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Lakūnas MacLaren surasta Bolševikijoj teroras vėl 
padidėjo

TRYS AMERIKOS SIRANOS Lietuvos žinios
Rusijoje vėl prasidėjo 

teroras
700 žmonių esą žuvę potvinyj 

Kinuose
Ruošimos La Folletto kam

panijai
Progresyviųjų nacionalis komi

tetas susirinko nominuoti 
kandidatą vice-prezidentui.

VVASHINGTONAS, liepos 18.
Šiandie čia susirinko prog

resyvės politinės akcijos na
cionalis komitetas nominuoti1 
kandidatą į vice-prezidentus 
La Folletto tikietu. Numato
ma keletas asmenų, pirmuti
nis tarp jų — Montanos sena
torius VVheeler. Nors VVheeler 
pirmiau yra pareiškęs, kad jis 
nepriimsiąs kandidatūros, te- 
čiau kai kurie senatoriaus La* 
Folletto rėmėjai turėję su juo, 
VVheeleriu, pasikalbėjimą ir 
tikisi, kad jis vis tik apsiima 
kandidatuoti. Jeigu gi galuti
nai atsisakytų, tada butų ban
doma gauti aukščiausiojo teis
mo narys Brandeis, arba kas 
kitas. ‘

jau republikonas progresistas, 
jau anksčiau pasisakė, kad jis 
remsiąs La Follettą. Jis daly
vavo ir Clevelando konferenci
joj kaipo nonpartisan’ų lygos 
atstovas.
Wisconsin Darbo Federacija 

už La FoPettą
WISCONSIN RAPIDS, Wis., 

liepos 18. — Wisconsino Dar
bo Federacijos laikomoji čia 

I konvencija vienbalsiai priėmė 
šitokią rezoliuciją:

“Mes patariame, kad Wis- 
consino Darbo Federacija ra
gintų \Visconsino valstijos bal
suotojus aktingai remti Ro
berto M. įLa Folletto kandida
tūrą į Jungtinių Valstijų pre
zidentus, ir jo platformą, pri
imtą progresyvės politinės ak
cijos konvencijoj Clevelande.

“Mes taipjau patariame, kad 
butų įkurta trečia nacionalė 
politine partija.”

"tenka pažymėti, kad nežiū
rint Amerikos Darbo Federaci
jos prezidento Gomperso prie
šingumo, atskirų valstijų Dar
bo Federacijos stoja už La Fo- 
IJettą. Pavyzdžiui, Pennsylvani- 
jos, taipjau Missouri federacij 
jų perzidentai — James 
Maurer ir R. T. Wood

fondo rinkimų kampani-1 dagi progresyvės politinės 
cijos nacionalio komiteto 
riai.

se- 
ak- 
iki

Be nominavimo kandidato 
vice-prezidento vietai naciona
lis komitetas turės išspręsti 
daugelį kitų svarbių klausimų, 
tarp jų ir klausimą dėl sukė
limo
jai vesti.

Nacionalis komitetas 
padidinta

Pirmojoj konferencijos 
sijoj progresyvės politinės 
cijos nacionalis komitetas,
šiol susidėjęs iš keturiasdešimt 
dviejų narių, atstovaujančių 
progresyvėms grupėms, dar
bininkų ir farmerių organiza
cijoms, tapo dar keturiais na
riais padidintas. Tieji 
Norman Thomas,

Kasdien įvyksta sušaudymų. 
Dzeržinskis prisiekė išnaikint 
visą “kontr-revoliuciją.

DAR APIE IŠBĖGUSIUS Iš 
KAUNO KALĖJIMO 

KALINIUS.
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Anglijos lakūnas Mac
Laren surastas

Buvo užkliuvęs gretimoj su 
torofu saloj.

Je-

TOKIO, Japonija, liepos 18.— 
yya: Keliaująs aplink pasaulį anglų 

atstovaująs lakūnas MacLaren, 
Industrines Demokratijos Ly- nėj Jetorofu 
gai; Algernon Lee, Berthaj 
Hale White ir 'Louis Sharts, 
atstovaują Socialistų partijai.

I41 Fol*etto tikietas busiąs 
išstatytas visose valstijose
Wisconsino kongresmanas 

John M. Nelson, La Follette 
kampanijos vedėjas pareiškė 
konferencijoj, kad La Folletto 
tikietas busiąs išstatytas viso- liepos 18. — Argentinos aviato- 
se valstijose, nors kaikuriose rįus Pedro Zanni žada ateinantį 
jų, ypač West Virginijoj <lel antradienį pradėti savo kelionę 
jos ypatingų rinkinių įstaty-' aplink pasaulį. Lėksiąs maždaug 
mų, teksią nemaža kliūčių nu-.tuo pačiu keliu kaip ir anglų Iš
galėti. Rūpintis tikieto visose (kūnas MacLarenas. Zanni savo 
valstijose išstatymu pavesta 
specialiam advokatui.

Senatoriai I^add ir Frazier 
už La Follettą

WASHINGTONAS, liepos 18.
— North Dakotos senatorius

kurs kelio- 
į Paramuširą, 

' Kurilų salose, buvo prapuolęs, 
tapo surastas. Vienas beieškan
čių jo Japonijos laivų rado Mac- 
Lareną ir jo bendrakeleivius 
gretimos su Jetorofu Urupo sa
los įlankoj. Visi sveiki ir gyvi.
Dar vienas lakūnas lėks aplink 

pasauli
AMSTERDAMAS, Olandfja,

kelionei vartos Fokkerio tipo 
mašiną; toji spartesnė ir aviato
rius tikisi aplėkti pasaulį per 
trumpesnį laiką.

LATVIJOS NEPAPRASTAS
PASIUNTINYS IR PILNATEI-

Edwin F. Ladd, republikonas, SIS MINISTERIS LIETUVAI, 
šiandie pareiškė, kad rinkimų ---------
kampanijoj jis savo valstijoj RYGA (E). — Latvijos užsie- 
remsiąs M Follettą, nors ir nių reikalų ministerija pasiūlė 
pasilikdamas republikonų par- ministerių kabinetui paskirti 
tijoj. Jis esąs republikonas, ligšiolinį užsienių reikalų mini- 
l>et republikonas progresistas, sterijoš Pabaltos skyriaus vede- 
kaip didžiuma North Dakotos ją p. Balutį nepaprastu pasiun- 
žmonių, sako senatorius Ladd. tiniu ir pilnateisiu ministerių 
o todėl jis galįs užtikrinti, kad Lietuvoj. Taip pat pasiųstas 
toj valstijoj La Follettas gan- užklausimas Lietuvos Vyriausy- 
siąs dvigubai daugiau balsų bei. Latvių spauda kelia klau- 
negu bet kuris kitas kandida- simą apie Lietuvos ligšiolinio 
tas. * ątstovo paskyrimą nepaprastuo-

Antras North Dakotos sena- j u pasiuntiniu ir pilnateisiu mi- 
torius, Lynn J. Frazier, taip- nisteriu.

PRAGA, Čekoslovakija, liepos 
18. — Teroro režimas, kurs so
vietų Rusijoj buvo kuriam lai
kui truputį sumažėjęs, dabar 
vėl visu smarkumu siaučia, i 
Naktimis vykdomi masiniai 
areštai i.r kratos. šitą “kontr- 
revoliucijos’’ gaudymą daro 
specialus komunistų-4 ivanorių 
ir karo mokyklų mokinių kuo
pos, vadovauja gi joms “čekos” 
agentai.

Aplamai areštuojama kas na
ktį po 200—300 žmonių. Suim
tieji ”trokais“ gabenami į Lu- 
bianką. i Kalėjimai grustinai 
prigrūsti. Kasdien esti sušaudy
mų.

“Čekos” galva, skerdikas 
Dzeržinskis prižadėjo sovietų 
valdžiai, kad jis išnaikinsiąs vi
są kontr-revoliucijr Maskvoj.

700 žmoniŲ žuvo patviny 
Kinuose

PEKINAS, Kinai, liepos 18. 
Potviny, kurs šios savaitės 
pradžioj sunaikino Kalganą, 
Čihli provincijoj, žmonių žu
vo apie 700. Materialių nuosto
lių padaryta apie 1,000.000 do
lerių.

“Kurdistano emiras” 
areštuotas

Atvykęs VVashinglonan laukė, 
kad jį pasitiks valstybės de
partamentas, bet išėjo kitaip.

WASHINGTONAS, liepos 18. 
— Imigracijos vyriausybės įsa
kymu policija areštavo vieną 
subjektą, Siedą Zerdechensą, 
kurs dedasi esąs “Kurdestano 
smiras”.

“Emiras” vakar atvyko Wa- 
shingtonan ir, sakosi jis, laukęs, 
kad jį pasitiksią, kaipo aukštą 
svetį ,valstybės departamento 
valdininkai. Bet vietoj to jį pa
sitiko policijos departamento 
žmonės.

“Emiras” Zerdechens prieš 
keletą dienų atplaukė New Yor- 
kan garlaiviu Homeric. Del to, 
kad jis pareiškė esąs Kurdista
no emiras, ir kaipo toks—nelie
čiamas asmuo, imigracijos val
dininkai jį praleido. Dabar 
Washingtono vyriausybė sako, 
kad jis nėra akredituotas pa
siuntinys ir atkeliavęs į Jungti
nes Valstijas be tinkamo 
porto.

Vietos policija sako, 
1922 metais tasai “emiras
kęsis Washingtone su “princese 
Fatima”, kuri po kurio laiko bu
vo priversta atsiskirti su visais 
savo blizgučiais, kad užsimokė
jus viešbučio sąskaitą. Tuomet 
tasąi “emiras” sakėsi esąs jos 
majordomas.

pas-

kad 
lan-

GOMPERSO SVEIKATA ŽY
MIAI PASITAISIUS.

NEW YORKAS, Liepos 17. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Sam Gompersas yra 
jau tiek sutvirtėjęs fiziškai, 
kad gali išeiti trumpam laikui 
pasivaikščioti. 

i

LATVIJOS SEIMAS”ATMETĖ 
PAŠALPAS BAŽNYČIOMS.

RYGA (E.). — Latvijos sei
mas galutinai atmetė valstybi
nes pašalpas bažnyčioms.

Amerikiečių Olimpiados trys gražiųjų plaukikių, iš 
kairėn: Miss Helen Wainw ight, Miss Ruth Thomasnes

Miss Martha Norelius, dalyvaujančios 
lenktynėse.

ir
400 metrų plaukimo

KAUNAS [Lž]. — Kaliniai 
išbėgę- iš kalėjimo slapstosi po 
miškus. Gauja plėšikų susirin
ko Praveniškio miške. Jie ten 
apiplėšė gyventojus, iš kurių pa
siėmę maisto gyvena sau miške. 
Atvykusieji kareiviai ir policija 
pradėjo apšaudyti mišką kulko
svydžiais ir šautuvais. Plėšikai 
atsiliepė. Sevyni plėšikai su
imti. Vienas plėšikas sužeistas; 
sužeisti taipogi policininkas ir 
kareivis.

Dalis plėšikų išbėgusi už de
markacijos linijos. Jiems bebė
gant tapo sužeisti dar du plėši
kai: Urbanavičius ir Jaučius, 
kurie pristatyti kalėjimai). Pa
nemunėj sulaikytas dar vienas 
plėšikas Lukševičius.

Plėšikai žudosi.

Birželio 30 d. 8 vai.
prie kalėjimo buvo girdėtis šovi-' nėn. 
mas.

nekaltybę. Ligi šio laiko ji vis 
tikėjosi, kad česnavičius ją ves, 
bet kada kieme besikalbant su
žinojo, jog jis kitą merginą ža
dąs vesti, ryžosi verčiau jį nu
žudyti.

Nužudžiusi jį nė nesislėpė; 
pati pasidavė policijai ir pasisa
kė jį nušovusi. Velionis buvo 32 
metų vyras, vienas kiek daugiau 
prasimokinusių.

ORLAIVIO KATASTROFA.

KAUNAS [Lž]. — Liepos 1 
d. 7 vai. aerodrome sudužo orlai
vis. Nelaimės priežastis — šie
no kūgis, kuris aerodromu lauke 
stovėjo (tokių šieno kūgių yra 
ten ir daugiau). Orlaivis leido
si žemyn ir, matyt, lakūnas ne
pastebėjęs kūgio, užkliudė jį 
orlaivio ratais, nuo ko orlaivis 
akimirksniu pervirto ratais vir
šun. Skrido trys lakūnai, iš jų 

'vienas kiek sužeistas ir tuojau
vakare automobiliu nugabentas ligoni- 

Orlaivis taip pat nuken- 
Teko patirti, kad įvykis tėjo: nulužo propeleris, susilank- 

buvo sekantis: du sugauti plėši- stė sparnai ir kitos silpnesnės 
kai nusižudė, persipjaudami sau orlaivio dalys.
gerkles. Tą pamatę kiti areš- į 
tuoti pradėjo kelti triukšmą. • 
Sargybinis išgirdęs triukšmą,' 
pradėjo šaudyti.

Rūsy Turkestano fronto Anglijos valdžios partija 
štabo oficiery byla - - - i- -

Iš 24 kaltinamųjų1
sinti, kiti pasmerkti nuo 1 iki
8 metų kalėj)

penki ištei Pralaimėjimas betgi menkas ir
valdžia pasilieka vietoj.
LONDONAS, liepos 18. — 

Svarstant nedarbo apdraudos 
bilių atstovų rūmuose MacDo- 
naldo valdžia šiandie buvo 171 
balsu prieš 149 sumušta.

Liberalai su konservatoriais 
pasiūlė pataisą prie to Diliaus, 

. ir ta pataisa, nežiuriųt darbie- 
klastų ir suktybių, vogimo au-lčių opozicijos, buvo priimta.

Tas valdžios partijos pralai
mėjimas tečiaus yra menkos 
svarbos, taip kad apie minis- 
terio pirmininko 
dėl

mo.

17. —TAŠKENTAS, liepos 
Turkestano fronto karo tribuna- 
le pasibaigė garsi Turkestano 
fronto oro laivyno ii- automobi
lių bazės štabo oficierių byla. 
Jie buvo kaltinami dėl įvairių

tomobilių ir kitokio sovietų ar
mijos turto, taipjau pasiglemži- 
mo didelių sumų pinigų.

Teisman buvo pašaukti dvi
dešimt keturi asmenys, su įstai
gų viršininkais Semionovu ir 
Manu priešaky.

Oro laivyno štabo viršininkas 
Semionovas liko pasmerktas še- 
šeriems. metams vienišo kalėji
mo, automobilių bazės viršinin
kas Han’as — 
metams tokio jau 
si kiti, išskiriant 
buvo paleisti be 
teisti terminams nuo vienu iki 
trejų metų kalėjimo. Iš Semio- 
novo atimta ir Raudonosios Vė
liavos ordenas, kuris pirmiau 
buvo jam suteiktas, ų

rezignavimą 
to nėra nei kalbos.

Alianty konferencija 
Londone

aštuoneriems i 
kalėjimo. Vi- 
penkis, kurie 
bausmės, nu-

3 VAIKAI SlUiDEGĖ

IR()NT0WN, Ohio, liepos 
18.— Coal Grove, netoli nuo 
lrontowno, sudegė nedideli 
Alberto Barbero namai. Kar
tu sudegė įr trys jo vaikučiai.

LONDONAS, liepos 18. — 
Aliantų konferencijoj Anglijos 
ir Francijos nuomones dides
niais klausimais kol kas taiko
si, skiriasi tik vienu punktu — 
dėl Vokietijos pribaudimo me
todų.

Anglija norėtų, kad butų 
duota generaliam reparacijų 
agentui galios vetuoti (atmest 
ti) arba kiek suvvelninti ašt
rią bausmę Vokietijai, jeigu 
jis matys, kad Vokietija ne sa
vo noru nepildo savo privalu
mų.

Prancūzai šitam priešinas, 
bet jų priešingumas nėra 
grieštas, ir lodei veikiausia 
bus rasta budo susitarti.

ORAS
KAUTYNĖSE DEL ĮŽEIDIMO 

MOTERIŠKĖS 7 ŽMONĖS 
ŽUVO

Chicago ir apielinkė. — Šian
die niaukstosi, vakarop galima 
laukti lietaus; mažumą šilčiau; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
sieke 600 F.

šiandie saulė teka 5:29, lei-* 
džiasi 8:23.

PINIGŲ KURSAS
0

Vakar, liepos 18 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų .............. $4.55
Danijos, 100 kronų .............  $16.09
Italijos, 100 lirų .................. $4.33
Francijos, 100 frankų ............  $5.10
Lietuvos, 100 litų ................ $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.41
Olandijos ,100 florinų........ . $37.87

", Suomijos, 100 markių ............ $2.25
' Švedijos, 100 kronų ........... $26.64

Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.21

I jISAiBONAS, Portugalija, 
liepos 18.-- Parko policininkui 
pabarus kareivį dėl užgavimo 
moters negražiais žodžiais, ki
lo kautynės, kuriose buvo už- 
mušti keturi gvardininkai, vie
nas kareivis, viena moteriškė
ir vienas policininkas.

LATVIJOS VALSTYBĖS 
ĮSTAIGOS PRIEŠINGOS 

VALDININKŲ MAŽI- 
NĮMUI.

RYGA (E.). — Latvijos val
stybės įstaigos i$sįrei|Kė prieš 
valdininkų skaičiaus sumažini
mą. Kai kurios įstaigos prašo 
valdininkų skaičių net padidin
ti. Bendras valstybės įstaigų 
valdininkų skaičius dabar sie
kia 40,000.

AREŠTUOTAS LAIS
VAMANIS.

Kairių
PERŠOVĖ VAIKINĄ.

KAIRIAi [ŠNJ.
[bažnytkaimio (Šiaulių vals.) gy
ventojas beturtis džiovininkas 
• kurpius laisvamanis ■— tolstojie.ŠILĖNAI, šakių ap.

gūžės 28 d. pas ūkininką Mot. tis Pęanas Aitmanas yp. svarb. 
Martinkevičių ūkio reikalais at- bylų, tardytojo p. šąbanevi
jojo jo giminaitis J. česnavt- čiaus įsakymu is Kaimo š.-ffl. 
čius. Kieme susitiko ūkininko gegužio 19 d. tapo areštuotas ir 
seserį Oną Martinkevičaitę ir su išvemtas į Kauną.
ją ėmė kalbėtis. Staiga mergi-j Pranas Aitmanas jau treti 
na išsitraukė brauningą ir šovė metai kaip dirbo kulturos-švie- 
į česnavičių. $sai krito. Mar- timo darbą Kairiuose: platino 
tinkevičaitė buvo besišau jauti ir ( “Kultūros” b-vės knygas ir “At- 
pati, bet nepavyko. Ji jau dau- • gimimą”. Jis yra nariu vietos 
giau kaip dešimt metų buvusi kulturos-švietimo dr-jos “Spin- 
praradu^i su tuo vaikinu savo dūlys”. »

Pinigai Rusijon 
Telegramu- 
$1

Naujienų pagalios tapo užmegsti tiesio
giniai ryšiai siuntimui pinigų Rusijon tele
gramų panašia systema, kaip siunčiami 
Lietuvon. Rusijon vienok negalima pa
siųsti piniginio telegramo už 50c., kaip Lie
tuvon, o išeina , už telegramų visas doleris. 
Tai vienok yra baįsiai pigu, kada žinoma, 
kad visur kitur be trijų keturių dolerių tele
gramų pinigų Rusijon negalima pasiųsti.

Siunčiami Rusijon per Naujienas pinigai 
telegramų bus išmokami j dvi, tris, ketu
rias, penkias ir šešias dienas Maskvoj ir 
vietinėse Rusijos pastose.

Siųsti Rusijon pinigus galima červoncais 
ir doleriais, červoncų kursas šiandien sto
vi $5.50 už vienų červoncų. Siunčiant dole
riais negalima siųsti mažiau kaip $10.00.

Lietuvon ir toliaus už telegramų reikia 
mokėti tik 50 centų.

Siųskite savo giminėms Lietuvoj ar Ru
sijoj pinigus telgramu per Naujienas. Tai 
pigiausias ir greičiausias patarnavimas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.
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‘Musų Kraštas’
Š. m. birželio mėn. 10 d., at- 

kalendoriaus 
“Kaip apsi- 

Tos musės 
man įkyrėti.

plėšęs “Šviturio” 
lapelį, perskaičiau, 
ginti nuo musių”, 
šiemet jau spėjo 
Malonu butų nuo jų atsikračius.
Bet ką čia tuos kalendorių ple
palus supaisysi. Daug stebuk
lingų vaistų jie prirašo. Kasinė
tai skelbia vaistus, kuriu pagal
ba ir ant delno galima užsiaugin
ti plaukus, plikiai gal nemažai 
pinigų tiems vaistams išleidžia, 
bet vis tiktai palieka plikiais. 
Taip jau aš pripratau tų kalen
dorių patarimų neklausyti, kad 
ir šį patarimą numečiau į šalį.

Bet, keturioms dienoms pra^ 
slinkus, nusiperku už 20 c.naują 
Šiaulių laikraštį “Musų Kraš
tas” ir skaitau jame “naudingą 
patarimą” ir “gerą būdą nuo 
musių .apsiginti”. Na, manau 
sau, čia tai jau pataikiau. Nors 
tasai patarimas iš mano minėto
jo kalendoriaus lapelio ištisai iš 
rašytas, bet rimto katalikiško 
laikraščio “M. Kr.” pripažintas 
geru ir naudingu. Toksai “visuo
menės ir kultūros” laikraštis ne
išmėginęs negi galėtų to pata
rimo taip nuoširdžiai savo pat 
pirmajame n-ryje rekomenduoti. 
Katalikas—ne apgavikas — ne
meluos.

Tuojau nubėgau į aptieką, nu
sipirkau 100 gr. 40% formalino 
už 2 litu ir tą pačią dieną užtai
siau tbms prakeiktoms musėms 
sulig “M. Kr.” rekomendacijos. 
GriŽipriu — mano musės to ska
numėlio neragauja. Ir diena ir 
kita praėjo) k.jiaujo pieno pri
pyliau, dar kartą> / užtaisiau, o 
musės nė nežiūri, labiliu yoj a u 
5 lėkštės, pieno porą kvortų 
sudergiau, formalino už 2 litu 
išaikvojau, o per savaitę laiko 
tiktai dvi muses nunuodijau. O 
lupiku, kurį aš pats iš lazdelės ir 
seno odos gabalo esmi pasidaręs, 
kasdieną jų išmušu dešimtimis 
ir niekas man nekainuoja.

Rimtam “visuomenės ir kultū
ros” laikraščiui, leidžiamam “vi 
suomenės darbuotojų, kuriems 
visuomenės gerove rupi”, “atsi
žiūrint visuomenės labo”, “ke
liant kultūrą ir rengiant musų 
šaliai geresnį ateities rytojų”, 
duodant savo . skaitytojams 
“naudingų patarimų bei pamo
kinimų”. kaip “M. Kr.” kad skel 
biasi, labai nedera semti savo
mokslus iš sieninio “Šviturio” 
kalendoriaus, juos vogtinai per- 
spauzdįnti ir, visai nepatyrus da
lyko, savotiškai patenkinti.- Tai 
yra visuomenės apgaudinėjimas, 
bereikalingai ištraukiant iš ki
šenės keletą taip brangių litų.

Jeigu jau tame pačiame n-ry- 
je, ir dagi pirmajame, tik-ką par 
skelbus savo programą, užtenka 
vienas kitam ir sau pačiam prie
šingų mokslų, tai jau aišku yra, 
ko vertas ir patsai laikraštis, jo 
busimieji, n-riai ir jo leidėjai. 
Tu r būt ne daugiau verti yra ir 
kiti “M. Kr.” mokslai. Palyginus 
abu Šiaulių savaitraščiu man 
aiškiai prisiminė pasaka apie du 
bosu (dvie bočki) iš rusų pra-
džiamokslio, aišku buvo, kuris 
bosas tuščias, o kuris pilnas. 
Pagyrų puodas netaukuotas— 
pamaniau safi ant galo.

Taip aš ir pakračiau rankas 
nuo ta kataliko “M. Kr.” (tiktai 
nepamanykite, kad M. Krupavi
čiaus!) ir jo mokslų nuo pat jo 
pirmo numerio.

—žemaičių Balys.
▼

t Vien tik Lietuvių krautuvė

tas Kaune vis, 
plačiau siaučia

Jau iš seniau, net dar prieš 
karą, Kaunas buvo Lietuvos kle
ro lizdas. Kaune kaip buvo, 
taip ir yra kunigų Seminarija, 
kame gerokas pulkas Lietuvos 
juodais rūbais padengtos jau- 
nuomenės mokinasi į kunigus. 
Šiaip kunigų kaip žydų-lapsardo 
kų kasdieną Kauno gatvėse su
tiksi vaikščiojant. Kai kurie su 
plačiais portfeliais •pažastėse 
kažkur skubinasi, kad net skver
nai raitosi, — tai visokį kuni
gai politiekiai ir kandidatai į 
ministerius bei ministerijų de 
partamentus. Kiti stori pilvus 
išvertę, kad jokiu bildu savo ko
jų nebesimato, — tai storieji 
Lietuvos prabaščiai, kurie su 
visokiais reikalais kasdien iŠ 
provincijos į Kauną atvyksta 
geležinkelių, Nemunu, savo ark
liais arba automobiliais. Visi vis 
atvyksta su svarbiais reikalais, 
•su gudriais patarimais arba pa
siimti iš savųjų konfratųi pata
rimų, kaip kur ką daryti, kaip 
ką veikti, su kuo kovoti, su kuo 
ranka rankon eiti...

Ne naujiena Kaune pamatyti, 
taip vadinamų, “dvasiškų asa- 
bų” ir moteriškos lyties — zo-

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant j kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Scredą, 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 Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk
menų klauskis vie 
tos agento arba

/ F
komnkiy arbą kaip vietiniaiĮtuvos mokykkftn^ 
žmęnės mėgsta įiemyškoms ar rkelius klerikalizmo mokyti, 
miniškoms vadinti. Ilguose juo-f** • 
duose rūbuose, galvos padengtos 
plačiomis juodomis skaromis — 
tai tikrosios mamos; paskui jas 
sekioja jaunos-jaunutės mergiš
kos taip pat į pusiau miniškas 
panašios ■— juodais ilgais rūbe
liais, baltoms apikaklaitėms, 
siauroms kepuraitėms.— tai mL 
niškos naujokės. Jų yisąs spie
čius yra susimetęs ' Žaliajame’ 
kalne “Saulės” namuose, 'tiidse 
tai namuose, kuriems anais me
tais Amerikos lietuviai, kun. Tu
mui ir rodos Olšauskui aukas 
renkant, taip gausiai doleraičius 
aukojo. Ten joms esą paskirta 
kambariai, ten joms parėdyta 
esą altoriai, ten jos meldžiasi ir 
dykaduoniauja. Ir vis tolyn tan
ky n tenka pamatyti Kauno tų 
“nekaltų avelių”; matyt jų avi- lig šiol kunigų nepaimta, tą jię, 
nyčia vis didėja ir platėja ir nesi stengiasi paimti. Ir visą Lietu- 
gėdi net viešai gatvėse rodytis.
Girdėtis, buk jos rengiamos Lie- nigišką klerikališką.—Pl br.

9

jaunus vai-

f Negana viso to. Ir “tėvai” jė
zuitai Kaune jau stiprokai įsikū
rė. Jau jie ir namus savo (Ro
tušės aikštė No. 12) turi. Jau 
jie šiemet rudeny atidaro klasi
nę vyrų gimnaziją, kur pirmoj 
vietoj bus mokoma* Ibtynų kalba, 
O kas.jos nenorės — galės pa- 
ikei’šti vokiečių kalba. Ko tie 
ježuitai tėti mokys, dar kol kas 
■ne skelbia, bet jau išanksto ži
nomas' jėzuitų mokslas.

i
Tik pagalvokit: bažnyčia, prie 

kurios visi tamsuoliai prisirašę, 
kunigų rankose, mokykla — ku
nigų rankose, valdžia — kunįgi 
rankose, bankai—kunigų ranko
se. Kop^raciją stęngė^i kunigai 
į savo globą paįmti,. bėjucktr kol 
kas, jiems nepasisekė. • Į£ąfe dar

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITRS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. >

vą jie nori padaryti grynai ku-

1 . . .u, — .......-..———   — I..|' 1^.1.- . ' " y  
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Didelis Pratuštinimo
išpardavimas

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

...........................i. . „ i. ■ ■■
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Perlinės Queen Koncerti
nos yra Geriausios

Padarytos iš 76 ir 102 raktų, 
oktava ir trigubos. . Visos pir
mos klesos plieniniais reeds. 
Dailaus užbaigimo arba gra
žiai išmargintos. Neapsigaukit, 
•žiūrėkit, kad ant koncertino bu
tų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.
KATALIOGAS ATSIUNČIA

MAS DYKAI.

Vitak-Elsnic Gompany
Successor to 

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avė.,

Chicago, Iii.
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Dr. Chiropractor ir 
yVkušerka

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.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

V
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S, L HBION ftS CO.

809 W. 351h SL Chicago 
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. *

Vertė šių puikiu aprėdalų yra 
taip maža kaip $2.58

Kiekvienas rūbas yra puikiai padary- 
’ tas. Canton crepe, satin-faced, can- 

tons, messalines ir kitokios dre-
**.............. $12.75
Yra negirdėtai žemos kainos kuomet 
jus atkreipsite atydą į jų individuališ
kumų ir gražumų.

Šis išpardavimas dabar eina ir 
jus geriau pasiskubinkite j jį.

Dm STYLE SHOP r
3401 So. Halsted St.

Registruojanti Pianai Pagamina Muzikantus
- v

Skambėjimą# bekeik netikėti
nas —i ari'ne‘taip -4- be jokio 
techniško išsilavinimo. Kiekr 
.viena# mylėtojas geros muzikos 
gali groti- Gulbrąnsen. Regis
truojantį pianą sU tokiu pat 
išreiškimu ir jausmu kaip ir 
profesionalis pianistas. ■

Netikėtina? Galbūt. ( Bet 
tikra tiesa! Mus galite greit 
užganėdinti» save apie tai — 
persitik^Ųikite. Patirkite — iš 
pirmų rankų. Tegul jūsų pačių 
akys ir ausys pertikrina jus! 
Išmokite kaip — su pagelba 
raktų nuspaustų žemyn grojant 
Gulbrąnsen, bet ne numuštų že-

Musų Modeliai —
$420 — $495 — $575 $650

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

("1ULBRANSENV_Jlhe Ttegistering Piano

' u

( Ptyjįt kaip grojant paprastą 
grojikų pianą, registruojantis 
principas padaro lengva dėl jū
sų pagaminti muzikalį efektą 
taip gražiu, kaip jus norite.

2 metai išmokėjimui

PasiųNkite šitą dėl Gulbran- 
sen informacijų.

Vardas ..................... .»....... ......
Adresas ....... ’..........................

Nacianaliai Apkainuoti

WW

•viešą ir pajiegą eavedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant iimoktjlmo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS, Ptm.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

- Better than a Muttard Plaittr

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nito visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jar* and tubes 

Hospitat tise, $3.00

; '"TTt-r1---------r*   -------  -------- , I -----------................... ' ----------- j----------------- —s--------------------------------------------------—-------------

ISSIKIRPKtT Slį APLIMJĮ, tSPILDYKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
’-ę f ...

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

y

NAUJIENOS
t FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO. ILLINOIS

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

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE
. I

Vardas ir pavardė _______________________ _____ ____ __________________ _________  __ ...
« •

Numeris namo ar bakso..............-................. ........ gatvė ................ _.........  -..........
L 

Miestas .........r.............................. ................ 1_____ 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..................................    *—

Pastas ______________ _____________________ Apskritis________________________________

Siuntėjo parašas............................ .....L................ ............. ................
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 
j tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų.

♦ i J
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JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS.

2221 W. 22nd SU arti Laavitt St.
Telephonu Canal 2552

Valandos] 9 ryto iki 9 vakar*. Ša
radoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 5 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius 'Dokumentas, ' 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namu®, Farmas ir Biznins. Skoli
na Pinigu* ant pirmo morgitiae* 

lengvomis iilygoml*. ■

JOHN I. BAGDIIUNAS'
ADVOKATAS

Veda bylai Teismuose, Egzami
nuoja Apiaktus, Padaro pirkimo ir 
pardavfnio' Dokumentus ir įgaliojimu.

7 South Dearborn Street 
ROOM 16S8 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. BANES, Advokatai 
▼al.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
7t West Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3208 So. Halsted SO.

Yąrd* 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S'L, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.i Pullman 6877.

A. A. OLIS 
ADVOKATAS'

11 S. La Šalie SL, Room 2001
Tel. Randolph 1034 —— Vai. nuo 9 I 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 67 5 

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

v. w. rutkauska ?'
Advokatas

29 Se. La Salk St. Room SM 
Tel. Central 6390

Vak. >223 S. Halsted SL, Chicaga.
Tel Yard* 4681

) Flamingo ir Apšildymo įrengimai 
j- ■ r Oiselio kainomis visiems. 
Pigiausi dabar raditėtoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po minėsią 
gpgučio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nito musų.

i PEOPLES PLUMBING AND
i ; HEATING STJPPLY CO.

490 Milwapkee Avė. and 
461 N Halsted St.

rĮaymarket 1018, Haymarket 4221
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Tie Gražus Stiklai
DUODAMA
DYKAI

už vieną tuziną 
lebeliy nuo

Wennerstens Bohemian Blend
Pilniausias Užganė 

dinimas
Musų vienatinis procesas išdirbimo, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNĮ SKONĮ ir galima ji LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra atlekama musų išdirbystėj. 
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausi užganėdini mą 
dei daugelio jo vartotojų, 
kitę jį.

J. ŽILOS
4248 So. Artesian Avė. 

Lafayette 3097
J. ATKOCHATLS 

5100 Archer Avė. Lafayette 2014
F. VAIČKUS

634 W. 35th St. Boulevard 7234

Pabandy-
filiui

MRAZEK’S GROCERY 
1915 Blue Island A v. ('anai 1101

JOS. WAIDZUNAS
1967 Canalport Avė. Canal 3054

MARQIJETTE MALT & HOPS 
PRODUCTS 

J. J. KAMINSKAS 
6250 So. Campbell Avenue.

JOHN WAIDZUNAS 
2558 W. 69th St. Proapect-4814

ALBERT LURIE 
& COMPANY 

1816 Blue Island Avė.
Canal 2762

VIENINTELE SAVO RĮĮŠIES LIETUVIŠKA KRAU
TUVE PIETVAKARINĖJ DALYJ MIESTO

».•> mrrterrriii-r
NAUJIENOS, Chicago, D1

KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mieli.
Parapijos piknikas su muštyne 

mis.—LSS. išvažiavimas.

Liepos 6 d. šv. Antano parapi
ja surengė pikniką Evergreęn 
darže.

s Kaip tik po pietų žmonės ėmė 
rinktis į daržą, kad pasimačius 
su viens antru ir broliškai pasi
kalbėjus, o taipgi pakvėpavus 
tyru oru, kaip ištinka kivirčai 
tarp tūlų vaikėzų, sakoma už 
merginą, o gabaus ir muštynės. 
Pralaimėjusieji 
ginęs pozicijas 
leidžiasi miesto

I kus apie porai
I net trys automobiliai su naujo
mis spėkomis, kurių armija yra 
tikrai tarptautinė, nes netik lie
tuvių bei svetimtaučių, o ir juo- 

Idukų matėsi tame sustipnjnimo 
latake. Tečiaus tie, kurie Kartą 
jau buvo įgiję pergalę irgi ne
snaudė, jie laiku patėmijo tą 
maišytą armiją ir prie daržo 
vartų sėkmingai atrėmė taip 
stipriai, kad užpuolikai buvo 
priversti palikt vieną savo auto-1 
mobilių, kuriuo jie atvažiavo.

! Rezultatas yra toks: Kriau- 
čiui koją išmušė prastam ran
ką išmušė, kiti kiek menkiau 
nukentėjo. Sakoma, gavęs kumš
tinių ir kun. Boreišis. i

Puolikai ir antrą mūšį pralai
mėję visgi nenusiminė. Jie pra
dėjo vesti “gorillą warfare”: už 
puolė gryžtančius iš pikniko ant 
Michigan gat.; tečiaus tiems 
pasisekė pasislėpti; užtat jie pa
sigavo visai nekaltą žmogų ties 
Lietuvių Svetaine ir smarkiai 
sumušė.

Vis tai ženklas, kad tūliems 
musų žmonėms trūksta net pa
prasčiausių civilizacijos dėsnių.

—P. Jurkšaitis.

pirmas strate- 
nenusim’ena ir 
link. Prasi in- 

valandų atguža

LSS. 116 KP. IŠVAŽIAVIMAS.

Liepos 20 d. 116* kuopa rengia 
išvažiavimą arba “Basket Pic- 
nic” į Bab-lo Parką. Botas išeina 
nuo Bate Str., kaip 9 vai. ryte. 
Todėl visi prisirengkit sau bas- 
kutes, įsidėkit skanių užkand
žių, o Nedėlios ryte marš į Bab- 
lo Parka.

Bab-lo Parkas yra viena iš 
gražiausių vietų pasilinksmini
mui ir pakvėpavimui tyru oru.

Išlipę iš “boto” pasukit po kai
rei, ten bus aprinkta vieta, kur
visi lietuviai apsistos.

Pikninke kalbės d. P. J. Mil- 
ton ir kiti, kurie darys praneši
mus iš Cleveland’o prugresyvės 
konferencijos ir S. P. Konven
cijos. '
—LSS. 116 kp. Reng. Komisija.

VIENAS METAS LIETUVOJE
1 Dabar jus galite gau 

J tie J. V. Valdžios
certifikatą leidžiant 
jumis būt iš Jung- 
tinių Valstybių 
šešis mėnesius, (su 
privilegija pailgini

mo dar šešiems mėnesiams) be pri
skaitymo prie kvotos.

Kuomet jus planuojat kelionę į 
tėvynę, keliaukit ant vieno iš ge
riausių J. V. Valdžios laivų per 
Jungtinių Valstybių Liniją.

Trečia kliasa ant šių laivų nėra 
tarpdėnyse. Švarus, puikus, išvė
dinti kambariai dėl 2, 4 arba 6 
žmonių; geras valgis; priimnus pa
tarnavimas; didelės dėnys; beno 
koncertai. 0

Ištirkite J. V. Valdžios laivus 
pirmiausia.

UNITED STATES LINES
45 Broadway, i New York Gity 
110 So. Dearbom St., Chicago, III. 

Managing Operators for 
United States Shipping Board.

Garsinkitės “Naujienose”

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudi 
jimas apsireiškia, kreipkitės Į paty 
rūsį lietuv} akinių specialistą.

Akinių kainos Ūmesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v. 
Nedšliomdn nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

1___________ ‘ ___ i__‘. 1 t_ ?_ ' -i .... - : .

rml. BlvcL 8188

M. Woitlwwl* 
BANĮ 8 

AKIMERKA
Tariu patyrime 
Pasekmingai p» 
tarnauju mota* 
rims prie gi“čp* 
mo Iriekvienansf 
atsitikime. Taikli 
ypatišką prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

8118 South 
Halsted St.

MĮg^DR. herzman^b
—iš RUSIJOS—

I
 Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyra, moterų ir vaikų pagal naa* 
jauslus metodus X-Rajp ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS i Nuo 10—12 pietą. 
Ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal
į Dr«.lN0»SI
( Boulevard 4180

8410 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vaL vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos} nuo 10 iki 12 (lia
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nerišliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

. ........... . ....- ...................... /

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

...................... . ■ - . <|J

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 4710 St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nao 6
Ud 8 vai. vąk. Nerišliomis nuo 8 

iki 2 vai. po plotą.

ROSELANDO OFISAS i 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tol. Pulman 6147

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATL 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Te). Boulevard 4774

Mrs, MIGHNIEVICZ - VIDIK1ENE
AKUŠERKA

8191 So. Halsted StM kampas 31 gat.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Tel. 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
8 ryto iki 1 ;pę 

i pietų, nuo 6 iki
9 vai.,vakare.
k .. •

AKIŲ LIGAS

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 truput) mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėme ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^
Kampas 18 gatvšs

Ant *reeto augšto virš Platto ap- 
tiekos tambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare.

Nerišlioj nepriimam ligonių
. - — - --

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

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

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

Telephone Lafayette 4543

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams. •

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i |
9 iki 12. 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare 1

4608 S. Ashland Avė., ,
netoli 46th St., Chicago, Dl. i

■ i i ■■ I ..................... R

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

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

nuo 6i80 Ud 7i8l vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan Stn Chicago.
Telephone * 

Boulevard 2169
Valandos 

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

Garsinkitės Naujienose

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

. arti 81 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kadžiu Avė. Phone 
Lafayette 0076. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8160 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 18 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

. .............................

Dr. M. žilvitis
DENTLSTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

\ —....... — i ...............................

Francuziškas Daktaras
z

Specialistas kraujo, odės, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa9 1800 S. Ashland Avė., rtt 
viršaus Ashland State Bank:

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 6 Ir 8 Ud 10.
Nerišlioj nuo 2:80 Ud 4:30 po pietų•

Biuras 4848 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette ,
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Kditar F. Arigaįth

1789 South Ralstod 
Chicaro, III.

Tslephone RooMvalt 85M

Subscription Ratas i 
per yaar in Canada. 
per year outaide ot Mc^įp- 

JS.00 per year in Chicafo.
8c per cery.

Entered as Second Class Matrei 
tfarch 17th, 1914, at the Post Offics 
•f Chicago, III., undaz the act o* 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iisklrian 
takmadienius. Leidžia Naujieną 
irevl, 1739 So. Halsted St, Chicag' 
01. — Telefonas i Reosovalt 8«>33

Luimosajimo Kalnai
Chicago je — paltui

Metams....... ................ ............— $8. *5*
Pusei metų 4.00
Trim* mėnesiams  ............... 2,00
Dviem minaaiam_________ --
Vienam minėsiu! „ ...... - .75

Cbicagoje per neiiotajisl
Viena kopija-------------------- — 8*
Savaitei —,----------- ....— 18c
Minėsiu!7U

tevienytose Valstijose, ne Chicago je. 
paltui'

Metama -------------------------- >7.00
Pusei metą ..... - ’ . 8-50
Trims mėnesiams ■>..................—- 1*75
Dviem mSnesiaiG  —................  1*25
Vienam minėsiu!     >71

Kalbame čia apie ameri
kiečius lietuvius. Viename 
laikraštyje skaitome šito
kius “Sandariečio” dūmoji
mus po atsisveikinimo su 
Neo-Lithuanijos. korpordei- 
jos atstovu, p. Marčįulioniu:

“Mums, Amerikos lietu
viams, dar kartą bus aiš
ku sekami dalykai. Pir
ma, kad tuos (ypač tuos, 
ku^ie dirbo ‘kultūros’ dar
bą sykiu su Neo-Lithua
nijos studentais) apgavo 
pora vaikagalių, pasirin
ko sau aukų ir išvažiavo iš 
kur atvažiavę, ir pasiliko 
tuomi, kuo jie buvo...”

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) •’ t .

Metami .—................. ........—- $8.00
Pusei metą .........  4.00
Trims mėnesiams ______ ___  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Automobilių fabrikantas 
Henry Ford išsiuntinėjo vi
siems savo agentams dideles 
gražias prezidento Coolid- 
gę’o fotografijas su prašy
mu iškabinti jas žymioje 
vietoje. Tai yra agitacija 
už republikonų partijos kan
didatą. Fordas, matoma, 
nori atsilyginti Coolidge’ui 
už jo prižadėjimą padėti 
Fordui gaųtį Musele Shoals.

Fabrikantas turi dau- 
giaus, kaip 20,000 agentų, ir 
retas jų išdrįs pasipriešinti 
jo valiai. Bet kažin, kaip 
pažiūrės žmonės į tai, kad 
tas milionierius mėgina sa
vo biznio organizaciją pa
vartot politikos reikalams?

Šitą nusiskundimą iššau
kė incidentas p. Viniko išlei
stuvių vakarienėje, Brook- 
lyne, kur tarp kitų dalyva
vo ir augščiaus minėtasai 
studentas. Gavęs žodį, jisai 
griežtai pasipriešino “Tėvy
nės” redaktoriaus kalbai, 
kurioje buvo išreikšta nepa
lanki nuomonė Lietuvos kle
rikalams. Pasak Marčiulio
nio, Lietuvoje “viskas gera”, 
ir tame,, kad klerikalai iš
spyrė iš valdžios liaudinin
kus ir pasiryžo vieni šeimy- 
ninkauti, taip pat nesą nie
ko blogo: VKad ir dabarti
nė valdžia kitokia, tai vis- 
tiek ji yra žmonių valios val
džia. Ji yęa gera. Visi lie
tuviai ir visi lietuviškai vei
kia!” x t;

Po šitų korporanto parei
škimų sandariečiams, kurie 
tų vakarienę rengč, staiga 
atsivėrė akys. Ką gi mes 
rėmėme? klausia jie savęs. 
Kieno labui pinigus dėjo
me ? Kodėl nepaklausėme 
Lietuvos veikėjų, kurie mus 
net kabeliu perspėjo?

Eugene V. Debs parašė 
atsišaukimą į socialistus, ra
gindamas juos remti tuos 
nutarimus, kuriuos Socialis
tų Partija padarė paskuti
niame savo suvažiavime, 
Clevelande. Jisai džiaugia
si, kad socialistai nutarė ei
ti išvien su Progresyvio Vei
kimo konferencija, nes toks 
bendradarbiavimas duoda 
vilties, kad netolimoje atei
tyje susikurs Amerikos 
Darbo Partija.

Apie konferencijos indor- 
suotąjį kandidatą į preziden
tus senasis Amerikos socia
listų veikėjas sako:

“Nors Robert M. La 
Follette nėra socialistas, 
bet mums nereikia kaisti 
arba teisintis dėlto, kad 
mes jį remiame šioje ko
voje. Per visą savo gyve
nimą jisai, kaip vyras, 
stojo už teisybę, kaip jisai 
ją suprato; jį begėdiškai 
niekino ir persekiojo nela
bosios plutokratų jėgos, 
vienok ir pikčiausieji jo 
priešai niekuomet nedrį
so įtarti jo asmeninį pa
dorumą arba jo politinių 
tikslų sąžiningumą.”

Jes, šery. “Pora vaikaga
lių” ėmė ir apgavo didelius 
vyrus, kurie nuolatos visam 
svietui sako pamokslus apie 
politinę išmintį!

Dabar jau ir jie patys ma
to, kad tapo apgauti. Bet 
kaip butų buvę, jeigu p. 
Marčiulionis butų dar tru
putį pakentėjęs ir neišsi- 
pliauškęs toje vakarienėje? 
Sandariečiai butų taip ir pa
silikę, pilni pasididžiavimo, 
<ad jie rėmė prakilnią kul
tūros misiją.

Antra vertus, ko ant Mar
čiulionio pykti? Juk jisai, 
ie abejonės, pasakė tiesą, 
kad dabartinėje klerikalų 
valdžioje “visi lietuviai ir 
visi lietuviškai veikia.” Ar 
Krupavičius ne lietuvis? Ar 
Tumėnas ne lietuvis? Ar 
Čarneckis ne lietuvis? Jei
gu sandariečių vyriausias 
principas yra “lietuvybė”, 
tai korporanto argumentas 
yra nesumušamas.

Apžvalga
DEL SOCIALISTŲ TAKTIKOS

Amerikiečiai yra gana 
naivus žmonės. Gražiu žo
deliu juos bent kas lengvai 
pasigauna . •Praėjus kuriam 
laikui, jie paskui patys ste
bisi, kaip tai galėjo taip at
sitikti, - .

Vienas musų skaitytojas ra
šo: #

“Skaitant ‘Naujienų’ No. 
170 redakcijos straipsnį apie 
Clevelando konvenciją, man 
paliko neaiškių dalykų, todėl 
turiu už garbę paklausti apie

“Skaitome: ‘Mes niekuomet 
neprivalome užmiršti, kad vie
nas dalykas yra suprasti tam 
tikrą idėją, o visai kitas daly
kas yra įvykinti ją.’

“Vienaip suprasti, o kitaip

daryti (? “N.” Red.) — kaip 
, tai išeina?“

Paaiškinimas
Kaip išeina? O-gi ve kaip. 

Tamsta pavyzdžiui, žinai, kad 
pamatas, iš kurio kyla darbinin
kų vargai — neturtas, neužtik
rintas rytojus ir t.t., — yra tam 
tikra dabartinės visuomenės 
tvarka. Kadangi sako, jogei 
visos žmonijos bėdos pareina 
nuo to, kad žmonės užmiršta 
Dievą, nepoteriauja, neduoda 
“afierų“, nepildo “prisakymų“ ir 
“griešija“. Kiti vėl aiškina, kad 
kiekvienas žmogus yra savo li
kimo ponas: jeigu jisai yra iš
mintingas, darbštus ir gabus, tai 
jisai gali pasidaryti turtingas ir 
laimingai gyventi. Treti, paga
lios, verčia kaltę dėl žmonijos 
bėdų ant blogos valdžios arba 
ant neteisingų vadų. i<;

Tamsta su toms nuomonėms 
nesutiksi, kadangi esi įsitikinęs, 
jogei tos nelaimės, kurios spau
džia darbininkus ir milionus ki
tų žmonių, pareina pirmų-pir- 
mjausia nuo tam tikro visuome
nės sutvarkymo. Norint tas bė- 
das pašalinti, reikia Tamstos su
pratimu, pakeisti visuomenės 
tvarką.

Tai yra mintis, iš kurios išei
na visi socialistų samprotavi
mai. Bet tos minties laikosi ne 
tiktai socialistai. Jos laikosi ir 
bolševikai. Ją skelbė jau net ir 
toks žmogus, kaip Thomas 
More, kuris gyveno keletas šim
tų metų atgal. Bet ar visi šitos 
minties šalininkai turi vienodą 
supratimą 
būdą?

Anaiptol.
More manė, 
tvarkos pakeitimui reikia sugal
vot geręsnės tvarkos planą, jį 
gražiai nupiešt ir paskui prikal
binti žmones, kad jie priimtų jį. 
Tą jisai ir darė, rašydamas savo 
garsųjį veikalą “Utopija“.

Šių dienų socialistai į tokį 
tvarkos keitimo būdą visai neti
ki. Jie žino, kad visuomenės 
gyvenimas eina tam 'tikru ke
liu, kuris nepriklauso nuo atski
rų žmonių vaitos; Jį nustato 
tam tikri reikalai, kurie verčia 
žmones elgtis taip arba kitaip. 
O tie reikalai, savo keliu, atsi
randa, kaip rezultatas to, kokiu 
budu žmonės gamina savo gyve
nimo reikmenis. žemdirbio-
ukininko reikalai yra vienoki, 
fabriko darbininko — kitokį, ka
pitalisto bankieriaus reikalai dar 
kitokį.

Iš šito supratimo socialistai 
daro dvi išvadas. Viena, kad ne 
visuomet žmonijai tinka ta pati 
tvarka. Reiškia — ne visuomet 
gali būt įvykinta tokia tvarka, 
kokios mes norime. Gražią “uto
piją“ nupiešti yra nesunku (po 
to, kai jau Thomas More paro
dė, kaip tą padaryti), bet reikia 
žiūrėt, ar ji yra galima tose są
lygose, kuriose mes gyvename.

Antra ,panaikint dabartinę vi
suomenės tvarką gali norėt tik
tai tie, kuriems jį yra žalinga; 
bet ją naikinti nenorės tie, ku
riems ji yra gera. Todėl butų 
visai bergždžias darbas mėgint 
atversi prie socializmo turtin
gųjų klasių žmones. Socializmo 
idėjai reikia stengtis gauti dar
bininkus. O kad jie galėtų tą 
idėją įvykinti, tai jie turi būt 
gerai susiorganizavę, apsišvietę 
r įgiję praktiško patyrimo vi

suomenės reikalų tvarkyme. .
Socialistai tuo budu sako, 

<ad socializmas yra darbininkų 
pasiliuosavimas; juos paliuosuo- 
;i negali niekas kitas, kaip tik
tai jiė patys.

Kitaip protauja bolševikiški 
komunistai. Jie siūlo “sutrum
pinti“ tą kelią, kuris veda į ge
resnę visuomenės tvarką ,ir į- 
rodinėja, kad visai nesą reikalo 
auktj, kol susipras, apsišvįes 
ir susiorganizuos visa darbinin
kų klasė arba bent didelė josios 
dauguma. Pašalinimai kapita- 
izmo sistemos ir įstėigimui so

cializmo, jų nuomone, pakanka, 
kad susidarytų gerokas būrys 
pasišventusių ir drąsių kovoto- 
, ų, kurie, gerai progai pasitai
kius, pasigrobs 
savo rankas ir

apie jos įvykinimo

Minėtajai Thomas 
kad visuomenes

valdžią į 
paskui

i

vi- 
bol-

Clevelando

jėga padarys permainą 
suomenėje. Socializmą 
ševikai nori įvesti, nepaisant 
daugumos darbininkų pritari
mo arba net prieš tos daugumos 
valią.

Čia mes matome vieną idėją, 
bet tris visai skirtingus vykini- 
mo budus. Taigi ar ne. tiesa, 
kad idėjos supratimas yra vie
nas dalykas, o jos vykinimas 
yra kitas dalykas?

Skirtumas, apie kurį mes kal
bame, yra ne tarp supratimo ir 
darbo, bet tarp tikslo ir priemo
nių.

Antras klausimas
Musų skaitytojas rašo toliaus:, 

t I $ l 
“Toliaus skaitome: ‘Šita 

•taktika gal ir butų buvusi sėk
minga, jeigu socialistai butų 
buvę neklaidingi žmonės. Bet 
jie padarė daug klaidų ir tuo 
sutrukdė savo darbą.’

“Reiškia—I. W. W. ir ko
munistai jau pirma suprato 
socialistų klaidas, 'O socialistai 
vėliaus, būtent
kūnvencijoj. Ar ne taip išei
na?“ .
Tai truputį keistas klausimas- 

Kokias socialistų klaidas “Nau
jienos“ minėjo? Vieną štai ko
kią: socialistai kitąsyk mėgino 
steigti partines darbininkų uni
jas kovai su nesocialistinėmis 
unijomis. Iš to, tarp kitko, at- 
s^-ado I. W. W. Kodėl gi musų 
skaitytojui rodosi, kad šitą klai 
dą “aidoblistai“ suprato, ir dagi 
ankščiau už socialistus? Juk yra 
faktas, kad “aidoblistai“ da ir 
šiandie tos klaidos nesupranta!

Kovoti su nesocialistinėmis 
unijomis pradėjo dai’ senoji So
cialist Labor partija, kuriai va
davo De Leon’ąs. Ji dėlto ir 
sunyko, l<ad ji taip darė. Pro
tingesnieji žmonės, matydami, 
kad tokia taktika neveda prie 
nieko gero, pasitraukė iš jos ir 
įsteigė Socialist Party. Vienok 
ir Socialistų partijoje vėliaus at
sirado De Leono pamėgdžiotojų 
(žymiausias tarp jų buvo Hay- 
wood’as)i.r jų pastangomis buvo 
sutverta Industrinių Pasaulio 
Darbininkų unija, kuri norėjo 
suardyti Amerikos Darbo Fede
raciją. Pradžioje tą uniją karš
tai rėmė ir Debsas. Bet “indus- 
trialistai“, laikui bėgant išvirto 
sindikalistahs (politinio veikimo 
priešais) ir socialistams teko nu
traukti su jąis ryšius. Žalos so
cialistiniam judėjimui tečiaus 
iš to viso pasidarė labai daug.

Antra klaida, kurią mes minė
jome, buvo ta, kad socialistai 
dažnai visai be reikalo užgaulio
davo kitaip manančius darbinin
kus ir tuo budu atstumdavo juos 
nuo savęs. Kodėl musų skaity
tojui rodosi, kad “aidoblistai“ 
arba komunistai šitą klaidą su
prato pirm'iaus už socialistus?

“Naujienos“ tikrai to nesakė. 
O yra faktas, kad “aidoblistai“ 
dar iki šiol tik su panieka moka 
žiūrėt į darbininkus, priklausan
čius didžiausioms unijoms, ir 
ypatingai į tuos darbininkus, 
kurie šiokiu ar tokiu budu daly
vauja politikoje. Apie komunis
tus gi tai nė kalbėt nereikia: vi
si žino, kaip piktai jie plusta ir 
šmeižia kiekvieną žmogų, kuris 
neremia jų kromelio.

Socialistai dabar mėgina ar
čiaus susidraugauti su nesocia- 
listais ^darbininkais, bet yrą ne
tiesa, kad Clevelando konvenci
joje jie sugalvojo kokį tai prin- 
cipialiai visai naują dalyką. Kad 
reikia veikti bendrai (bent iki 
tam tikro laipsnio) su pažan
giais -žmonėmis, kurie pripažįsta 
tam tikrą minimumą 
programo, Amerikos 
pripažįsta jau senai, 
karo laiku socialistai
tas, Maureris ir k.) dalyvavo 
Taikos ir Demokratijos konfe
rencijose, kurios plačiai varė 
agitaciją visoje Amerikoje. Tuo 
labtaus ^ociaįistai suprato rei- 
kaliį^nįąį didesnio susiartinimo 
su organizuotųjų darbininkų 
masėmis. Kai buvo tveriama 
Progresyvio Politinio Veikimo 
konferencija, kurioje vadovauja 
geležinkelių darbininkų unijos, 
tai socialistai ne tik pačioje pra-

džioje prisidėjo prie jos, bet ir 
buvo vieni iš jos iniciatorių.

Clevelande socialistai nutarė 
kartu su kitomis organizacijo
mis, dalyvavusiomis progresy- 
vėje konferencijoje, remti La 
Follette’o kandidatūrą į prezi
dentus. Tuo savo< žingsniu jie 
laimėjo du‘svarbiu dalyku: vie
na, tą, kad didelis skaičius orga
nizuotųjų darbininkų pirmu kar
tu Amerikos istorijoje dabar ei
na į rinkimų kampaniją nepri
klausomai nuo kapitalistų par
tijų ; antra, tą, kad dabar atsira
do viltis netolimoje ateityje į- 
steigti Darbo Partiją, panašią į 
Anglijos. 1

Nepriklausomas politinis vei
kimas ir Darbo Partija yra se
nos socialistų idėjos.

Trečias klausimas
Musų skaitytojas, pažymėjęs, 

kad “Naujienų“ straipsnyje bu
vo minėta trys partijos, prita
riančios socializmui, dar klausia, 
kuri jų “geriausia supranta so
cializmą“. čia eina kalba apie 
Socialistų partiją, apie Socialist 
Lafor partiją it apie .komunis
tus.

Mums rodosi, kad tas klausi
mas yra bereikalingas. Visi, ku
rie skaito “Naujienas“,, žino, 
kad mes stojame už Socialist 
Party ,o ne už ką kita. Mes esa
me pakankamai aiškinę, ir del- 
ko mes laikomės tokio nusistaty
mo.

Bet socialistų 
sekta, kuri laikosi 
stingusių dogmų, 
organizmas, kuris
kia nuolatos besikeičiančiose są
lygose. šiandie sąlygos yra ki
tokios, todėl ir veikimas jos yra 
kitoks. Tiktai principas pasilie
ka tas pats: socializmas, įvykin
tas organizuotos darbininkų kla-

AL. DROZDOV Verte J. Lapas

Lazdelė Liuosuotoja
(Tęsinys iš “Naujienų” 172 nurų.)

Jis atsiminė kada tai buvusį 
sekmadienį, saulėtą svefclyčią, 
išsiuvinėtą piano viršui pri
dengti pintinę, siuvamųjų daik
tų dėželę, apibarstytą lukštais 
— iš Krimo, — Elenos grieš* 
nas, nuolat biskį praviras * Iii* I 
pas. — Tu mano, — sakydavo, 
Elena, — aš tavo.

Ir tardymus, ir .teismą, ir(2° žmogaus gyvenimas. Iš ry- 
nuosprendį atsiminė Mikolas ^°» kiltos nuo miego, laiky- 
Fedoraitis, atsiminė savo kalė->^ainos rankose nudėvėtas kny- 
jimo kamerą, brolio bailų atsi-|#as gimnazistės b(;go: prie besi
lankymą atsiprašyti, Elenos trankančių savo gimnazijos du-

Naktis buvo sunki, varginanti, 
naktis agonijos, prieš kurią gy
venimas yra bejėgis, 
valandoj ryto“ Povilas 
tis paliovė kvėpavęs.

IV
Už užšalusių langų 

žingsniais,

Trečioj
Fedorai-

skubiais
be atsigrįžimo, bė-

socialistų 
socialistai 
Juk jau

(Hilqui-

*, - 1:

partija nėra 
negyvų, su- 

Ji yra gyvas 
kruta ir vei-
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niui. Būtinai pasisįudipk ją sau. 
Lengvai pasiuvama ir išsiuvama.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3% yardo 40 colių 
materijos. Išsiuvinėjimui pavyzdžio 
kaina yra 15 centų extra.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pąttęrn Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, III.
Čia jdertu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros ............................ per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresu) ( 

stas ir valst.)

Garsinkites Naujienose
<• i bt

didų veidą.

—'Atleiskite, — pasakė' Ele
na, — o jums atleis Dievas.

Jis grįžo vėlai, kada naktis, 
kai šikšnotsparnis, padengė sa
vo sparnais sniegą, rimstantį 
miestą ir apšviestus langus, ka
da nuo šalčio pastyro kojos, 
rankos ir veidas, kada — skais
tus, platus kai ežeras — suži
bėjo < pilnas žvaigždžių šaltas 
dangus. Elenos Aleksandrovnos 
šešėlis, kurį langų uždangalų 
kvoldos urnai sukraipė, pro 
langą greitai prabėgo; prie var
tų stovėjo vežėjų rogės. Miko
las Fedoraitis įėjo per neužra
kintas priekio duris; prieangy 
stovėjo storas su kailiniais vy
ras ir maudamasis pirštinėmis 
pro duris Elenai Aleksandrov- 
nai kalbėjo:

—Raminkitės, poni, padėtis 
pavojinga. Tiesą reikia pasaky
ti atvirai, šioj pat minutoj su
šauksiu pasitarimą.

Jis nusigrįžo ir užsisagioda- 
mas kailinius praėjo pro Miko
lą Fedoraitį, atsargiai uždary
damas paskui save duris. Mi
kolas Fedoraitis numetė kaili
nius; svetlyčioj tarpdury jis su
tiko Eleną. Jinai buvo apsiver
kusi, jos plačiai atvirose akyse 
stovėjo tamsus išgąstis.

—Ak, pagalios ir1 jus! — 
skaudinamai sušuko jinai ir 
abiem rankom sugriebė jo ran
ką. — Ak, Viešpatie, Viešpalie 
— Povilas prie mirties!

—Ką jus sakote? Povilas?
—Taip, taip, klioštory jam 

pasidarė kvaila; tik spėjome 
parvežti, kraujapludis į smege
nis.

Jinai nutraukė jį paskui sa
ve per skaisčiai apšviestą tuš
čią svetlyčią. Parietęs kojas ant 
kanapos sėdėjo išsigandęs kai 
vilkas Kotikas. Elenos kailiniai 
buvo numesti ant kėdės nudri
busiomis rankovėmis ant grin
dų — kai užvirtęs žmogus. Po
vilas Fedoraitis gulėjo mieg- 
ruimy po kaldros, pridengtos jį 
iki kaklo kaulelio; jo riebi ran
ka, su sugniaužta kumščiu, bu
vo numesta skersai jo kūno, o 
gąlva atsiluošųs. Žvakė degė po 
šjlkinio uždangalo, išsiuvinėto 
geltonomis peteliškėmis. Povi
lo Fedoraičio veide galima bu
vo įžiūrėti tamsius ženklus, o 
viršun nukreiptos- akys žibėjo 
liūdnai. Apskąrusia sermėga ir 
smailių alkūnių sukryžiuoto
mis rankomis vyras stovėjo 
prie ligonio Rojų. Riebi ir su
dribusi kaž-kokia moteris sė
dėjo prie šono ir nemirkčiojan- 
čiomis akimis įtemptai į ser
gantį žiurėjo.

—-Povilai, — pratarė verkda
ma h^lcna. Atsiklaupė prieš jį, 
ištiesė rankas ir nuleido ant jų 
galvą, —r Povilai, ar girdi?...

Išrodė, kad jis negirdėjo nie
ko; girdėjo tiktai minkštais 
kamašais y* lėtai besiartinančią 
mirtį, kuri ėjo prie jo susirie
tus, idant prisitaikinti ir už
mušti... Ligonis pajudino pirš
tus, pakėlė ranki), padėjo ją 
Elenai ant galvos ir lėtai su di
dele pastanga atkreipė akis: jo 
žvilgsnis susitiko su žvilgsniu 
Mikolo Fedoraičio. Jame buvo 
skausmas ir baimė. Mikolas Fe- 
dorąitis ligoniui nusilenkė, žiū
rėdamas jam į lupas, norinčias 
kaž-ką pasakyti.

- Aš klausau jūsų, Povilai, 
aš girdžiu.

—Mi-ko-lai... at-leisk...
šluostydamiesi usus svetlyčioj 

kalbėjosi atvykę gydytojai.

rų. Nepatenkinti gyvenimu 
laikraščių pardavėjai išdėsti- 
nėjo ant savo kioskų gautus 
ryto paštu žurnalus ir laikraš
čius. Činauninkai, skubiai pra
rijusieji po stiklą arbatos, ėjo 
prie savo juodila aptaškytų 
stalų —■ kas mažesniu cinu, tas 
skubiau, kas didesniu cinu, tas 
lėčiau. Turtingų šeimynų virė
jos ir bėdnos bei ekonomiškos 
šeimininkes grįžo iš rinkos, 
tempdamos savo žemyn nuo 
sunkumo nusvertomis ranko
mis virtuvių korzinkas. Gyve
nimas bėgo, kai paprastai, sma
gus ir kartus, besijuokiantis ir 
ryjantis ašaras?,. Vidaus pusėj 
užšalusių langų lėtai ir ankštai 
tirpstanČioinišjVąlaknOmis plau
ke rukyjos dumdi mirusiųjų 
kvėpavimas — jį tyla L- miru
siųjų miegas — slępęsi po nu
rimusius kampus.*- 1 ■

•. • p r . t

Mirusiam ir tyliam nusižemi
nime gulėjo Svetlyčioj ant sta
lo Povilo!'Fedorkičio kūnas; jis 
buvo šutinęs, pageltęs, paslėp
tas kulrčiuose puvimo žaban
guose; jo akių vokai buvo sun
kus, suputę, nosis smaili, barz
da nekrutėjo, jį pridengusi kald- 
ra gulėjo kvoldomis. Puiki ir 
pilnu gyvumo veidu jauna mi- 
nyška sėdėjo prie užmigusiojo 
galvos ir skambiu balseliu gie
dojo psalmes. Ar tai dėl jos 
skambiu balselio, kas ir gies
mes darė juokingomis, ar tai 
dėl saulės, pažiūrėjusios ir ap- 
švietusios ant sušalusių langų 
eglaites, plyšeles ir duobeles, 
nutepliotas stebuklingu šalčio 
šepečiu — mirusis Povilas Fe
doraitis, gulėjusis ant stalo, bu
vo nereikalingas, svetimas ir 
atliekamas. Gal dėlto, kad 
gyvas Povilas Fedoraitis, 
mokantis jau nė kosėti, 
juoktis, nė gerti raudonojo 
no, sunkus ir apmiręs gulėjo 
ant stalo, ir apšalusios ant stik
lų eglaitės užgesino už langų 
saulę, miegantis gatvėse gyve
nimas išrodė nereikalingas, sve
timas ir atliekamas. Kur yra 
rubežiai Tavo pasaulio, Viešpa
tie? Ir nuo kokio rubežiaus 
Tavo tikrasis gyvenimas prasi
deda?

Virtuvėj skambėjo peiliai.
—Geras ponas buvo, — rim

tai pasakė virėja, savo vyro pa
ti. — Už jo gerus darbus bran
giai užmokės jam Viešpats.

—Bet ir užpykdavo kai ka
da, — pasakė mergaitė, žiūrė
dama į tamsų tarpsienio veid
rodį ir darydama liūdną, kai 
prie išpažinties veidą.

—Griekas, —• pasakė virėja 
sunkiai atsikvėpdama, nuo ko 
sutaukuota kofta išsigaubė dė
lei spaudimo jos riebių krūtų, 
— griekas tiktai, griekas visur, 
vienas Dievas šventas.

Valdžios raštinėse, kur nie
kad neplaunami sieninių laik
rodžių stiklai, kur saulėje ant 
paveikslo išbluko raudonas lu
bas jo didybės imperatoriaus, 
kur iš valandos į valandą, iš 
meto į metą plinka valdžios 
tarnautojų galvos ir kur plė
šiamos činauninku kelinės, ten 
kalbama apie Povilą Fedoraitį, 
kad jis buvo- geras žmogus, 
dangaus karalyste jam, bet jis 
buvo moteriautojas, pinigų lo
šėjas ir žiaurus, dangaus kara
lystė jam. Buvo kalbama, kad 
jisai mirė delei suardžiusio jo 
gyvenimą brolio Mikolo Fedo- 
raičio, atnešusio jo Žįlon gal
von susikrimtimą* ir gėdą.

(Bus daugiau)
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L. Skabeika — Miško Aidas.
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L. Skabeika.

Klystant,
Kur takas mano?
Kaine pasaulis svajų?
I kur keliauti,
Kame ieškoti
Svajotos žemės mano? » 
Tamsus šešėliai žemę slegia, 
Skaudus erškėčiai širdį diegia, 
Ir verkia siela
Svajotos žemės mano.

Ilgai klajojau po šmėklų žemę, 
Tamsoj ilgėjausi aušros, 
Bet liūdnų ir nykų, 
Taip tuščių ir tykų <
Girdėjau akordų sielos. : , •'
Senai klajoju po tuščia žcibę...
Ir žvaigždes, ir saulė, ir akys aptemę 
Nemato jau kelio...
Sielai taip tuščia ir nyku.

O mūzos, mūzos! Dievai Parnaso! 
Kur jūsų pasaulis?!
Nublanko... lyg žvakė užgeso.
Tiek daugel svajonių: 
Ir saulė, ir žemę, 
Ir lapai, ir gėlės 
Supas, klajoja; ; * 
Verkia, vaitoja. 
Tiek daugel klajonių.

Kur mano dievybė? 
Kame saulė mano?
Nejaugi dar klysti 
Pasaulių takuose. 
Kada man saulė skirta išvysti?
Nejaugi ir akys Tavo,
Lyg dieniai) to karoliai tylės, 
Nejaugi ir josios mylės u , 
Tų tuščių pasaulį mano?!...

Šiauliai, 25—IV—23.
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L. Skabeika.

Mačiau.

Mačiau aš besprogstantį žiedų.
Mačiau, kaip saulė pakilusi į padangių be

ribę, 
bėrė pluoštus gaiviųjų spindulių, 
ir kaip jie skverbėsi į kų tik besiskečiantį 

žiedo pumpurų.
O žiedas juos rijo su godumu. 
Mačiau tų besprogstantį žiedų, 
šypsojosi jis, ir juokėsi iš saulės; 
siuntė savo nekaltas šypsenas 
į saulės ugningas liepsnas, 
ir vyliojo mažus, kų tik atgimstančius dru

gius.
Mačiau aš tų besprogstantį žiedų... 9 
nekaltas šypsenas...

Liūdnai smigo saule 
į siūbuojančių girių viršūnes; 
liūdnai rymojo žiedo pumpuras.
Banius vakaro vėjas lingavo medžių vir 

šunes, 
o žiedas rymojo ir lenkėsi saulei, 
siųsdamas panykos jausmą.
Nutruko jo viltis, 
ir todėl jis dabar liūdnas. 
Nebinato jis saulės, 
ir todėl jis rymo.
Slegia jį nakties šešėliai,
ir todėl jam širdį gelia, 
todėl-pravirksta jis', 
todėl rasotos jo blakstienos.

* * * ,

Verkė ir verkė nelaimingas žiedas. 
Nenuramino jo ir skaidri mėnulio šypsena; 
nenuramino ir žvaigždžių mirksėjimą^, 
ne jaunos mergužės dainų aidėjimas.
Verkė jis ir verkė...
Vęrkė ir išverkė nekaltų širdį.
Kai aušros spinduliai pabėrė sąvo brilijan- 

tus, —• 
žiedas liūdnai niūksojo!
pabalęs, nublankęs, lyg veidas jauno ber

nelio.
Kiek siuntė skaisti, išsipraususi saulė 
gaiviųjų spindulių, , 
kiek kuteno jį i jautrusis vėjas, — j r 
veltui:
nusvyro mažytė jo galvelė, 
ir nebėra žiedo, 
jo laimės šypsenų.
Mačiau tų nelaimingąjį žiedų.

S irdžiai.

Kantri širdie! , .
Nekaltiną tu, manęs 
už tai, \ 
kad vylingas jdižiaugąmo spindulys 
nuklys į padaugės —

• aukštai, ■
kad v$l svąjųunj slėpinys 
apglėbę mm^e šųltųi. šaltai.
Kantri širdie, 
nekaltink tu mąnęs...

Nekaltink...
.Juk aš nekaltas, 
kad laime sielų pakutenus 
apleidžia — pasaulį mano, 
ir gyvenines taip šaltas ,, 

*. teglosto veidų mano.
* ' • ’ . -t V.. “ t

Nekaltink...
Juk ir ta šypsena, 
kur žėrėjo ugnim, 
jau dingota... .
Ir be to jųu man gana, 
ir skaidri sielos daina 
jau stingsta. > ■ 
Nekaltink, o kantri širdie!* ** " • p ,• 1 i • .( • R H ė!<

, Nekaltink ir už jausmus, 
kurie bangavo, supo, šildė, 
ir už audringus tuos 1 skausmus, 
kurių ir Tavo maldos nenutildė.

Nekaltink jau; oi, ne.
Juk „aK i|ękųĮtas, kad ta žeme 
mane pagimdė dėl tavęs, 
ir pasaulis taip aptemęs, 
nebepakenčia manęs. ’ > i v 
Kantri širdie!
Nekaltink tik, Oi ne, 
kol jaučiu krūtinėj 
tave. ' 1

■NAUJIENOS;.. Chicago,. 111.'
įrienų širdies pulso mušimų, kiekvieną kru
tinės nusiskundimų, kurs veržėsi iš suvy-. < 
tusios, skausmo vylyčių nukapotos kruti
nės.

Tiesė ji amžių išsvajotas, dainių iš^ 
dainuotas kūrybines rankas ir meldė pasi
gailėjimo — disonanso.

šypsojo kerčioje pastatytos, nauju vė
ju dvelkiančios, kubikų realizuotos stovy
lus, Išsipylusios iš pasaulio genijų minties 
šaltinių ir varstė jos svajones vylyčių at
skalomis.

Nusvyro jos rankos ant Aukuro ma
no ir apsipynę, lyg vijotklėl^ įkvėpdamos 
cieksi ro jo centro punktą n.

Ir stovėjo mano Laisves statula už
burto pasaulio vartuose. Jų gyvybes gys
lomis sruveno karšto kraujo srovės ir 
šnabždėjo1 mano ausysna. *

Dainavo jos užkerėtas tvėrybos dei
vės dainas, apipintas aušros skambesių di
sonansais:

—■ ( a-citci-aJ-a-ci-čj-a-ci... Skambėjo 
dainos disonansai ir varstė mano tvėry
bos deivės paslapčių bagažų, išplėšdamos 
iš jo keršto centrus ir daugi n damos į pa
dangių užburtų, musų sukurtų labirintų.
s - --

Jaučiau aš’ jos laisvės gimdytą lieme
nį — lieknų, jautrų, kurs jungėsi su ma
no krutinės aidais ir gimdė pasauliui mei-

'Į

» Kasų kasos pynėsi tarp prizmių, ky- 
i šo j ančių iš dvasios kūrybos, ir’ glostė.*, ža

vėjo...
Jos kūrybinės rankos ištroškusius 

gyvybės atkalsiu, pasigėrėjimo .disonansų, 
leido savo šaknis į mano širdies . aidėjimo 
bangas ir kuteno., aleivienų 'minties kris- 

/ lėlį. 1 v ./•
Pasijutau ąiš /visas 'savyje. Pajaučiau 

. dieviškąjį “aš” ir užgavau amžių tylėju
sius kanklių s. >

(Prabilo jie naujomis (gyvenimo pro
blemomis ir šaukė pasauliui:

- — gurkite, kurkite, kurkite!...
Atsimušė jų disonansas į jos sielos 

gilybes ir dingo sapnų pasaulyje dainuoda
mas angelams amžinąją dainą. O niano 
Aukurų draskė audros: blaškė išriusčjrisiąs 
pelenų krūvas. Ir staugė jis nežemiškais 
balsais. ‘ .

Ir giria jam pritarė liūdnuoju:
“u-u-u, šš-š,-uš...”

Šiauliai, 14—IV—23.
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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
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Siųskit pinigus per f 
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Kapitalas $500.000.00

International Investment Corporation
ILLINOIS VALSTIJOS KORPORACIJA

t. a Pirmiaus vadinosi

Rubin Bros. Mortgage Corporation '
• , . 1* v A - A ‘.4. z? ' • f ~ 

3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Šiauliai, 25—V*—23.

B. Buivydaitė.

Naktį.

žalčiais sukas naktis taip klajoklių šviesų. 
Skamba dainosi garsiai tarp žaliųjų pušų, 
Ir jura įnirtusiai šnera.

Kokia jura plati, kiek gyvybės bangų!
Kiek čia daugel linksmų ir širdingų draugų— 
Tik vieno Tavęs čionai nėra..

Ir aplinkui tamsu, nors žvaigždėtas dangus. 
Ir negirdžiu šnekos, kad ir balsas skambus—• 
Viskas nykumoje pražuvo.—

Tarpu daug žiburių, kaip žaltvykslė baili, 
Aš klajoju viena. Ar bent kiek nors myli? —? 
Aš paklausiau. Tavęs čia nebuvo.

> 'i 
Ir klausiaus, ką šnekės senos pušys miškuos, 
Ką .man vėjas sakys, kai jūružę myluos.
Bet nieko miškai nešlamėjo.

Kiek nelaukiau.- Veltui: nepasakė nūnai 
Nei senoji pušis, nei skaistieji žiedai, 
Ką Tavo širdis numylėjo.

A.... Užmiršus buvau.— Ne margiesiems 
žiedams,

Ir nei vėjui paikam, nei pilkiesiems laukams 
Nčprašnekti į manųjų širdį!

Kas gi guli sulygt su Tavuoju balsu, 
Kurs, kaip vėtra, stipris ir, kaip meilė, sal

dus —
Jį vieną širdis mano girdi.
[“Vairas”] i ,

L. Skabeika.
* *

♦

Sužibo akys akyse.
Uždegė lyg šiolei rusėjusias, krūtinėj 

tvyskėjusias žiežirbas.
Atsivėrė jų paslaptis ir aš pasinėriau 

juose.
Leido jos iš savęs gaivinančių, lyg pa

vasario vėjas, bangų, ir glostė, ir ramino 
inano skausinų išdraikytų .krutinę.

Pasiuntė ji inąpc niėiįes išbųčįuotų, 
jausmu vainikuotų šypseną.

Sutvyskčjo, sumirgėjo už saulę skai
stesni, už sniegų baltesni danteliai, bet ir 
vėl dingo už paslapties vartų.

Stovėjo ji priešais mane visoje savo 
pilnybėje ir aš jaučiau jų... girdėjau kiek-

Svarbus Pareiškimas
Lietuvių Visuomenei

J. J. Szlikas

M
USŲ Korporacija nori šiuo pareikš

ti Lietuvių visuomenei, kad p-s 
JUOZAPAS J. SZLIKAS, gerai 

žinomas real estate darbuotojas, dabar susi
dėjo su šia kompanija, ir visi Lietuviai jo 
draugai, kostumeriai ir pažįstami, kurie tik 
su jub turėjo reikalų, yra kviečiami pasima
tyti su juo Korporacijos skyriaus ofise adre- * 1 •
su 3241 So. Halsted St., antras augštas, kur 
p. Szlikas maloniai jus priims. Musų kompa
nija daro daugiausia antrus morgičius ant 
namų. Ši korporacija daugiaus paskolino pi- 
nig-ų Lietuviams ant antrų morgičių, negu 
kokia kita korporacija Chicagojd. Kada tik 
jums reikės pinigų pirkimui ar statymui na
mų, ateikite ir pamatykite p. Szliką musų 
ofise. . ',
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CrilCAGO!

Jamontas su 
Rudaičiu vėl 
prakišo

Apie dvejetas savaičių laiko 
atgal, kaip jau buvo rašyta 
“Naujienose”, Illinois valstijos 
apeliacijų teisme praltimėjo by
lą prieš “Naujieną” Bendrovę 
K. Jamonto talkininkas, V. Ru
daitis, vietinio bolševiku laikra
štuko darbininkas. Jisai reika
lavo, kad Bencfrovė pervestų 
jam serus, kuriuos jisai buvo 
supirkęs iš įvairią žmonių; bet 
Bendrovės viršininkai atsisakė 
tai padaryti, kadangi tie Šerai 
nebuvo pirma pasiūlyti Bendro
vei, ir apeliacijų teismas pripa
žino tiesą “Naujienoms”.

Bet Jamontas su Rudaičiu už
simanė parodyti, kad tai dar ne 
sąs “galutinas nuosprendis”. 
Jų advokatas padavė tam pa
čiam teismui prašymą iš naujo 
peržiūrėti bylą.

Pereitą savaitę teismas tą 
prašymą vienbalsiai atmetė.

Jamontas su Rudaičiu tečiau 
ir po to nenurimo. Juodu ryžo
si eiti į valstijos augščiausiąjj 
teismą, ir kad teismas kuogrei- 
čiausia imtų svarstymui jų sku
ndą, tai jų advokatas padavė 
prašymą pripažinti jį nepapras
tai “svarbiu”.

Vienok ir čia juodu susilaukė 
nepasisekimo. Vakar tapo pa
skelbta “Law Buletin’e”, kad 
Rudaičio advokato padarytasai 
“svarbumo įnešimas” (motion 
for importance) yra atmestas.

Sumušė lietuvę moterį
Pereita septintadienį pas naš

lę Marę židinskienę, kuri gyve
na prie 559 W. 14 St., atėjo tū
las Sartauskas, kurį ji pažino
jusi seniau, bet nežino kur jis 
dabar gyvena, ir norėjo su ja ne 
padoriai pasielgti. Tai neįsten
gus jis pradėjo reikalauti pini
gų ir paskui pasikvietė dar du 
jaunus Lomelius ir visi trys Ži
dinskienę tiek sumušė, kad ta 
moteris jau kelintą dieną guli 
lovoje. Piktadariai pabėgo.

Sumuštoji moteris pranešda
ma tą žinią, prašo patarti mo
terims, joms vienoms esant, ne
įsileisti į namus jokių nepažys
tamų, o net ir mažiau pažysta 
mu žmonių.

Roselandas nusigandęs milžiniš
kų gyvačių.

Visas Roselandas yra nusi
gandęs milžiniškų gyvačių, ne 
tų, kurias mato nuo munšaino 
įkaitusios galvos, bet tikgų. Mat 
ten dabar yra Barkey & Kooth 
karnivalas. Tarp kitko jiet tu
rėjo ir milžiniškų gyvačių — 
smauglių . Trejetą savaičių at
gal viena gyvatė, taip bent bu
vo paskelbta, pabėgo. Po ilgo 
j ieškojimo užvakar betgi ją ras
ta įlindusią į didelį prienamąją 
skylę gatvėj prie 105 ir Michi- 
gan Avė. Reikėjo sušaukti 
kuo ne visą Roselando policiją 
tą gyvatę ištraukti, nes tai bu
vo 16 pėdų milžinas.

Sugrąžinus gyvatę kompani
jai, pastaroji dabar prisipažino, 
kad ištikrųjų pabėgo ne viena, 
bet trys gyvatės ir kad viena 
gyvatė yra dar didesnė už su
gautąją.

Ne veltui t tad roselandiečiai 
yra nusigandę — nė vienas ne
nori su tokiu smaugliu susitik
ti, ypač kada smauglys yra al
kanas.

Daktaras prigėrė.

Dr. Frederick J. Freeman, 45 
5743 Prairie Avė., prigėrė besi
maudydamas Chicagos upėje, 
kada jį sutraukė mješlungis.

Broliai Rubinai plečia 
savo biznį

Yra pastebėtina, kaip Rubinai 
broliai praplotojo namų statymo 
ir pinigų skolinimo biznį Brigh- 
ton Parkė ir pietinėje Chicagos 
miesto dalyje.

Visą laiką jie darė biznį be^ 
veik išskirtinai su lietuviais ir 
sakosi, jog su lietuviais jie ir te
nori daryti biznį. Nes lietuviai 
esą labai teisingi žmonės, bent 
jie visuomet stengiasi atmokėti 
užtrauktas ant savo namų sko
las. Todėl Rubinai visuomet be 
baimės skolina lietuviams pini
gus ant antrų ir net ant trečių 
morgičių. Į keletą paskutinių 
metų sulig atskaitų Rubinai bu
vę paskolinę lietuviams ant ant
rų morgičių apie pusę miliono 
dolerių, šiandien lietuviai esą 
jiems skolingi apie pusantro 
šimto tūkstančių dolerių

1920 metais Rubinai broliai 
paskolų palengvinimui suorgani
zavo bendrovę Rubin Bros. 
Mortgage Corporation, kuri nuo
lat mokėjo savo dariams divi
dendus. Dabar-gi David M. Ru
bin tą organizaciją praplatino 
ir pavadino ją International In- 
vestment Corporation. Telpan- 
čiame šiandie Najienose paskel
bime ta korporacija* pareiškia 
savo pasiryžimą dar arčiau susi
jungti su lietuviais ir praneša, 
jog atidaro savo ofisą ir ant 
Bridgeporto, kur jų vedėju bus 
Juozas J. šlikas.

Praplatintoji Rubinų brolių 
Korporacija tikisi sukelti dau
giau pinigų paskoloms ant na
mų ir namų statymui.

VVestern Electric Co. 
dirbtuvėse

Gal niekur Chicagoj darbinin
kai nėra taip išnaudojami ir 
menkai apmokami, kaip VVest
ern Electric Co. dirbtuvėse. Čia 
dirbama daugiausia nuo štukų, 
mokama kaip ir nuo valandų, o 
paskui bonusais.

Darbininkai daugiausia atei
viai ar čia gimę iš ateivių jauni 
vaikinai ir merginos. Darbinin
kai neorganizuoti ir unistus la
bai persekiojama; o šnipų, kurie 
seka ir praneša apie kiekvieną 
darbininkų žingsnį, yra pilna. 
Darbininkai būriais atleidžiami 
ir jų vieton statomi nauji.

Pirmiau, kada darbai geriau 
ėjo, tai ir Westem Electric Co. 
geriau elgėsi su darbininkais ir 
didesnes algas mokėjo. Bet užė
jus bedarbei prasidėjo ir daug 
didesnis išnaudojimas.

čia dirbdamas turi išdirbti vi
są savaitę pirm negu sužinosi 
kiek bus mokama. Dirbdamas 
maifai tiek gausi, o kada gauni 
algą tai pamatai, kad gavai 
daug maŽUu.

štai kiek laiko atgal viename 
departamente laike pietų išmo
kama alga ir pasirodo, kad kiek
vienam trūksta kokių $8—$10, 
reiškia ant tiek į savaitę numu
šė algą. Darbininkai yra neorga
nizuoti, tad turi lyiti užganėdin
ti. Tečiaus ir jų kantrybė iš
sisėmė ir kokie 25 darbininkai 
atsisakė toliau dirbti. Kitų de
partamentų keli darbininkai ir
gi atsisakė dirbti; prie jų prisi
dėjo ir du gengbosiai. Tapo pa
šauktas superintendentas, kuris 
atėjo su keliais kitais storuliais, 
ir pradėjo aiškinti,. kad 
darbininkai perdapg uždirbę ge
gužės mėnesy, tai dabar už tą 
jų algą sumažinama! ■ Koks 
“gudrus” pasiteisinimas!

čia reikia pasakyti, kad vie
nas karštas Trockio šalininkas, 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaityto
jas ir Darbininkų partijos na
rys visai prie darbininkų nepri
sidėjo ir nuėjo dirbti, nors me
tęs darbą. Tas patentuotas “re
voliucionierius” pamatęs, kad 
darbininkai tariasi tarp savęs 
apie streiką, tuoj nubėgo dirbti 
ir visai nesirodė prie superin
tendento. Tas žmogus visados 
niekindavo kitus žmones ir 
tik girdavo komunis
tus, kad jie buk esą dideli kovo
tojai už darbininkus, kuomet vi-

si kiti yra tik “judošiai”. Bet 
mažiausiam Veikalui priėjus 
tas tokis smarkus “revoliucio
nierius” pats pirmutinis palin
do kaip pelė po šluota. Kas gi 
atsitiktų su tokiais “revoliucio
nieriais”, jei reikėtų organizuo
tis ir ištikrųjų streikuoti? Net 
ir vienas tamsus lietuvis katali
kas, kuris buvo nuėjęs dirbti, 
betgi padirbėjęs 2(1 min. metė 
darbą ir atėjo prie streikierių.

VVestern Electric Co. darbi
ninkai. turėtų organizuotis. Man 
visą laiką teko dirbti uninėse 
dirbtuvėse ir visur radau daug 
geresnes darbo sąlygas, geresnį 
apmokėjimą ir trumpesnes dar
bo valandas. Dabargi šiose neor
ganizuotose dirbtuvėse reikia 
dirbti po 9, o tankiai po 10 ar 11 
valandų į dieną. Be to čia dirba 
daug merginų ir moterų irgi 
ilgas valandas. Jei mes būtu
mėm organizuoti, tai to visko 
nebūtų ir nereikėtų tokias ilgas 
valandas dirbti už ubagišką at
lyginimą, iš kurio negalima pra
gyventi.

Organizuokimės!
—Pasaulio Pilietis.

RADO SAVO MOTINĄ 
UŽMUŠTĄ.

Kada Ilarry Marks,‘ 14 m. 
parėjo namo 1301 Newberry 
Avė., užvakar vakare, jis rado 
savo motiną Jennie Marks, naš 
lę, užmuštą, o kitame kambary 
rai'ėsi pusgyvis Carl Rabino- 
viteh, kuris neužilgo pasimirė 
ligoninėj. Rabinovitch gi ir už
mušė |o motiną, pas kurią se
niau dirbo ant ūkės, ir paskui 
pats nusišovė.

Uždarė State gatvės tiltą.

State gatvės tiltas liko uždar 
rytas kokioms trims savaitėms 
laiko reikalingiems pataisy
mams padaryti . Delei to State 
gt. gatvekariai vaigščios kito
mis gatvėmis.

Jauna mergina nusižudė.

P-lė Emmia Kodydek, 19 m., 
nusitroškino gasu savo kambary 
1416 S. Karlov Avė. Jos švoge- 
ris Joseph Lūkės rado ją jau ne
gyvą ir raštelį, kad ji susilaukė 
bėdos, kurios negali pergyventi 
ir todėl nusižudo.

DARBAS YRA TIKRA 
PALAIMA

Pasiremiant Vokietijos 
entomogilistu, bitės ir kiti 
panašus sparnuočiai, miršta 
jei neturi darbo. Del musų, 
žmonių, darbas taipgi yra 
palaima ir specialiai Ameri
ka pasidarė didelė ir turtin
ga ir didelė sunkiu darbų vi
sų jos gyventojų. Kad pada
ryti darbą maloniu net ir 
karštoje vasaroje, Trinerio 
Kartusis vynas yra labai ge
ras pagelbininkas. Jei jus 
neturite jokių skilvio suiri
mų, tokių kaip nevirškinimo 
prasto apetito, užkietėjimo 
vidurių, gazų viduriuose, 
galvos skaudėjimo arba nu
vargusio ■ pajautimo, kuris 
pasidaro nepakenčiamas 
karštose dienose; jus surasi
te savo darbą lengviu . ir 
greitai atliekamu. Trinerio 
Kartusis Vynas teikia ener
gijos visai jūsų sistemai. Mr. 
James Tomascik, parašė 
mums iš Spruce, W. Va., ge
gužio 27: “Kuomet aš nega
liu dirbti iš priežasties skil
vio nesveikatos, aš vartoju 
Trinerio Kartųjį Vyną ir 
tuojaus aš pasijaučiu labai 
gerai”. Bandyk taipgi mu
sų naujus prirengimus, Tri
nerio Fli Gass, kuris užmu
ša muses ir uodus tuojau. 
Jei jus negalite gauti Trine
rio gyduolių jūsų apielinkė- 
je, rašykite pas Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, III.

(Apskelbimas)

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

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose. --- .... - - *

MADOS

No. 2093. Mažomi panelėm labai 
tinkanti suknelė su kelnaitėm. Leng
vai pasiuvama iš bile kokios materi
jos.

Sukirptos mieros bile kokiam am
žiui. Keturių metų panelei reikia 
2^ yardo 36 colių materijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdžio No. 667, 
kaina 15 centų extra. ,

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattern Dept.'
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti m-an pavyzdį No..............
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

I

PETRAS KAIRIS

Persiskyuė su šiuo pasauliu lie
pos 17, 1924, 6:35 vai. vakare. 
Turėjo amžiaus 48 metus. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Pauliną ir dvi dukteris, Elzbie
tą, 12 metų, Stasiuke 1 metų ir 
8 mėnesių. Velionis paėjo iŠ 
Lietuvos Panevėžio apskričio, 
Butkunų kaimo. Išgyveno 
Amerikoje 20 metų.

Laidotuves atsibus panedėly, 
liepos 21 dieną, 8 vai. ryto, iš 
namų 3258 So. Union Avė., į 
šv. Jurgio bažnyčią, iš tenai į 
šv. Kazimiero kapines. Gimi
nes ir pažystami meldžiami da
lyvauti laidotuvėse. Lieka nu
liūdę žmona, dukterys, broliai 
ir švogeriai. Moteris paeina iš 
Lietuvos Pakalnių kaimo, po tė
vais Paulina Miknaitė.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Masalskis.

AlA
Mylėjom gyvus, negalim už

miršti ir mirusius. Paminėjimas 
2 metų sukaktuvių Amžiną Atil
sį ZOFIJOS LETUKAITfiS. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu
1922 metais 17 d. liepos po nu
meriu, 4523 S. Wood St. dešim
tą valandą vakare, 3 metų ir 3 
mėnesių amžiaus. Paliko dide
liame nubudime tėvelius ir tris 
sesutes Joaną, Prancišką ir Ste
faniją. Praleidus 6 mėnesius, 
sulaukė ir tėvelį pas save, Juo
zapą Lėtuką ,katras ją už vis 
labiaus mylėjo. Aš, motinėlė, 
ir sesutės tariame širdingai 
ačiū už puikius gelių vainikus 
visiems giminėms ir pažysta
miems dalyvavusiems laidotuvė
se taipogi ačiū seserims ir 
Aniolo Sargo Draugystei, ačiū 
graboriui J, I. Eudeikiui už ma
lonų patarnavimą. Ačių P. 
Venskevičiai ir P. Reksunevičiai 
už puikų sutaisimą beno. Pasi
liekame nuliudusios Joana Le- 
tukienė ir tris sesutės. Aplei
do mane brangi dukrelė Zofija; 
pranyko kaip kvietkelė iš mu
sų akių ir mano mylimas vyras 
taippat apleido mane ir tris 
dukreles, vasario 6 dieną,
1923 m., atskyrė nuo musų bai
sioji mirtis ir juoda žemė, kuri 
juos paslėpė nuo musų švento 
Kazimiero kapinėse . Ilsėkitės 
brangus musų ramiai, laukite 
musų pas save, o mes neužmir
šime anų pakol savo širdy gyvą 
dvasią turėsime.

išskiria-

Merginos—Jūsų 
j Rūpesčiai Užsibaigė!
* Buvo laikai, kuomet nieku nežinojo 
I kns yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
į atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa- 
. prastu dalyku užlaikyti savo plati- 
| kua ir galvos odą Svariojo Ir svel* j koje padėtyje.

I RuffJes
j ištepant galvų kas vakaras einant gulti 
J per savaite ar deSlmtj dienų, sunai- 
| klos pleiskanas ir paragins jūsų 
t plaukų augimu. Po to naudokite 
J Rufflcs tik retkarčiais sulig reikalo 
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu-
• mų su pleiskanomis.
; Bonka 65c. aptiekose, arba už 75o.
I prisiunčiame stačiai iŠ dirbtuvės.
į F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So, 4thSt., BrooUyB, N. Y.

šeštadienis, Liep. 19, 1924

.HJOZAPAS F. WABOLAS

Mirė ketvergo rytą, liepos 17 d., 
5 vai. Prigulėjo prie Police- 
men’s Benevolent Association. 
Laidotuvės atsibus panedėlyj 
liepos 21 d., 1924, iš namų 1928 
So. Ridgeway Avė., į Aušros 
Vartų bažnyčią, 23rd PI. ir Oakr 
ley Avė., 9:30 vai. ryte. Po 
pamaldų į Šv. Adelberto ka
pines.

Kviečia gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudus pati

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų

Dr. w. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas.

Mano geriausias pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo
kėti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės 
mos.

Frances C. Waboliene.

ERNESTAS K1G()WICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 17 d., pirmą valandą po pie
tų Gary’s Hospitaly, Gary, Ind. 
sulaukęs 21 metų po trumpos 
ligos. Paliko nubudime moti
ną. Antoniną Kigo viži&nę ir se
serį Ijeonorą, Ernestas buvo gi
męs šioj šaly, So. Chicago, bu
vo labai gabus mekanikas, tu
rėjo savo garadžiu, mirė po 4 
dienų sirgimo — gerkles liga.

Kūnas randasi 3604 Deodor 
pt., Indiana Hąrbor, Ind. Laido
tuvės įvyks panedėly, liepos 21 
d. 9tą vai. iš ryto, iš namų, 
augščiaus paduotu adresu j Šv. 
Franciškaus bažnyčią, o po 
pamaldų į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Liekame didžiam nubudime
Motina A. Kigovičienė, 
Sesuo Leonora.

ligų?

Neužginčija
mas faktas išgy
dymo visokių ligų 
yer patyrusius 
daktarus, kurie 
dirba laboratori
jose, egzaminuo
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
ijos eimi>tomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
to gydymą, arba 
buvote | gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas/ Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva-

vienas imo- 
nėra liuosas 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy_ 

vienas

___  , ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas ■— nedaro 
skirtumo kiek ius sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitis, Astma, 

I Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, I’so- 
rriii«is, SlinkJimo plaukų, ' Pasididinusių 
gružolų. Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kur} 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisidėk!' 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterinj, Anti- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi orlginales Europiškas gyduoles "606” 
ir “914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu_ ken
čiančiu. vyru, kurie serga nuo užsisenė- 
jusių ligų, Nervų, Kraujo, Godos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne
žinomiems daktarams, ateikite ir dasiži- 
nokite tiesos apie savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po pie- 
ų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, III. 

(Imkite elevatorj iki 12 augšto)

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yriška, „
3228 W. 38-th St„ Chicago, III.

PINIGAI

KAZIMIERAS 
LUKOŠEVIČIUS

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS 

P. CONRAD 
3130 So. Halsted St.

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

. geriausiai.

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metamai 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės .rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Ąve., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia, 3326 Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m.: 
Pierce Avė.; 
2042 “ 
drelė 
rašt. 
St.; 
1740 
krickas 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

pirm. J. Bočiunas 2046 
padėj. A. Sabeckis 

Homer St.; nut. rašt. P. In- 
1626 N. Oakley Blvd.; fin. 

J. Radišauskas 5124 Dakin 
kont. rašt. P. Labanauskas 

N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
3256 I^eMoyne St.; iždo

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe A v., Padėjėjas .1. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35tb st; Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 J.ovvc av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU- 
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
si; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendencat Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija Šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Budis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevicia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rų antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm, Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Grcitjur- 
Mi's; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka (Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PĄŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

Persiskyrė su šiuo pasauliu po 
ilgos ligos pavieto ligonginėje. 
A. A. Kazimieras paėjo iš Lie
tuvos Kauno rėdybos, Panevė
žio apskr., Cidobravo parapijos, 
Vabalių kaimo. Amerikoj išgy
veno 14 metų. Nevedęs. Pa
liko 3 brolius Amerikoj: Vla
dislovą, Antaną ir 3 seseris Lie
tuvoje.

Laidotuvės įvyks subatoj, lie
pos 19 d., 1924, iš Eudeikio ko
plyčios 4605 S. Hermitage Av. 
Chicago, 2 vai. po pietų į Tau
tiškas kapines.

Kviečiam visus gimines ir pa
žįstamus duoti paskutinį patar
navimą, dalyvauti laidotuvėse.

singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon

yra Tupikaičio aptieka,
233 East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon
greitai, su pilna

rantija.

Iš Roselando ir
singtono siųskite
gus Lietuvon per

Lieka nubudę
Broliai.

gva-

Ken-
pini-

Nau

j ienų Skyrių Tupakai-

čio aptiekoje, 233 E.
115th St., Kensington.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų raSt. A. J. 
Lazauskas 3389 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priiman?i visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3838 Au- 
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčynas; Maršalka 
Vincentas Bartkus.



Lietuvių Rateliuose žmonės jame butų, o kad rastų 
jame vietos įvairių pakraipų 
žmonės.

Brighton Park
Lietuvių veikimas ir jųjų 

nizacijos.
orga-

lankant. Beabejonės, jeigu gam
ta suteiks gražią dieną, tai 
northsidiečiai būriais vyks į 
miškus ir Bijūnėliu pasidžiaus.

— Sandarietis.

Iš visų kampų

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMAI. APSIVEDIMAI. SIŪLYMAI KAMBARIU

Pirmiausia kalbėsiu apie jau
nimą. Kitokios jaunimo organi
zacijos čia nesiranda, kaip “A- 
teities Žiedo” draugijėlė. Kartą 
ji ture-jo virš 100 narių. Be to 
čia yra Vyčių, bet apie juos ma
žai girdėti. Komunistai ban
dė suorganizuoti Darbininkų 
Jaunimo Lygos, bet kad tarp 
jaunimo nebuvo jiems pritarė
jų, tai jie ir liovėsi.

Dabar vėl kalbama, kad jau
nimui reikia turėti savo organi
zaciją. Apie 20 vyresniųjų jau
nuolių atsiskyrė nuo Ateities 
Žiedo ir sudarę savo grupę ren
gia pirmadieny “dance party”. 
Kartu bus ir jų mitingas. Jie 
susidėjo kiek pinigų susipirkti 
saldainių ir kitokių skanumynų 
ir visi susirinks McKinley • par
ke. Jaunuoliai, kurie nori daly
vauti tame vakarėly turi susi
žinoti su V. česnute ar J. Šešta
kausku. . . ,

Butų gerai, kad musų didžiu
lės organizacijos atkreiptų do
ri ię į jaunuolius ir duotų progą 
jiems ką nors veikti.

Keistučio Kliubas lig tam tre
jetą metų atgal įsteigė “Dra
mos Skyrių”, kur galėtų jauni
mas lavintis. Bet dėl netinkamo 
Skyriaus vedimo, jaunimas ne
rado ten sau vietos. Tad dabar 
pusmetiniame susirinkime tapo 
išrinktas komitetas iš penkių 
narių tą dalykĄ ištirti. M. Dun
dulienė savo rapoi^ .įrodinėjo, 
kad W. Strygas atkalbinėjęs 
jaunas mergaites, kad jos aplei
stų tą Skyrių, kas yra netiesa. 
Be to Dundulienė pasakė, kad 
“Dramos Skyrius užlaiko Keis
tučio Pašelpinį Kliubą”, kas 
Kliubui nepatiko ir Kliubas nu
tarė pasiimti į savo rankas Drė
mos Skyrių ir jį pilnai sutvar
kyti, kad jaunimas vėl turėtų 
progos ten dalyvauti.

Komisija jau daro tyrinėji
mus. Bus šaukiami visi senieji 
nariai ir po vieną išklausinė- 
jami kodėl jie apleido skyrių ir 
eina prie kitų ratelių ir leido čia 
pat ant vietos susitverti L. Me
no Grupei. Kliubas nori plačiai* 
atidaryti Skyriaus duris dėl 
jaunimo ir dailės mylėtojų, ne
žiūrint kokios nuomonės jie ne 
butų. Be to Kliubui nepatinka ir 
tai, kad Skyrius per tris metus 
veik nieko nedasigyveno ir ne
turi įtakos žmonėse. Todėl jis 
ir nori jj perorganizuoti ir pada
ryti jame tvarką, taip kad ne 
vienas ir ne vienos pakraipos

Komisija greičiausia pasiū
lys, kad Kliubas savo susirinki
muose pats apsvarstytų visus 
užkvietimus, pats kliubas kiek- • 
vienam veikalui rinks režisierių;
ir išrinks komisiją, kuri prižiu- TZ . .- ... -f , . . ; Komunistų “dora”. — “Bite”,rėš kiekvieną veikalą, kuri mo- * . , „
. . • T/r i x • , — Burtininkas. — “Ugnis“,kinamąsi. Kliubas ant vietos1 ______
nutars kiek irhti už kiekvieną! Z___ 7„.
veikalą. Tada kliubas žinos ką visos komunistų galvos (vado- 
veikia Dramos Skyrius ir kokią vaį) supleškėjo tenai. Jie manė, 
naudą jis neša dailei ir jauni-' ka(į tenai šiur įvyks revoliuci- 
muh Ija. Daugelis jų važiavo, kaip jie

Kliubas rengia pikniką rugp. • girėsi, savais kaštais, arba gavo 
17 d.', National Grove darže. I pinigų iš “sandvičių

Keistučio- Koresp. W Strygas

Laike SLA Wilkes Barre, Pa.

KASDIEN tamsta gali prisiraiyti 
r«ie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dčda 
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
ne^aUmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujieną Spulką
. 1739 8. Haiuted SU

Lietuvių Moterą ir Vyrų Pašel- 
pinis Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimų nedėlioj, liepos 20 d., 2 
vai. po piet., Mark White Sąuare 
salėj, 30-ta gt. ir Halsted St. Visi 
nariai prašomi būtinai atsilankyti 
į šį susirinkimų, nes yra daug svar
bių reikalų aptarirtnii.

Nut. Rašt. E. Juzaitienė.

PAIEŠKAI! apsivedimui vaikino 
arba našlio nuo 35 iki 40 metų, 
turi būt doras ir turtingas; aš esu 
30 metų našlė, turiu tris vaikus^ 
gražiai atrodau, norėčiau sueiti į 
šeimynini gyvenimą su išmintingu 
žmbgumi. Su atsakymu malonėsit 
prisiųsti teįveiksią. Adrisuokit:

1739 So. Halsted St., Chicago 
Box 523

KAMBARYS rendai vienam 
vyrui. Garu šildomas. Švari ir 
patogi vieta gyvenimui.

Kreipkitės
' 2850 W. 63rd St.

2 lubos

norinti gauti “Naujienas’

174 kuopos susirinkimas

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu savo kostu- 

meriams ir draugams, kad aš 
jau sugrįžtu nedėlioję, liepos 
20 dieną iš atostogų. Kurie tu
rite reikalą matyti mane, ga
lite matyti panedėlyje iš ryto 
visą dieną.

Su pagarba,

K. S. Ramašauskas
3313 S. Halsted St.

fsiifflff®#

I pinigų iš “sandvičių” iždo. 
Chicagoj paliko vyriausiu reda
ktorium biznierių St. (Strazdą 

ir porą menkesniųjų. žodžiai ri
tosi, kai kulipkos iš pištalieto. 
Kad žmonės skaitydami apsiver- 

i ir “rojaus 
čio žinia apie Chicagos Lietuvių I skystimėlis. ’ Ant kart bolševi- 
Auditorijos apvaikščiojimą —'kiški ratukai rustojo ir nė ž;d- 
padėjimą kertinio akmens. Poš-.žio. Virš špaltos trūksta, o 
kutis sako, kad niekurie Ben- čia “galova nedirba”. Pasitiesė 
drovės direktoriai yra nepaten-, žmogus “Naujienas” ir kopijuo- 
kinti aprašymu nepavykusio ap- ja- ’Tš visų kampų”... Išgyrė 
vaikščiojimo, nors tai žiniai ne-'“N.” reporterį Bubnį, kad jis 
užginčija. Toliau Poškatis kalti- tankiai apie juos parašo, 
na Bendrovę, kam ji pasikvietė 
talkon bolševikus/ su kuriais

Bridgeportas
Naujienų 163 nr tilpo Poškų- Wų, *buvo' vartota 

v • • ♦ /"'ii • ▼ • i • ' r. L«»z>zx X1 • T A J.

» * *
Chicagiečiai, kai kam rodosi, 

jokis padoresnis žmogus nenori Xra l)er daug nusiminę. Delei to 
turėti jokių reikalų, taip kad | tūlas ponas Jonas Kerdiejus 
ir kalbėtojai atsisakė kalbėti, iš- parašė “Bitę”. Nors bites, tan
elius bolševikus ir Dr. Graiču- kiaušiai pravirkdo, negu pajuo 
ną. L- ;kina, bet jis sako, kad jo “Bi-

Reikia gi pasakyti, kad tą ap- tė” už 15 centų juokinsianti; 
vaikščiojimą rengė ne Bendro- ; tik jei kas mėgintų kibinti jos 
vės direktoriai, o Susivienijimas Į poną, tada jau gilsianti. 
Draugijų ant Bridgeporto ir di-J “Bitės” redaktorius 
rektoriai nieko bendra su juo 
neturėjo ir todėl kviestis bolše
vikus į talką negalėjo.

—Pilietis Maž. Lieuvos.

North Šitie
Musų kolonija kad ir nedidelė 

yra gyvesnė negu kitos, kad ir 
milžiniškos. Inteligentiškų jėgų 
nedaug — vienas kitas. Bet 
svarbiausias dalykas yra tame, 
kad veikėjai žiuri į reikalą rim
tai ir plačiai, tad pažangiojoj 
liaudy/ nežiūrint skirtumo pa- 
žvalgų, yra vienybė ir susitari
mas.

Northsidė ‘davė pradžią nau
jai lietuvių organizacijai — Vai
dilų Brolijai — masonijai, kuri 
jau spėjo užaugti į trumpą lai
ką arti šimto narių. Nerasi Chi
cagoje tos kolonijos, kurioj ne
rastum keliolikos ar daugiau 
vaidilų.

Na, paimkime dabar politi
nes partijas. Sandaros 23-Čia 
kuopa gerai gyvuoja, nariais ir 
finansais. LSS. 81 kuopa turi 
kelis desėtkus narių ir gal bus 
didžiausia kuopa Chicagoje. Ki
tas pažangus darbas atliktas, 
tai sujungimas Kriaučių Kliubo 
su Chicagos Liet. Sav. Pašal
pos Draugija.

Vaikų draugija “Bijūnėlis” 
yra papuošalas musų kolonijos. 
Jaunoji gentkartė yra auklėja
ma tyroj lietuviškoj dvasioj ir 
lavinama lietuvių kalbos, muzi
kos ir liaudies dainų. Northsi
diečiai žino, kad Amerikos ban
gose jaunieji dings ir apie lietu
vybę ir tėvų žemę visai nieko 
nežinos..

Bijūnėlis daug patarnavo 
visokiom draugijom viešuose 
rengimuose. Dabar tas pats Bi
jūnėlis rengia puikų išvažiavimą 
į Jefferson miškus septintadie- 
ny, liepos 20 d. žinoma, jaunie
ji lauks skaitlingai svečių atsi-

“Bitės” redaktorius vadina 
umoro ir satyros laikraščiu, bet 
išrodo, kad prisieis vien tik pa
čiam redaktoriui juoktis.

Kerdiejus rašo: “Bitės”, kai
po leidinio, tikslas tas pats kaip 
ir visų kitų leidinių bei jų leidė
jų: tai yra biznio propozicija”. 
Dydis 12 pusi.; 2—pagarsinimų 
Kol kas negirdėti, ar viešniai, 
South bostoniečiai juokiasi :■ r 
verkia. 

* * *
Dabar tai jau užeis ta baisio

ji burtininkų gadynė apie kurią 
musų senukai pasakoje. Nebus 
nieko negalimo: kiekvienas^ ga
lės būti nematomas, atkeršyti 
savo priešui, pasislėpti kumelės 
pilve, išlysti ir vėl jodinėti ir t. 
panašiai.

“Burtininkas“ visus “išmo
kysiąs.” O tuo viską “žinan
čiu” redaktorium yra kokis tai 
ž. Jo apiekoje randasi visa 
“Burtininkų bendrija,” kuri su
sideda iš vieno nario. Jis buria 
dieną naktį, bet. išburti neįsten
gia ir todėl pradėjo šmeižti Au
šros Knygyną ir kitus. Žilinsko 
knygynas irgi nusiburė ir dabar 
stebuklingai išdygo Lietuvių 
Švietimo Knygynas, kur nėra 
nė vienos knygos.

“Burtininkas” ypač bijosi, 
kad kas nesužinotų kas jo re
daktorius. Turbut pats sarma- 
tijasi savo paikų “būrimų.”

♦ *

Ketverge, apie 
užsidegė American 
Wire and Cable Co., 964 W. 21 
St. namas, užimantis veik visą 
bloką, 2 lubų. Ugnis užėmė veik 
visą namą, nes nuo Aliejuotų 
mašinų diržų, pradegė net lubos. 
Ugniagesiai daug turėjo darbo, 
net vaitojo roberinius divonus 
Darbininkai vos paspėjo sugrie
bti savo rubus ir pietus, kuriuos 
buvo atsinešę, išbėgę stovėjo 
gatvėje. Vienas kalbėjo, kad ug
nis prasidėjo iš elektrikinio mo
toro. — J. J..

10:30 ryte, 
Insulatėd

NG to HiRE THiS MAN ( 
«?OW THAT TERRiBUE- 
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VOU A TJOllAR! |-------

Visi _ _ _
kiekvieną dieną, anksti iŠ ryto į savo 
namais, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnaLtą darbą einančiam 
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 reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9663.

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.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Namo Bendrovės išvažiavimas įvyks 
nedėlioj, liepos 20 d., Washington 
Heights miškuose. Pradžia 10 vai. 
ryto. Kviečia visus Rengėjai.

Lietuvių Moterą Draugija “Ap- 
svietą” rengia draugiška < “Beach 
Party” Evanston, 111. puikioje pri- 
vatiškoje ežero pakrantėje liepos 
20 d. Norintieji dalyvauti yra šir
dingai kviečiami (su savo užkan
džiais) susirinkti minėtoje dienoje 
10:30 vai. ryte didmiestin Adams 
ir Wabash gatvių ant pietrytinio 
kampo, iš kur imsime Evanstono 
elevatorį “express” ir važiuosime 
iki Evanston Central St. Jei toje 
dienoje pasilaikys šaltas oras ar 
lietus, tai tas visas išvažiavimas 
su toms pačioms išlygoms 
27 d. liepos. Kviečiame visus 
vauti. —Rengimo Komisija.

įvyks 
daly-

Susivienijimas Lietuviu Amerikoj 
2 apskritys rengia didelį išvažiavimą 
nedėlioj, rugpiučio 3 d.’ į Beverly 
Hills miškus. Bus kalbėtojai ir ki
tokios žaismes. Kviečiami visi.

Komitetas.

Melrose Park. “— Draiig. Sūnų ir 
Dukterų Lietuvoj susirinkimai per 
tris mėnesius — liepos, rugpiučio 
ir rugsėjo bus laikomi kas trečią 
nedėldienį, 10 vai. ryte, vieton 1 
vai. p. p., J. Vaičiulio svet., 23 ir 
Lake gt. —Rašt. V. Kasparunąs.

Northsidės jaunimo draugijėlės 
“Bijūnėlio” išvažiavimas į Jeffer- 
son girias jvyks sekmadieny, lie
pos 20 d. Chicagos lietuviška pub
lika yra kviečiama skaitlingai at
silankyti ir sykiu su jaunimu links
mai praleisti' diėillp ant tyro oro.

—Komitetas.

Liet, Teatr. Dr-jos šv. Martino 
pusmetinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, liepos 19 d., 7.30 vai. va
kare, šv. Jurgio , parapijos svetai
nėje, 32 PI. ir Auburn Avė. Visi ( na
riai malonėkite susirinkti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarta ir iš
girsite apie draugijos stovį, nes 
bus raportas pusės metų peržiū
rėjimo knygų komisijos.

-<P. K., rašt.

L. S. J. Lygos išvažiavimas į 
Sami Dunes įvyks sekmadienį, lie
pos 20, 7 vai. ryto. Susirinkimo vie
ta Raymond Chapel, 816 W. 31st 
St. Vietų registracija užsibaigs 
penktadienį, liepos 18, 10 vai. vak. 
L. S. J. Lygos Stygų orkestros 
praktikose. Nepamirškit pasiimti 
maudomuosius rubus ir nesivėluo- 
kit, nes apleisim viršminėtą vietų 
lygiai 7 vai. ryto. —Sp. Komitetas.

Vaidylų piknikas šeštadienio va
kare, liepos 19 naktis yra paskir
ta Vaidylų piknikui, kuris atsibus 
miškuose prie Tautiškų Kapinių, 
Willow Springs, III, Pradžia 8 vai. 
vakare. Pabaiga tada, kada kam 
patiks. Visi broliai Vaidylos ir jų 
draugai ir drauges su šeimynomis 
ir giminėmis kviečiami dalyvauti.

Įsakymu didžio perkūno, 
Kviečia Vaidyla.

L. M. S. A. 2-ros kuopos draugiš
kas išvažiavimas į Jeffenson miškus 
jvyks nedėlioj, liepos 20 d.

Visi moksleiviai ir svečiai prašomi 
atsilankyti ir pasilinksminti tyrame
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Komitetas.

LSS.
jvyks nedėlioj, liepos 20 d., 10 vai. 
ryte, M. Kasparaičio, 3827 Archer 
Avė. name, pirmas aukštas iš prie
kio (eikite per kontraktoriaus ofi
sų). Visi senieji nariai turite pri
būti. nes yra labai svarbių reika
lų. Norintys prisidėti prie musų 
kuopos malonėkite atsilankyti su- 
sirinkiman, nes laikas jau pabusti. 
Jei bus šilta diena, galėsime eiti 
ir į parkų savo reikalus apsvars
tyti. Malonėsite nesivėluoti.

—Laikinis Organizatorius.

Ciceriečiams Naujieną skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 

stotį 1'405 So. 49 Avė., 
lll.F. Lukoševičius.

—Naujieną Adm.

Naujienų 
Cicero,

White Sq. Parke, prie 29 ir 
gatvių, yra rengiamas, Beno

Mark
Halsted
ir Community "Singing Koncertai, lie
pos 17 ir 31 d. ir rugpiučio 14 ir 28 d. 
Koncerto pradžia 8 vai. vak.; įžanga 
uždyką. Kurie mylit muziką nepra
leiskit progos.

— Aldona Grušaitė.

Birutes Kalno Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą liepos 20 d., 1924 
A. Urbono svetainėje, 3338 Aubųrn 
Avė. 1 vai. po pietų visi drauge ma
lonėkite atsilankyti ir džsimokėti už 
mirusį draugą A. Barauską. Kvie
čia — Nut. Rašt. Leon Klepsis.

PASARGA,

rfESIG AUŠINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nžra priimami. Visi Naujie
nų draugai prafcomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai gedaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedinjai, asmenų 
Onai ir t.t. turi būt ii kalno 
mi,

Jeigu kurie aptlrslbimai
(bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teinę jų netalpinti, kol neii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa 
skelbimą ne vCliau, kaip 9 vai. va 
karo.

jieskoji- 
apmoka-

pasirodo

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU pusbrolio, Kazimiero 
Margio. Paeina Smeigių parapijos, 
Panevėžio apskr. Girdėjau, kad se
niau gyveno Detroit, Mich. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti, ai 
kas žinote, malonėkite tuoj pranešti.

STANISLOVAS KUČIS, 
2120 W. 15 Avė., Gary, Ind.

PAIEŠKAI! savo brolio Franciš- 
kaus Vaišvilo, paeina iš Giepaičių 
kaimo, Vegerės Valsčiaus. Dveji 
metai atgal gyveno Riverton, III., o 
dabar girdėjau esųs West Frank- 
ford, III. Dirba anglių kasyklose. 
Turiu svarbų reikalų ir prašau at
siliepti ar kas jį žino pranešti man 
jo adresų, už kų busiu labai dėkin
gas. W. Waishwell, 1302 N. iii Avė., 
Melrose Park, III.

PAIEŠKAU savo vyro Jono Ba- 
kuno, kuris prasišalino nuo 
nęs liepos mėnesį, 1923 metais. Jis 
pats, jeigu patėinys šį paieškoji
mų, tegul sugrįžta. Jeigu kas pato

su tokia pavarde meldžiu 
šiuo antrašu:
Kostancija Bukanienė 

64 Vajey Street, 
yVallingford, Conn.

mys 
nešti

ma-
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ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKIA PARTNERIO PRIE 

BIZNIO
Proga jaunam vyrui prisidėti 

prie Chicagoje įsteigtos korpora
cijos, kurios tikslas butų padary
ti Čia sau ateitį. Aplikantas turi 
būti geras darbininkas, teisingas ir 
galįs įnešti $2,000 iki $3,000, kurie 
bus pilnai apsaugoti. Algos $50 į 
savaitę ir pasidalinimas pelno. At
sakykite angliškai. Pasimatykite 
su Mr. Kaspar, Room 1J10

110 S. Dearborn St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
m-ą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės: .-
BRIDGEPORT PAINTING 

HAKDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tek Yards 7282.

RElNDAI ruimas vienam ar 
■dviem vaikinam, su valgiu, ar 
;be valgio. Ruimas švarus prie 
mažos šeimynos. Kreipkitės, 1 
lubos užpakalis.

3207 Lo\w, Avė.

GRAŽIAS, didelis frontinis 
kambarys ant rendos, dėl vie
no arba dviejų vyrų.

2931 Emerald Avė.,-3 fl.
Phone Victory 0854

ISRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI 3 kąUi- 

bariai dėl mažos šeimynos be 
vaikų, arba vieniems vaikinams 
ar merginoms, kurie turi savo 
rakandus, Brighton Parke.

4026 Artesian Avė.

-;-------- 

STOGDENGYSTĖ .
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawn<lale 0114.

PLUMBING GAS FITTING
garu ir karštu vandeniu šildomus 
kaip naujus taip ir senus darbus at
liekame kuogeriausiai ir už prieina
miausią kainų. Kaipo lietuvis lietu
viams patarnauju kuo geriausiai.

PETER YUCIUS’ & CO.,
Ofiso valandos nuo 5:30 po piet 

7:30 ryto.
10724 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4403
Residence 900 W. 52 St.

Tel. Yards 4061
nuo 7:30 ryto iki 5:30 po .piet.Vai.

SIŪLYMAI KAMBARIU
dėl dviejų

gy-
RUIMAS reridai 

ar vieno vyro, švari vieta 
venimui. Kreipkitės:

915 W. 32nd St.
3-ėios lubos frqntas

ANT RENDOS vasariniai ne- 
mai (summer rjsort) 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

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

RENDON kambarys dėl vie
no vaikino; kambarys garu 
šildomas; yra visi paranku- 
mai ir garadžius.

6004 S. Bishop St.

O-OM’ IW I ADM»Rt 
A BIO..BRAVE MAN!

y, Į ff Ak

PARENDAVOJIMUI 5 kambarių 
oiV,s<L1)lgl renda’ arti Halsted ir 31st St.

Atsišaukit:
Mr. Jasudcs

2015 So. Robey St.
Tel. Canal 7083, , < Humboldt 4861 

Klauskit Joe

A'N 1 RENDOS fialas 6 kam
barių, furnasu šildomas; savi
ninką bus galima matyt pedėi- 
lioj nuo 11 iki 2 vai. no pie
tų. 130 — 15th

Melrosę^PArk, III.

JfESKO DARBO
IEŠKAU darbo, esu našlaitė 14 

metų. Krautuvėj, grosernėj ar val
gykloj galėčiau šį tų pagelbėti. Kal
bu angliškai ir lietuviškai.

Eugenija Griuniutė
2951 W. Pershing Rd., Chicago 

Tel. Lafayette 4279

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKAIaAUJAME keletos vy
rų ir moterų Chicagos mieste 
ir apielinkėse lietuvių koloni
jose, kurie norėtų gauti gerą 
pelningą darbą ant visados, bet 
turi būti sąžiningi ir dori žmo
nės, turi turėti gerą pažintį 
tarpe lietuvių. Tokiems, kurie 
ga*ės užimti šį darbą yra la
bai gera ateitis ir pelnas. Kad 
gauti šį užsiėmimą, būtinai 
reikia atsilankyti ypatiškai. At
sišaukite po No. 3241 S. Hals
ted St., Chicago, III., antros 
Ulbos.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moteries be vaikų prie 
namų darbo ant fanuos. Malonė
kit atsišaukti panedėly prieš pie
tus.

M. ZMAY
2113 S. Ashland Avė.

3 augštas

RfelKALINGA moteris prie na
mų darbo, geras mokesnis ir pra
gyvenimas. Darbas pastovus. Vaka
rais kreipkitės nuo 6 iki 8 vai.

2710 So. Union Avė.
1 lubos' frontas

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

KEIKIA patyrusių darbinin
kų į geležies atkarpų jardą.

Kreipkitės
Levine and €o.

1475 S. State St.

REIKIA vyrų karų budavotojų, 
prie refrigeratorių karų, tiktai rei
kia patyrusių vyrų, darbas nuo 
sinkų. Nėra darbininkų trobelių.

American Car & Foundry Co. 
2310 S. Paulina St.

DVIDEŠIMTS penki doleriai sa
vaitinės algos ir didelis komišinas. 
Gabus ir gerai apsipažinęs apie 
Pittsburgho 
reikalingas r 
šykite.’i

' K. P

apielinkę žmogus yra 
eprezentuoti biznį. Ra* 

jį-' ' 4 į ‘
. M&Carthy • '/ 

5016 Dearborn SI.; Pittsburgh, Pa.
m iiri i !«!»■■ i| m m ■ i - " i •. * —

REIKIA shearmdnų į gele
žies atkarpų jardą, z Nuolat 
darbas.

Reliance Iron & Steel Co.
2133 S. Sawyer Avė.
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RAKANDAI PARDAVIMUI
ČEVERYKŲ taisynvo šapa (Shoe 

Įrepairing) pardavimui. Sena išdirb- 
. ta vieta, darbo užtektinai ir visos ma- 

kambarių, gerame |^nos kokios tam amatui reikalingos 
randasi. Nupirksit pigiai, nes aplei
džiu šia šalį.

Kreipkitės
3303 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI pigiai rakan
dai de 
stovyje.

E. Baublienė, 
221 E. 115 St. 

Žemai nuo elės.

PARSIDl ODA furničiai ir 2 pa
gyvenimų namas, pirmas floras 7 
kambarių, su sun parlor, rendos 
atneša $70 į mėnesį, antras floras 
.> kambarių, yra porčiai iš prie
kio ir užpakalio, rendos į mėnesi 
860.83, furnacc šildomas. Ant tre
čių lubų yra kambarys, rendojasi 
už $25, yra vanduo ir elektra, ga
lima padaryti 4 kambarių flatą su 
mažu kaštu ir rendos gauti $45, 
3 karų garadžius, neša rendos $21. 
Beizmente šapa neša rendos $25, 
yra geras vištininkas su elektra. 
Lotas yra 37lXj pėdų, iš abiejų pu
sių po 15 pėdų tuštuma. Labai pui
kioj apielinkėj, pačioj širdy mies
telio, yra visi parankumai, kam
bariai puikiai išdekoruoti. Viso 
rendos neša į mėnesį $201.83. Par
duosiu už $13,000, greitam parda
vimui. nes savininkas važiuoja į 
kitą valstiją ant farmos, $3700 yra 
morgičių, $61810 cash, kitus išmo
kėjimais.

J. Shusho, 10929 S. State St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
2050 W. 22 Str. už tikrą pasiūlymą 
galima nunirkti ir su namu. Biznis 
gerai išdirbtas, randasi lietuvių apgy
vento j apielinkėj. Parsiduoda dėlto, 
kad turiu 2 bizniu. Taipgi mąinyČia 
ant namo ar loto. Atsišaukit pas 
savininką %

2210 W. 22 Str.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė visokių tautų apgyven
to j apielinkėj, lysas 5 metams, 4 
ruimai pagyvenimui, pirkaite 
toj apielinkėj, lysas 4 metams, 
pigiai. 821 W. 34 St., Chicago, 
Ilinois.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI APTIEKA

Mažu įnešimu ir lengvais iš
mokėjimais, galite pirkti ap
tiekę. Senas dr išdirbtas biz
nis, pigi renda, augančioj lie
tuvių kolonijoj. Jei registruo
tas aptiekorius galit įstot part
neriu. Kaina $8000. X' »

DR. K. DRANGELIS
Tel. Lafayette 0621

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

Groseris ir delikatesen, ice cream 
parloras, nesvaiginami gėrimai, sal
dainiai, cigarai, notions. Biznis la
bai geroje vietoje, ant kampo, prie di
delio parko ir mokyklos, lysas 3 me
tams, pigi renda. Parduosiu pigiai, 
nes turiu kitą biznį,

5159 So. Racine Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
Tikri bargenai

6 kamb. Cottage su beizmentu, 
vanos ir kiti patogumai, stritas iš
mokėtas. Kaina $2600, jmokėt rei
kia $1000.

NAUJAS 5 kamb. 
mentinis beizmentas 
žemės, netoli karų linijos, $500 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais.

3'BIZNIAVI lotai ant Kedzie avė. 
netoli Archer Avė. Kaina $3300, 
pusę įmokėti, kitus lengvais išmo
kėjimais arba ant mortgage. .

2 FLATŲ naujas bizniavus mu
ro namas, štoras ir 3 kamb, užpa
kaly, viršuj 6 kamb. Savininkas 
parduos labai pigiai, reikia $5000. 
Taipgi mes turime didelių ir mažų 
farmų ant pardavimo ' ar mainymo 
ant miesto praperčiu Illinois, In
diana ir Michigan valstijose.

J. N. ZEWERT & CO.,
4377 Archer Avė.,

South west corner Archer & 
Kedzie. Avės.

H

Cottage, rę
sti 2 akrais

NAMAI-ŽEME
$1000.00 NULEIDŽIU REI

KIA PINIGŲ DEL 
BIZNIO

Naujas mūrinis namas, 2 
pagyvenimai po 6 kamba
rius, steamo apšildoma, ga- 
so pečiai, ledo skrynios ir vi
si vėliausi intaisymai, lotas 
30 pėdų, namas 24 pėdų plo
čio, randasi netoli vinuolyno 
ant Albany prie 61 gatves.

kaina Tiktai $16,000, 
inmokėti $5000.

Kreipkitės pas:
736 West 35th Street,

1 lubų.

plo- 
prie

NAMAI-2EMĖ NAMAI-2EME

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

(Moon) 1921 modelio. Visas ge
ras. Važiuoja kaip naujas. Nu- 
pirksite pigiai. Matyti galit va
karais po 6 vai. A. Barkauskas, 

927 W. 35th PI.

PARDAVIMUI automobilius, Hud- 
son coach, 1923 m. Taipgi Mor- 
man automobilius, 1922 m. Vieną 
iš tų parduosiu pigiai, nes du nėra 
man reikalingi. Mainysiu ant Fordo 
t roko.

3300 So. Union Avė.

OAKLANI) AUTOMOBILIAI
1924 modeliai, 6 cilinderių, atda

rų ir uždarytų stylių, keturių ratų 
brekiai, disk ratais, nesunaikinamo 
užbaigimo, vartoti mažiau kaip 
vieną mėnesį demonstracijų patar
navimui, taip kaip naujas. Bus par
duotas šia savaitę labai nužemin
ta kaina. Garantuojamas kaipo nau
jas karas, negirdėtomis kainomis 

kaip $200 įmokėjus ir 
12 iki 18 mėnesių išmokėji- 

taip pigiai kaip $50 
iki 

Jus galite pasikalbėti su sa-
MAROUARDT oXKLAND CO. 

3844 Ogden Avė.

taip žemai 
nuo 
mais. Jei norite gerų vartotų karų, 
mes turime 
įmokėjus. Atdaras kas vakaras 
10 vai. ‘ ‘ ‘
vo tautiečiu.

Turime 20 Automobiliy
Kuriuos turime parduoti labai pi

giai arba mainysime ant senų karų, 
lotų, pianų, deimantų ir duodame ant 
lengvų išmokėjimų:
2 Ford 5 pasažierių, 1924 .......... $225
Ford Coupe, 1923 ..................... $400
Buick 5 pasažierių ....................  $100
White, 7 pasažierių, 1918 .........  $800
Jewett, 1924 ...............................  $800
Chevrolet, 1923 ........................   $475

Paige Coupe, Brougham, 1924, 
Bargenas. 

J. J. BAGDONAS, 
4614 So. Westem Avė., 

Tel. Lafayette 8282

PARDAVIMUI Automobilius Sedan 
“Villie” 7 sėdynių, 1921 m. Visas 
geras. Galima naudoti cab biznyj. 
Nupirksit pigiai, nes apleidžiu mies
tą.

Kreipkitės
3430 Emerald Avė.

Vakarais po 5, subatoms visa dieną.

MOON KARŲ BARGENAI 
Modelis 6—10, touring, išmokėji

mais $475.
Modelis 6—40, sport touring, de

nio, išmokėjimais $675.
Modelis 6—40, sodan, denio, iš

mokėjimais $685.
Modelis 6—18, touring, išmokėji

mais $550.
Modelis 6—50, sport touring, (le

mo, išmokėjimais $875.
Tie karai yra pirmos klesos me

chaniškame padėjime ir turi 
jų karų garantiją.

UNIVERSAL AUTO SALES
5001 S AVestem Blvd.
Jos. Bagdonas, Agentas

nau-
CO.

PARDAVIMUI automobilius “Hay- 
nes”. Modelis 21 melų. Visas geras, 
liek pat kaip naujas. Nupirksit pi
giai. Priežastis pardavimo — 
sutikimas partnerių. Kreipkitės 

4203 So. Rockwell St.
2 lubos

ne-

BARGENAS
Pardavimui 3% tono Nelson Le 

Moon trokas. Visas geras, 
mainysiu ant automobiliaus 
Fprd Sedan. Kreipkitės 

3658 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 1099

arba
ar

PARSIDUODA trokas D/g 
tono, geram stovyj, tinkamas 
labiausia vežimui anglių. Tu
riu parduoti greitai, nes išva
žiuoju į kitą miestą; parduo
siu pigiai. 3029 S. Union Avė.

MŪRINIS namas 2 augštų, 
3358-64 Archer Avė., 8 flatai po 
4 kambarius, gerame padėjime, 
geras investmentas. Graham, 
1821 W. 35 Street, Tel. Lafayet
te 3860.

Pardavimui nauji namai South 
Sideje po 6 ir 6 kam b., karštu 
vandeniu apšildomi, įtaisyti pa
gal vėliausios mados. Vieta ge
rai žinoma — 66th Rockwell ir 
Talman Avė.

2 FLATŲ MŪRINIS
6—1 kambarių, pečiumi 

mas, netoli R. I. stoties, 
$7,060, pinigais $1,500, Atsišaukite.

7737 S. Halsted St.

šildo- 
tiktai

PARSIDUODA Restoranas ir Chop- 
Suey, taipgi geroj apielinkėj tarp 
dviejų strytkarių laines gera- biz
nio vieta per ilgus metus išdirbta 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą arba mainysiu ant namo ar auto
mobilio, pardavimo priežastis du biz
niu, vieną turiu parduoti. Atsišaukite 
tuojau, Naujienos, Box No. 521.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tessen krautuvė, randasi labai geroj 
vietoje, kuri apgyventa visokių tautų. 
Lysas yra ant trijų metų; 4 kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patirsite 
ant vietos.

10433 So. Michigan Avė. 
Roseland, III,

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Geri visi rakandai ir įtaisymai. 
Parsiduoda už žemą kainą. Priežas
tį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3300 So. Wallace St.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė, vieta tinka ir bučernei. 
Pagyvenimui kambariai dideli. Ren
da pigi $17.00. Biznis išdirbtas. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju j 
kitą miestą.

Atsišaukite
1823 Canalport Avė.

PARSIDUODA grosernė ir rūky
tos mėsos krautuvė biznis išdirbtas 
per ilgus laikus ,naujas stakas, geri 
fixtures ilgas lysas, 4 gražus kamba
riai pagyvenimui, garadžius dėl ka
ro, parduosiu pigiai nes einu į kitą 
biznį.

5135 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1524

GERA PROGA
Maža grosernė su Soft Drinks, 

Ice Creamu Cigarais ir mokyklos 
smulkmenomis ,arti mokyklos, renda 
pigi su pagyvenimu.

Atsišaukite
6009 S. Racine Avė., 
Phone Normai 5252

PARDAVIMUI Ice cream par- 
loras, saldainių, cigarų ir smul
kių dalykų krautuvė.

657 W. 47 St.
Tel. Boulevard 6856

PARSIDUODA saldainių ir 
ice cream krautuvė; gera pro
ga geram žmogui padaryti 
nigų. Pardavimo priežastis 
nesveikata.

3316 Union Avė.

pi-

PARDAVIMUI ubučečnė ir 
grosernė Roselande, senas iš
dirbtas biznis; lysas 31/2 metų, 
renda pigi; nupirksit pigiai.

B. PETKUS,
10742 So. Michigan Avė.

EXTRA
Parsiduoda naujas bučernės 

Ice Box. Pigiai. Kreipkitės.
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St.
Te L Boulevard 4899

PARSIDUODA arba mainoma ant 
namo arba loto grosernė ir saldai
nių, ice cream ir kitokių smulkme
nų krautuvė. Gerai ir senai išdirb
ąs biznis.

Kreipkitės \
950 W. 18th St.

RĘSTAURACIJA, moderniškas 
kampas, ilgas lysas; žema renda, 
garu šildoma; labai tinkama vieta 
dėl lietuvių savininkų. Didelis bar
genas, savininkas apleidžia biznį.

Kreipkitės
3103 So. Halsted St.

PARSIDUODA nedidelė įvairių 
daiktų krautuvė; ice cream, ken
džių, cigarų, tabako, vaikams mo
kyklos dalykų ir kitokių smulkme
nų. Turi būt parduota greitai. Kai
na $650.

4602 So. Wood St.

NEPRALEISKIT progos. Parda
vimui Storas, Ice Cream, sodos, ken
džių, Cigarų, tabako ir kitokių 
smulkmenų, 4 ruimai gyvenimui. 
?ardavimo priežastis liga.

Kreipkitės
3302 So. Union Avė.

GREITAI turiu parduoti ąžuolo 
grojiklj pianą ir Brunswick ino- 
lagany viktrolą, visais rekordais ir 
voleliais, visai pigiai.

Kreipkitės
4445 S. Artesian Avė 

Phone Lafayette 1133

PARDAVIMUI krautuvė, sa1- 
dainių, Ice Creamo, cigaretų, 
notion ir visokią smulkių daik
tu; biznis išdirbtas; gera pro
ga dėl lietuvio įsigyti pelningą 
biznį. Priežastį patirsit ant vie
tos. 114 E. 107 St.

Roseland.

PARDAVIMUI mūrinė cottage, 
galima tuojau gyvent, viršuj 4 kam
bariai, yra augštas; toiletai ir va
nos. Apačioj yra vasarinė virtuvė 
ir ekstra toiletas, landrė, pleiste- 
riotas skiepas, gasas, elektra, stik
liniai porčiai, kieto medžio užbai
gimo. 5016 S. Talman Avė.

2 lotai po 27į/2 pėdų 
čio ant Union Avenue 
34 gatvės, parsiduoda, dėl 
geriausio pasiulijimo, Kreip
kitės tuoj aus pas

CHAS. J. RADŽIŪNAS 
& CO., 

736 West 35th Street

PUIKUS 10 FLATŲ BARGF.NAS
Netoli Marųuette parko — naujas 

namas. Viskas yra labai puikia pri
rengta. Plieno konstrukcijos, Ke- 
wanee boileris, viskas 4 ir 5 kam
barių, $20,000 pinigais, kitus leng
vais išmokėjimais. Tai yra geriau- 
sis pirkinys pietinėj daly miesto.

Atsišaukite ♦
7737 S. Halsted St.

Brighton Parke, nauji namai 
po 4 ir 4 kamb., stogas, beizmen- 
tas ir visi parankumai, parduo
sim pigiai ar mainysim ant se
nesnių namų ar lotų.

Namai padėvėti 4 ir 4 kamb. 
tik 6 metų senumo; beizmentas 
per pusę namo, stogas, viskas 
įtaisyta vėliausios mados. 4014 
So. Rockwell St.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų, Ice Cream fountain ir no- 
tibn krautuvė; prie mokyklos 
(school) ir 2 bažnyčių. 18 gat
vės apielinkėj. Vieta apgyven
ta lietuviais; biznis eina gerai; 
noriu greit parduoti, nes turiu 
du bizniu. Atsišaukite tuoj.

2012 S. Peoria St.

PARSIDUODA naujas 2 
augštų muro namas 4-4 kam
bariai* pirmas augštas furna- 
su apšildomas, išmūrytas skie
pas, kur yra skalbykla; didelis 
viršus. 5124 So. Troy St.

PARSIDUODA namas su 
bizniu; taipgi ir privatiškas 
namas. Parduosiu už prieina
mą kaina .Kreipkitės 3232 So. 
Canal St. TeL Yards 3298.

PARSIDUODA registeris — Natio
nal, muša nuo 5 centų iki $69.95. At
rodo kaip naujas, visai mažai varto
tas. Taingi seifas 2 pėdų pločio 
2*6 ’augščio.

A. BALČIŪNAS, 
6600 So. State St.. 

Tel. Wentworth 5626

ir

PARSIDUODA nedidelis namas, 
Bridgeporto apielinkėj, arba mai
nysiu ant bučernės, ar grosernės 
ai- cigarų Storo. Norintieji pirkti 
ar mainyti atsišaukite sekamu ad
resu:

3538 S. VVallace St.
Agentai neatsišaukit

AUBURN PARK 
BARGENAI:

Kampinis lotas, 53xlŽ5 pėdų, 
tinkamas dėl “Filling Station”, 
Kaina $5,000.

Puiki, 9 kamb. Rezidencija, 
lotas 40x125, garu šildoma. 
Kaina $10,000.

Geras mūrinis namas, 2 gyv., 
6 ir 7 kamb. randa $155.00. 
Kaina $15,500.

3 aukštų, 3 gyvenimai ir 3 ka
rų mūrinis Garagė, randa $275. 
Kaina $26,000.

Platesnioms žinioms kreipki
tės pas

J. J. HERTMANAVIČIUS 
7740 So. Green St., 
Tel. Triangle 1177.

NAUJI 4 FLATAI
Nesenai užbaigti, visi po 4 kam

barius flatai, netoli Chester High- 
lands, plieno konstrukcijos. Didelė 
vertė už $26,000, pinigais $9,000, 
atsišaukite:

7737 S. Halsted St.

4 ir 5 kamb. mūrinis namas, 
elektra ir visi parankumai. Na
mas gerame stovyje. Kaina $4,- 
100, cash $1,500. Likusius ant 
lengvų išmokėjimų. 3646 South 
Lowe Avė.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė 
ir gasalino stotis. Parduosiu su 
namu arba be namo. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos; kreip
ėtės ypatiškai arba laišku.

J. JANUŠAUSKAS
355 Oglesby Rd. 

Rockford, III.

LOTAS PARDAVIMUI geroj vie
toj, prie So. Crowford ir 57tos gat
vės . Pigiai parduosiu arba mainysiu 
ant automobilio. Kreipkitės šiuo ant
rašu: ■

MATT' KARKAUSKAS
1411 So. 48th Ct., Cicero, III.

Tel. Cieero 8003

PARSIDUODA dvieju augštų me
dinis namas, 6—-5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
pirma teisinga pasiulyma.

2441 W. 45th Place

PARDAVIMUI arba mainymui di
delis muro namas 8 pagyvenimų po 5 
kambarius ir du Storai, pastatytas 
ant dviejų lotų mainysiu ant mažo 
medinio namo. Namas rendos ne
ša $200 į mėnesį, yra geram padėji
me, morgičius $10,000. Namas ran
dasi 5317 S. Wentworth Avė. Netoli 
bulvaro. Atsišaukite, 4716 S. Marsh- 
field Avė. Tel. Boulevard 2422.

Pardavimui 3 ir pusė pagyve
nimų mūrinis namas gerame 
stovyje. Kaina $6,100, cash $2,- 
000. 3230 So. I.owe Avė.

Taipgi turime ir daugiau na
mų. Atvažiuokite pamatyti.

JOKANTAS BROS.,
4138 Archer Avė., Chicago 

Lafayette 7674

PARSIDUODA 2jų augštų medinis 
namas 3639 So. Parnell Avė. 4 
dos 2-4 ir 2-3 kambariai, tikras 
genas.

Kreipkitės:
4858 So. Lincoln St.
Tel. Lafayette 1814

ren- 
bar-

PARSIDUODA 160 akrų farma 
už $6000, 15 galvijų, 3 geri arkliai, 
nauji budinkai, visokios mašinos, 
žemė gera, gražus javai, arti mies
to, 40 akrų girios.

2219 Custer St. 
prie Western Avė.

P. Slaužis

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
pagyvenimų namas po 6 ir 4 kamba
rius. Viskas puikiai ištaisyta; savi
ninkas mainys ant bile kokio biznio. 
Priims lotus už pirmą {mokėjimą. 
Perkant reikia įnvokėti $1,000.

C. P. S.
3352 S.' Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 aukštų murinta 
namas 5 ir 6 kambariai, pečiumi 
Šildoma. Kaina $11500, morgečių 
$4000. Kreipkitės prie savininko, 

5631 So. Morgan St.
Tel. Wentworth 8871

NAMAS IR A KERI S ŽEMĖS 
ANT PARDAVIMO

DELIKATESEN ir grosernė tu
ri būti parduota iš priežasties se
natvės ir ėjimo lauk iš biznio. Ge
rai apsimokanti krautuvė, smar
kiame biznio bloke, North West 
Side. Biznis įsteigtas ir varytas 
vieno žmogaus per 16 metų. Pigi 
renda, karštu vandeniu šildoma, 
įskaitant 4 kambarių modernišką 
flatą su vana. Geras lysas, augštos 
rųšies ffoctures, daug stako, vertas 
virš $5,000, paimsime $2,500 arba 
geriausį greitą pasiūlymą už vis
ką. Jei norėsite dalinais išmokėji
mais. Atsišaukite nedėlioj visą die
ną.

PARSIDUODA lotas pigia’i, 
lietuvių apgyvento j vietoj. Ant 
40-to stryto ir.Rockwell.

G. AĖIESUNAS
2232 W.b 23rd PI.

3843 Fullerton Avė. 
netoli Avers Avė.

PARDAVIMUI rezidencija 8 kam
barių, mūrinis namas, 8 metu senu
mo, ant dviejų plačių lotų, bames, 
gražus skiepas, elektra, gasas, pui- 
cus sodnas, — patbgiausią vieta gyve
nimui. Lietuvių kolionijoje. 
$4000. Atsišadkit i'

629 Meadovv Avė., 
Rockdąle Joliet, III.

PARDUOSIU arba mainysiu biz- 
niavą namą ant privačiu namo; 
namas randasi South Side prie 
strytkarių linijos; gera viela, sto
ras 4r 4 ruimai pagyvenimui; 2 fl. 
po 7 kamb. Rendos $170 į mėnesį.

J. Zaksas
3325 S. Lowe Avė.

Tel. Boulevard 8032

PARDAVIMUI arba mainymui me
dinis 2 flatų namas su bizniu. Ge
ras biznis ir geroj vietoj. Storas ir 
4 ruimai pragyvenimui užpakalyje, 
ant antro 6 ruimai. Elektriką, ren
dos4 $107 i mėnesį. Priežastis par
davimo apleidžiu Chicagą. Atsišaukit 
K. Galinskis, 3415 S. Wallace St.

8 ruimų medinis namas su nau
ja daržine, 8 blokai nuo stritkarių, 
111 Sacramento. Labai graži vie
ta gyventi su šeimyna ir pinigų 
padaryti. Nuo, Kedzie Avė. 1 blo
kas į vakarus, 110 St., pirmaš na
mas, kaina prieinama.

STEPONAS LETUKAS
• ’ Mt. Greenv/ood, III.

Kaina

JEIGU nusimanai kiek 
nors apie biznį tai čia ge
riausia proga įsigyti seniai 
išdirbtą biznį už $1800.06 — 
kepyklą, 50 mylių nuo Chk 
cagos. f 

t
Atsišaukite

H. MOCKUS, 
5614 Wayne Avė., 
Tel. Ardmore 1955

ANT pardavimo grosernė, viso
kio stako, geri fixtures, 6 ruimai 
pagyvenimui, pigi renda, parduo
siu už pusdykį arba mainysiu ant 
namo, loto arba automobilio.

Kreipkitės
2857 Emerald Avė.

PARDAVIMUI pirmos kle
sos grosernė, senai įsteigta, 5 
metų lysas, rendos $45 ir gy
venimui kambariai.

2862 W. 38 St.

PARSIDUODA Barber Shop. 
Daromas geras biznis. Savinin
kas eina į kitų biznį.

Atsišaukit
Naujienos, Box 522

PARSIDUODA 
delikatese n, arba 
namo.

Kreipkitės 
3302 W.

grosernė ir 
mainysiu ant

39 St.

NAMAI-2EME
Farmos! Farmos!

$700 įmokėdamas nupirksi gra
žiausią farmą su visais gyvuliais ir 
mašinomis, kas reikalinga ant far
mos. Taipgi mainysime ant namo 
arba bile kokio biznio. Priimsime 
lotus už pirma įmokėiimą.

C, P. SUROMSKI & CO.
3352 S. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 9641

DIDELIS BARGENAS

Pardavimui 40 akrų dirbamos 
geros žemės, arti geležinkelio, mo
kyklos ir bažnyčios. Visa žemė dir- 
jama. Mainysiu mieste ant namo. 
Visos mašinos, kokios tik reikia 
ukiui. Namai visi geri; žemė visa 
, uodžemis. Pasiskubinki! — gau
sit bargeną. Priežastis pardavimo 
— senatvė ir liga.

Kreipkitės
B. Rimšis 

Road No. 1, Box 76 
MILLEDOR, WIS.

6 KAMBARIŲ medinis namas, 
elektra, gesas, maudynės, ąžuoli
niai trimingai, furnasu šildomas, 
kampinis lotas, prieinama kaina— 
$7000, įmokėt $3000. Likusi suma 
ant lengvų išmokėjimų kaip ren
da. F. Reinhart, 

2103 W. 68 St.
Phone Republic 6829

PARDAVIMUI namas, stuko, 
2 flatų, po 4 kambarius, neto
li vienuolyno, kampas 69 St. 
ir Artesian Avė. Atsišaukit 

2434 W. 69 St;

PARDAVIMUI lotas ant 67 
ir Campbell Avė. 30x125 pėdų, 
pilnai išmokėtas. Atsišaukit 

4432 So. Honore St. 
Tel. Lafayette 8849

ANT pardavimo 10 metų mūri
nis namas, 2 flatai po 6 kamba
rius, cemento beizmantas. Parduo- 

“ namo, loto, 
arba kito 

South
siu arba mainysiu ant 
automobilio, bučernės 
biznio. Namas randasi

J. LEPO, 
722 W. 35th 

Phone Blvd. 3249

Side.

St.

PARDAVIMUI 2 mediniai 
namai, cementiniais pamatais, 
2 4 ir 2 6 kambarių. 'Par
duosiu labai pigiai, nes išva
žiuoju iš Chicagos.
4719 S. Maple\vood Avė., 2 apt.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis 
rius, 
mas.

namas, po 6 ir 6 kamba- 
karštu vandeniu apšildo- 
Agentai neatsišaukit.

3224 S. Union Avė.

PARDAVIMUI vienas akras že
mės su garadžiu, fruktų medžiais, 
(Willow Springs, III.) pačiame 
miestelyj. Gera proga ateičiai kas 
nupirks. Kaina $3200; pasiskubin
ai prie šio bargeno. Turi būt par
duotas greitai. Kreipkitės į paštą.

JOHN FERRY,
Willow Springs, III., Box 105

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5—5 kambarių, ne
toli Douglas Park, yra elektra, 
gasas, vana, kaina $6,000.

2652 S. Springfield Avė.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI 2 lotai ant 63 St. 
arti Richmond. Paranki vieta vi
sokiems bizniams. Turi būt parduo- 
as iki liepos 31 d.

Savininkas
6535 S. Campbell Avė.

Tel. Republic 4170

PARDAVIMUI arba mainy
mui dvi 40 akrų farmos su ge
rais Budnikais, Micbigan valsti- • • 
J°.L -4

’ C. II. PIERITZ, 
4557 Princeton Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 5 ir 6 ruimai. Pirmas aukš- 
as garu šildomas. Cementuotas ir 

aukštas besmentas. Vieta 6328 So. 
Justin St. Nupirksit pigiai, nes 
reikia išvažiuoti ant ūkių gyventi. 
Kreipkitės prie savininko.

M. Kūnevičia 
845 W. 33rd PI.

_______________ ____  , ....L—--------------------------

Kas reikalaujate 40 akrų farmos, 
pirkit nuo savininko

žemė juodžemė ir molis ir žvy
ras, aptverta drato tvoromis, 32 
akrai dirbamos, toliau mažas miš
ias ir ganykla. Yra tekantis van
duo. Namas 5 kambarių, tarp 4 
didelių klevų, 5 vaisingos obelys, 
>arnė vidutinė, geras vištininkas, 

2 mylios nuo miesto, prie cemen- 
inio kelio, kaina $2500. Kreipkitės 

6:30 vai. vakare.
V. Kazlauskas, 

2047 W. 23 St., 
2 augštas, iš fronto

Nepaprastas bargenas
Pardavimui 1 kampas akro, įs

kaitant 7 kambarių namą, mūrinis 
vištininkas ir balandinyČia. Yra 
vištų, ančių, žąsų ir karvelių. Ce
mentiniai salygatviai, 200 medžių, 
2 karų garadžius, vaisiniai me
džiai ir krūmai, greitam pardavi
mui kaina $6500, pinigais $3000.

Cicero Investment Co. 
5205 W. 25 St.

BERWYN. 4 kambarių medinis 
namas, su augštu, sekantis nuo 
kampo, lotas 90x125, ant cementi
niu bloksų, vasarinė virtuvė iš už
pakalio namo, yra vištininkas, ga
radžius su augštu, $2600. *

Cicero Investment Co.
5205 W. 25 St.

PARSIDUODA 2 augštų me
dinis namas; grosernė ir 3 
kambariai ant pirmo augšto ir 
5 kamb. flatas ant antro augš
to. Gasas ir elektra. Matyk i t 
savininką krautuvėje.

6801 So. Artesian Avė.
Real Estate nereikalingi

NAMŲ IR INVESTMENTŲ 
PROGA

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, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

T

2 flaųt medinis namas prie 
47 St., netoli Princeton. Visur 
kieto medžio trimingai, e!ekt- 
ros šviesa, pečiumi šMdomas, 
bargenas už $5,000, reikia pi
nigais $2,000.

2 AUGŠTŲ mūrinis, prie W. 
43 P*ace, netoli Halsted, 5 ir 6 
kambarių, pečiumi šildomas, 
$6,000, reikia pinigais $2,000. 
Mr.

Vyrai Mokinkitės Barberystes 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. i 
gas pasako kaip 
besimokinant — kaip pagerinti būvį 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER BARBER COLLEGE 
t (fe So. Wells Str.. Chicago.

Kursas trumpas. Musųv katalo- 
lasako kaip uždirbti pinigų tlar

Scherer.
H. J. Coleman & Co
4729 S. State St.

Drexel 1800

PARSIDUODA mūrinis 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius na
mas. Visi vėliausios mados įtai
symai.

3445 Fulton St.
Netoli Garfield Parko

Amerikos lietuviŲ Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglu ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Ląiškų 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.

VIENAS Iš DIDŽIAU
SIŲ PIGUMŲ. Medinis na
mas, 8 metai kaip statytas, 
septynių pagyvenimų. Ren
dos neša $108 j mėnesį. Kai
na $6000, įmokėti $1500, ar 
daugiaus. Namas randasi 
apie 18 gatvę ir Halsted 
Street.

S. MARKŪNAS 
635 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyboj 

MoHna Lietuvių ir Anglų kfribų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų | visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedildieniąia: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikoj ir ralybos.
3801 S'o, Haleted SU Chlcege. 
<karopaa 88-čios gal., 2-ros lubos)

MŪRINIS NAMAS 3 pagyveni
mais ir saliuno biznis pardavimui, ar
ba mainysiu ant privatiško namo, ar 
patogios farmos. Kreipkitės 
savininko.

K. BALSEVICZ, 
718 W. 31 St., 

Tel. Boulevar 8270

prie

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OI MOTOIUNG
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INDIJA
Jie negalėjo, sakysime, vaikš

čioti keliais, kuriais eina žmo
nės, negalima buvo jiems gerti 
vandenį iš šulinių; jie turėjo 
naudotis duipynių bei pelkių 
vandeniu. Jie negalėjo gyventi 
kaimuose, tik ten jiems buvo 
leista apsistoti, kur negyvena 
jau žmonės. Parijai dirbo blo
giausią žemę ir tą turėjo bran
giai pirkti ar nuomoti. Nepai
sant Į anglų pastangas, kad šio
kią parijų padėtį pagerinus, In
dijoje iki šiai dienai tebėra ver
gijai.

[“T.”] Indijos kraštas randas 
pietų Azijoj. Jis užima erdvų 
Indų pusiausali, smailiu trikam
piu kyšodamas Indijos vandeny
se. šiuo tarpu yra tai Britani
jos (Anglijos) turtinga provin
cija, iš kurios anglai semia ne- 
apskaitomas gerybes. Ne veltui 
Indija vadinasi Anglų karūnos 
perlu.

Apie kalbamąjį kraštą karts 
nuo kaito, o pastaruoju laiku 
vis dažniau ir dažniau pradeda 
rodytis spaudoje įvairių žinių, 
ytin apie indų koką už nepri
klausomybę.

Anglai valdydami Indiją, žino
ma, netaiko panašių priemonių 
nors ir be galo nekultūringiems 
indams, kaip sakysime, lenkai 
pavergtoms tautoms, tačiau ir 
čionai žmonės, Kas kartą, vis la
biau susiprasdami, pradeda mur
mėti ir prieš anglus. Nepriklau
somybės obalsiai kas kartą vis 
daugiau randa pasekėjų indų 
tautoje, bet pastarųjų skaičius 
nėra žymus. Dauguma indų ne
susipratę, tamsus, nekultūringi 
žmonės. Indai, susiskaldę į be
galines kastas, patys dar viens 
kitą tebesmaugia.

Kasta tai yra tam tikras luo
mas žmonių, kuriuos vienija 
amatas ar tam tikras užsiėmi
mas. Kiekviena toki kasta — 
luomas tur savo papročius, įsta
tus, kuriuos aklai seka jos ai
niai. Panašių kastų Indijoje 
yra iki 3,000, kurių priešakyje 
stovi švenčiausias Buda arba ki
taip—indų dievas.

Iš to lengva dasiprotėti, kiek 
sunku anglams pripratinti vie
tos žmones prie savivaldybių 
tvarkos, taikant indams piliečio 
laisves.

Arčiau įsižiūrėjus i kastų gy
venimą, norint jas suskaldyti į 
tam tikrus, stambesnius skyrius, 
iš 3000 galima padaryti 4 shiogs- 
nius. Šie griežtai skiriasi vie
nas nuo kito, tačiau vidaus or
ganizacijoje dalindamiesi į įvai
rių įvairiausias kastas, nuveda 
taią) savęs tokios atkaklios ko
vos, kaip šie 4 luomai. Pirmasis 
braminų arba kunigų luomas, 
antras—Kšatrijai arba kariau
tojai, trečias vaišijai arba pirk-j 
liai ir ketvirtas parijai arba nu- 
skurėliai.

Braminai sudaro atsiskyrėlių 
nuo kitų luomų kastą; jų užda
vinys saugoti tikybos dogmatus: 
melstis šventnamiuose, aiškinti 
šventąsias vedų knygas, būti 
valdžios patarėjais, gydytojais, 
—bendrai eiti inteligentų parei
gas. Jie tikybos paslaptis esą 
sužinoję tiesiog nuo Budos (die
vo).

Antroji kasta kariautojų, šiuo 
tarpu, kaipo toki, negyvuoja, tik 
eilė indų giminių veda nuo jos 
savo istoriją (geneologiją). Kaip 
kunigai, einant indų padavi
mais, atsirado iš dievo Bramos 
lupų, taip panašiai Kšatrijai — 
kariauninkai arba kariai atsira
do iš pastarojo pečių.

Senovėje, ši kasta be abejo, 
gyvavo ir buvo gan reikšminga. 
Tik kai aziatų gaujos užplūdo 
Indija, kariai neteko savo reikš
mės.

Kasta Vaišių arba pirklių irgi 
sutverta iš atatinkamų Bramos 
dalių, bet žemiausiąją kastą su
daro Sud rasai drauge su Dravi- 
sais bei Parijais.

Parijas, einant padavimais, ki
lęs iš dieviškų padų, todėl laiko
mas žemiausiu sutvėrimu. Tai 
daugiausiai paprasti darbinin
kai, malkų skaldytojai bei van
dens nešėjai. Parijo vardas reiš
kia žmogų, nustojusį teisių ir 
persekiojamą.

Prieš įsigalėjimą Indijoje ang
lų parijai gpveno tiesiog kaip 
gVVUliai •

Ir šiandien tenai bado metu 
parijai pardavinėja turtingiems 
braminams savo vaikus, kurie 
virsta pastarųjų vergais. Išpra- 
džių jie atiduoda juos už gautą 
paskolą laikinajn naudojimuisi, 
o kadangi tos paskolos, neįsten
gia veik niekad grąžinti, tai ir 
vaikų atgal negauna.

Todėl nesunku įsivaizdinti, ko
kiu pasipiktinimu braminai žiu
ri į anglus, kai tie pradeda ir 
parijus lyginti prie žmonių.

Jie laiko tokius anglų žygius 
nukreiptus prieš braminų kastą. 
Bet nepaisant braminų grasini
mų angiai leido parijams naudo
tis gelžkeliais, kur jie gali va
žiuoti, drauge su braminais; vi
sais bendram naudojimuisi skir
tais šuliniais irgi gali naudotis 
parijai. Į

Nors panašiu įstatymu anglai 
žymiai palengvino parijų padėtį, 
tačiau praktikoje jie ir toliau 
laikomi visuomenės atmatomis. 
Dažnai galima susitikti su tokiu 
vaizdu, kur parijas, negali sau 
net daikto nusipirkti. Taip, jis
negali eiti į turgų, kur sukrauta 
įvairios prekės, bet norėdamas 
nusipirkti bet ką, turi atsistoti 
gatvėje ir rodydamas į daiktą 
ranka šaukti iki susimylės pirk
lys ir išklausys vargšo prašymą. 
Tuomet pirklys, paėmęs iš krau
tuvėlės pageidaujamą daiktą, 
neša į vidurį gatvės ir deda jį 
ant žemės.

Parijas deda pinigus į dėžutę 
ir kai pats atsitolina nuo jos to
lokai, tada tik pinigus pirklys 
kemša kišenėn. Čia pasireiškia 
be galo charakteringas žmonijai 
smalsumas bei prisirišimas prie 
pinigų. Visgi pinigas, nors pa
imtas ir nuo “nešvariausio” 
vargšo parijaus gali būti “šva
riu“ ir jo nevengia nei pirklio, 
nei bramino kišenė.

Iš čia aišku, kaip sunku ang
lams valdyti Indiją. Reikia skai
tytis ne tik su žmonių dvasia, jų 
upu, bet nemažiau dairytis ir į 
skaitlingų kastų reikalus. Net 
toksai asmuo, kuris veda agita
ciją prieš Anglus, kaip Gandhi, 
ir jis prisilaiko kastų papročių. 
Pastarojo kovos su anglais pro
grama baigiasi pilnu indų atsi
skyrimu nuo Anglijos. Agituoja 
nepirkti nieko iš anglų krautu
vių, naudotis savo naminio iš
dirbinio drobėm, vienu žodžiu, 
nutraukti visus ryšius su ang
lais.

Bet čia kyla klausimas, ar tas 
pagerins kiek skaitlingų parijų 
būvį. Labai abejotina. Pasta
ruoju laiku pietų Indijoje prasi
deda žymus šių persekiojamųjų 
parijų bruzdėjimas. 60,000,(100 
(milionų) parijų pradeda rimtai 
murmėti prieš dvasiškiją, prieš 
braminų kastą. Yra susitveręs 
tam tikras revoliucinis komite
tas, kuris reikalauja lygių tei
sių bei laisvės parijams. Reika
laujama laisvo įėjimo į šventa- 
namius, žmoniškumo, geresnio 
elgimosi ir t. t. Dabar ir parijai, 
einant anglų įstatymu, gali lan
kyti net ir aukštąsias mokyklas, 
tačiau dėl savo neturtingumo 
retas, kuris gali bendrai naudo
tis mokyklos patarnavimu.

Kazys Gineitis

Chicago —
(Pabaiga) “Jeigu Kristus ateitų į Chica-

Bet Chicagoje daug yra kul- 
tuningų žmonių, visuomenės 
jausmus gorinti esančias blo
gybėj. visuomet pasižymėjo 
Chicagoje didele stiprybe. Chi- 
eagiečiai yra geri, vaišingi, ne
mažai turintieji pasiryžimo vie
nas kitam gelbėti, tikri apie 
daugumą dalykų pasauly. Geri 
šitame mieste, kaip ir kitur, 
ir musiškiai išeiviai, nors vie
nas lietuvių rašytojas 1399 m., 
kuris taip pat n ylėjo chicagie- 
čius. šitaip apie , uos rašė: “liū
do Chicagos lietuviai nearšiau- 
sio, nes sus.ibraizio.jimu pasi
taiko retai, o žmogžudvbių lie
tuvių tarpe ir iš lietuvių prie
žasties dar visai neatsiliko, ši
tame industriales maišaties ka
leidoskope galima matyti jau 
ir geresnio amžiaus seklų, ka
da žmonės pradėsi kooperatin- 
giau veikti ir didesniam žmo
nių skaičiui burtis pasidarys 
miclaširdingesnė ir gražesne. 
Užtat susipažinęs su žymesnė
mis Chicagos visuomenės įs
taigomis, su civilizuojančiais ir 
deeivilizuojahčiaiis faktoriais, 
nemik idi rankų ir imi vėl ti
kėti nuolatinio socialio progre
so intresyne verte, geresniu 
humanizmu ateity.

Kūrybinių jėgų, kurios yra 
atsidavusios dirbti miestui, 
Chicagoje yra daug. Chicaga 
turi veiklią parkų komisiją, 
kuri gražiais parkais, kaip vai
niku apjuosė visą miestą. Chi
caga taip pat ėmė sekti Bylų 
šalių papročių, įsteigdama kc- 
lioliką nemokamų pirčių. Da
roma pastangų 4patjekli darbi
ninkams geresnių namų, geres
nį išauklėjimą jų vaikams, stei
giama daug nemokamų kny
gynų, sporto aikščių, p|igių 
klubų, paskaitų, koncertų ir tt.

Didelę rolę šiame darbe vai
dina vadinamoji Sočiai Settle- 
ments. Mažai yra žinoma 'Lie
tuvoj apie šitą taip įdomų ir 
naudingą judėjimą. Žodyne So
čiai Settlement-’uii duota šito
kia definicija: “tai yra inteii- 
grntinių vyru ir moterų susi
vienijimas, kurie apsigyvena 
bėdnesniuose didelių miestų 
kvartaluose, idant čia galėtų 
platinti kultūrą, mokslą, nau
dingus pasilinksminimus ir 
ypač daryti asmeninę įtaką be
turčiams, norėdami pagerbti ir 
pamaloninti jų būvį.”

Pirmiausia tokia įstaiga buvo 
įkurta Londone 1885 metais 
Toynbee Hali. šis judėjimas, 
norėdamas gydyt moderninio in- 
dustrializmo ligas ėmė greit 
plėstis. Chicagoje pirmą Sočiai 
Settlement įsteigė 1889 m. Jane 
Addams su Eilėn Starr, kuris 
yra vidanamas Hull House ir yra 
garsus visoj Amerikoj. 1910 m. 
šitų Sočiai Settlements Anglijoj 
buvo 56, Olandijoj 11, Škotijoj 
10, Prancūzijoj 4, Vokietijoj 2 ir 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se 207, 1921 m. vien Nau—Jorke 
jų 440.

šių įstaigų negalima klasifi
kuoti kaipo filantropijos įstaigų. 
Jų uždavinys yra kur kas plates
nis. šitie praktiniai sociologai, 
apsigyvenę bėdniausiuose indus- 
trialio, bejėgio proletariato kvar
taluose, daro socialę in industria- 
lę savo apylinkės apžvalgą. 
Studijuoja municipalius, apšvie- 
tos, kalėjimų ir kitus socialio 
progreso dalykus, ieško priežas 
čių ir galvoja apie racionalius 
budus blogybėms pašalinti, arba 
joms sumažinti, šitie Žmonės 
ne tik organizuoja labdarybę, 
ruošia pramogų neturtingiems, 
liet iš jų yra reikalaujama, kad 
jie patys imtų gyvą dalyvumą 
visose pramogose ir tokiu budu 
turėtų progos geriau suprasti 
miesto darbininką.

Chicago ima vandenį iš Mi- 
cbigano ežero, toli nuo kran
to. rodos, iš kokiui 300 pėdų fti- 
lumos. Kadangi žemės nuolan- 
dumas linksta i rytus ir ežero 
vanduo teka Atlanto link, tai 
cbicagiečiai išplovas pradžioj 
leido į ežerą. Taciaus greitai 
buvo pastebėta, kad išplovų 
ežere nuolat didėja ir ima nuo
dyti vartojamą vandenį, ypač 
kai pučia vėjas. Taigi teko ieš
koti kito rezervuoro išplovoms. 
Kadangi Chicago yra lygumo
je, tai nedidelio nuolaidumo 
padarymas problemos' paleng
vino išsprendimą. Nutarta bu
vo iškasti kanalą, kuris jung
tų Chicagos upę su Desplaines 
ir tokiu bildu su Illinois ir Mi- 
ssissippi upėmis. Vienas di
džiausių sanitarių kanalų pa
sauly buvo iškastas, apie 130,- 
000,000 kubinių žemės pėdų 
reikėjo išmesti ir tokiu bildu 
išplovos ėmė tekėti Mississi- 
ppi upe ir nenuodijo daugiau 
jų vartojamo vandens.

'Chicago yra miasyVis, įspū
dingiausias moderno industria- 
liz-nio vaikas ir gal dėl to dau
gelis kartais ištaria apie jį ir 
karčių žodelių. Bendras mies
to vaizdas, kaip visų pramonės 
didelių miestų vaizdai, yra slė
gius. Chicaga naudoja bitumi
nį anglį ir užtat tiršti pajuodę 
durnai ir dulkės nuolat nuodi
ja orą. Milžiniški fabrikai, gru
dų elevatoriai, anglies ir me
džių prikrauti atšlaimai atrodo 
paniurę, baisus, begaliniai nuo
bodus. West Sideje ir kitur dar 
užsilikę menkų medinių namų 
su nešvariais laiptais, išgriuvu- 
siomis verandomis ir bjauriais 
namų užpakaliais, kur prika
binta skalbinių, sumesta kon
servų dėžučių, gelžgalių ir ki
tokių nešvarybių. čia gyvena 
neturtingieji, ir todėl čia yra 
vaikingiausioji Chicagos vieta. 
Nors sanitarės gudrybės tų vai
kų ne labai palietę, bet jie tu
ri gražias burniukes, daug šyp
sosi ir žaidžia, kaip viso pa
saulio vaikai, nors čia beveik 
nėra nei medžių, nei gero oro. 
Vakarais čia vaikštinėja išblyš
kę, blogai apmokamos krautu
vių tarnautojos su savo vaiki
nais, kurie gal per visą dieną 
daugiau nieko nedarė kaip tik 
daužė jaučiams į kaktą. Įkai
tusių asfaltu nuolat dunda au
tomobiliai, spiegia laivai ka
nale ir fabrikų švilpukai, skam
bina tramvajai ir tarpais praū
žia ambulansas bei gaisrinin
kai. Norint turėti pilnesnį mies
to vaizdą, reikia pamatyti, kaip 
tūkstančiai darbininkų grįžta 

iš darbo, kaip tirštos minios 
apgula tramvajus ir spaudžiasi 
vienas po kito į vidų. Jie da
bar grįžta namo, trokšdami 
kuo greičiausiai ką nors šilto 
suvalgyti, pamatyti savo žmo
nas ir vaikus. Naktį pailsęs 
miestas aptyla. Gerai .tegu nors 
naujos generacijos ramybėje 
užgimsta. Gal niekas taip vaiz
dingai neaprašė Chicagos, kaip 
\V. T. Stead savo knygoje

Jiems svarbus yra pirmiausiai 
duonos kąsnis.

Štai kokios krypties yra di
džiausias judėjimas Indijoje. Jis 
grynai kastinis. Iš jfr, žinoma, 
galima laukti parijų būvio pa
gerėjimo, nes ir Japonija pergy
veno privilegijuotų Samurajų 
(dvarininkų) revoliuciją kol su
sivienijo į vieną valstybę.

Tokia judėjimo kryptis ir ne
duoda galimybės Gandhi tapti 
tiek įtakingu, kad galėtų suda
ryti anglų viešpatavimui Indijo
je didelio pavojaus, šiaip atrodo 
šių dienų Indija.-—J. V—nas.

nenumaldomo augimo energija
kuriuos, mes deja, taip mažaiHull House, gal, yra geriau

sia visoj Amerikoj Sočiai Set- 
Po vienu stogu čia yra 

klubas, valgykla, creche, knygy
nas, ciano- gražių paveikslų ant 
sienų ir neblogas teatras, kuria
me dažnai esti ir lietuviškų kon
certų ir vaidinimų. Rodos, apie 
>0 inteligentų gyvena šitame so- 

eialės studi jos labdarybės ir kul
tūrinimo centro, ir jų civilizuo
janti įtaka yra praktiškai jau
čiama. Daug meilaus poilsio ir 
neblogo švietimo gauna darbi
ninkas po sunkios darbo dienos 
'tėjęs į šitokią vietą, šito? namo 
siela yra garsioji Jane Adams, 
Amerikos šv. Terase. Paprastai 
yra bandoma pritraukti ir uni- 

' versitetų jaunuomenę prie šito 
darbo, kad jie visapusiškiau pa
žintų gyvenimą. Chicagoje gerą 
darbą daro ir gausingi prie bėd- 
nosnių gatvių sodneliai su nema
žu namu viduje, šis namas yra 
apylinkės neturtingų darbininkų 
bendras klubas, čia jie gali at
eiti, išsimaudyti šaltame ir šil
tame vandeny. Čia yra ir kny
gynas, skaitykla, dažnai rengia
mos dovanai paskaitos, koncer
tai, organizuojami įvairus kur
sai, kartais čia pat galima gau
ti pigia kaina gana gero maisto. 
Pačiame parke pilna įvairių gim
nastikos prietaisų, atskirai vy
rams, atskirai moterims, kartais 
atskirai mažiems ir atskirai di
deliems. Čia yra įtaisyta ir vie
ta tennisui žaisti, kai karšta, tai 
dideliame vandens rezerve, gali 
iš darbo parėję paplaukyti. Vie
name tokio parko kampe nuolat 
vasarą girdi linksmų klyksmelių. 
Ten yra įtaisytas nedidelis arti- 
ficialis tvenkinėlis, kuriame yra 
daug smėlio “pyragams” kepti, 
ir čia maži vokietukai, italukai, 
lietuviukai ir kitokį taškosi, 
džiaugiasi, o jų motinos sėdi 
parke paunksny, siuva arba kal
basi apie savų ir kitų vyrų ge
rumus bei blogumus. žiemą 
čia pat įtaisoma čiuožykla, žo
džiu sakant, šitoks parkas, ku
rių Chicagoj yra daug, stengiasi 
būti darbininkų gyvenimo cent
ru. čia, žinoma, poliglotine mi
nia ir amerikonizuojama, jai aiš
kinama, kas tai yra pilietybė, 
kokias pareigas ji uždeda, ką tai 
reiškia balsuoti ir daugelį kitų 
pilietybės edukacijos dalykų į

MARGUMYNAI
AMERIKAI GRĘSIA ŽEMĖS 

DREBĖJIMAS

Garsus Amerikos mokslinin
kas, prof. David Todd, pranašau
ja Amerikai nelaimę. Ypač pa
vojingoje vietoje esąs New 
Yorkas. Geologinė žemės for
macija po New Yorku esanti to
ki, kur tankiausia žemės dre
bėjimas atsitinka. Beveik visuo
met žemės drebėjimas įvykstąs 
ten, kur susiduria du žemės 
sluoksniai ir pagimdo didelį slė
gimą. O po New Yorku esanti 
žemė kaip tik toms sąlygoms 
atatinka. Tad žemės drebėjimo 
New Yorke galima laukti bile 
dieną. Gi ta katastrofa savo 
baisumu pralenktų visus iki šiol 
buvusius žemės drebėjimus.

Prof. Todd taipgi tvirtina, kad 
aliejaus laukai sudarą rimto pa
vojaus. Gręžimas šulinių prive
da prie peržengimo slėgimo lyg
svaros žemėje. O tai sudaro tin
kamas sąlygas žemės drebėji
mui.

20,000,000 METEORITŲ PUO
LA Į ŽEMĖ KAS DIENĄ

Apskaitoma, kad apie 20,000,-
000 meteoritų kas dieną puola j 

kreipiame dėmesio. Apskritai 
Amerikoj kur kas daugiau ima
ma rūpintis miesto darbininko 
būviu, nojyu Europoje, praktine 
sociologija ten daro didelę pažan
gą.

Visa tai pamatęs, gali iš Chi
cagos išvažiuoti lengva širdimi, 
nors ir dūmai graužtų akis ir dėl 
didelio triukšmo negalėtum susi- 

| kalbėti su savo kaimynu. Kada 
nors čia durnus su valdys, visos 
miesto gatvės gal bus išklotos 
marmuru, bus visur judamieji 
šalygatviai, augs jame sveiki 
vaikai ir protingi žmonės darys 
didelius kooperatiškus planus, 
kad Chicago augimo energija 
reikštųsi dar geresnėmis formo
mis. Aš keikiau Chicaga, kai 
man reikėjo porą motų joje bai
siai nuobodžiai praleisti, bet da
bar, rodos, aš geriau ją supran
tu, kartais net ją labai mėgstu 
ir jau daugiau nebesišaipau iš tų 
poetų, kurie'posmuoja apie savo 
Chicagos, meilę, šitos keistos 
mūrų, geležies, betono ir žmo
niškos ambicijos maišatės.

Daug yra ir kitų įdomių gėry
bių šiame dūmų ir misterijos 
centre, kuris, rodos, niekad neži
nojo, kas tai yra taika. Bet kur 
čia mokėsi tai atpasakoti! Visą 
Chicaga aprėdyti negi galima. 
Tai yra baisiai didelis miestas 
per aštuonis mėnesius ten pavo
gė 3000 automobilių! Ir, apskri
tai, pilnas įvairių keistenybių. 
1899 m. šitame mieste jau buvę 
11 lietuvių policistų, kurie čia 

algas ima taip, kaip ir Lietuvos 
viršininkai, ir jau nuo 1894 m. 
čia gyvavo “Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto Gvardija, 
pirma raitelių divizija”, kurios 
uždavinys buvo —“reprezentuo
ti Lietuvių kariuomenę unifor
momis”. Chicago galvanizuoja. 
Ji drąsi, galinga ir jai nesvarbu, 
ar blogai apie ją mano, ypač ką 
mano tie, kuriems tradicija 
trukdo augti, nes Chicago auga 
be poilsio, be baimės, nenumaldo
mi, tarytum kažkas katalizmiš- 
ko yra jos puikiame augimo pro
cese. Gal, užtat šis miestas ir 
yra toks viliojantis, neatsižvel
giant į jo triukšmą, durnus, fab
rikų kaminų mišką, nes jis tary
tum, yra vaizdingiausias amžino 
augimo grožės simbolis.

žemę. Bet žemę pasiekia me
teoritai tik retkarčiais. Susidū
rę su žemės atmosfera, beveik 
visi jie sudega. 1492 m. Fran
ci jo j e nupuolė 260 svarų meteo
ritas; 1637 ir 1654 m. užrekor- 
duota dviejų meteoritų nukriti
mas. Vienas jų nupuolė Milane 
ir žmogų užmušė. Vėliausiais 
laikais užrekorduota 38 svarų 
meteoritas, kuris nupuolė Škoti
joje 1917 m.

Britų muzėjųje randasi per 
300 meteoritų.

LAIVAS “LEVIATHAN“

Didžiausias Amerikos laivas 
“Leviathan” karo metu nugabe
no į Franci ją 150,000 kareivių ir 
tiek jau iš ten parvežė. Paverti
mas “Leviathano” pasažieriniu 
garlaiviu atsiėjo $8,000,000.

MIKRO-TELESKOPAS

Anglijoje tapo išrastas toks 
instrumentas, kuris pavaduoja 
kaip mikroskopą, taip ir telesko
pą. Pro jį galima stebėti di
džiausius dangiškus kimus taip
jau gerai, kaip ir mikroskopiš
kus daiktus. Tas instrumentas 
padidinąs daiktus 5,000 kartų.

FORDAS ATIDARO FABRIKĄ 
ŠVEDIJOJE

žinomas amerikietis didžiau
sių automobilių dirbtuvių savi
ninkas Fordas, didindamas savo 
dirbtuves, vieną įsteigia ir Stok
holme, Švedijoje, čia jis sutvėrė 
vieno miliono kronų korporaciją, 
kuri statys automobiliams fab
riką. | fabriką bus atvežama 
visa gatava medžiaga, išdirbta 
Amerikoje, čia ji bus sudaro
ma į automobilius, kurie paskui 
bus pardavinėjami Rusijoje, Bal
tijos kraštuose ir Suomijoje.

NAIKINA KARO AMUNICIJĄ

Anglų vyriausybė, nenorėda
ma karų, sunaikino 170,900 tonų 
nuodingų gazų, kurių butų užte
kę keleriems metams dideliam 
karui. Daugiausia amunicijos 
tapo paskandinta okeane, o ga
ras arba padegtas arba taip į ju
ras paleistas. Pirm to jau buvo 
likusios karo medžiagos parduo
ta už 3 milijardus dolerių.

AUTOMOBILIŲ TYRIMAS

Chicagoje pradėta tirti antra- 
rankiai automobiliai. Tyrimas 
užima pusę valandos. Toks išty
rimas detalingai parodo visus 
automobilio trukumus.

SKRUZDĖS SUNAIKINO 
BAŽNYČIOS PILIORIUS

Viename Illinois valstijos mie
ste skruzdėlės visiškai sugadino 
bažnyčios piliorius ir suolus. Dė
lei to pati bažnyčia pasidarė ne
besaugo, ir prisiėjo ją atremon
tuoti. Tatai atsiėjo $25,000.

Iš NUODINGŲ DUJŲ DARO
MA PAPUOŠALAI

Francuzų chemikams pasisekė 
iš nuodingų dujų, kurios buvo la
bai plačiai vartojamos karo me
tu, padaryti įvairius pagražini
mo daiktus. Sumaišę tas dujas 
su kitomis substancijomis, jie 
padaro lietsargiams rankenas, 
etc. Tuo budu gauta medžiaga 
yra panaši į gintarą. Taipgi 
tiems chemikams pasisekė iš 
acetileno padaryti perfiumas.

NAUJAS MUZIKALIS IN
STRUMENTAS, KURIS AT

STOJA VISĄ ORKESTRĄ

Tapo išrastas naujas muzika
lia instrumentas, kuris gali at
stoti visą orkestrą. Instrumen
tas padarytas taip, jog gali iš
duoti keturiolikos muzikalių in
strumentų garsus. Savo išvaiz
da tas instrumentas yra panašus 
į gitarą.

NAUJOS RŲŠIES SMUIKAS

Iš Austrijos pranešama, kad 
ten vienam smuikų dirbėjui pa
sisekę padaryti tokį smuiką, ku
ris pilniausia gali konkuruoti su 
paskilbusiais senovės smuikais, 
už kuriuos tūkstančiai dolerių 
mokama. Savo tikslo dirbėjas 
atsiekęs mažu pakeitimu smuiko 
konstrukcijos.

VABALAI PADARO MILŽINIŠ
KŲ NUOSTOLIŲ ŪKININKAM

Dr. Leland O. Hovvard sako, 
Amerika dėl įvairių žalingų va
balų kas metai turi $2,000,000,- 
000 nuostolių. Amerikoje esą 
apie 100 skirtingų rųšių vabalų, 
kūne naikina augmenis. Aky- 
vaizdoje to fakto, kova su tais 
žalingais vabalais yra labai rim
ta problema.

AMERIKOS TURTAS

. Apskaitoma, kad visas Ame
rikos turtas išneša $320,803,- 
862,000. Palyginus su 1912 m. 
jis yra padidėjęs 72.2%.
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Ci
Savo laiku dėl tos sensacingos 

bylos ne tik vietos laikraščiai 
visokių dalykų rase, ale ir už
sienio spaudoje nemažai buvo 
kalbama. Didelis susidomėji

mas buvo ypač todėl, kad to į- 
vykio cen tralinė figūra nebuvo 
įdentifikuota. Kaip turčių sa- 
lionuose, taip ir varguolių landy-: 
nėse buvo įvairiausių spėlioji
mų daroma, žmonės net stvė-; 
rėsi būrimo ir šaukėsi dvasių 
pagalbos, bet jiems nepasisekė 
pažinti jaunų vyrą, kuris kėsino
si apiplėšti ir nužudyti p. černo- 
selskį.
*Esmeniniai oficiale tos bylos 

versija maž daug šitaip skam
ba.

Vėlai vieną vakarą atvyko į p. 
Černoselskį, seną turtingą vien-: 
gurgį, jaunas vyrukas. Jaunas: 
žmogus buvo taip gerai pasirė
dęs ir tokios imponuojančios iš
vaizdos, jog tarnas be niekur 
nieko nuvedė jį į savo pono; 
kambarį. Pusei valandos pra-i 
ėjus, pasigirdo revolverio suvis' 
ir varpelio skambėjimas. Tarnas- 
galvatrūkčiais įbėgo į ppno kam
barį. Ant divono sėdėjo svei
kutis černoselskis ir baigė gerti 
degtinę su soda. Asloje buvo 
išsitiesęs negyvas svečias, šalia 
kurio gulėjo revolveris .

Viskas ėjo paprastu budu — 
policija, daktaras, teismas, čer
noselskis pareiškė, jog jaunas 
vyras kėsinosi jį apiplėšti ir nu
žudyti, bet jam černoselskiui, 
esą pasisekė nuginkluotį užpuo
liką ir besiginant nušauti jį. 
Tolimesnis tardymas parodė, 
kad černoselskis neturėjo prie
šų, kad jis buvo linksmas ir ge
ro charakterio su palinkimu į fi
losofiją. Paaiškėjo taipgi, kad 
tą pačią dieną jaunas vyras nu
pirko vienoje krautuvėje revol
verį. Trumpai kalbant, Černo- 
selskio versija buvo priimta, jau
nas žmogus pasiliko misterija, o 
byla tapo panaikinta.

Visa tai atsitiko gan senai 
Petrapilio mieste. Bet štai prieš 
kiek laiko bevaikščiodamas 
Wiesbadeno gatvėmis aš užsu
kau į vieną ispanų kavinę. Du 
ar trys vokiečiai nusiminusiai 
alų gėrė, o kiti svetimšaliai čiul
pe vyną, kad susišildyti. Lauke 
buvo migla ir šalta. Aš atsisė
dau ir paėmiau laikraštį, bet 
tuoj pajutau, kad kas tai neat- 
laidžiai į mane žiuri. Prie kai* 
myninio staliuko sėdėjo p. Čer
noselskis.

Jis atrodė senas ir sudribęs, ir 
jo drabužiai buvo pusėtinai pa- 
valkioti. Vienok jis ir dabar 
laikė cigarą dantyse, ir jo šypsą 
buvo taip jau maloni ir ironiška, 
kaip ir tuo laiku, kai aš Petra
pilyje jį pažinau. Mudu susėdo- 
va prie vieno staliuko ir pradė- 
jova apie viską kalbėti. Pasi
kalbėjimas palietė vieną sensa
cingą žmogžudystės bylą.

“E-c, mano balanduk,” — ta
rė jis, —“tokiuose atsitikimuo
se sunku tiesą patirti — tikrą 
tiesą”. Ir pamažu jis ėmė man 
pasakoti tikrą istoriją tos mis- 
teringos bylos, kuri prieš dauge
lį metų buvo Petrapilyje nagri
nėjama.

černoselskis nutarė nors kafl- 
1ą pasilikti namie ir išbandyti 
“vienatvės malonumą”, į kurį 
jis netikėjo. Jis manė vienas 
pasilikti iki vidurnakčio ir, jei
gu vienatvė butų pasirodžiusi 
nebepakenčiama, eiti su draugais 
vakarieniauti. Jis parašė du 
laišku, užsidegė cigarą,paėmė 
knygą ir išsitiesė ant divono’ne- 
toli rašomojo stalo.

Kuriam laikui praėjus, prasi
vėrė durys ir įėjo jaunas vyru
kas. Jis ėjo skubiai, buvo iš

Vertė K. A.

iai
jus prisigersi te blogiausiu budu 
—prisigersi te kaip jaunas vaike
zas arba lekajus, kuris geria kas 
papuola, nemokėdamas nieko į- 
vertinti. O kai dėl dovanos, ku
ri bus skiriama užkariauti nu
mylėtinės širdį, tai aš esu tik
ras, kad ji bus labai brangi ir 
imponuojanti. Bet tuo pačiu 
laiku aš esu tikras, kad ji bus 
parinkta be jokio skonio — di
delė deimantinė špilka arba šil
kiniai drabužiai.”

čia plėšikas rado reikalingu 
ginti savo garbę.

“Kodėl jus manote, kad aš pri- 
sigersiu kaip lekajus ir nupirk
siu be skonio dovaną?” —griež
tai paklausė jis nuleisdamas re-, 
volverį.

“Todėl”, atsakė Černoselskis,! 
“kad jums stinga skonio tikrai, 
gyvenimą suprasti. Aš tuoj tai; 
pastebėjau. Pavyzdžiui, jūsų 
drabužiai yra gerai pasiūti, bet 
jus nemokate juos dėvėti. Jūsų 
plaukai yra rūpestingai susu-; 
kuoti, bet taip plaukus dėvi tik1 
krautuvių patarnautojai. Jus; 
norite mano pinigus pasisavinti 
ir nebandote užginčyti, kad gavę 
tuos pinigus, pirmoje vietoje jus 
pasigesite. Dabar jus gal su
prasite, jaunas žmogau, jog 
jums trūksta—”

Ir černoselskis padare ranko
mis gan reikšmingą ženklą.

Jaunas žmogus nulindo ir pa
kabino nosį.

“Taip, taip“, liūdnai tarė jis, 
“ji irgi lyginai tą patį sako”.

“Vadinasi, aš neklystu. O 
priegtam aš turiu pasakyti jums, 
kad ji — atleiskite, aš nežinau 
jos vardą—”

“Tatjana Andreevna”, atsidu
so plėšikas.

“—kad Tatjana Andreevna 
turi neblogą skonį, ir todėl jums 
mažai vilties tėra laimėti—”

“Ar jus išitkrųjų taip mano
te?“—paklausė jis tokiu balsu, 
kur aiškiai kentėjimas atsispin
dėjo.

“Be mažiausio abejojimo. Bet 
mudu, regis, nukrypova nuo ori- 
ginalės temos. Meldžiu atsi
sėsti ! štai krėslas.“

“Niekis — man geriau patin
ka stovėti”, nebo jančiai atsakė 
<t v • _ Msvečias .

“Jūsų valia”, maloniai sutiko 
Černoselskis. “Taigi, aš štai ką 
noriu pasakyti. Jus nemokate 
vesti gražų gyvenimą, išmintin
gą gyvenimą. Turėdamas visus 
tuos mano pinigus, tamsta nesu
gebėsi pavergti širdį nė vienos 
elegantinės moters, nesugebėsi 
nupirkti nė vieno gražaus pavei
kslo arba įsigyti gerą knygą. 
Tamsta nematysi nė vienos ge
ros dramos ir neaplankysi pa
saulyje nū vienos įdomios vie
tos; daugiau to, tamsta nesuge
bėsi tinkamus pietus užsakyti 
arba su skoniu kaklaraištį išsi
rinkti. Visa ką tamsta darysi, 
tai be paliovos gersi ir kelsi 
skandalus, aikvodamas be ato
dairos pinigus, kol policija nesu
ims tamstą kurioje nors pigios 
rūšies kavinėje arba bute—”

Plėšikas padėjo revolverį ant 
stalo, o rankomis veidą paslėpė. 
Tuo tarpu Černoselskis įkvėpi
mo pagautas tėsę toliau:

“Ir jus norite mano pinigus 
gauti? Aš bučiau daugiau negu 
idiotas — aš bučiau kriminalia* 
tas, jeigu išpildyčiau jūsų reika
lavimą. Duoti jums tie pinigai 
reikštų\tas'pats, kąJmestifjuos 
į ugnį. Tikrenybėje} tai butų 
dar blogiau: reikštų ' pritarimą 
palaidumui ir girtuokliavimui, 
reikštų rėmimą žmonių, kurie 
nemoka gyventi.”

Jis sustojo kalbėjęs ir ėmė 
leisti cigaro durnus, kurie lyg

blyškęs ir labai šauniai pasirė
dęs. Jis uždarė duris ir pirm 
negu šeimininkas susivokė ka
me dalykas, — atstatė į černo
selskį revolverį.

“Aš žinau”, tarė jis, “kad jus 
turite stalčiuje apie du šimtu 
tūkstančių rublių, kuriuos šian
dien penktą valandą po dietų 
gavote nuo savo dvarų adminis
tratoriaus už parduotus miš
kus“. X

“Jūsų informacija yra visai 
teisinga“, atsake černoselskis 
degdamas užgesusį cigarą, —“ir 
aš neklausiu jūsų, kur jus ga
vote tą informaciją, nes mano 
yra taisyklė į svetimus reika
lus nesikišti“.

“Bukite tiek malonus atiduo
ti man tuos pinigus. Priešin
game atvejyje aš jus vietoje 
nudėsiu.”

“Jūsų prašymas yra visai ne
tikėtas ir, tiesą sakant, ne vi
sai atatinka mano planams—”

“Atiduok man pinigus arba 
aš nušausiu tave kaip šunį!”

“Na, kodėl būtent ‘kaip šu
nį’? Aš žinau, kad tas palygini
mas yra dažnai vartojamas, bet 
jis, mano supratimu, nėra vy
kęs?- Aš jau išgyvenau keturias 
dešimtis metų ir niekuomet ne
girdėjau, kad sveiko proto žmo
gus butų specializavęsis šaudy
me revolveriu šunų”.

“Pinigus!” — tarė atsilankiu- 
sis šnyrkštančiu balsu.

“Sprendžiant iš jūsų pasiry
žimo savo tikslą atsiekti, aš da
rau išvadą, kad jus esate labai 
energingas. Aš gėriuosi ir pa
vydžiu jums, nes man stigo tos 
ypatybės net ir tada, kai aš bu
vau jūsų amžiuje. Atleiskite, 
kiek jums metų?”

“Dvidešimts trys”, automati
niai atsakė jaunas vyrukas.

“Dvidešimts trys!“ — simpa
tingai pakartojo černoselskis. 
‘Koks stebėtinas amžius! Nieko 
nebojama, aistra, meilė—prisi
pažinkite, jus esate į ką nors į- 
simylėjęs!“

“Tai ne jūsų dalykas”, atsakė 
itsilankiusis. “Priegtam tatai 
nieko bendra neturi su mudvie
jų reikalu. Atiduok man tuos 
pinigus, arba — arba— tuoj 
krisi negyvas!”

“Labai puiku“, atsake černo
selskis stebėdamas einančius ra
tais iš burnos durnus. “Prileis- 
kime, kad aš duosiu jums tuos 
pinigus. Ką su jais jus darysi
te ?”

“Nesirūpinkite, aš rasiu 
jiems vieta“.

“Pinigai galima leisti išmin
tingai ir neišmintingai, žiurėda- 
nas į jus, jaunas žmogau, aš 
natau prieš savo paveikslą: pri- 
leskime, aš daviau jums tuos 
pinigus arba jus palys juos pa
siėmėte. Jus išeitute su jais. 
Suprantama, aš jus nusukčiau: 
aš arba gulėčiau šioje vietoje ir 
cigarą rūkyčiau arba bučiau nu
šautas “kaip šuo”, jūsų žodžiais 
tariant. Aš tikiu, kad mano 
tarnai nieko jumyse nenužiurės 
ir nesulaikys jūsų. Puiku. Visų 
pirma jus pareisite namo ir pa
slėpsite savo grobp paliekant 
sau nedidelę dalį. Po to, nieko 
nelaukiant, jus pradėsite vesti 
turtingo žmogaus gyvenimą. Ar 
ne taip?”

Jaunas žmogus linkterėjo gal
va, ir Černoselskis tęsė toliau:

“Na, o kaip jus pradėsite savo 
njują gyvenimą? Tatai iš jute 
ttfpj papasakosiu. Jeigu jus dar 
nesate įsimylėjęs, tai jus pirmo
je vietoje nueisite į karčiairią ir 
prisigersite, o jeigu esate įsimy
lėję, — tat visvien prisigersite 
ir priegtam savo mylimajai dar 
dovaną nupirksite. Prie viso to
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migla aptraukė atsilankiusio fi
gūrą.

“Be to”, sumažindamas balsą 
tėsę jis toliau, “jus grąsinote 
mane nušauti. Ar jus manėte 
tuo budu mane nugąsdinti? Tik 
tokie menki žmogiukai, kaip jus, 
mirties bijosi. O kai dėl manęs, 
tai pavelykite man pranešti 
jums, nelaimingas jaunuoli, kad 
aš atsiėmiau iš gyvenimo visą 
gražumą, kokį tik galima gauti. 
Aš tikrai žinau, kad gyvenimas 
man nieko naujo negali suteikti.; 
Visa, ko aš galiu tikėtis, tai tilt 
malonaus pakartojimo to, ką aš> 
jau pirma esu pergyvenęs. Da
lykas, kuris labiausia mane inte-i 
resno j a, yra — mirtis!”

Jo paskutinieji žodžiai pra
skambėjo lyg laidotuvių varpai. 
Jaunuolis susipurtė, susitraukė 
į kamuolį, beviltingai nuleido; 
rankas ir neramiai pradėjo : 
šeimininką žiūrėti. Bet pastara
sis didžiausiu rimtumu tęsė to-, 
liau: :

“Mirtis yra pradžia naujo; 
gyvenimo, kuris nėra man žino 
mas ir todėl įdomus. Be to, j 
reiškia pasiliuosavimą nuo viso 
kių gyvenimo menkniekių, kaip 
tai: ligų, skolininkų, telefonui 
skambinimų, etc. Jus norite ma
ne nušauti? Padarykite tai. Aš 
busiu jums už tai labai dėkin
gas. Tuo aš busiu labiau pa
tenkintas, negu nemokamu mie
gamojo vagono bilietu. Meldžiu, 
paimkite revolverį ir šaukite, 
kiek tik širdžiai patinka. Bot kai 
dėl pinigų, tai jus jų negausite, 
nes nemokate tinkamai jais pa
sinaudoti.”

Jis užbaigė kalbėti ir nekeis
damas pozicijos pasiėmė nuo ar
ti stovinčio staliuko degtinės 
ir sodos. Visa tai jis tuoj išgė
rė.

Kurį laiką viešpatavo tyla, 
bot paskui jaunuolis gailestin
gu balsu ėmė kalbėti:

“Atrodo, kad aš negaliu nė pi
nigų išmintingai leisti, nė tinka
mai gyventi, nė Tatjanos And
reevnos širdį užkariauti?”

“Tikrai taip! Jus neesate 
tikę nė vienam tų trijų dalykų!” 
—liūdnai patvirtino Černosels
kis. “Tatjanos Andreevnos tipo 
moterys niekuomet neįsimyli į 
tokius vyrus, kaip jus. Tikėkite 
mano žodžiams, nes aš moteris 
gerai pažįstu.”

“Bet jus nepažįstate Tatjanos 
Andreevnos”, nedrąsiai pastebė
jo jaunuolis.

“E, jaunuoli, jaunuoli! Ar jus 
tikrai ir sąžiningai tikite, kad 
ji yra išėmimas?”

“Taip, ji yra nepaprasta!”
“Tuo blogiau jums. Tai reiš

kia, jog jus turite dar mažiau 
šansų ją laimėti.”

Kurį laiką abu tylėjo, ir Čer
noselskis vėl ištraukė stiklą deg
tinės ir sodos. Po to jaunuolis 
paėmė revolverį, atsargiai jį ap
žiurėjo ir tarė:

“Ar jus esate tikras, kad anas 
gyvenimas bus geresnis?”

“žinoma, tuo klausimu aš ne
galiu jums suteikti tikrų infor
macijų, bet aš esu tos nuomonės, 
kad anapus grabo bus įdomiau 
gyventi.”

Jaunuolis visai arti priėjo prie 
jo ir atkišo revolverį.

“Ar jus žinote”, tarė jis, “kad 
aš nutariau mirti?”

“Tai jūsų asmenims reikalas”, 
atsakė černoselskis.

“Bet saužudystė, aš manau, 
yra tik gražus gestas — nieko 
beskonio jame nėra. Todėl aš 
prašysiu jūsų mane nušauti, ka
dangi aš nepajėgsiu tai padary
ti.”

•“Atsiprašau”, ' pasipriešipo 
Černoselskis. “Gal ir tiesakad 
saužudystė yra gražus gestas, 
bet apie •„•' žmogžudystę- to visgi 
negalima pasakyti. • Aš igaliu 
papildyti saužudystę, bet nieku 
budu nesutiksiu kitą žudyti”.

“Tai ir yra vyriausias skirtu-

ši mergaitė, kuri vadina save 
Maria Gregorievna Rasputin ir 
yra dabar Paryžiuje, .. sakosi 
esanti duktė paskubusio ..Kaspu
ti no, kurį dar prieš revoliuciją 
užmušė jaunas kunigaikštis Ju-

< ♦ J i ' ,»
zupov ir‘jo draugai.' ‘ ,

mas tarp mudviejų!” — sušuko 
jaunuolis. “Aš galėčiau kitą 
nužudyti, bet man trūksta drą
sos save nušauti!”

“Taip”, sutiko černoselskis, — 
“Aš jau sakiau jums, kad mudu 
žymiai skiravosi.”

“Tikrai taip. Bet nekreipiant 
domės į nieką, aš nusitariau mir
ti, ir jus tame reikale privalote 
man prigelbėti. Paimkite šį re
volverį ir taikykite man į širdį 
arba smilkinin, kaip jums ge
riau patinka.”

“Palikite mane ramybėje!” — 
tarė černoselskis tiesdamas į 
stiklinę ranką.

Bet jaunuolis pasitvėrė už 
rankos ir, tvirtai ją laikydamas, 
tarė:

“Klausykite: arba jus mane 
nužudykite, arba patys turėsite 
mirti. Pasirinkite. Tai mano 
paskutinis žodis: Aš suskaitysiu 
iki dešimties, ir tada vienas 
mudviejų turės mirti. Aš pra
dedu. Vienas, du trys, keturi, 
penki—”

Pasakojimą nuTrauKC praei
nantis patarnautojas, kurį pa
šaukė černoselskis, kad apmokė
ti sąskaitą.

“Kas po to atsitiko ?” — dide
liu įdomumu paklausiau aš.

“Kas atsitiko? Na, tatai jus 
patys žinote, ar ne? Aš esu 
gyvas, o jis jau senai po velė
na guli.”

“Vadinasi, jus visvien jį nušo
vėte?”

“Aš priverstas buvau!” — ta
rė černoselskis darydamas tokį 
gestą, kuris reiškė, jog kitokios 
išeities nebuvo. “Jus juk su
prantate, kad aš negalėjau leis
ti jam, kad jis mane pasiųstu į 
prabočių žemę? Na, dabar aš pri
valau eiti. Geriausios kloties! 
Iki pasimatymo!”

Jis uždegė cigarą, draugingai 
sumojo ranka ir tvirtais žings
niais išėjo lauk. Aš buvau gan 
nustebintas ir nepasikeliau net 
nuo krėslo. Suprantama, atsi
tikimas buvo nepaprastas. Vie
nok šaltai nušauti žmogų... ži
noma, apsvarsčius viską galima 
suprasti, tačiau... Ir jeigu... vie
nok...

Aibė ‘Jeigu” ir “vienok” lindo 
nan į galvą. Ant galo, šauni 
mintis man į galvą atėjo: “Čer
noselskis sugalvojo tragingą ga- 
ą manęs palinksminimui!” Aš 
typj įp^sįjutauįgerjąu/ užritė
jau sąskaitą ir apleidau Wies- 
badeno kavinę.

Vienok aš turiu prisipažinti, 
<ad tą naktį, merkdamas mie
guistas akis lovoje, aš galvojau: 

(“Trauk jį velnias.—- aš manau, 
kad jis tiesą papasakojo!”

RASPUTINO DUKTĖ? B. Avinaitė

Pirmutinė Dainužė
Dainuosiu aš dabar pirmą 

kartą savo gyvenime. Taip, pir
mą kartą! Tegul ir būna ta ma
no pirmutinė dainužė! Tegul 
balsai mano dainužės skrenda 
toli, toli už jurų-marelių, už kal- 
nų-kalnelių... Tegul balsai skren
da į varguolių bakūžės, ir kad 
mano dainužės balsai sužadintų 
jų sielas —taip šaltas, silpnas...

Ir skrenda dainužė mano į 
pasaulį... Varguolių sielas at- 
švinta, užsidega... Ir trina jie 
akis ir stumia nuo savęs tam
sų, sunkų, slopinantį jų sielas 
debesėlį...

Prašvito akys, atėjo jiems ki
ta gadynė! Bet deja, neilgam!.. 
Ir štai iš antro jau krašto pradė
jo temti. Ir vėl juodas, sunkus 
debesėlis užslopino jų sielas.

Bet ne! dainužė mano šiek- 
tiek sužadino jų sielas, nors ir 
pirmutinė...
? Liepoj us,
; ,1914 m., 7 balaud.ii.». t .• r——«|| ' ■-r-' - * »

'•4 s .B, Buivydąitė

: Elegija•4 i Į (
Nestauki, ,vėje,.ne’šblaškyąi • 
Tų tamsių, slegiančių minčių, 
Nors ,kaip pajacas ,pasivysi, 
Juoksies iš skausmo ir kančių...
Nors apsivilkęs m^ą «ki’ąistę, 
Švilpsi pro galvą ir ausis; '.• 
Kaip nerami dangaus pašvaistė 
Tu supsies... kas tavęs klausys?

Ne mums varguoliams besu
prasti 

Ką kalba vėjas išdidus.
Ne mums takų takus atrasti, 
Ne mums skaistaus dangaus

vidus...
Tik ošia pušys kapinyne 
Ir sako: čia rami vieta,
Jau daug nurimo šiam smiltyne, svajoti?!
Nors ašaroms ji aplieta... Liepojos,

[“T. Vairas”] 1914 m. 2 geg.

Diena be

M

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangui.

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) - PIETUS - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro

V negali; būt! ? . <k.-z „ <.
1) r* Saiutaras priduoda apetitą; )
2) >— Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
8) — Salutaras pataiso- sveikatą. )

Tik vienas doleris" ir kypteris^bp’hk'ai. . ’
Klauskite-aptiekdse arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,
639 W. 18th St., Cbicago, Illinois.

Pasaulis
štai pasaulis: 
mudu—saulės 
ir tyla, 
tavo draugas, 
mano brolis— 
visata.
Skaudus melas— 
idealas j
tai sunku, 
čia bakūžė, 
o čia dvaras 
aplinkų.
Toj giružėj 
vėtros ūžia 
iš dausų, 
kad nurimtų 
nukankinti 
tai—sunku. <

Saulei galą 
žmonės kelia 

x visada, 
.bet tamsumas, <

neramumas ’ 
visad čia. , , f ‘
Kad ištrykštų ‘

1 šaulių bokštai 
aplinkų,, t fr»r 11 
tai pasaulį \

/(.;t (nuraminti 
nesunku. • ** ■

1 ijt,. ,ų, 
i Avinaitė

Tai Jis
Kodėl tave, o drauguži, aš 

išvydau, pamačiau? Kodėl?.. 
Kodėl pažvelgei į mane, kada aš 
buvau linksma, laiminga?.. Sa
kyk, kodėl tavo žvilgsnis užgavo 
mano sielos stygas?.. Sielos 
stygos suvirpėjo, sudrebėjo ir... 
praskambėjo: “tai jis! Cha, cha, 
tai tu, drauguži, nepažįstamas, 
dėl kurio mano siela turi liūdėti,
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Gamtos Mokslai ir jų 
Gyvenimui

Pirmas Pasikalbėjimas tyrinėja žmogaus ir artimų jo 
gyvulių organizmo sudėtį ir 
veiksmus.

Bet kurį išvardytų gamtos 
mokslų sudaro skyrių eilė, ku
riuos gvildena atskiri specialis
tai. Be to, visus gamtos moks
lus dalija į vadinamus grynuo
sius ir taikinamuosius. Grynai
siais mokslais paprastai vadina 
tada, kada tyrinėja kunus arba 
reiškinius, visai netaikindami 
gautųjų išvadų gyvenimo prak
tikai. Tuos |gamtlojs mokslus, 
kuriems visų pirma rupi prakti
ka arba taikinimas gyvenimui, 
vadina taikinamaisiais. Žinia, 
šitokis mokslų suskirstymas 
yra sutarties dalykas, tačiau 
griežtai jo prisilaiko: sakysim, 
Rusijoje grynuosius mokslus 
mokina tiktai universitetuose, o 
taikinamųjų mokslų mokia že
mės ūkio, Miškų ūkio, Medici
nos, Veterinarijos ir Technikos 
mokyklose, šias mokyklas vadi
na speėialėmis. Tų mokyklų mo
komųjų dalykų pagrindą sudaro 
grynieji gamtos mokslai, kaip 
jų mokia Universitete, tačiau 
dar Supažindina kaip kurią tų 
mokslų šaką taikinti gyvenimui 
ar tai agronomijos srity j, ar tad 
žmonių ir gyvulių gydymo, ar 
pramonės ar tai kasdieninio gy
venimo technikos srityse. Kad 
aiškiau galėtų suprasti grynųjų 
ir taikinamųjų gamtos mokslų 
suskirstymą, nupasakokime pa
vyzdį: gamtoje randas labai 
daug visokių kirmeėlių, 
ir zoologininkas, kuriam 
rupi gry našai mokslas, 
suskirsto jas į šeimas, gimines, 
rūšis, veisles, stebi jų sudėtį, 
gyvenimo ir dauginimos sąly
gas; zoologininkas, kuriam rupi 
zoologinių žinių taikinimas gy
venimui, visų pirma ypač įdo
mauja, kurios kirmėlės žmogui 
naudingos arba žalingos, saky
sim, sliekai (lytaus kirmėlės), 
kurie gerina dirvožemį, kirmė
lės parazitai, kurios gyvena 
žmogaus arba gyvulio kūnuose; 
antra vertus, jis tyrinėja ir tai, 
kaip apsisaugoti nuo parazitų 
arba kaip padėti vystytis nau
dingiesiems.

Jau papasakotas pavyzdys 
aikiai rodo, jog gerai atskirti 
grynuosius gamtos mokslus ir 
taikinamuosius beveik negali
mu, — taikinamojo mokslo pa
grindą sudaro grynasis moks
las, kurių mokia universitetuo
se. Reikai nepamiršti Amerikos 
aukštųjų mokyklų, kur grynie
ji mokslai eina universitetuose 
greta taikinamųjų, tik žemės 
ūkio ir technikos dėstomieji mo
kslai sudaro tinkamus universi
tetų skyrius.

Bendrais ruožais susipažinę su 
visų gamtos mokslų suskirsty
mu ir su jiems rupimais klausi
mais, pasipažinkime su tuo, kaip 
žmogus įgavo gamtos mokslo ži
nių ir ką bet kuris gamtos mo
kslų žmonijai davė. Pradėkime 
seniausiu mokslu —astronomija.

Savaime aišku, jog žmogus 
nuo pat pirmųjų sąmoningų sa
vo gyvenimo dienų turėjo paste
bėti aplink jį esančius ir jį vei
kiančius gamtos reiškinius; die
nos pasikeitimas nakčia ir mato
masis saulės, mėnulio ir žvaigž
džių judesys negalėjo nesuįdo
minti net laukinį žmogų. Pra
džioje jis matė nurodytus ki
timus, visai nesistengdamas jų 
suprasti, o paskui ėmė ieškoti ši
tų reiškinių, aiškinimų. Taip su
sidarė ir plėtojosi f astforipmijos; 
mokslo* žinios ' dangaus kūnų.‘ ži? 
iria, paprastų. laukinio žmogaus 
•stebėjimų negalima laikyti mo
ksliškais stebėjimais; kada ži
nios jau buvo sutelktos į siste
mą, kada susidarė ir ėmė plėto-

įžanga: kas yra gamtos mo
kslas. ši supratimą sudarą mo
kslai; fizika, chemija, astrono
mija, geologija, mineralogija, 
meteorologija, botanika, zoolo
gija. Tų mokslų tyrinėjamieji 
dalykai. Grynieji gamtos moks
lai ir taikomieji gamtos moks
lai. Pagrindinių fizikos, chemi
jos ir astronomijos žinių senu
mas. Tiekimo žinių apie negy
vosios medžiagos ir gyvųjų bū
tybių esmę istorinė reikšmė. 
Žmonijos kultūros periodai ir jų 
tiekiniai.

Miesto gyventojas, tinkamai 
apsidairęs aplink save ir kiek 
pagalvojęs apie gretimus daik
tus ir įrankius, kurie sudaro 
šviesaus žmogaus gyvenimo reik 
menis, lengvai supras ryškią 
gamtos mokslų taikinimo reikš
mę: musų gyvenamųjų trobesių 
šildymas ir šviesa, laikrodis, 
termometras, barometras, tele
grafas ir felefonas, garo ir elek
tros geležinkeliai, automobilis ir. 
aeroplanas, — tai vis gamtos 
mokslo žinių taikinimas, per il
gus amžius tyrinėjimas gamtos 
kūnų reiškinių.

Gamtos mokslai tyrinėja 
gamtą. Viską ką mes matome ir 
kas randas aplink mus — dan
gus, saulė, mėnulis, žvaigždės; 
debesys, žemynai ir juros, visa, 
kas gyva ir negyva žemyne ir 
vandenyne, visi gamtos reiški
niai—lytus, sniegas, ugnis, vul
kanu veiksmai— visa tai rupi 
gamtos mokslams.

žinias žmogus įgavo pamažė
liu; šiom žiniom įgyti budai bu
vo įvairus. Pačioje pradžioje 
žmogus vien stebėjosi ir regis
travo gamtos reiškinius, visai 
nesistengdamas juos suprasti ir 
paaiškinti. Jau žilos senovės 
žmogus stebėjo dienos ir nak
ties reiškinius. Tačiau tūkstan
čiai metų praėjo, kol žmogus 
ėmė nuosakiai stebėti gamtą, 
darydamas užrašus ir vartoda
mas įrankius. Tokį stebėjimą, 
skirdami nuo paprastojo stebė
jimo, vadina moksliniu stebėji
mu.

Kūno savybes tyrinėdamas, 
žmogus vartoja be stebėjimo 
dar kitą būdą, vadinamą tyrinė
jimą (bandymą). Tų dviejų bū
dų skirtumas tas, kad stebėji
mus darydamas žmogus stebi 
reiškinius taip, kaip juos teikia 
pati gamta, o tyrinėjimą dary
damas pats žmogus sudaro reiš
kiniui tinkamas aplinkybes. Sa
kysim, tyrinėdamas kokį akme
nį, žmogus gaili aprašyti jo iš
orinę formą, spalvą ir t.t. Tai 
bus stebėjimas. Tačiau jis gal pa
mėginti, kaip kalbamą akmenį 
veikia rakštys,—čia tyrimas.

Stebėjimas ir tyrimas yra du 
galingi budai, arba metodai, 
gamtos mokslų vartojami. Apie 
mus esamoji gamta taip įvairi, 
kad gamtos mokslas atatinka
mai rūpimiems klausimams su- 
siskirsto į visą eilę atskirų mo
kslų. Gamtos mokslą sudaro 
šie mokslai: fizika, chemija, as
tronomija, geologija, mineralo
gija, meteorologija, botanika, 
zoologija, anatomija ir fiziologi
ja. Visus išvardytuosius moks
lus vadina gamtos mokslais; 
jiems rūpimieji dalykai, trum
pai sakant, šie: fizika yra gam
tos kūnų ir daugiausia, jų išori
nių savybių mokslas. Chemijai 
rupi kūnų vidaus savybės, kūnų 
sudėtis. Šitiedu mokslai yra gi
miningi savo tarpusavy ir kai 
kurie jų skyriai sutampa, pa
vyzdžiai, fizinė chejnija.

-Minerologija yra gamtoj esa
mų mineralų, akmenų,"rudų mo-, 
k$as. Meteorologija yra žemės 
atmosferos reiškinių ir klimato 
mokslas. $ Botanika augalų mo-‘ 
kslas. Zoologija — gyvulių mo
kslas. Anatomija ir fiziologija

charakterizavosi tuo ar kitu iš
radimu ir jo taikinimu žmogaus 
gyvenimui. Pavyzdžiui, ugnies 
gaminimas sudarė pradžią ištiso 
naujo žmonijos gyvenimo perio
do. Akmenų vartojimas apsigi
nimo ginklams ir ūkio padar
gams apibudina kitą ilgą žmoni
jos kultūros periodą, vadinamą 
akmens amžių, kuris tęsėsi, apy
tikriai išskaičiavus, apie 400 me
tų. Sekantį periodą vadina bron
zos periodu; tuo laiku ginklus 
gamino iš metalo, vadinamos 
bronzos. Šis periodas tęsėsi 
2000 metų. Jį pakeitė geležies 
periodas, kuris prasidėjo apie 
800 m. prieš Kristų. Senovės 
Graikija ir Rymas gyvavo tame 
periode. Atgimimo epocha 
(XVI ir XVII šimtmečiai) garsi 
jūrininkyste; tuo metu susekta 
daug astronomijos, fizikos ir ge
ografijos žinių.

Naujausieji laikai taip pat į- 
gavo vardą nuo tų išradimų, ku
riuos žmonija atrado gamtos 
mokslų taikinime gyvenimui:
XIX amžių vadina garo amžių,
XX šimtmečio pradžią —elekt
ros amžių, o musų laiką vadina 
oro nugalėjimo amžių (aeropla
nai, dirižabliai, radio telegrafas). 
Bet kuris šitų periodų tampriai 
rišasi su išradimais taikinamo
sios fizikos ir mechanikos srity
se, ir visa musų laikų civilizaci
ja paremta šitais žmonijos pro
to išradimais.

Gamtos tyrinėjimas leido 
žmogui gamtą valdyti, gamtą 
žmogus naudoja savo reika
lams, gamta duoda žmogui galin
gus įrankius savo gyvenimui 
pagerinti ir budus kuo geriau
siai susižinoti su viso pasaulio 
žmonėmis, šis gamtos naudoji
mas tęsis ir toliau; pasisekimas 
pareino nuo to, kaip plėtojasi 
grynieji ir taikinamieji mokslai, 
šis pietoj imos savo keliu parei
na nuo laisvo, gerai apsaugoto 
mokslininkų darbo universite
tuose, technikos ir agronomijos 
aukštosiose mokyklose, jų labo
ratorijose ,tyrimų stotyse. O tai 
galima pasiekti tik tada, kada 
žmonės supras gamtos mokslų 
reikšmę ir nepasigailės tinkamų 
šiam reikalui lėšų.

Tikroji demokratija turi šitą 
suprasti, ir nieku badu neturi 
leisti skursti mokslo darbinin
kams ir naikinti mokslo darbų 
aukurą.

[“K-ra”] Vertė Jg. Končius.

Prof. N. A. Borodin

T aikinimas

tis literatūra, dangaus kūnų ste
bėjimas įgavo mokslo podudį. 
Visų seniausius rašytus darbus 
astronomijos klausimais turi pa
gaminę kiniečiai; dar 2697 me
tuose prieš Kristaus gimimą jie 
žinojo ir rašė apie saulės apte
mimus, apie kometas. Senovės 
tautų Europos graikai, ypač 
tie, kurie gyveno Aleksandrijo
je (graikų kolonija Afrikoje), 
gerokai pastūmėjo pirmyn as
tronomijos mokslą. Vadinamoji 
graikų galvočių Aleksandrijos 
mokykla, kuri veikė 300 m. prieš 
Kristų, nustatė daug davinių 
apie žvaigždžių susiskirstymo 
vietas, suteikė joms vardus, iš
skaičiavo jų nuostolius. Kadan
gi pamatines geografijos žinios 
surištos su nustatymu pasaulio 
šalių, o tai pareina nuo vietų, 
kur saulė teka ir leidžiasi, tai ir 
pirmieji pasaulio žemėlapiai, su
daryti graikų mokslininko Pto
lomėjaus 140 m. prieš Kristų, 
yra padermė tolimesnių astrono
mijos mokslų tyrinėjimų pada
rinys.

Gana senai žmogus susipaži
no su Fizika ir Chemija. Dar 
priešistorinis žmogus mokėjo ly
dyti varį su cinu ir gaudavo kie
tą metalą-—bronzą; iš bronzos 
jis gamino sau visus ginklus, 
kolei išmoko geležį vartoti; su 
geležim žmonija daug vėliau te- 
susipažino. Graikai pirmieji 
stengėsi susipažinti ir susiste- 
matinti visas žinias. Aristote
lis, labai žymus graikų moksli
ninkas, kuris gyveno 300 m. 
prieš Kristų, nustatė šiuos ele
mentus: ugnis, vanduo, žemė, 
oras. Tačiau Aristotelio siste
ma rodo, kaip mažai graikai te
galėjo suprasti žmogų gaubian
čią medžiagą bendrai imant, o 
ypač chemijos srityje. Tik vi
duramžyje vienuolynų laborato
rijose Chemija, kaipo mokslas, 
ėmė plėstis. Nuo arabų krikš
čionys išmoko varyti skystimus 
ir lydyti auksą; patys vienuoliai 
gana smulkiai ištobulino gydy
mo mokslą, — išmoko gaminti 
vaistus, išmoko vieną medžiagą 
pakeisti kita. Tuo žvilgiu jų 
protas nužengė labai toli: vidur
amžio vienuoliai ypatingai sten
gėsi pagaminti auksą iš paprastų 
medžiagų; tam reikalui matė 
būdą savotiškame filosofijos ak
menyje, kurį surasti stengėsi 
daugelis viduramžio alchiminin- 
kų kartų.

Daug daugiau graikai žinojo 
fizikos jau 287 m. prieš Kristų; 
garsus graikų matematikas ir 
mechanikas Archimedas sudarė 
pradžią fizikos skyriaus apie 
skystimų savybes. Jis surado 
įrankį skystimo sodrumui arba 
lyginamąjam svoriui rasti vadi
namą arcometrą.

Daug žinių graikai turėjo ir 
apie kitą fizikos skyrių — švie
sos mokslą: jie vartojo didina
muosius stiklus laivams padegti 
(vadinamoji graikų ugnis).

švytuoklės savybės ir jos tai
kinimą pirmieji parodė arabai; 
kompasą ir akinius išrado vi- 

duramžyje; meteorologijos pa
grindus, optikos (šviesos moks
las) ir gidraulkos (mechaninių 
skystimo savybių mokslas), o 
taip pat ir pirmieji bandymai 
pastatyti lakioj amą ją mašiną,— 
buvo padaryti Leonardo Da-Vin- 
čio, garsaus italų dailininko ir 
mokslįhinko,į- ■ kuris darbavosi 
XV;šinltfiietyje.

Kokią įtaką turėjo žmonijos 
pietojimuisi naujos gamtos mo
kslų žinios galima spręsti iš to, 
jog ištisi tūkstančiai, o vėliau 
šimtai, metų žmonijos istorijos 

Vejas
Vėjas, reikia manyti, buvo 

pirma mechaninė jėga, kurią 
žmogui pasisekė pakinkyti savo 
tikslams. Galimas daiktas, kad 
tūkstančiai metų atgal laukiniai 
žmonės išmoko prie savo laivių 
bures pritaisyti, kad išsigelbė
jus nuo sunkaus irklavimo.

Prieš keletą šimtų metų pra
dėta vėjo malūnai statyti. Kur 
pirmiausia tie malūnai atsirado, 
tikrai nėra žinoma. Tačiau spė
jama, jog tai yra olandų išradi
mas. Anglijoje vėjo malūnas 
yra minimas nuo 1191 m. užsi
likusiuose raštuose; Francijoje 
— 1346 m. Pasakojama, kad ka
ralius Edvardas stebėjęs Cressy 
mūšį įsilipęs į vėjo malūną.

Bet kaip tik žmones išmoko 
akmenines anglis vartoti, tai vė
jo malūnai ir buriniai laivai 
pradėjo nykti. Garas pavada
vo vėją. Musų laikais vėjo 
energija mažai tėra naudojama, 
nežiūrint į tai, kad oras yra lai
svas. Bet ateityje, galima spė
ti, bus vėl pastangų daroma vė
jo; energijai, pakinkyti. % Gerai 
'jukfyra žinoma, ? kad akmeninės 
anglies ir mineralio aliejaus šal
tiniai vėlai ar anksti turės išsi
sukti. Kas tada?

Suprantamas daiktas, kad iki 
to laiko žmonės suras būdų 
kaip pakinkyti energiją, kurią

šiuo tarpu negalima tiesioginiai 
pasinaudoti (sakysime, saulės 
eneigija, radioaktingumas, etc.) 
Bet tuo pačiu laiku bus daugiau 
vartojama ir vėjo energija. 
Prileidžiant, kad vidutiniškas 
vėjo greitis yra 11 mylių į va
landą, vienai tik valstijai išpuls 
milionas su viršum arklio jė
gų. Ir ta milžiniška energija 
dabar beveik visai nėra naudo
jama. O reikia žinoti, kad vėjo 
energija yra daug ekonomin- 
gesnė: paverčiant ją į elektros 
energiją gaunama 15% pirmyk- 
ščios energijos. Tuo tarpu ga
riniai motorai sunaudoja tik 
13% anglies energijos. Ekspe
rimentai taipgi parodė, jog vė
jo energija atsieina tris kartus 
pigiau, negu iš gazolino gauna
moji energija.

Garsus Anglijos biochemikas 
J. B. S. Haldane pranašauja, 
kad trumpoje ateityje žmonės 
išmoks pasigaminti atatinkamą 
energijos forma atsargai. Esą 
jie vėjo energijos pagalba su- 
skaldysią vandenį į deguonį ir 
vandenilį. Tuodu elementu 
paskui bus galima skysčiais pa-; 
versti ir atsargoje laikyti. Rei- 
kalui esant, tiedu elementu vėl 
gali būti į daiktą sujungti. O 
kadangi toki cheminė reakcija 
duoda labai daug šilumos, tai 
toji šilumos energija busią gali
ma panaudoti lokomotyvų vary
mui.

Visa tai gan fantastingai 
skamba. Bet juk Julės Verne’b 
vakarykščios fantazijos šiandien 
yra realybe. Tas pats gali at
sitikti ir su Haldane’o pranaša
vimais. — K. A.

Per f ūmai
Perfiumus (kvepalus) labiau

sia mėgsta gražioji lytis varto
ti. Turtingos ponios vartoja 
specialius kvepalus, kurie ge
riausia jų asmenybei atatinka. 
O kadangi daugeliui ponių as
menybė yra bespalve, tai ir jų
jų vartojami kvepalai yra nie
kam tikę.

Pirmiausia kvepalus pradėjo 
vartoti augmenys ir gyvūnai. 
Jie ir dabar vartoja, kad privi
liojus priešingą lytį; o augme
nys vilioja vabždžius, kurie 
tiems augmenims vaisos tarpi
ninkai. Kaikurie augmenys ir 
gyvūnai (šeškas) gadiną orą, 
kad nuo priešų atsigynus.

Natūraliniai perfiumai susi
deda iš cheminių substancijų, 
kurios dujomis išvirsdamos pri
pildo orą ir pasiekia uoslės or
ganus. Tos substancijos tan
kiausia esti smalų, balzamų ir 
aliejų pavidaluose. Jos randa- 
dasi įvairių augmenų lapuose ir 
kaikurių gyvulių liaukose .

Kiek galima spręsti, perfiu- 
mų vartojimas pirmiausia atsi
rado tolimoje Azijoje, paskui 
persimetė į Egiptu, Italiją, 
Franci ją, etc. Kleopatra labai 
mėgdavo kvepalus ir, labai ga
lima, vyrai ją irgi dėl tų kvepa- 
palų labiausia mėgdavo. Bet 
tikrai to pasakyti negalima.

Senovės valdonai ir turtuoliai 
perfiumus už didelį daiktą lai
kydavo. Perfiumai buvo dide
lis luksusas ir labai brangiai 
atsieidavo. Dabar ir krautuvių 
pardavėjos g’ali podiumuose 
“maudytis”.

Dauguma perfiumų yra pada
roma iš gėlių, kurios auga Tur
kijoje, Bulgarijoje, Sicilijoje ir 
Francijoje; Bet dabar nemažą 
konkurenciją sudaro sintetiniai 
perfiumai. Tie perfiumai yra 
chemikų padaromi. Keista bus 
girdėti,/kad chemikai perfiumus 
padaro iš anglies smalos. \

Vyrai, kaipo taisyklė, kvepalų 
nevartoja. Tačiau gal ir jiems 
karts nuo karto butų ne pro ša
lį perfiumais apsišlakštyti. Ūki
ninkai galėtų vartoti “kumari
ną”, kuris kvepia kaip šviež.iąs 

šienas, žodžiu, kiekvienai pro
fesijai butų galima parinkti ir 
atatinkami perfiumai.

Sviestas
Iš naminių gyvulių karvė sa

vo gražumu nelabai tegali pasi
girti. Bet palyginus su kiaule ji 
visgi geriau atrodo. Karvės bau
bimas irgi nėra labai malonus.

Bet jeigu karvė ir nekaip te- 
atrodo, tačiau ji yra naudingiau
sias gyvulys. Ne tik jos mėsa 
yra maistui vartojama, bet ji 
duoda ir pieno, be kurio žmo
nėms stačiog nebūtų galima ap
sieiti. O iš pieno jau padaroma 
sviestas.

Sviesto riebalai yra išmėtyti 
po pieną mažyčių rutulėlių pavi
dale. Piene tie rutulėliai plau
kioja gan liuesai. Bet laikui bė
gant jie suplaukia į paviršių ir 
sudaro vieną vyriausių Smetonos 
dalių. Iš Smetonos jau sukama 
svietas. Geriausia sviestas suk
ti, kuomet temperatūra yra tarp 
56 ir 62 laipsnių. Išpradžių suk^ 
ti reikia lėtai, o paskui greit. 
Prie galo sukimas vėl turi būti 
lėtas. Kas to paprasto dalyko 
nežino, tam prisieina pusėtinai 

pasikankinti, kol jis sviestą su
suka.

Sviesto blogumas gali paeiti 
nuo dviejų priežasčių — neata- 
tinkamos temperatūros ir nešva
riai laikomos Smetonos.

Sviestas turi apie 85% rieba
lų ir nuo 10 iki 15% vandens, 
cukraus ir kaseimo.

Sąryšyje su pieno kokybe 
gaunama įvairiausios rųšies 
sviesto. Bet kokios rųšies svies
tas nebūtų (jeigu tik jis nėra 
sugedęs), jis yra labai svarbus 
ir sveikas žmogaus maistas.

Galima Gauti 
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

. 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:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas 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 
$3.50. Persiuntimas įt extra.

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS . •
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Tropikų aug
menys

Tolyn vis labiau pradedama 
suprasti, kad ateityje tropikai 
loš svarbią rolę žmonių ekonomi
niame gyvenime. Bet iki pat 
šio laiko nebuvo daroma rimtų 
pastangų tropikams tirti. O tuo 
tarpu kas metai iš tropikų im
portuojama cukrus, aliejai, gu
ma, kava, kakao ir visokie vai
siai. Tačiau tai yra tik menka 
dalelė tropikų turto. Kad tuos 
turtus ištirus ir jais pasinaudo
jus, tapo sukurta nauja organi
zacija “Tropical Plant Research 
Foundation”. Organizacijai va
dovaus Dr. W. A. Orton. Labora
torijos bus įsteigtos prie Thom- 
san Instituto (Yonkers, N. Y.).

Nėra mažiausio abejojimo, 
kad tos rųšies mokslo įstaiga 
daug prisidės prie tropinių kraš
tų turtais pasinaudojimo.

Venuso dėmės
Prieš kiek laiko planeta Venus 

buvo prisiartinusi prie žemės. 
Tuo laikotarpiu ji ypač gerai bu
vo mdtoma Europoje. Supran
tama, tą planetą stebėjo visas 
būrys žymiausiu astronomų. Da- ' ■ lt
bar skelbiama to stebėjimo re
zultatai. ' Astronomai pastebėję 
Venuse dėmių: šviesią dėmę prie 
pietihio poliaus ir tamsų lanką 
šiaurinėje dalyje.

Kilo ginčų kai dėl to, kaip 
greit Venus apie savo ašį apsi
suka. Prof.'* A. Nissen (Vokie
tija) tvirtina, kad Venus apsi
suka apie savo ašį į 23 vai. ir 56 
min. Kiti astronomai reiškia 
tą nuomonę, kad apsisukimo pe
riodas yra kiek ilgesnis.



k!

NAUJIENOS, Chicago, UI

SATYRA IR JUOKAI
Mėgėjas Foto 

grafas
[“T.”] —Gražią pavasario 

dieną išsiruošiau su visa šeima 
kaiman.

Šiame amžiuje ir ypatingai 
butų krizini esant, gauti du 
kambariu ir teisę virtuve nau
dotis, tai dalykas, vertas gerų 
magaryčių ir pasididžiavimo.

Pasėstos nebuvo ir nereikalin
ga. Sėdėjau aš ant didžiausios 
skrynios. Ties mano kojomis 
gulėjo kibirai, gelda ir dar ko
kie ūkio įrankiai. Keli žydeliai 
pasitikę nusiėmė kepures, ma
tyt, mano išvaizda buvo labai 
majestotinga, o gal manė, kad 
naujas ministeris važiuoja vie
tos užimti: kaip tik tuo metu 
buvo kabineto krizis...

Bet aš labai atsitolinau nuo
temos.

Tai-gi važiavau kaiman, 
riu prisipažinti, kad iš pat 
žens labai mėgau fotografiją.

Dar būdamas mokykloje ko tik 
vieną kartą savo kailio kartu 
su fotografijos aparatu žanda
rui naguosna neįkišiau; panorė
jau savo draugę fortų rajone 
nufotografuoti. Ačiū draugės, 
sumanumui (draugės panašiuo
se atsitikimuos^ visuomet gu- 
maningesnės už draugus) kailį 
ir aparatą išgelbėjau.

Kai ir dabar važiuodamas 
aparatą laikiau lyg kokią bran
genybę rankose.

Vos tik įvažiavome kieman, 
tuoj apstojo vežimą viso kaimo 
vaikai ir, žinoma, jei bučiau 
neturėjęs to (dabar) prakeikto 
aparato, butų viskas gerai, bet 
čia atsitiko kas kita.

Vaikai pradėjo apie mane šo
kinėti. — Dėde, vokiečių žanda
ras ir gi tokią mašinėlę turėjo. 
O raudoną ugnį ar turi. Pas mus 

ii “pata-

Tu- 
ma-

kad mažiau mirtų žmonių, ne 
dėlto, kad jų gaila, bet kad ne
reiktų fotografuoti, koks nujau
timas!

Kitą dieną einu pasivaikščio
ti ir vėl moteriškė, ir vėl viena 
duktė buvo ir ta pati mirė, ir 
vėl eik fotografuoti.

Nepaprastas kaimas. Miršta 
kiekvieną dieną, o aš fotogra
fuoju.

Mano akyse ištinę lavonai ir 
karstai.

Buvau jau bebaigiąs antrą 
“tuziną” fotografijos stiklelių, 
kada man prisisapnavo sapnas..

Pradėjo iš visų pusių rinktis 
karstai ir man pažji.tami lavo
nai. O, aš juos gerai pažinojau! 
Ištinę, pamėlynavę, dvokiantie
ji lavonai! Man fotografuojant 
tai)) arti reikėdavo prie jų priei
ti ir taip gerai į juos įsižiūrėti!

—Mes numirėm! 
rėm. |

Mes niekad gyvi 
žinojome, tos tavo
mašinėlės! Musų bočiai ir mes 
mindavome ii* nepasi likdavo 
musų atvaizdo... O dabar?! Ką 
tu padarei! ką tu padarei!

Jie artinos į mane. Jie man 
grūmojo.

—Praeis metai, o musų kars
tai ir mes, pamėlynavę, ištinę 
kybosime ant sienų. Vaikų vai
kai su pasibiaurėjimu į mus žiū
rės... Ką tu padarei!

Ir lavonai pradėjo mane sma
ugti... Aš kiek turėdamas vie
ko sušukau ir nubudau.

Nubudo ir mano, Adomo šon
kaulio nepatentuotasai padaras. 
Pradėjo klausinėti kas man pri
sisapnavo.

Aš nieko neatsakiau. Iki die
nos neužmigau. Atsikėlęs nuė
jau miestan, radau butą ir tą 
pačią dieną persikėliau iš kai
mo.

VAIKO ATVIRUMAS

Maža mergaitė sėdi vagone. 
Prisiartinusiam konduktoriui ji 
paduoda vaikams išduodamą bi
lietą.

—Kiek tau metų ? — klausia 
konduktorius.

Mes numi-

būdami ne
prakeiktos

•—sesi.
—Ar ne daugiau šešių?

Ne. Kai keliauju gelžkeliu, 
man visuomet šeši metai, o na
mie—devyni...

—Hm... ir tu viena važiuoji?
—Ten, prie lango, mano teta 

sėdi.
—O kiek metų tavo tetai?

Dvidešim devyni.
—Tik dvidešimt devyni?
—Taip.
—O kiek ji metų turėjo per

eitais metais?
—^Dvidešimt devynius.
—O prieš dvejus metus?
—Dvidešimt devynius. Ji vi

suomet tik dvidešimt devynius 
metus teturi.

LOGIŠKA

—Tu, niekše, ką su manim da
rai. Dabar jau šešta valanda ry
to, o tu, paleistuvi, tik namo su-

—T-s-s... Dušyte, nesikrimsk.
Juk jeigu aš bučiau 
namie, dabar 
vusi

pasilikęs 
visvien butų bu- 

šešta valanda.

JOS SVEČIAI

Vyras. — Tikiuos, tu nesiro
dys! šiandien svečiams šituose 
drabužiuose?

žmona.—Drabužiai visai nau-

iš vežimo 
buvau fo-

Man jau iš kaimo išvažiuo
jant pamačiau vejantis mane 
moterį, kuri šaukė:

—Ponuli, nutrauk mano vy
rą, tik dabar mirė... Tą vieną tu
rėjau ir tas mirė.. Q. Mas

Vyras.—Tas taip. Bet aš kal
bu apie didelę dekoltę.

žmona.—Ką?! Mano svečiai 
ateina mane pamatyti, o ne ma
no drabužius.

KVOTIMAS

tamsi kr.mara yra. 
grapuosimCs!” Tai 
puosimės.” Kol nešė 
daiktus, aš priverstas 
tografuoti.

šeimininkė Įsakė savo vai
kams, tuoj išsimazgoti kojas. 
Mat, kaime tai daroma tik lau
kiant kunigo ar, kaip dabar Su
žinojau, einant fotogrfuotis 'ki
tai)), kam odą dildinti.

Sustačiau visus vaikus, šei
mininkę, šeimininką, šalę kojų 
pasodinau, šunį “Rudį” ir... nu
traukiau.

Viskas gerai, ruošiausi jau 
eiti kamiaron, tik man kaž kas 
už rankos grab.št, graljšt ir ver-

KOKIU TIKSLU ATĖJO?

M o t Ė n a: Ąr šitas jaunikaitis 
tave pabučiavo vakar vakare?

Duktė: Na-gi, mamyte, ar 
tu manai jį čion ateinant tik pa
siklausytų musų phonographo?

• B I* ATi g i o j i P u s ė < “Kas- 
gi'būtų iš tavęs buvę, jeigu aš už 
tąVęlr išėjusi nebūčiau ?”.
'71 s?, “Laimingas vaikis!”

būtiGenerolas.'— “Kuo turi 
žmdgus,* kad butų galima palai
doti jis su kariškomis apeigo
mis?”' ' ' ‘

Kandidatas į karininkus. — 
“Nabašninkii, pone generole!”

VIENA ILGESNĖ, KITA 
TRUMPESNĖ

—Kame dalykas?
—Duktė mirė. Vieną tūrėjau 

ir ta mirė.
—Gaila, gaila... ’ -<•*;
—Taigi kad gailą... Ajr nega/

lėtumei ponas nufotografuoti...
O čia ir mano žmona.
—Pasigailėk moteriškės. Eik 

nufotagrafuoti...
Aš bandžiau atsisakyti, bet

u—Man nepatinka jaunoji, 
sąko jaunikis, Į piršlį: —jos vie
na koja už kitą trumpesnė.
:?±-Tai mažmožis. Viena koja 
tiesa,, trumpesnė, bet kita už tat 
ilgesnė.

9... KITI BUVO LAIKAI

tografavau. • J .
Grįždamas1 atįgal pastebėjau, 

kad mums teks gyventi prieš 
pat kaimo kapines^ Panorėjau,

Iš-M.tSŲ TĄUTOSAKO^
i k '•) f-TT U IOi, bernyti, bernužėli, ,

I . f j * **• ** t \ '; A Trumpas, tavo razumęhs: '
^Įsivilkęs prieš,pat dieną j 
Klaus/ mergelės—ar tu vięna 
Kąin tu klausi —ar aš viena,
Kad petoli jau bus diena/} , ’ 
Drasko duris iš uparos, .» I 

‘ S^ktntėbėr dar vakaras.
Mano duris ant risorių, -—

■ .Nedaromos dėl šidorių, — 

Todėl-kad tu pamelavai — : 
Ii: ateiti pavėlavai.

,,— . Pil. iš Kan.

JųsK moterys tik ir galvojate 
vis apie- gražius drabužius ir pa
puošalus. Jus prisiminkite Ievą! 
Ji nebuvo tokia, kaip jus!

■ —žinoma, kad ne! Ievos lai- 

kais-buvo tik vienas vyras — ir 
ji tą vieną -jau savo globoje tu
rėjo! ' •

M. T. DOME X jfcBS
' . ‘t'MORY,

RE.

9*
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SPINOGRAPHS AUGIMAS t

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų hankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankag yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus Čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite j banką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininke, langelio No. 4, malonini išaiškins, kaip 
galima juma patarnauti.

The Stoc k Yards Javings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

mes pakankamai darodėme musų lietu-

kad tas bankafl yra drugiškas ir

Apsisaugokit nuo:
“Kad aš bučiau žino- ;
jęs geriau”.
Geras n u s preni I i m as 

reiškia suiadhnas fak
tų pirmiausiai, pas
kiau veikimas su ap
mąstymu.

Pasirinkdami metodą 
su pagelba kurios jus 
galite atgauti savo 
sveikatą, vartokite ge
rą nusprendimą — pa
sirinkite Chiropractic.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOIV, 

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

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

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akiu Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuutu 
mo skaudamą akių karštj atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at 
sitikiuvuo.se egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
1 mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone ttrjnlevard 7589

Moteris taip sirgo, 
kad negalėjo dirbti

Pasako, kaip Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
sustabdė jos kentėjimus ir 

atbudavojo jos sveikatą.

Monvence, Illinois. — “Aš tikrai ga
liu rekomenduoti

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skauamo 
Bridge geriausio aukso. Su muši 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite bav< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weat 471 h Street.
Netoli AsUand Ate. v

jūsų gyduoles ki
toms moterims ku
rios turi moteriš
kus silpnumus, nes 
jos pagelbėjo man 
visokiuose atsiti
kimuose. Aš dir
bau valgomam-e 
kambaryje mies
telyje, ir kaip ka
da negalėjau dirb
ti savo darbo, tu
rėjau skausmus 
apatinėj daly kūno 

ir turėjau gulėti lovoje. Viena mano 
kaiminka pasakė, kiek daug gero jai 
padarė Lydia E. Pinkham-’s Vegetab
le Compound, ir tikrino, kad ir man 
pagelbės. Aš norėčiau, kad visos mo
terys kurios serga paklausytų nvano 
patarimo, nes Vegetable Compound 
padarė tiek daug gero ir sugražino 
atgal man sveikatą ir stiprumą”. — 
Mrs. Albert E. Dechaud, Momence, 
Illinois.

Daugiau kaip 121,000 moterų iki 
šiol yra atsakiusios j musų klausimus, 
“Ar jus gavote palengvinimą varto
jant Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound”? 98 nuošimčiai iš tų at
sakymų yra “Taip”.

Tai 98 iš kiekvieno 100 moterų ku
rios vartoja šias gyduoles nuo ligi} 
dėl kurių yra rekonvenduojama, gavo 
pagelbą. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTIEKA
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

STevėrds ‘a , duo’es Jiziaiko 
? šeimynos sveikata.

DĖL NEVIRINIMO

eustiprinimo nusilpnčjusių 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S f
BALZOL. §

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Kelias į Socializmą
Parašė Dr. O. Bauer 

Lietuvos Socialdemokraty Partijos 
Leidinys 

Versta iš vokiečių kalbos

L Politikos ir visuomenės 
revoliucija
Stambiosios pramonės so
cializacija
Pramonės organizacija
Darbininkų komitetai
Stambiųjų dvarų aociali- 
zacija

2.

3.
4.
5.

MM

6. Valstiečių ūkio socializa- 
cija
Miestų žemės plotų ir na
mų socializacija

8. Bankų socializacija
9. Ekspropriatorių ekspro- 

priacija
10. Socializacijos sąlygos

puslapių.
Centai

7.

Knygutė 35
Kaina 35

Verta kiekvienam perskaityti

“NAUJIENŲ” KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III

n

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMFOUND m<>- 
stis lengvai prašalina viršrni- 
nčtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiem, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

NUPIRK

H

n

Kaina $60

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Turiu garbės 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 žemesnes ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi* 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir slapumo Ii- 
rv.

prhatiilng gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko-

i
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
mės.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, .IOWA

Te). Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Are.

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Tuomi padaryti dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

Garsinkiiės Naujienose
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted Str 
Chicago, Iii.

BRIGHTON BARK

ištesi

jišką bx gydy
me. Diek iii skai
čius žinotas gy
domų kasdien per 
Dr. Ross, nutei
kia progą duoti 
geriausj medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas 
mokėti, tair kad nei vienas nereik? 
tania užmesti aavo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie .save tiesą. Visiška 

slaptis yra užtikrinta

Dr. B. M. Ros«,
Sfi S<». Deurborn Street, 

kanipitN Drarborn ir Mnnnie St. 
CHlly Building. Imkite elevatorių 

iki o auga to.
Vrmdešiiiit metu toje pačioje • vietoje 
P»teminto kambarys 506 dėl vyrų 
l'rlimbon kambary.* 508 dėl moterų

Vttiahdin*: Kasdien nuo 10 ryto Iki f 
»ai. vakaie. Nedalioj nu/ 
10 v«|. ryto iki J vai 
ną. Panedėlyj, sereV)« b 
suimtoje nuo 10 vml ryt< 
Iki 8 vai. vakare.

Namų Bargenai
2 augšty mūriniai namai, puikiai užbaigti, pastatyti ant 
ekstra plačių lotų.
Namai gatavi gyvenimui.
Ateikite į musų ofisą nedėlioj ir mes maloniai parodysi
me, arba telefonuokite, mes maloniai prisiusime jums 
automobilių ir nuvešime jumis prie tų namų.

RUBIN BROS
HOME BUILDERS

Tel. Lafayette 5153
Tel. Lafayette 6438

Mes patarnausime jums teisingai kuomet jys sergate 
arba neturite darbo

3804 So. Kedzie Avė
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sitikiuvuo.se



