tave bala! Aš 
mysl’ ui, kad labai gražiai gie
dos Mes daug gražiau pagie- 
dam “Pu'liim ant kelių visi 
krik<’'o»n s ’ o jis - .žin r. t . 
gieda italionišai ar žydiškai...

—Padiktavo figūruotas.

3. Duok tik 24 valandas laiko 
burdingieriui sumokėti mokesnį.

4. Mokesnį už butą visuomet 
pats imk, o ne pavesk tai pačiai 
daryti.

5. Rečiau teeik į susirinkimus 
be pačios.

6. Nesivėluok pareiti vakarie
nei, nes burdingierius surys.

7. Visuomet žiūrėk abiem. At
sargumas gėdos nedaro.

8. Išmok boksą. Tai gąli būti 
labai naudinga.

9. Neprisigerk. Burdingierius 
to tik ir laukia.

1 ().■ Geriausia, ncprisileisk 
burdingierio arčiau mylios.

3. BURDINGIERIUI
1. Neeik gyventi į tokią šei

myną, kur vyras yra stipresnis 
už tave. O jeigu jau z padarei 
klaidai tai nemylėk tvirtesnio 
už save artimo pačią.

2. Nesidraugauk su šeiminin
ko vaikais. Iš to nieko gera ne
išeis? x

3. Mokėjt už butą vyrui, o ne 
jo pačiai. 1

4. Išmok\į)oksą. Burdingieriui 
tai būtinai yra reikalinga.

5. Neužrakink kambario. Vis- 
vien jame nieko nėra gero, kas 
butų galima išnešti.

6. Negerk, nerūkyk ir karto
mis nelošk...

7. Išmok būti kantrus.
8. Nesivėlink vakarienei. Kitos 

neišvirs.
Į laiką užmokėk už butą. Jei

gu du kartu “užmirši”, paskui 
nebepatikės.

10. Geriausia—apsivesk.

žemaičių termometras

Apsirikimas

Daktaras, greitai išbėgdamas 
iš savo ofiso suriko savo mote
riai :

—Greičiausia gatavink mano 
valizą, nes vienas žmogus tele- 
fonavo ,kad jis be manęs gyven
ti negali.

—Tik taip nesiskubink —ta
rė iš lėto šypsodamosi daktaro 
žmona—man atrodo,
“ligonis” ne tau, o musų 
kalbėjo.

Mokytojas (į 10 m. Vin
cuką) : Vincai, kuo matuoja ši
lumą ir šaltį ir kaip jis vadina
si? ‘ •

. Vi n c a s: muna tata mieruj 
šilimą ir šaltį su-u-u pu-uspuriu^ 
tai jų tap i-vadin muna tata su 
mama.

. K. Seniūnas D. D.

*

Visai be juoko

kad tas
Onai

van-
savo

Atsilankęs prie Niagaros 
denpuolio svečias klausia 
vecle jo:

—Ar dar toli iki vandenpuo 
liui?

—Ne. čia pat jis yra. Tik pa
laukite, kol šios ponios paliaus 
kalbėję ir išgirsite vandenpuo- 
lio užimą.

Kam dar Atidaryti
Du seni kąrėiviai, abu mėgs

tanti išsigerti, pabaigę1 kariuo
menėj tarnauti, sudėjo savo su
taupytus skatikus į krūvą ir nu
sipirko karčiamą.

Vakare karčiamos lankytojai 
laukia karčiamos atidarymo. Pa
galinus vienas pabarškina duris.

Kareivis galvą pro langą iški
šęs paklausia ko nori.

—Ar jus karčiamos. neatida
rysite šiandie vakare?

—Atidaryti?—nustebus klau
sia kareivis.---- Tik mes karčiam:}
nusipirkome.

Išdykėlė

—Kiekvieną sykį, kaip tik tu, 
Joneli, išdykauji, man žilas plau

kas galvoj išauga—sako mama.
—O mama, jus tai tikrai bu

vote išdykėlė, žiūrėkite, mačiu- 
tės jau visi plaukai žili.

Londone, Anglijoj, ir dalinai 
Paryžiuje, įsigyveno tarp mote- 
rų nauja mada: vakaruose ir ba
liuose dėvėti šilkinius parikus. 
Esą parikus galima gražiau su
taisyti negu plaukus ir jie la
bai tinką prie balinių šlėbių. Ar 
tinka tie nauji galvos papuoša
lai, galite patys spręsti iš šio pa
veikslėlio.

ILSON
Fashion

Vien tik Lietuviu krautuve

nupirk
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiralinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinčlš su lietuviškomis raidtmls 
pasaulyje. Galima ir angliškai rą
žyti. % ,

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Stių 

Chicago, III.

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

Mes manome, kad mes pakankamai darodėine musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darode jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima j u m g patarnauti. S

The Stock Yards IaVisng1 Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 So. Halsted St., Chicago, UI.

Sučėdyk pinigų, pirkdamas seklyčios (front room*) setą geriau
siai, gražiausiai ir stipriausiai padarytą, tiesiog nuo išdirbę jų. Galite 
pasirinkti kokį tiktai norite turėti, mes padarysime pagal jūsų orderi, 
pusiau pigiau negu kur kitur. Atvažiuokite ir persitikrinkite. Mes 
laikome atdarą vakarais.

Globė Upholstering Furniture Co.
B637 So. Halsted St.

——-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kadžio 89*2 V'M -.' i

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

CHICAGp. ILL. i

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) ----- Salutaras priduoda
2) — Salutaras vidurius iSvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

1 \ 

....................... ... .......................................... ................

PINIGAI
i »
ROCKFORDO

P

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

f

Rockford Real Estate 
and Ix>an Co.

809 So. Main St., 
Rockford, III.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

CUNARD
Lietuviai I važiuojanti Lietuvon 

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

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

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

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

140 N. Dearborn St., Chicago, III.

. Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTIEKI
Nėw City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

Turiu garbes s 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 kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

jums skauda galva? 
jūsų akys ašaroja?

ždegtos ?

Ar jums skauda galva?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland AveM
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

Dn Chiropractor ir 
Akušerka

^IELė KAUSHILLAS
dau be vaistų ir be operacijų, 
okias ligas vyrų, moterų ir vai- 

Kurie sergate kreipkitės, o
ite pagelbą. Patarimas dovanai. 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Tel. Yards 4951
3252 So. Halsted, St.

DVYNUKAI UŽGIMĖ
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o labai serganti. Jau- 
daug geriau po vartoji- 
Lydia E. Pinkham’s 

egetable Compound.
yocena, Wisconsin. — “Aš varto- 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
------------------ ~ 1 pir

mūno dvy
nes mano 
rekomenda- 

Aš

Com-pound 
miau 
nukų, 
sesuo 
vo jas man. 
taip buvau silnna, 
kad vos tik galė
jau dirbti savo na
mų darbą. ' Bet 
kaip > aš pradėjau 
vartoti antrą bu
telį, aš pajutau 
daug geriau. Aš

rtojali tris ir pusė butelių laike 
o gimdymo sirgimų'* ir' užbaigiau 
4 į kol galėjau sirgdama lovoje, 
pasveikau ir jaučiuos labai gerai 
abar auginu savo dvynukus. Aš 
įmenduoju Vegetable Compound 
ivienai ir vertinsiu jj ateity”. — 
. Ida Gerbitz, Wyocena, Wis. 
iek daug panašių atsitikimų yra 
>rtuota mums. Daug, moterų pa- 
rb silpnomis po gimdymui ir to
ris motinoms prižiūrėjimas kudi- 
yra visai negalingas. Netik, kad 
sunku motinoms, bet kūdikiai ir- 

iuo to turi kentėti.'
ydia E. Pinkham’s Vegetable 
ipound yra puikus tonikas moti- 
is prieš ir po gimdymo. Jos yra 
engtos iš medikalių šaknų iš žie- 
ir netyri kenkiančių syvų. Jos 

būti saugiai vartojamos motini? 
ios žindo vaikus.

> Severos Gyduoles užlaiko V 
seimvnos sveikata.

' ♦

JĖL NEVIRIN1MO

sustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

is maitina kraują, paaugdo virini- 
ną, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik-

Kaina BO ir 8B centai.

Klauskite pas ^ptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA ;

Rūpesčiai Užsibaigei
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa. 
prastu dalyku užlaikyti savo plau- 
kus ir galvos odą švariojo ir svei
koje padėtyje.

Ruffles
ištepant galvą kas vakaras einant gulti 
per savaite ar dešimti dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu, 
mų su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75o. 
prisiunčiame stačiai iš dirbtuvės.
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Nesikankykite savęs skaus- 
ais, Reumatizmu, Sausgėle, 
aulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
• raumenų sukimu; nes skau- 
ijimai naikina kūno gyvybę ir 
įžnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mo- 
is lengvai prašalina viršmi- 
itas ligas; mums šiandie dau- 
rbė žmonių siunčia padžka- 
mes pasveikę. Kaina 50c per 

55c tiT-Ba. dvi už $1.05.
“ŠALTINIS SVEI- 

ATOS”, augalais gydyties, 
Ina 50 centu.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

Aš nbriu pakalbėti su kiekvienu 
cenčianciu nuo Chroniškų, Nervų, 
Kraujo, odos, šlapumo, Išėjimo žar
nos dr Privačių Ligų.

t
 Mano 35 metų 9 
pasekmingo prak 
tikavimo aš pa
švenčiau gydy
mui ir atbūdavo- 
jlmui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ir visais geriau
siais ir naujos 
mados elektros 

Dr W. R. įtaisymais. Ne-

Register, trukdykite laiko
ir pinigų rinki- 

109 N. Dearborn mui daktarų; a- 
Street. teikite ir sužino-

Kiekvieno ser- kitę tiesą af«e 
gančio žmogaus iusU nesveikatą, 
draugas. Mano Mes suteikiame 
geriausias paty- X-Ray ir nvikros- 
rimas, “Nei vie- kopiškus egza- 
no dolerio nerei- minavimus, kran
kia mokėti, kol šlapumo ana- 
nebus pasekmių” lyza ’r t. t. kuo- 

Giduolės išski- me‘ r'.ikia ‘ti
riamos. syti įaunoza 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.
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 elevatorj iki 12 augšto'

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.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofL 
sas kasdien, dėl gydymai 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

privatiikų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausj Ameriko
nišką i” ope
rišką bt ią ardy
mu. Didūs skai
čius žmofią gy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali 
mokėti, taip kad 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

pampas 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 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 Vai 
ną. Panedėlyj, seredC.V 10 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

ištesėti 
nereiks-

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvftr Akių Specialistas

Palengvins akių (tempimų, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karštį atitaisą 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 471 h St..

Phone Bcolevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantą be skausmo.
Keriaužio aukso. Su 

pleitom galima valgyti kiečiausią mal- 
9t|. Garantuojame Tiią tavo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite sava 
dantis, kad nekenktą jūsų aveikataL

1545 West 47th Street, 
Netoli AsMand Ava.




