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Rusai traukia kariuomene 
Rumanijos sienon

Neramumai Afgane Didėja
Tuos neramumus kurktą m u Įlos 

ir bolševikų agentai Maekvoa 
pinigais.

Vokiečių komunistų riau

Belgai pradeda ekonominį 
Ruhro evakuavimą

Rusai
mene

traukią kariuome- 
Rumanijos pasienin

Bolševikai tečiau tvirtina, kad 
jie neturį tikslo pulti Rumuni
ją.

VIENA, rugp. 22. — Telegra
ma iš Bucharesto skelbia, kad 
paskutinėmis dienomis esą pa
stebėta didelis Rusijos raudono
sios armijos judėjimas ištisai 
Rumunijos pasienio. Praeitą na
ktį visoks geležinkelių judėji
mas buvęs sustabdytas ir trau
kiniai vaikščioję tik gabendami 
kareivius.

Laikraštis Lupta sako, kad 
bolševikai tvirtiną sriprų fron
tų išilgai Dniestro upės. Apie Ti- 
raspolį daroma tvirtos spygliuo
tu vielų užtvaros. Netoli Kro- 
konakso, prieš Akermanų, rau
donoji kariuomenė išskynus mi
ško tarpą, apie 2,000 mastu plo
čio, tiesiai j Akermano miestą. 
Toje srity raudonoji kariuome
nė pradėjus tvirtinti rnvo ka
reivines. Esą pastebėta ilgi karo 
traukiniai prikrauti kulkosvai
džių.

Praeitų penktadienį raudono
ji kavalerija ir sapierai manev
ravę palei Dniestrą ties Tigina. 
Bolševikai aiškina betgi, kad 
tie kariuomenės judėjimai tai 
tik esą kariniai manevrai ir ne
turį jokio tikslo Rumunijai pul
ti.

Komunistu triukšmas 
Vokiečiy reichstage

Posėdis nutruko, neišgirdęs 
kancleriaus pranešimo apie 
Londono sutartį.

BERLlNAb, rugp. 22. — 
Šiandie reichstagas buvo susi
rinkęs išklausyti kancleriaus 
Marxo pranešimų apie įvyku
sias Londono konferencijoj de
rybas ir padarytų sutartį. Ko
munistai betgi sukėlė tokį 
triukšmų, kad kanclerius nega
lėjo visai kalbėti. Posėdis bu
vo nutrauktas, prieš tai ko
munistų atstovų Švarcą su
spendavus dvidešimčiai posč-

Francijos komunistų lyderis 
atakuoja Davves’o planą

PARYŽIUS, rugp. 22.— Ko
munistų lyderis Marcei Cachin 
šios dienos atstovų ruinų po
sėdy interpeliuodamas premje
rų Herriotą dėl Londono repa
racijų sutarties, pareiškė, kad 
“Da\ves atstovauja Amerikos 
imperializmui tiesiausiu asme
niu ir konkrečiu budu.” Pa
sak Cachino, Londono tarptau
tinėj konferencijoj Dawes’o 
planų amerikiečiai įspraudę 
per prievartų, brutalingu dagi 
hudu. r ’

“Nauja Amerikos politika— 
sakė Cachin — ne perdaug be- 
interesiška. Ji turi grynai eko-

nominį .pamatų. Amerikiečiai 
tikisi rasti nusilpnintų Euro
pos rinkų, kur jie galėtų savo 
sąlygas diktuoti. Jiems reikia 
sveikų rinkų, į kurias jie ga

vę ir
yra jų Dawes’o planas. Jie 

jokios užuojautos nė

lėtų eksportuoti. Tam
ne-

Eu-turi 
ropai, nė musų kraštui.” 
Cachin aitriai tyčiojos iš ta
riamojo Amerikos pacifizmo, 
nurodydamas į Jungtinių Val
stijų karo laivyno 
jų rivalizavimų 
Britanija.

Belgai pradėjo

didumų ir į 
su Didžiąją

evakuoti 
Ruhro kraštą

BRIUSELIS, rugp. 22. — 

Belgija šiandie pradėjo ekono
minį Ruhro evakuavimų, kas 
yra kaip priruošiamašai žings
nis mjlitariniam evakuavimui. 
Belgų technine delegacija, su 
Uannecartu priešaky, apleido 
Dusseldorfą. Jai pavesta visų 
belgų civilių tarnybų likvida
vimo darbas.

Muštynės su fašistais dėl 
Matteotti’o pagerbimo
ROMA, 'rugp. 22. — Keletas 

kilometrų nuo Romos viena A- 
merikos krutamu jų paveikslų 
kompanija daro veikalo “Ben 
Hur” filmas. Tarp daugelio dir
bančių kintamiesiems paveiks
lams darbininkų yra fašistų ar 
fašistams pritariančiųjų, kaip 
lygiai ir fašistams priešingų.

Vakar fašistams priešingieji 
darbininkai ir aktoriai nutarė 
pagerbti fašistų nužudyto socia
listų parlamento atstovo Giaco- 
mo Matteotti’o atmintį, paskel
biant pusę dienos šventę. Tam 
jie bandė patraukti ir fašistų 
šalininkus, bet pastarieji, vie
toj prisidėjus, pakėlė riaušes. 
Prasidėjo didelės muštynės 
fašistų su nefašistais, taip kad 
riaušėms gesyti buvo pašaukta 
karabinierių kompanija.

J. V. IR OLANDIJA PASIRA
ŠĖ DEKTINĖS ŠMUGELIO

SUTARTĮ

VVASHINGTONAS, rugp. 22. 
— Užsienio reikalų departamen
te vakar tapo pasirašyta Jungti
nių Valstijų su Olandija sutar
tis dėl svaiginamųjų gėrimų kon 
trabandos.

Tolygią sutartį Jungtinės 
Valstijos yra anksčiau padariu
sios su Did. Britanija, t

PASMERKT1EJI FILIPINŲ' 
SKAUTAI APELIUOJA

MANILA, Filipinai, rugp. 22. 
— Karo teismo pasmerkti pen- 
ceriems metams sunkiųjų dar- 
)ų kalėjimo 204 skautai, kurie 
juvo kaltinami dėl neklausymo 
sakymų ir maišto, apeliavo į 

•Filipinų armijos departamento 
tarybų. Taryba, peržiurėjus ape
liaciją, pasiųs ją karo departa
mentui VVashingtone dėl iš
sprendimo.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Pranešama, kad nesiliaują maiš
tai Afgane pasiekę kritingos 
padėties.

Maištininkų operacijos išsi
plėtė jau ir Kabulo apielinkėj, 
taipjau nauji sukilimai pasirei
škė šiaurėj, netoli Bucharos sie
nos.

Tuos maištus prieš Afganis
tano emirą kursto ypatingai 
musulmonų dvasininkai, ku
riems labai nepatinka 'emiro 
kad ir nedidelės pastangos įves
ti modemiški pagerinimai ir 
paliuosuoti savo valdžią nuo vi
sokių religinių trukdymų ir 
dvasininkų įtakos.

Maištus kurstyti stropiai pa
dedą bolševikų agentai, kurie 
gauną tam reikalui rnigų iš 
Maskvos, kadangi maskviečiams 
rupį neduoti ramumo Anglijai 
jos Indijos pasieniuose.

Praeitą penktadienį Kabulo 
garnizonas buvo jau besirengiąs 
prisidėti prie maištininkų, te
čiau emirui suskubus laiku at
vykti vieton, kariuomenė nuri
mo ir vėli liko jam ištikima.

Išrinktasis Meksikos pre 
zidentas sveikina Vokia 

tijos darbininkus
HAMBURGAS, Vokietija, 

irugpiučio 22. — Hamburgo mie
sto burmistras ir senato nariai 
vakar suruošė puotų atvyku
siam čia naujai išrinktajam 
Meksikos prezidentui Calles’ui.

Vokietijos generalei Profesi
nių Sąjungų Federacijai prezi
dentas Calles pasiuntė šitokį 
pasveikinimą:

“Atvykęs Europon, naudo
juos proga nuoširdžiai sveikin
ti jus, o per jus — visass Vokie
tijos ‘darbininkų sąjungas, ir 
pareikšti linkėjimų pilniausios 
gerovės ir geriausio pasisekimo 
musų draugams, Vokietijos dar
bininkams, jų socialėse pastan
gose”.

2,000 kaimy rūsy 
Turkestane užlieta

RIGA, rugp. 22. — Sovietų 
Telegrafo Agentūra praneša, 
kad upė Amu-Darja, įtekanti 
per Turkestaną ir Bucharą, 
smarkiai patvinus ir plačiai iš
siliejus, užtvindydama 
000 kaimų ir miestelių, 
ma, kad ir žmonių yra

apie 2,- 
Mano- 

nemaža

AVIACIJOS EKSPERTAS
SIMUŠĖ

UŽ-

NEWP0RT NEWS, Va., rug- 
piučio 21. — Aeroplanui nukri
tus vandenin iš 1000 pėdų aukš
tumos, užsimušė aviacijos eks
pertas inžinierinis Steven Brom- 
ley. Skridęs kartu su Juo inži
nierius majoras Defrance buvo 
pavojingai sužeistas, taip kad ir 
jis gal nebe pasveiks.

AREŠTAI KOMUNISTŲ 
LENKIJOJ

VARŠAVA. — Paskutiniomis 
dienomis politinė policija areš
tavo 40 Varšuvos universiteto 
studentų. Jie kaltinami dėl ko
munizmo propagandos. Da
rant kratų, pas juos rasta ko
munistinių atsišaukimų.

ŠIAURĖS LEDYNUOSE

Amerikos garlaivis 
reik menas pasaulio kaluliams. Kelionėje 
laivis pakliuvo tarp pavojingų plaukiojančių ledynų, kurie su
trukdė pristatymų reikalingų lakūnams daiktų Grenlandi
jon, o todėl ir keliaujantieji aplink pasaulį Amerikos alkū
nei buvo priversti ilgesnį laikų pasilikti Islandijoj. Dabar 
tasai garlaivis, prasimušęs pro ledų laukus, yra pasiekęs 
Grenlanda, kur ketvirtadienio vakarą atskrido ir Amerikos 
lakūnai. (

Gertrude Rask,’’ gabenąs Grenlandijon 
Grenlandijon gar-

'A * . ■

North Gardina atmetė! valsčiaus Taryba
vaiky darbo įstatymu
RALEIGH, N. C., rugp. 22— 

North Carolinos valstijos sena
tas vakar 34 balsais prieš 4 
atmetė proponuojamąjį konsti
tucijos priedą dėl vaikų darbo 
apsaugos.

Projektas dabar eis valstijos 
atstovų butą n, kur jis, žinant 
tos valstijos legislatorių reak- 
cingumą, be abejo bus taipjau 
atmestas.

orakulas, prof. 
iš savo aukštybių 

bokšto viršūnes

o

vi- 
del

skriaudžia poną J. 
PierpontMorganąį

GLEN COVE, L. L, rugp. 22. 
—Wall stryčio Viešpats, ponas 
J. Pierpont Morganas, pasijuto, 
kad jis esąs labai nuskriaustas, 
ir dar kieno? — tokio menko su
tvėrimėlio kaip Glen Cove vals
čiaus taryba!

Ponas Morganas protestuoja.
Dalykas toks.

valsčiuje Morganas 
ką.

Dvariukas nieko
taksatoriai apšacavojo jo vertę 
600 tūkstančių dolerių, ir nusta
tė, kad už tai ponas Morganas 
turi sumokėti 65,000 dolerių ta
ksų.

Ponas Morganas bažijasi, kad 
į jo nuosavybė anaiptol tiek ne
santi verta ir reikalauja, kad 
jo taksai butų stipriai suma
žinti.

Kalbamame 
turi rivariu-

sau, tarybos

iš Vilniaus
LENKŲ TEISMAI TEISINA 

ŽMOGŽUDŽIUS

. Pereito menesio 27 d. Vilniaus 
Apygardos teisme buvo nagri
nėjama policininko Adomo Myt- 
kowskio byla. Buvo kaltinamas

Oficialis
Noah Cox,
— iš federalio
— pažvelgęs į dangų, žemę ir 
visų svietų tarė šiuos pranašin
gus žodžius:

—Lietaus dienos pasibaigė.
Po nuolatinio lietaus ir vės

uos per pastarąsias dvi savaiti, 
dabar prof. Cox žada gražų 
orų — bent šiam galasavaičiui: 
šeštadieniui, sekmadieniui, 
rasit ir pirmadieniui.

Tuo jis išblaško abejones 
sų tų, kurie galėjo pabijoti
pasisekimo savo piknikų, arba 
turiems' ne kartų buvo suga
dintos ekskursijos į -Sand Du
ries ar kitas mėgiamas vietas.

Cheer up!
šiai dienai oficiališ prana-|už tai, kad nušovė du Marcin- 

šavimas , Chicagai ir apielinkei, konių valsčiaus lietuviu įtaria- 
yra toks: Gražu; nedidele tem-jrnu šauliais. Tai atsitiko 1923 

m. kovo mėn. 8 d- Marcinkonių 
policijos nuovadoj.

Kaltinimas buvo suformuluo-' 
tas taip, kad policininkas, įspū
džio pagautas, kai trijų suimtų
jų vienas pabėgo, nušovė abu 
pasilikusiu, bijodamas, kad šie 
nepabėgtų, pavartodami prieš jį 
nuovadoj esamus ginklus.

Bylų nagrinėjant, paaiškėjo, 
kad abu nušautieji, Jonas Gal- 

Plokštys, buvo

pe ra t u ros atmaina; vidutinis 
mainąsis vejas.

Vakar temperatūra
na i sieke 80° F.

Šiandie saulė teka 6:04, lei
džiasi 7:42.

viduti-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugp. 22, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

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

$4 501 '-i ils n Klimas x v, »■», m u v v 
$5.01 sukaustyti retežiais, o vienas jų 
$4.42 |nfe^ Pr*e l°vos prirakintas. Prili- 
$5.40 cininkaš teisinosi, kad jie galė- 

$13 91110 -^variuoti iš retežių ir to- 
$38^86 dėl jis juos nudėjęs- Teismas sa- 
$26 57iv^ nutarimu policininką išteisi- 
$18.79 no-

Pasažierinis traukinys 
pragaišo didelėj audroj

♦------------------------

EAU CLAIRE, Wis., rugp. 21. 
— Omahos geležinkelio valdyba 
pasigenda pasažierinio Chicago 
Minneapolis, St. Paul and Oma
ha. linijos traukinio No. 272. 
Jis žuvęs kažinkur Šalutinėj li
nijoj tarp Mondovi ir Fairchild.

Tame ruože siautė baisi aud
ra. Telegrafo ir telefono vielos 
nutrauktos, taip kad geležinke
lio valdyba negali susižinoti su 
miesteliais, ‘pro kuriuos trauki
nys ėjo. Iš Mondovi tas trauki
nys buvo išėjęs vakar po pietų 
ir į Fairchildą turėjo atvykti ly
giai 6 valandą vakaro. Tečiaus 
iki 12 vai. nakties vis nieko apie 
jį nebuvo girdėt. Geležinkelio 
tarnautojai rankomis varomais 
karučiais išvyko iš Eau Clairc 
ieškoti.

LENKŲ VETERANAS, PRO
TESTUI VALDŽIAI PA

REIKŠTI, NUSIŽUDĖ

LVIVAS, Galicija, rugp. 22. 
— Masiniame lenku karo vete- 
tanų ir besveikačių susirinkime 
kalbėjo vienas jaunas karo in
validas. Jis aštriai smerkė len
kų valdžių dėl jos visiško nesi- 
nipinimo karo invalidais, ir 
savo kalbą pabaigė šiurpiausiu 
valdžiai protestu: čia pat, aki
vaizdoje visų susirinkusiųjų, 
jis išsitraukė revolverį ir nu
sišovė.

RAISULI, GARSUS MOROK- 
KO BANDITAS, MIRĘS

Lietuvos žinios.
ŽMOGŽUDYSTĖ

SEREDŽIUS. — Sekmadie
nį, liepos 6 dienų, apie 4 vai. 
po piet, nežinomas .žmogžudys 
peršovė Jotiškių kaimo gyv. 
Pranų Šimkų, senelį apie 60 
metų amžiaus, kuris atvežtas 
Kauno ligoninėn liepos 7 d. 
nuo žaizdos mirė.

Apie 4 vai. Mažeika ir Ka
minskas ėjo iš miestelio na
mo į Joniškius, esančius viso 
vieno kilometro atstume nuo 
miestelio. Jiems įėjus į apau
gusį krūmais upelėlj Južupį, iš 
krūmų iššoko plėšikas su brau
ningu rankoje. Iš Mažeikos at
ėmė laikrodį ir kiek pinigų. 
Pr. Šimkus tuo tarpu taip pat 
nusileido nuo kalvelės į upelė- 
iį ir čia pastebėjęs bebėgantį 
plėšikų, drauge su Kaminsku 
ėmė jį vytis. Tuo tarpu pik- 
tadaris šovė iš brauningo, pa
taikydamas Šimkui į pilvų, ir 
tai buvo mirtina žaizda.

Spėjama, kad plėšikas bus 
vienas iš pabėgusiųjų iš Kauno 
kalėjimo, nes pirmiaiU apie jo
kius plėšimus bei užpuolimus 
Seredžiaus apylinkėse nebuvo 
girdėti.

Žmonės kaimiečiai labai nu
siskundžia, kad valdžia reika
laujanti perdaug formalumų ir 
mokesnio ginklui (revolveriui) 
laikyti. Kų gi galėjo nors ir 
trys vyrai padaryti vienam 
ginkluotam galvažudžiui, kuris 
niekuo nerizikuoja, besislaps
tydamas žaliuojančiuose krū
muose bei javuose.

GIBRALTARAS, rugp. 22,— 
Iš Tanžiro gauta čia žinia skel
bia, kad garsusis Korokko ban
ditas, Mulai Ahmed Raisuli, 
kurs nesenai buvo paskirtas va-1 
karinės ispanų zonos dalies, Mo- 
rokko, gubernatorium, esąs mi
ręs.

ITALŲ LAIVYNO MA
NEVRAI

ROMA, rugp. 22. — Italijos 
karo laivyno manevrai Tarpže- 
žinėse jūrėse, kuriems buvo ruo 
šiamos per keletą pastarųjų sa
vaičių, prasidėjo praeitą naktį.

LENKŲ POLICIJOS 
SMARKUMAI

VARŠAVA. — “Kurjer Pols- 
ki” skelbia Lenkų vidaus rei
kalų ministerijos 1923 m. sta
tistines žinias apie policijos 
prasikaltimus.

Prieš rytų pąkraščių polici
jų iškeltose bylose antrų vietų 

j užima policininkų nusižengi
amai prieš gyventojų neliečia- 
. mybę. 75% tų bylų iškelta už 
1 mušimą areštuotųjų tardymo 
i metu.

50 Centu
Už Telegrafines Pinigy Perlaidas

Tai yra greitas, pigus ir saugus būdas pa
siuntimui pinigų Lietuvon. Nuo 19 d. gegužio 
iki dabar jau apie 1500 siuntėjų yra pasinaudoję 
musų Telegrafinėmis Pinigų Perlaidomis ir di
delė didžiuma, žodžiu ar raštu yra pareiškę 
savo padėką už įvedimą šios stebėtinai geros pi
nigų siuntimo sistemos.

Štai talpiname tik porą padėkavonių, iš 
daugelio kitų:
“Brangus Tamstos: —

“širdingai dėkavoju Tams
toms už prisiuntimą man 
kvitos, kuri parodo, kad ma
no pinigai liko išmokėti grei
tai ir saugiai. Labai ačiū.

“Jurgis Lamsargis,
5626 W. 64 St., 

Chicago, III.

“Brangios Naujienos: —
“Duodu žinoti, kad aš ga

vau per jumis kvitą nuo pi
nigų iš Lietuvos; buvo labai 
greitai išmokėti. Mano tėve
lis yra linksmas gavęs pini
gus, o aš širdingai dėkavoju 
už greitą patarnavim-ą. .

“A. K. Prakuliauskas, 
2421 W. 46 St., 

Chicago, III.

Naujienų Telegrafinės perlaidos pagreiti
na pinigų išmokėjimą Lietuvoje nuo 2 iki 3 
savaičių, o kainuoja tik 50 centų daugiau negu 
paštu siunčiant.

NAUJIEHOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Chicagos žinios
Prašo pasigailėjimo jau 

niems žmogužudžiams
Užvakar prieš teisėjų Caverly 

prasidėjo- jaunų milionierių 
žmogžudžių Nathan Leopold ir 
Richard Loeb advokatų ginamo
sios kalbos. Prieš tai per porų 
dienų kalbėjo prokuroro pagel- 
bininkai, pirmiausia Marshall, o 

. paskui Savage, reikalaudami 
mirties bausmės abiems žmog
žudžiams. Jie nurodė, kad jokios 
sušvelninančios aplinkybės nė
ra, kad pati žmogžudystė buvo 
baisiausia Illinois istorijoje ir 
tie jauni žmogžudžiai jokio pa
sigailėjimo neužsitarnauja. Tei
sėjas turi tik savo pareiga išpil
dyti, o ta pareiga yra pasiųsti 
juos ant kartuvių, nes kitokios 
bausmės ir įstatymai nenumato. 
Esą norint duoti mažesnę baus
mę, reikia pirmiau pakeisti įsta
tymus, o tai gali padaryti tik I 
valstijos legislatura, o ne teisė
jas.

Prokuroro pagelbininkui Sa
vage pabaigus savo smarkių kai-| 
l>a, pradėjo gynamųjų kalba ad
vokatas VValter Bachrach. Kuo
met prokuroro pagelbininkai 
šaukė ir rėkavo, ir drąsiai ir 
garsiai reikalavo mirties baus
mes, tai Bachrach kalbėjo tyliai, 
su jausmu, maldaudamas pasi
gailėjimo jauniems žmogžu
džiams. “Teismas yra tėvas 
nuims visiems”, sakė Bachach. 
“Jeigu mes esame atvesti prieš 
jį (teismą), kaipo tokis jis turi 
ir nuosprendį prieš mus išnešti. 
Jei mes esame jauni — nesu
brendę — jis turi atsižvelgti į 
tai. Jis (teismas) yra musų 
legalis tėvas. Jei pačios aplinky
bės ir pobūdis prasikaltimo, jei 
pats prasikaltimas aiškiai rodo,

[kad mes esame nenormalus pro
tiniai, tai pats teismas nuspren
dė, kad mus baudžiant j tai turi 
būti atsižvelgta.” Bachrach mal 
davo pasigailėjimo jauniems 
žmogžudžiams, pasiremiant jų 
jaunyste ir nurodant, kad dar 
nė vienas, kuris prisipažino prie 
kaltės, o buvo jaunas metais, 
neliko pasmerktas kartuvėms. 
Jis taipjau įrodinėjo, kad jaunų 
žmogžudžių protas dar nėra su
brendęs, be to jie yra nenorma
lus protiniai ir kad nors jie ir 
nėra pilni bepročiai, jie visgi ne
pajėgia kontroliuoti*savo valios.

Jis užbaigė savo kalbų vakar 
prieš piet. Po piet turėjo pradėt 
savo kalbų garsusis Clarence 
Darrovv. Visi pranašauja, kad jo 
kalba bus nepaprasta, kurion jis 
sudės visų savo 40 metų patyri
mų advokataujant. Tiek publi
kos susirinko užgirsti Darrowo 
kalbos, kad prie teismo negali
ma buvo ir prieiti. Prie durų gi 
buvo tokis susigrūdimas, mote
rys besigrusdajnos' susidraskė 
drabužius, sulamdė skrybėles, 
vyrų šiaudinės skrybėlės irgi 
liko sulaužytos. Kiekvienas no
rėjo išgirsti Darrowa kalbant, 
bet vistiek šimtai žmonių turė-

jo gryšti *uo durų, nes teismas 
jau buvo perpildytas' ir policijai 
reikėjo daryti takų dėl teisėjo ir 
advokatų, kad nors jie galėtų 
įeiti į teismų.

Darrowas yra priešingas mir
ties bausmei ir jau nesykį yra 
protestavęs prieš prokurorų ir 
jo pagelbininkus, kurie su pasi
smaginimu kalba apie kartuves 
ir reikalauja mirties bausmės 
su tokiu smagumu, tarsi tai bu-’ 
tų kokis piknikas. Ir jis veikiau
sia remsis ne įstatymais, bet 
žmoniškumo žvilgsniu, “amžių 
įstatymais”, kurie, jo žvilgsniu, 
yra augštesni už šalies įstaty
mus.

I)arrowo kalba veikiausia tę
sis ir šiandie.

VAŽIUOKIT LIETUVON
RUGSĖJO MĖNESYJE

ir vic- 
užsisa-

ant to

Ar .jau girdėjot apie ekskur
sija į KLAIPĖDĄ, kurią paren
gė BALTUOS AMERIKOS LI
NIJA, 10-tų dienų RUGSĖJO, 
ant laivo “ESTONIA”. Kaip Li
nija taip ir Laivas plačiai Lie
tuviams žinomi, nes daugumas 
jų ten ir atgal ta Linija ir Lai
vu važiavo.

Jeigu dar ne girdėjot, o no
rit Lietuvon keliauti po gera 
globa, tuojau iš Lietuvos Atsto
vybės pasportų išsiimkit 
tas ant to laivo skubiai 
kykit.

Gerų vietų dar turime
laivo. Jūsų agentas atliks viską 
ką reikia, ūmiai pas jį kreipki
tės, o jeigu Agento neturit ra
šykit tiesiog pas mumis.

Gabus ir patyręs vadas-Lietu- 
vys, p. Smitrus, vedėjas musų 
lietuviško skyriaus, važiuos 
drauge su Jumis, patarnaus, pa
mokins, užžiurės ir pasistengs 
Jumis užganėdinti.

Proga gera, Jūrės tykios, lai
kas kaip tik puikiausias dabar 
prieš žiemą važiuoti, tad pisi- 
skubinkit, nes kelionėn pasiruo
šti jau perdaug laiko neliko.

(Apskelbimas)

Completc in’Itself
Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

Vile t/Iuto-Strop Razor

Tel. I^afayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chicago, III.

-------------------------------------
| E K B. Naujienų skal-
i vJI tytojos ijr skaitytojai 
; prašomi pirkinių reikalai* j 
' eiti į tas aankrovas, kurloa j

►kcRurfAi Naujieuoac. I

'■ >-;■ ------ j

šeštadienis, rugp. 23 d., 1921
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S. L. FAB1ŪN AS 00.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. k

O

3641-43 So. Halsted Si.

$11.35
augščiau, kol jų yia, tiktai

$19.85

»■

$5.75

Atdara utarninko, ketvergo ir subatos vakarais iki 9 vai

5 pėdų balto enemcl vana, ant ko
jų su nikeliuotu kraneliu ir vande
nio išbėginio dūda

ŠIOS SAVAITES SPECIALIAI, % colio corrugated garden hose, užbaigta pilnai su Boston 
nosike ir copling, 25 pėdų $3.00, 50 pėdų ...........  .......................................................

šmotų
Trays,# 

su plie- 
pakojo- 
dailiais

Enamel 
polesiai n 
Pritaiky-

5 Pėdų Balto Enamel 
Apron Recess Tūbas, 
iš dešines arba kaires 
puses išdryliuoti

18x21 Apron Lava- 
tory, nikeliu dengti 
krosiniai kranai ir 
dūda

20x24 Balto
Geležiniu
Labatory. 
mai ekstra

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda byla* vIbuom Teismuo**, E k romi 
nuoj'a Abstraktus, Padaro virkime tr 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimu*

7 South Dearborn Street 
'telefonas Randolph 3281 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
T«lefa*as Canal 1617.

r’: .i.

NAUJIENOS; Chicago, m.
I llll » I < II —»—

Phone Yards 2427
■ -----------------------:--------------------—■■■..*■

Mes parduodame plumbingo reikmenis - Fitingus - Fiitures - Trimin 
gus, ir t, t. tiesiai jums išdirbiiiėtojy kainomis.

4

su
tanku, 
bowt ir
užbaigta

P. KASPER
3827 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 9182

KONTRAKTORIUS’ IR 
REAL ESTATE

Budavoju medžio ir muro namus. 
Esu 15 metų tame biznyje. To
dėl kiekvienas kuris su manim 
turės biznio reikalą, užtikrinu, kad 
bus užganėdintus.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

na v

Kloscto kombinaci
ja, pilnai prirengta 

vitrcous china 
išplaunamu 
mahogany 

sėdynė

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

3 šmotų t oi loto setas, kaip parodyta

AR JUS GALITE PASAKYTI

DIDELIS BANKAS

Gcrai 
tuvių 
rumu

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

Peoples s^srdi Bank

Jūsų pačių priežastį: kodėl jus privalote 
taupyti pinigus?
Už goriausi atsakymą suteiksime dova
nų, $10.00.
Malonėkite atsiųsti savo atsakymus nevė
liau kaip rugsėjo 15 dieną.

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė

CHICAGO

60 colių dviguba 
Drainboard Ap
ron Sinka, su 
dvejomis pridė
tomis eneme- 
liuotoinis kojo
mis, besisupan
tis spout sinkus 
foucet, dėl muilo 
indelis ir nike
liuotu kraneliu

$57.95

Dviejų 
landres 
48 colių, 
ninemis 
mis ir 
bibbs

$10.35
Taip kaip augščiau minėta tik su A O r- 
kombinacija “Spoud Foucet”

MES NETURIME ANTRARANKtŲ ARBA SENU TAVORŲ. JUS GAUSITE 
Tį Kį JįlS IŠSIRINKSITE

Ligos: 
odos, 

kruti-

DYKAI KNYGUTE
Rąžykite dėl kny
gutės, kurioj nuro
doma kaip išgydo
ma kreivos, akys.

Garsinkite Naujienose
3514-16 Roosevelt Kd. 

Arti St. Louis Ava.
CHICAGO. ILL.

9-7.
Ncdėlioj 9-1 

Visos- papras
tos ir užsisenė- 
jusios ligos vy
tų, moterų, gy- 
iorr js greit ir 
pigiai, 
kraujo, 
skilvio, 
lės, širdies, ink 
itų, nervingu
mas, apkurti- 
mas, kataras, 

Roiteris. Patarimas dykai.

Jūsų Akiniai Pritai 
komi per Okulistą

Jus nemokėsite daugiau už jūsų akinius 
čionai, pritaikintus užbaigusio mokslą oku
listo, negu, kad jus mokėsite už juos kitur 
pritaikintus su mažiau žinojimo akių ligų. 
Dr. Carteris turėjo 23 metus patyrimo Chi- 
cagoje ir specializavosi akių ligose. Pil
nas egzaminaviniąs bus padarytas. Akiniai 
bus pritaikinti tik jei bus reikalas.

Kreivos akys ištaisomos 
specialiu metodu

Labai daug ligonių iSgydonva nuo kreivų 
akių tik sykį atsilankius. Dr. Carter spe
cializavosi ištaisyme kreivų akių ir jis jas 
gydo su dideliu pasisekimu. Šimtai išgy
dytų ligonių gali paliudyti.

F. 0. CARTER, M. D.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 So. State St.
Valandos 9-6. Ncdėlioj 10-12

triasą ir pajiegą ■UTtdama | senai ir naujai namai, taipgi diri>» 
t«7M. Cash arba ant ižmokijhno.

Pirmatini Lietarii Elektroa Korporacija Amerikojo
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, lae.

A. BARTKUS, Pre*.
1K19 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

____ 1_______________________________________________________________________________ ----------- -------

■ / t k K t i' ■ 1

i Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
'dlV i.-t f-y V.

12th STREET
. Kedjls 89*2

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 Wcst Chicago A ve.
Tel. Haymarkct 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybe. Utarninko ir ketver
ge vakare Naujienų ofise 

1739 So. Halsted St.

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La S'alle St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais .
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705 Į

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

JOHN KUCHINSKAS
Lietuvis advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj-nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus • 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

DR, DEAN
SPECIALISTAS 

189 North Clark St., 
Valandos

Dr. J. JakubauskasI 4
Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 S’o., Halsted St.,

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

✓

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brightoiv I’a-rk, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St^ 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: .10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Te!.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St.
Tel. Centrai 6200

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 520 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
į Tel. Yorcjs 4681 ?

J. bucerzAn
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
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Waterbury, Genu.
Atsišaukimas į Connecticutto

valstijos pažangiąsias draugi* 
jas, į pažangiųjų draugijų są
ryšius.

Kas kaitą vis aiškiaus ir aiš
kinus pasireiškia reikalipgumas 
lietuvių pažangiosios srovės 
bendras, susijungimas pasek- 
mingesniam veikimui. Pavyz
džiui, mes peikiam šių dienų į- 
vykius Lietuvoje, kaip krikščio
nys demokratai pasikėsina pa
naikinti savivaldybes ir uždėti 
savo viduramžinę krikščionišką 
diktatūrą, — kas jiems tai įvy
kinti puikiai vyksta. O tai to
dėl, kad mes, pažangioji srovė, 
neturim bendro sutarimo, netu
rim Centro Komiteto, taip sa
kant, neturim sąryšio ir tokiu 
budu negalim nė moraliai nė ma 
terialiai įprigelbėti Lietuvos 
broliams, kovojantiems prieš 
minėtą klerikalų vykdomą dik
tatūrą. Apart to yra ir kitų 
dalykų, kurių neaiškinsime dėl 
stokos vietos, dėl kurių yra rei
kalingas minėtas sąryšis, taip
jau ir dėl sušelpiamųjų draugi
jų vidurinės tvarkos.

Todėl Waterburio Lietuvių 
Progresyvių Draugijų Sąryšis 
savo konferencijoje birželio 27 
d. tatai apsvarstęs, pripažino 
būtinai reikalinga steigti bent 
Connecticutto valstijos’ pažan
giųjų draugijų ir pažangiųjų 
draugijų sąryšių apskritį. Todėl 
tapo nutarta per laikraščius 
atsišaukti į Connecticutto vals
tijos pažangiąsias draugijas ir 
sargius, kad šį sumanymą gi

liai apsvarstytų ir savo pažiū
ra^ prisiųstų žemiau nurodytu 
adresu. Kadangi minėto apsk
ričio įvykdinitmui butų visų pir* 
rtia reikalingas suvažiavimas, to
dėl dėl spartesnio veikimo butų 
pageidaujama, ’ kad draugijos 
prisiųšdamos savo tarimą, ku
rios pritaria šiam sumanymui, 
kartu padarytų iniciatyvą, tai 
yra nuskirtų laiką ir vietą 
(miestą) kur minėtas auvažįja- 
vimas turėtų įvykti.

Komisija: : !
K. Ramanauskas, 18G Aldbj 

St., Waterbury, Conn.
J. S. Prusalaitis.
P. S. Butų naudinga, kad vi

sa Amerikos pažangioji visuo
menė darytų pastangų tverti 
panašius sąryšius bei draugijų 
apskričius, nes vienybė, tai ga
lybė. Susivienijus progresy- 
viams, galėtume duoti daug di
desnę pagelbą savo broliams 
Lietuvoje.—K. R.

Michigan ir VVisconsin
Kelionės įspūdžiai

Šią vasarą man teko aplanky
ti pagarsėjusį Michiganą Foun- 
tain apielinkej. Laukai jau bu
vo apsėti ir sudygę. Bet diegai 
ne kaip atrodė, išrodo, kad pras
ta žemė. Nors garsinimuose 
salk omą,./kad juodžemis, bet 
vargiai galima rasti juodžemio 
visoj toj apielinkej. Niekuriose 
vietose dar ir kelmai matytis— 
stūkso kaip avių bandos. Labai 
ūkininkus vargina ii- netikę ke
liai; kėliau ten netaisyti ir sun
kiai išvažiuojami. Visas kraštas 
todėl išrodo , apmiręs, be jokio

F 2021*29 SOUTH HALSTED ST. •

SUTAUPYKI? 
$200 
AR DAUGIAU
Mano draugai, jei jus žingeidaujate pirkime grojiklio pia-/ 

no, dabar yra laikas ir štai kur yr^ vieta. Aš galiu jums su
taupyti pinigų. Musų išmokėjimų planas yra labai geras. Mes 
nerokuojame palūkanų. Ateikite ir pasimatykite su Mr. Buishas, 
No. 14. Aš sukeiksiu jums savo asmeninį patarnavimą.

Štai yra keletas musy gėry pirkiniy:
AugŠtos rųšies, tikrai naujas Vollmer C9QQ
grojiklinis pianas, tiktai ............................ .................

Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

Dykai 100 rolei., benčius ir uždangalas Dykai
Kimball grojiklis pianas 
vartotas .......................... $175

Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

Vieta .žinomų Kerzheim ir Cable-Nelspn Pianų

Atdara utaminko, ketvergo ir subatos vakarais

NAUJIENOS, Wgo, DL

gyvumo, toli negali lygintis prie 
kitų valstijų.

Rugp. 3 d. aplankiau Racine, 
Wis. Per penkis metus nebuvau 
ten buvęs. Pirmiau už Evans- 
tono retai kas gyveno, o dabar 
Evanstonas jau veik susisiekia 
su Waukeganu. O ir dabar daug 
naujų namų stato ir skubiai tie
sia cementinius kelius. Ratš 
Racine yra gražus miestelis, 
prie ežero, paskehdęs medžiuo
se, gatvės ten švarios ir nėra 
tokių karščių kaip Chicagoje. 
Ten gyvena daug it lietuvių. 
Pats miestelis yta žymiai pa
augęs

Iš ten išvykome Wisconsino 
farmų pažiūrėti. Ten keliai geri, 
daugiausia cementuoti, o ir far- 
mos gražios, daug geresnės, ne
gu pagarsėjusiame Michigan; 
Auga viskas gerai — dobilai, 
ąvižos, komai, cibuliai. Jau visi 
prinokę ir piaunami, išėmus 
kornus. šeštadieniais ir sekma
dieniais visi |celiai pilnį jauto- 
mobilių, išrodo kaip kokis Chi- 
cagos bulvaras.

—J. Šidlauskas.

PAIEŠKOMA

Rašimo, Viktoro artimi gimi
nės Amerikoje ai’ Lietuvoje. Ve
lionio yra likę pinigų. Manoma, 
jisai buvo gimęs Žemaitijoje.

Ampusat, George (gal būt 
Jurgis Ampusaitis) mirė Ame
rikoje, palikdamas didelius tur
tus. Gimęs Mažoje Lietuvoje, tu
rėjo virš 70 metų. Paieškoma 
įpėdiniai.

Maskoliunaitė Agota, buk gy
venanti New Yorke.

Sirtautai, Jonas ir Boleslovas, 
atvykę Amerikon 1910 m. kitas 
1912 m.

Maslovskis, Aleksandras, buk 
gyvenęs New Yorke.

Jie patys, ar kas apie juos ži
no, prašoma atsiliepti šiuo ant
rašu.

‘ Lithuanian Consulate,
38 Park Row,

New York, N. Y.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
lirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND . 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

FTaymarket 101 R. Haymarket 4251

pULBRANSEN
The Hegistering Piano

Tiktai Gulbransen Registruoja ‘ToucIT
Pianas, kuris groja muzikos rolelius ir pėdais, kuris tik
rai REGISTRUOJA PERSONALI “TOUCH”!
Kas reiškia, — kad tai yra pianas kuri gali groti kiek
vienas su IŠREIŠKIMU ir JAUSMU geriausiai kaip gali
ma groti rankomis! •
Tai yra vėliausis ir laba^žingeidus išradimas pianų išdir- 
binėjimo artizme — tikrai ateities instrumentas — Gulb- 
ransen\REGlJfTRUOJANTIŠ Pianas.
REGISTRUOJA jūsų “touch**. dTai yra dalikas kuris la
bai užinteresavo publikų apie čulbtabsen — kuris prikėlė 
taipgi labai daug žinomų pianistų ir padarė juos tikrais 
irtistais tas Registruojantis Pianas.
Tik pamislykite ką tai reiškia dėl muzikos mylėtojų šioje 
gentkartėje — vaikai taipgi suranda laiko ir eidami mo
kyklon praktikuoti, vyrai stipriai jsigilinę j savo darbą, 
moterys, kurios turi daug namų ir draugijinių darbų — 
kiekvienas jų dabar turi progą gėrėtis gražia piano mu
zika, be mokinimosi ir ilgo praktikavimo —> TIKRĄ mu
ziką, grojamą kiekvieno, su jo arba jos personaliu “touch”.

2 Metai Išmokėjimui
ATSIŲSKITE ŠITĄ

ir mes pasakysime apie musų lengvų išmokėji
mų planąjuž Gulbransen.

Vardas ................................................................................

Adresas ......... ..................................................... .................

Nacionaliai apkai- 
nuoti

$450 $530

' Pąžymėti ant , 
. užpakalio

$615 $700

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

Dvigubas Metinis 
Išpardavimas

Mokyklų čeverykai dėl vaikų ir gražus čeverykai ir sliperiai dėl vyrų ir moterų.
Mes ką tikai gavome pilną pasirinkimą čeverykų dėl > mokyklų žinomų Buster Brown, Educator, Red 

Goose, Kreider ir kitų žinomų išdirbysčių dėl vaikinų, mergaičių, garantuoti dėl dėvėjimo kiekviena pora 
parsiduoda 30% pigiau. ’• • • . : , ;

Mes ištaisėme savo parodymo kambarį dėl šios progos ir viskas yra pažymėta aiškiais numeriais kaihiį.
Del vyrų ir moterų mes pirkome už grynus pinigus perviršį staRo nuo Atkins & Blumenfeld, Boston, 

Mass., vėliausių stylių už pusę kainos ir dabar jie yra parodymui musų lange.

Keletas eci

Vaikų ir mergaičių rudi ir juodi čeverykai, visi tik
ros skuros ir kiekviena pora garantuota, $2.35 
visos mieros, verti $3.85, speciaiai po

Del priaugančių mergaičių patentuotos skuros čeve
rykai, visi skuros, su raišteliais ir 
guzikais, verti $3.60, specialiai po 

1 i t
Moterų patentuotos skuros, satininiąi, žemomis, mi- 
litarėmis ąrba augštomis kulnimis,: vėliausios ma- 

•į ,.dos, verti jaugiau negu dvigubai.
Labai specialiai už S

$1.95

$3.65
skuros, oxfordai,

$3.50
Vyrų rudi, juodi arba patentuotos 
rankomis pasiūti, visi skuriniai, 

, verti $5.85, speciliai po

Čia dar yra labai daug įvairių čeverykų, bet nėra vietos viską paminėti. Jie visi yra pažymėti aiškiais 
kainų numeriais ir parodyti musų lange. Kas. pirmesnis ateis, gaus geresnį pasirinkimą.

Mes turime pilną pasirinkimą gražių sliperių, extra mierų, dėl moterų. .
Mes taipgi turime pilną pasirinkimą žinomų Bostonian čeverykų.
šiame išpardavime mes duosime DYKAI paišiukų bakselį kas pirks mokyklai čeverykus.
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą ir visą dieną nedėlioj.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St.

Garsinkities “NAUJIENOSE”
’ • ’ ■ J

Mrs. MICHNIEVICZ- VIBIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
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 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

f"------- ---------------««—■■■----- -
Jei abejoji akimis, pasltciraak 
Dr. A. K. BLUMENTHAL

OptoHietrUt 
Tat DotdevarA 44RT 
4C4t 8. 
I*»PM 47-tui cat. 

lnb«ta 
K.. ■ ........... ■»■■■■...... —J

Kreivos Akis Ištaisomos

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas 

Akiniai $5 ir augščiau
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1.

3333 So. Halsted St. L

Tel. Boulevard 41 UĮ
Dr. Michal Lewinski

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė.

arti 47 gatves
Gydo užsisenėjusias lįgas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pie*ų, 

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

LIETUVIįl DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar-' 
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

n ■ ■ .. . ...v

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

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandos; nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

į : nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

, ■ 1 1 1

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146

Garsinkitės Naujienose

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewlcz 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri- 
žiurėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

'MR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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. Nedeliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė. s

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

y

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 31 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Bęnedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

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.

>— ■ 1 ■1 '

Francuziškas Daktaras
t

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
/ * ' X* *♦. t ' ' ' 1
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NAUJIENOS I kad galėjus paskolą gauti, ji 
Tha Uthuanian Dailj . buvo vis tik galų gale pri- 

M>irta 8Utikti atsiteisti su se- 
I naisiais skolintojais, 

r— Nauja valdžia, jeigu pa
sielgtų taip, kaip šešeri me- 

tai atgal pasielgė bolševikai, 
turėtų tiek pat keblumų, jei 
ne daugiaus.

Baitai f . ftrigaitfa
ChleaM. UL

Ttliphvne Rogstvftlt 6M0
Subacrlption Katu!

per yetr ii Canada.
, |7J0 per year outaide of Chicage. 

j&OO per year iu Chicago.
Be per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tha Poat Office 
lf Chicago, UI., andai tha act of 
ifarch 2nd» 1879.

Maujienos eina kasdien, liaidrianC 
sekmadienius. Leidiia Naujieną Beo- 
4r»r4, 1789 So. Halstcd St, Chicago 
Dl. — Telefonas i Reosevelt 8531

Ufslmo&ajimo Kalnai 
Ehlcagoje — paltui

Metams--------------------
Pusei meta •—
Trima mėnesiams 
Pviam mėnesiam____

S Vienam minėsiu!

4.00
2.00
140
.75

Lietuvon ir kitur uisienlaose: 
(Atpiginta)

Metame ............      18.00
Pusei meti 4.00
Trims mėnesiams__________2.00
Pinigus reikia siųsti palte Money

Orderiu, kartu su uisakymu.

BSlcagoje per neiiotejual 
Viena kopija —---- -
Savaitei--------------------- -—
Mlnnsiui_____________ —

___  k
____ 18c
___  7fc

■avienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams------------------ -- — I7.oa
i‘ūsai meta-------- —,________ _ 8.50

1 Trims minusiame... ........... ___ 1.75
. Dviem minusiam___________ _ 1.25
v Vienam minėsiu! ......... _ .71

Didysis ’ kunigaikštis Ki- 
r ii VladimiroviČ,. nabašnin- 
ko caro pusbrolis ir arti
miausias iš visų dabar gyve
nančiųjų kunigaikščių caro 
giminė, viešai įspėjo Angli
ją, kad ji neskolintų 
sovietų valdžiai.

Jisai sąko, kad 
kontr-revoliucija
bolševikus, tai Rusija ne
grąžins paskolos Anglijai.

pinigų

jeigu 
nuvers

priešingas paskolos grąžini
mui, kadangi, jo nuomone, 
bolševikai suvartos paskolą 
savo partijos reikalams ir 
Trečiojo Internacionalo pro
pagandai, o ne krašto atsta
tymui arba badaujančiųjų 
žmonių šelpimui.

Kunigaikštis mano, kad 
veikiausia butų priešinga 
paskolos grąžinimui ir res
publikinė valdžia, jeigu to
kia susidarytų, nuvirtus bol
ševikams.

Amerikos spauda atkrei
pė publikos domesį į tą įspė
jimą. Ji* praneša žmonėms, 
kad jie apsisaugotų, kuo
met Anglijos bankininkai 
arba valdžia mėgins šioje 
šalyje iškišti Rusijos pasko
los bonus.

Bet mums išrodo, kad tie 
laikraščių nurodymai busi
miems bonų pirkėjams yra 
daugiaus panašus į agitaci
ją prieš sovietus, negu į rim-

jos valdžia arba bankinin
kai duos Rusijai paskolų, tai 
ji (arba jie) gerai apsižiū
rės, kad paskola butų užtik
rinta. Jeigu gero užtikrini
mo nebus, tai ir paskolos ne
bus.

Sekančioji po bolševikų 
valdžia, žinoma, gali atmes
ti sovietų padarytąsias su 
skolintojais sutartis. Bet 
vargiai jai bus patogu taip 
pasielgti.

fštai, kiek keblumų turi 
bolševikų vyriausybė dėlto, 
kad ji atsisakė mokėti seną
sias Rusijos skolas! Deliai 
to ilgai nė viena valstybė ne
norėjo jos pripažinti; de-

tikra visuomenes tvarka, kurio
je augščiaus minėtieji daiktai 
randasi privatinių -asmenų nuo
savybėje.

Socialistai kovoja už tai, kad 
gamybos ir komunikacijos prie
mones pereitų į visuomene^ ran- 

kas. Reiškia, jie kovoja , prieš 
kapitalizmo tvarką. Bet jie vi- 
sai nenori sugriauti fabrikus, 
suardyti geležinkelius arba pa-

Teroristinė diktatūra RuJ kokiqus. ,,ors
sijoje, be abejonės, bus anks- voja prieš kapito)itm4i ne 
čiaus ar vėliaus pašalinta, prieš kapitalą.
Tai gali įvykti dvejopu bu- Tas pastabas mes padarėme, 
du: arba laipsniškai, arba įrodinėdami, kad’ Anglijos Mac 
staigiai Donaldas visai teisingai pareiš-
" Laipsniškai bolševizmas kevieno 'j““0 “Stovui, jo- i

, * . , . , T. gei socialistai nėra “kapitalo Iišnyktų tuomet, kuomet Ru- Lriešai>
sijos žmonės sugebėtų pri- Komunistų “Laisvė”, ’ kuriai 
spirti sovietų valdžią sugrą- MacDonaldo pareiškimas pasiro- 
žint vieną po kitos demokra- dė labai “buržuazišku”, mėgina 
tinęs teises. Iškovojusi dabar mus “sukritikuoti” ir pa- 
spaudos laisve ir bent kiek j sakojil- kad “Naujienų” socializ- 
civilizuoto pasaulio panašią l.ind() Jeigu> gjrdi> palikti ka. 
rinkimų . sistemų, Rusijos Ipitahj, ant kurio stovi šių dienų 
demokratija lengvai apsi- visuomenės tvarka, tai kaip ga-L 
dirbtų SU savo despotais. įima tą tvarką panaikinti?
Diktatūra tuomet butų lik-Į Marksas ve ką pasakęs: 
viduota be kraujo liejimo.

Šitokia atmaina tečiaus 
reikalauja, kad Rusijoje at
sigriebtų pramonė, kad susi
tvarkytų susisiekimas, kad 
atgytų visuomenės judėji
mas, kuris dabar yra visai 
apmiręs. To galima pasiek
ti, jeigu Rusija gautų stam
bią paskolą užsieniuose, ir 
jeigu ji butų suvartota pro- 
duktingu bildu.

Jeigu sovietų valdžia gaus 
paskolą ir ją naudingai 
(krašto labui) suvartos, tai 
jos įpėdiniams nebus jokio 
pamato atsisakyti grąžinti 
jų.

Na, o jeigu bolševikai iš
mėtytų gautuosius užsieny
je pinigus — kas jtuomet?

Tuomet naujoji Rusijos 
valdžia jaustųsi turinti “mo
ralią teisę” atsukti nugarą 
bolševikų skolintojams. Bet 
klausimas, ar skolintojai 
pripažintų jiems šitą teisę? 
Kas skolinu pinigus, tas no
ri juos gauti atgal ( ir da su 
nuošimčiais), o ne apie mo
ralybę (inkasuoti 
ninkais!

su skoli-

nintelę mokyklą Vilniaus kraš
te, svarbiausią iš'tautėjimo sar
gą! Ligi šiolei Lietuvių semina
rija beveik visiškai užmiršta. O 
būtinai yra reikalinga, kad ,su- 
sipratusioji Lietuviu visuomenė 
aktyviai prisidėtų prie šios taip 

reikalingos Vilniaus krašte mo
kyklos pakėlimo. Pedagogijos 
atžvilgiu seminarija ligi šiolei 
buvo silpnoka, bet ateinančiais 
metais manoma sustiprinti mo
kytojų sąstatas. Labai trūksta 
mokytojų seminarijai įvairių 
knygų, nes knygynėlis labai ma
žas. Rusiškomis knygomis tik 
maža mokinių dalis tegali nau
dotis. Užtad labai butų pagei
daujamos įvairaus turinio lietu
viškos knygos. Pati seminarija 
neturi iš ko knygų pirktis, nes 
avansų jokių neturi. Mokslo 
priemonių beveik jokių neturi, 
net pačių reikalingiausių. Moky
tojų seminarijai labai butų nau
dinga turėti sodas ir daržas, kur 
galima butų mokinius praktiš
kai pamokyti sodininkavimo, 
daržininkavimo ir bitininkavi- 
mo. Ligi šiolei seminarijoj ūkio 
dalykų visiškai nedėstoma. Opus 
yra ir vadovėlių klausimas. Ka
dangi didžiuma mokinių visiškai 
neturtingi, tai neturi iš ko pirk
tis sau mokslo vadovėlių. Dalį 
vadovėlių nuperka pati semina-

vo priversta? pasakyti, kad mes 
kaip tik taip ir kalbame, kaip 
išeina pagal Markso mokslą.

Bet ji, nabagė, triupuodama 
Markso žodžiais, pati nesupran
ta, ką jie reiškia. Kiekvienas 
Kali išmanyt, kad jeią-vi kapita

lą perves! iš vienų rankų į ki
tas, tai čia nebus jokio kapita
lo “nuvertimo”. Visuomenės 
tvarką (kapitalizmą) irgi' nega
lima “nuversti”; ją galima tik
tai pakeisti.

“Nuversti” galima ne kapi
talą ir ne kapitalizmo tvarką, o 
tiktai tam tikrų žmoiiių vieš
patavimą, tam tikrą valdžią. Ir 
kuomet kalbama ' apie “kapita
lo nuvertimą”, tai reikia turėt 
mintyje ne daiktus, iš kurių su
sideda kapitalas, ir ne privati
nę nuosavybės sistemą, bet tik
tai žmones, kurie valdo kapita
lą, t. y. kapitalistus ir jų val
džią.

Žodis “kapitalas” šitokioje 
prasmėje, iš tiesų, yra dažnai 
vartojamas paprastoje kalboje, 
-e- taip pat, kaip žodis “darbas” 
yra vartojamas vietoje žodžio 
darbininkai. Sakoma juk: “dar
bas ir kapitalas”, “kapitalas iš
naudoja darbą”, “darbas kovoja 
su kapitalu”, — vietoje to, kad 
pasakyti: “darbininkai ir kapi
talistai”, “kapitalistai išnaudoja 
darbininkus”, “darbininkai ko
voja su kapitalistais”.

Šitokioje prasmėje tuos žod
žius kartais pavartodavo (savo 
jopulerėse brošiūrose arba 
straipsniuose) ir Karolis Mark
sas. Iš to “Laisve”, mat, ir įsi
vaizdavo, kad Marksas reikala
vo kapitalo “nuvertimo”.

Bėda, kuomet ignorantiški 
vaikėzai, niekuomet nestudijavę 
didžiųjų Markso veikalų, imasi 
pasauliui aiškinti “marksizmą”!

skaldyti arba sumažinti. Bet ji 
nori jį “nuversti”!

Ką tečiaus reiškia “nuver
sti kapitalą?”1 Apie tai ji sa
ko:

“N ii ve i ka.pita.lij, mes
nenuverčianje dirbtuves, taip, 
kaip, nuversd'ami samdomąjį 
darbą, mes nenuverčianie dar
bo.

I “Kapitalas yra tam tikra 
į visuomeninė kiekybė, tam tik

ras visuomeninis santikis, ku
ris padaro dirbtuvę kapitalis
tų klasės priemone išnaudoti 
darbininkų klasę./ šitą kapi
talą, šitą santikį (musų pa
brėžta. “N.!’ Red.) proleta
riatas per revoliuciją nuver
čia, išplėšdamas dirbtuvę iš 
kapitalistų 'klasės rankų ir pa
vesdamas ją į visos visuome
nės rankas”.
šitoje ištraukoje, visų pirma, 

yra pasakyta didelė nesąmonė, 
kad dirbtuvę reikią “išplėšti iš 
kapitalistų klasės rankų”. Nes 
nėų’a nė vienos dirbtuves, kuri 
priklausytų kapitalistų klasei; 
jos visos jJriklauso atskiriems 
kapitalistams, kaipo jų privati
nė, o ne bendra, nuosavybė. To
dėl ir “išplėšti” dirbtuves kapi- 

Tai|talistų klasei negalima.
Antra, “kapitalo nuverti

mas”, kurio taip smarkiai rei
kalauja bolševikų organas, pa
sirodo, yrą njekas kilta, kaiip 
tiktai pakeitimas tam tikro “vi
suomeninio santikio”, arba, pa
prastai sakant, tam tikros vi
suomenės tvarkos.

Bet ką gi “Naujienos” rašė? 
Jos kaip tik ir rašė, kad socia
listai nori ne griauti arba nai
kinti kapitalą, bet tiktai pakei
sti visuomenės tvarką! “Lais
vė” mėgindama mus “sukriti
kuoti” su pagelba Markso, bu-

rija Iš savo gražinių avansų, da
lį patys mokytojai. Bet ar gali 
mokytojai sušelpti visus moki
nius, patys gaudami ubagiškas 
algas. Vadovėlių stoka baisiai 
trukdo mokslij. Reikėtų įsteigti 
“Mokslo priemonių ir vadovėlių 

fondas", iš kurio galima butų 
mokytojų seminarijų aprūpinti 
reikalingiausiomis mokslo prie
monėmis ir beturčius mokinius 
mokslo vadovėliais. Didelių aukų 
nereiktų. Užtektų kad kiekvie
nas susipratęs lietuvis paauko
tų vieną centą, lietuvišką arba 
amerikonišką, ir ši spraga butų 
užkišta. Reikia atsiminti, kad 
tik turint reikalingiausias mok
slo priemones ir užtenkamai va
dovėlių seminarija galės pilnai 
atlikti savo pareigas. Jei lietu
viu visuomenė savo palaikymą 
reikš, kaip ligi šiolei, vien žadi
niais ir užuojautomis, tada, mes 
su Vilniaus krašto ištautėjimu 
nieko ne padarysime. Reikia ne
užmiršti, kad tik liaudies moky
tojas arčiausia susiduria su 
liaudimi. O kad jis galėtų būti 
tikru mokytoju, turi būti atsa
kančiai prirengtas. Tikiuosi, kad 
susipratusioj i lietuvių visuome
nė daugiau atkreips domės į šią 
taip naudingą ir ligi šiolei be
veik užmirštą lietuvių įstaigą 
Vilnijoj. — Is. Av.

“Kapitalas yra taip pat sq- 
cialis santikis gamybos. r_ 
yra buržuazinis santikis ga
mybos, buržuazinės visuome-

l nės gamybos sąlyga....
“Kapitalas nesusideda vien 

tik iš gyvenimo priemonių, 
x darbo įrankių ir žaliosios me
džiagos, neigi vien tik iš ma
terialių produktų; jis taip pat 
susideda iš apsimainymo ver
tybių. Visi produktai, iš kurių 
kapitalas susideda, yra pre
kės. Tuo budu kapitalas nėra 
vien tik suma, materialių pro- 

• dūktų; jisai yra suma prekių, 
apsimainymo vertybių, socia
lių kiekybių”.
Mes labai abejojame, ar “Lai

sve” nusimano, kam ji cituoja! 
šituos Markso žodžius (iš kur 
ji juos paėmė, ji, žinoma, nepa
sako, kadangi Markso veikalų, 
išskiriant gal vieną-kitą popule-j 
rę brošiūrėlę, jos redaktoriai 
niekuomet nėra Skaitę). Nes tie 
žodžiai visai nėra priešingi tam, 
kas buvo parašyta “Naujieno
se”,

Marksas juk nesako, kad dar
bo įrankiai, žaliosios medžiagos 
ir kitokie materialiai daiktai nė
ra kapitalas. Jisai sako; kad ka
pitalas yra ne vien tie daiktai, 
bet ir dar šis tas. Visi daiktai, 
iš kurių susideda kapitalas, yra 
prekės arba “apsimainymo ver
tybės”. į ,

Bet “Naujienos” niekuomet 
to neketino užginčyti. Tie daik
tai, iš kurių susideda kapitalas, 
be abejones, yra prekės! Ir jei
gu “Laisvė” nori žinoti, tai mes 
dar galime jai pasakyt, kad ka
pitalą sudaro toli-gražu ne kiek
viena prekė, o tiktai tani tikros, 
ypatingos prekės. Prekybą žmo
nės juk pradėjo vesti daug anks- 
čiaus, negu atsirado “kapita
las”.

J šitą klausimą tečiaus čia vi
sai nėra reikalo gilintis, nes čia 
yra kalbama ne apie kapitalo 
istoriją, o tiktai apie tai, kas va
dinama kapitalu dabar. Mes 
aukščiaus nurodėme, kas yra 
juo vadinama, būtent — įvai
rios gamybos ir komunikacijos 
priemonės (triobos, mašinos, 
medžiagos ir t. t. ir t. t.).

Ir klausimas eina apie tai, ar 
mes norime tuos daiktus sunai-

Laiškai iš Vilniaus
II Mokytojų seminarija

MOKYKLOS ip MOKYTOJAI » Svarbiausia šiame krašte 
' lietuvių mokykla, tai be abe- 

24. j°j*mo mokytojų seminarija. Iš
ėję gimnaziją beveik visi išva-

„..y. ...

Jacob Wassermann Vertė Kast. August.

GOLOVINAS
(Tęsiny*) > ’/'

kad aš

pradžių viskas ėjo neblogai. — 
Mane įdėjo į Grigoriaus keleivi
nį maišą, aš ką tik neuždusau 
tarp drabužių, — ir Gricius 
įtraukė mane«iš valties į kaju- 
tą. Toje tad kajutoje, kuri bu
vo kokių trijų žingsnių ilgio, aš 
praleidau keturioliką mėnesių.”

Marija nenoroms suplojo ran
komis. O Ellzaveta Peirovna 
tęsė: “Taip, ištisus keturioliką 
mėnesių praleidau uždaryta, — 
arba viena visą laiką iš baimės 
drebėdama, arba ant siauros lo
vos prie Grigoriaus prisiglaudu
si. Keturioliką mėnesių išgy
venau mirtinoje baimėje nuo 
gręsiančio pavojaus ant juros, 
mažoje troškioje kajutofe. 
turioliką mėnesių reikėjo 
tis garsesnį žodį pasakyti 
sujudėti, ir visą tą laiką 
jausti nežmonišką baimę!”

Marija, plačiai akis pravėru
si, klausė jos pasakojimų tylė
dama.— (Bus daugiau)

“Tuo laiku, kai aš su Grigo- 
rium susipažinau, aš dainavau 
viename Petrapilio ’ priemiesčio 
kabarate. Ta įstaiga buvo že
miausios rųšies, ir aš uždirbda
vau ten tik tiek, kad badu ne- 
stipus. Dalykas tame,
buvau dora mergaitė. Jus, tur 
būt, dabar šypsotės, 
man, bet iš tiesų:
mano dvidešimt penkerius me
tus, aš ne vieno meilužio netu
rėjau. Vakarais pusnuogė aš 
dainuodavau kvailias, vuigariš- 
kas dainas, dažnai nesuprasda
ma jų prasmės, o dienomis sė
dėdavau savo Undinėje tankiai 
neturėdama ko valgyti. Grigo- 
rius buvo liuosas nuo tarnystės 
ir kartą su draugais užėjo į ka- 
•baretą. Mudu susipažinova ir 
įsimylėjova viens į kitą. Įsimy- 
lėjova... ar aš galiu jums apra
šyti mudviejų meilę?! Mudu 
perdėm tuo jausmu buvova per- 
siėmusiu. Diena, kai tu re j d 
Grigoriaus atleidimas nuo tar
nybos pasibaigti, mudviem at
rodė bausmės diena. Mudu net 
nekalbėjova, mudu • susiliejova 
viens su kitu. Tuo desperacijos 
laiku jis ir sugalvojo vieną pla
ną, apie kurį jis man kartą va
kare pranešė. Išpradžių man 
pasirodė, kad jis proto neteko. 
Aš nutirpau iš baimės. Bet galų 
gale jo supratimu ir aš persi- 
ėniiau. Nieko blogesnio už per
skyras visvien negaiėjo būti. 
Laukti jo sugrįžimo ir kankin
tis mintimi, gyvas jis ar ne, bu
vo dar baisiau už tą, ką jis su
manė- Bent man taip pasirodė, 
todėl aš ir sutikau. Ar jus 
klausotės?”

“žinoma, klausaus”, sušnabž
dėjo Marija. s.

Jis nutarė slapta paimti ma
ne ant karinio laivo. Paslėpti 
mane kajutoje, eiti tarnybos 
pareigas, kaip ir visi likusieji, 
o liuesą laiką praleisti ’ su ma
nim. Ką tai reiškia,
daug supratau? Aš žinojau, kad 
jeigu mudu pagaus, tai mirtis 
bus neišvengiama. Moteris jo
kiu budu nėra įleidžiama ant 
karinio laivo. Bet blogiatisias 
dalykas buvo tas, kad tą paslap
tį reikėjo išduoti ir jo tarnui. 
Be trečio asmens pagelbės mu
du jokiu budu apsieiti negalėjo- 
va. Grigorius pasitikėjo savo 
Petru. Jis papirko jį, tatai ne
mažai kaštavo, reikėjo jam ne 
kartą duoti pinigų, ir visgi mu
du visą laiką drebėjova, kad jis 
gali kaip nors išsiplepėti arba 
išduoti mudu tiesiog iš pykčio. 
Plaukiant ilgą laiką vandeniu 
visi galų gale pasidaro pikti. Iš-

netikite 
nežiūrint į

į Vilnius, 27—VU—!

! Turiu perspėti g. g. skaityto-1 žiuoja iš čia, o seminaristai bė
jus, jog visa tai aš rašau be jo- Veįk visi pasilieka Vilnijoj. Iš
klos užpakalinės minties.... 
Skundžiuosi Jums tiktai todėl, 
kad musų laikraščiai panašių ei
lučių nespauzdintų. Visi moky
tojų prašymai pakelti algas vi
suomet palieka be pasekmių. O 
kai ateina algų pakėlimas, tai 
visuomet už vieną — kitą me
nesį priedus, nusuka. Mokyto
jams prikišama, kad eęą, per
daug pamokų prisiimą ir taip 
daug uždirbą, ir kad kaip kurie 
turį pašalinius užsiėmimus. Kai 
dėl pamokų daugumo, tai iš to 
nei mokyklai, nei mokytojui nė
ra jokios naudos. Prisiėmęs daug 
pamokų, aišku, gerai jų ne at
lieka, o sveikatą sau ardo. Kai 
dėl-pašalinių užsiėmimų, tai čia 
turima omenyje kunigus. Teisy
bė, didžiuma kunigų turi savo 
bobeles, kurios dažnai atneša tai 
kiaušinių desėtką, tai sviesto’ 
svarą, tai skilandį, bet šiaip mo
kytojai turi mažiausią siūlo ga
lą taisytis iš algos. Solidarišku- 
mo tarp mokytojų nėra ir kiek
vienas žiuri tiktai savo reikalų. 
Tą dezorganizaciją įnešė kuni
gai, nes jų gyvenimas palygin
ti daug lengvesnis ir apie šei
mynos užlaikymą jie neturi jo
kio supratimo. Taip dalykams 
esant, į Vilnių lietuvių inteligen
tų ne patrauksi. O lietuvių inte
ligentų nemaža yra iškrikusių 
visoj* Lenkijoj, kuriems patys 
lenkai mažiau kliūčių galėtų da- 

Įryti, kaipo savo piliečiams. Bet 
deja! parkviest! į Vilnių tie Len
kijos lietuviai bėga iš čia vos 
kelius mėnesius pabuvę. Sako, 
ten jiems geresnės esą sąlygos.

Ne tik materijale, bet ir mo
ralė vietinių mokytojų padėtis r ■ **
čia nepdkėnčiama: visokie tajnr 
pymaij ankiotos, į vis tai pasiu
tiškai gadina nervus ir gyveni
mą daro tikru pragaru. Todėl ir 
bėga visi iš Vilniaus, kas tik ga
ji, Jei sąlygos ne pasikeis, tai 
jau dabar galima numatyti, kad 
ir paskutiniai ipteligentaį iš čia 
išdulkės.

syk ši mokykla veikė kaipo Pe
dagogijos kursai su trijų metų 
kursu. Pedagogijos kursai kas
met išleido po keliolika moky
tojų, vadinasi, naujų darbinin
kų. Kadangi kursas buvo labai 
trumpas, o mokiniai buvo pri
imami ne prirengti gerai, tai ži
noma, išleistieji mokytojai nega
lėjo būti geriausiai prirengti. 
Bet, žinoma, buvo ir išimčių. Da
bar reikalaujant lenkams semi
narijos kursas žymiai praplės
tas, nes sulygintas mažne su 
gimnazijos kursu. Dabar moky
tojų seminarijoj reikės išbūti 
mažiausia penkis metus ir tik 
tada galės gauti liaudies moky
tojo liudymą. Nei gimnazija, nei 
seminarija, valdiškų teisių netu
ri. Ne dėlto lenkai musų moky
kloms neduoda valdiškų teisių, 
kad jos tų teisių no butų ver
tos, bet dėl savotiško lietuvių 
klausimu nusistatymo. Lai mu
sų mokyklos bus ir pavyzdinges- 
nės už lenkų ir vistiek teisių jie 
neduos. Davus teisės reikėtų ir 
liudymus pripažinti, ir mokyto
jus tvirtinti, ir nuo kariuome
nės paliuosuoti. O panašių gera- 
dėjybių lietuviams/kaip tik ne
žadama, nes tokiam atsitikime 
reikėtų iš dalies atsisakyti nuo 
savo ištautinimo politikos. 
Iš dalies savo tikslą jie 
ir atsiekia: buvo atsitikimų, kad 
iš musų mokyklų perėjo į len
kų vien dėlto, kad nepaimtų į 
kariuomenę. Seminarijos moki
niai daugiausia bežemiai ir ma
žažemiai — pats neturtingiau
sias šio krašto elementas. Dalis 
gauna pilną užlaikymą mokslo 
metu Centro Komiteto bendra
bučiuose, kiti dalį užlaikymo ap
moka. Apmoka iš tų sumų, ką 
jie vakacijų metų uždirba: žu
vaudami, grybaudami, uogauda
mi ir t. t. Darbštumas ir mok-/ 
slo troškimas stačiai judinan
tis... Ypatingą visos lietuvių vi
suomenės domę norėčiau at
kreipti į šią taip svarbią ir vie-

Ho
bi j o- 
arba 
teko

užsienyje 
suvartota

Jeigu 
paskola
Rusijos atstatymui, tai Ru
sijoje kiltų visiška suirutė. 
Tokiam atsitikime staigus 
bolševikų nuvertimas butų 
neišvengiamas. Labai gali
mas daiktas, kad tokiam at
sitikime ir kunigaikščiui Ki
rilui pasisektų užsirioglinti 
ant sosto.

Bet naujoji valdžia, susida 
riusi rezultate to pervers
mo, turėtų rūpintis kuo- 
greičiausia sutvarkyti kraš
to reikalus. O be užsienio 
paskolos to padaryti negali
ma. Paskolos gi negalima 
gauti, atmetus senąsias sko
las.

Taigi išrodo, kad tie įspė-|kįnti,, ar ne? 
jimai neturi vertes. Euro
pos bankininkų jie veikiau
sia nenugąsdins.

gautoji 
nebūtų

Apžvalga
“KAPITALO NUVERTIMAS”

Anądien mes pastebėjome, 
kad kapitalas tai ne tas pats, 
kas kapitalizmas. Pirmasis yra 
visų-pirma tie materialiai daik
tai, iš kurių susidaro pamatinis 

(šių dienų visuomenės turtas —
liai tp jai iki Šiol nepavyko dirbtuvės, kasyklos, geležinke- 
gauti naujos paskolos; ir, liai ir t: t. O antrasis yra tam

Ne, mes to nenorime.
Ar mes norime tuos daiktus 

pakeisti kitais daiktais, kurie 
nebesivadins “kapitalu”, — sa
kysime, didelį fabriką — ama
tininko varstotais, stambų kapi
talistinį žemės ūkį — smulkioms 
farmelėms, geležinkelį — veži
kais? Ne, mes to nenorime.

Ar mes norime, kad kapita
las eitų mažyn — kad dideli fa
brikai užsidarytų, kad gamyba 
stambiose industrijose sustotų 
arba eitų su nuostoliu? Ne, mes 
ir to nenorime. ?*

aš maž

Su tuo yra priversta sutikti 
ir “Laisvė”. Ji irgi nemano, k&d 
reikia kapitalą sunaikinti, su

Beethoven Conservatory 
of Music

3259 So. Halstcd St. 
Tel. Boulevard 9244 
CICERO SKYRIUS:
1405 So. 49th Avė.

Atidarymas mokykloj įvyks rugsė
jį 1, 1924, įstoti j Konservatoriją ga
lima tuojau, bile kada.

Fakultetas susideda iš sekanvų as
menų:

Piano: A. S. Pocius, Mrs. L. V. 
Saar, K. C. Gaubis ir Miss Josephine 
Skirįutė,

Smuikavimo: J. Petruševičius, Mr. 
H. Simons.

Dainavimo: Justas Kudirka, Dvvight 
E. Cook.

Teorija ir Harmonija: A. S. Pocius 
ir S. S. Petrulis.

PASTABA: Justas Kudirka, dai
nininkas ir Lietuvos Valstybės Ope
ros Artistas, tapo pakviestas į 
Beethoveno Konservatoriją mokinti 
dainavimo. Apart lavinimo balso, 
Justas Kudirka prirengs repertuarą 
Operų, Operečių ir Koncertų daina
vimo.

Klases nąuzikos teorijos ir istori
jos suteikiamos DYKAI.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Aktorė Duncan vėl laimėjo.

Aktorė Rosetta Duncan, kurią 
liepos 4 d. sumušė Cicero polici
ja, vėl laimėjo bylą prieš Cice
ro policiją. Vakar buvo nagrinė
jama byla antro Cicero policisto 
Benjamin Delaney, kuris daly
vavo mušime Duncan ir Evans- 
tono teisėjas Williams nuspren
dė tą teisėją atiduoti grand ju
ry. Iš policisto pareikalauta už- 
sistatyti $1,000 kaucijos. Tuo 
budu tas teisėjas jau antrą Cice
ro policistą atidavė grand 
dėl sumušimo tos aktorės.

jury

Apiplėšė banką.

va-Septyni ginkluoti plėšikai 
kar apie 1 vai. po piet, užpuolė ir 

. apiplėšė Inland Trust and Sa
vi ngs banką, prie Cicero-Mil- 
\vaukee ir Irving Park gatvių. 
Iš banko atėmė $4,500, taipjau 
apiplėšė banko name telefono 
kompanijos kolektorių, o gatvėj 
priešais banką, apiplėšė moterį 
ir vyrą, iš dviejų vyrų atėmė 
automobilių, kuriuo ir pabūgo.

Lietuvių Rateliuose
Motery Sąjungos puota

. M.

Leokadija Sabonis žvaigžde — 
muzikalio programo.

šv. Jurgio parapijiniam 
pe Moterų Sąjunga, kurios 
sišku tėveliu yra kim. Urbonas, 
šią savaitę laikė savo seimą, gi j 
antradienio vakare,* rugp. 
j vyko puota su gana geru 
kaliu programų, apie kurį 
keletą žodžių tarti.

Visu puotos generolu 
p-ia Nausiedienė, kuri pareiškė 
visiems, kad muzikalio progra
ino artistės moterys yra sąjun- 
gietės, gi vyrai jų prisiegos. 
Bet štai ji pristato p-ią Sabonie- 
nę, kuriai palydėjo pianu musų 
geriausias pienistas J. Byans- 
kas. Didžiuma chicagiečių, kurie 
gerai pažysta musų Jonu
ką, nusijuokė, užėjęs ant estra
dos patsai p. Byanskas žiuri į 
vakaro vedėją ir šypsosi, bet p. 
Nausiedienė, žinoma, neatitaisė, 
nes ji tyčiomis nenorėjo to pa
daryti, mat, du ji priguli prie 
tų, kurie skirsto artistus sulig 
jųjų įsitikinimo, o ne jų artisti
škų gabumų. Taigi aš ir p-ia 
Nausiedienė ir visus kitus pain
formuosiu, kad p. Byanskas ne 
sąjungietės “vyras”,bet artistas 
ir vien dėl to p. Sabonis su sa
vim turėjo kaipo palydovą.

Jau senai buvau girdėjęs Leo
kadijos smuiką verkiant, ji yra 
didelį progresą padariusi ir jos 
išpildymas kurinio “Hejre Ka
ti” Ilubclio, buvo visais žvilgs
niais patenkinantis. Ypatingai 
p-nia Sabonis įėjo į toną, o ir 
teknika daug pagerėjo, taip kad 
be perdėjimo galima sakyti, jos 
šis komplikuotas kūrinys išėjo 
geriausia, negu kada nors pįr-

sk le- 
cl va-

19 d'., 
muzi- 
noriu

buvo

J

JONAS BRAŽINSKAS
Atminčiai metinių sukaktuvių 
musų mylimo sunaus, kuris mi
rė rugpiučio 24 d., 1923.

Pamaldos atsibus šv. Jurgio 
Bažnyčioj spalio 6 dienoj, 

1 anedėlio ryte. Meldžiame bu- 
ii ant pamaldų giminėms ir pa
žystamiems. Metai laiko jau 
praėjo* nuo mirties musų myli
nio sūnelio, bet męs negalim ( 
ja užmiršti ir dar ilgai neužgis 
žaizdos musų širdyj, kuri pada
re begailestingoji mirtis atim
dama mums sūnelį Joną.

Liekame nuliūdę

Tėvas Justinas, Zuzana 
Bražinskai ir sesutė 
Zofija.
3608 So. Union Avė.

miaus. Taip jie gražiai išpildė ant pirštų kiek jų yra, buvo jau 
“Kujaviak” Winiawskio. Į ir beįvardijąs juos, tik dėl kokių

Po-nas Sabonis pirmu kartu priežasčių susilaikė, gal per
dainavo ariją Toreadoro iš op. mažai burnų buvo išmetęs. Ne- 
“Carmen”. Nors toli gražu iki tiek kalbėjo, kiek darė eksersai- 
cobulunio, bet jojo balsas atsako žus ir kumščiavos, tarytum no
tai arijai Jr jeigu jisai nepatin-1 rodamas atkeršyti pabėgėliams, 
gės pusėtinai padirbėti, tai mes Tas ‘šnekėtojas girė Ivanovą už 
susilauksime gero Toreadoro,! j 
Jiems abiems visais žvilgs-niais 
gerą palydėjimą suteikė p. Bya- 
nskas. Tai buvo, geriausias nu
meris programe.

P-ia Rakauskienė turi 
malonų soprano, bet stoka gero 
valdymo; kvėpavimas geras, 
tarmė žodžių nebloga, sceniškas ’ suteiktų žinių i“ Iš
laktas visai gražus, bet augštos mažažemių ūkininkų, 
gaidos visai bespalvės. Žinomai, 
p-nia Rakauskienė lavinasi ir rei 
kia tikėtis, kad tas ydas patai
sys. Tik vieną dainą ji dainavo 
kuri jos balsui ir karektoriui at- 
atinka, tai “Oi greičiau grei
čiau’’, Šimkaus. Bet kam sop
ranas turi dainuoti, tenoro dai
ną, o ypatingai visų nušvilpau- 
ta “širdelė Moterų” iš “Rigole- 
tto”, tai nežinia.

J. Ramanauskas gana gerai, 
be pretenzijų, sudainavo “Iškei
kime Taurę” ir labai labai silp
nokai p-ia Lauriene sudainavo 
keletą dainelių. P-as Sau ris su
teikė gerą palydėjimą pianu ir 
apart to skambino duetą su 
p-le Nausiedaite.

Kalbėtojų buvo tiek ir tiek, 
tarp, jųjų, žinoma, ir knn. Rum
šas, kuris pasakė kad neturys 
apie ką kalbėti, tai kalbėsiąs 
apie save ir pasakė, kad trys 
stebuklai jojo givenime atsiti
ko: kuomet jis ganė ožius, tapo 
kunigu, ir dabar-Federokų sek
retorium. Mastauskag dar ge
riau pataisė, sako: ot gadynė 
užstojo, pirmiaus būdavo paė
mei šautuvą, nuėjai į mišką, nu
jovei ožį, sau pypkę rūkyk, o 
moterys turėjo nulupti ir išvir
ti; nagi dabar jus jas priverskit 
tai padaryti. Esą, vyrai laikyki
mės. Tuo garsioji puota ir užsi
baigė. —Ten Buvęs.

gal per

gerą,

Rytoj Didysis Išvažiavimas
Rytoj, sekmadieny, rugp. 24 

d., įvyks tas didysis paskutinis 
socialistų išvažiavimas į Bever- 
ly Hills mišką. Rengia jį trys 
didelės socialistų organizacijos

L. S. S. VIII Rajonas, L. D. 
L. D. Chicagos Rajonas ir L. S. 
J. Lyga. Todėl išvažiavime da
lyvaus lietuvių fiš visų miesto 
dalių.

Be vadovaujamų musų jau
nimo smagių žaismių, bus dar 
svarbių prakalbų. Kalbės Nau
jienų Redaktorius P. Grigaitis, 
inž. K. Augustinavičius ir J. Če
ponis. Jau vien dėl prakalbų ver
ta yra visiems važiuoti, kadan
gi tiek gerų kalbėtojų ir vieną 
tą pačią dieną labai retai tepa
sitaiko užgirsti. Dabargi kaip 
Europoj, taip ir čia, Amerikoj, 
dedasi labai svarbių dalykų, ku
riuos- mums, darbininkams, bū
tinai reikia žinoti, o tą ir išaiš
kins mums kalbėtojai.

Tad visi -važiuokime į šį di
delį išvažiavimą. Kito tokio iš
važiavimo šiemet daugiau nebe
bus, nes tai yra paskutinis so
cialistų išvažiavimas šią vasa
rą.

jo darbštumą dailės draugijose, 
tik smerkė jį už neprigulėjimo 
prie politinės partijos. Na tu ir 
įtik tam sorkininkui !* Velijo 
Ivanovui, kad jis ir Lietuvoje 
taip darbuotųsi dailės draugijo
se, kaip čionai. Veikiant Lietu
voje, reikalauja nuo jo, kad jis 

iš bežemių ir 
iš operų 

nereikalaująs žinių, nes buk jis 
labai gerai jas žinąs.- Tas šne
kėtojas berodydamas kitų grife- 
kus, pripasakojo tokių nesąmo
nių, nuo kurių vietomis jis pats 
juokėsi, o publįka turėjo rausti. 
Po šnek etoj aus perstatė kalbėti 
patį Ivanovą. Jis pasisakė, kac 
Amerikoj išbuvęs virš dešimties 
metų. Kuomet jis j šią šalį atva
žiavęs, nemokėjęs lietuviškai 
kalbėti, šiaip taip pramokęs kal
bėti, bet vienok buk jam geriau 
kalbėti rusiškai ir dabar. Lietu
voj jis nemanąs apsigyventi, 
mano sugryšti atgal Amerikon. 
Buvo žmogiukas, kuris pasakę 
keletą sakinių angliškai. Po tų 
šnektų Lietuvių M. D. Aido cho
ras sudainavo porą dainelių. Su- 

! dainavo vidutiniai. Kad jiems 
nesiseka dainuoti, tai Aidiečiai 
kaltina pabėgėlius, čia bus kal
tininkas nė pabėgėliai, bet patys 
Aid iečių nariai.

Dar po dainų Stygų orkestrą 
paskambino stygų instrumen
tais, kelius kavalkėlius, pusėti
nai gerai, už tai nuo publikos 
gavo gausiai aplodismentų. Po 
to prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi 
iki dvyliktos valandos nakties. 
Ivanovas suorganizavo Lietuvių 
Stygų orchestrą ir jis pusėtinai 
daug darbavosi jame.-Jis toj 
srityj buvo pusėtinai ir prasila
vinęs. Dailę jis labai mylėjo ir 
joje dirbo, todėl neturėjo laiko 
kada dirbti politinėse partijose, 
o kad laiko neturėjo ir nedirbo 
jose, tai tokie Pakaušiai smer
kia, gal todėl kad neatnešė pus- 
dolerių partizanams.

— Proletaras.

Pranešimai
Kajs, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų/kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

— Bludis.

Roselaiid
Išleistuvės.

Rugpiučio 19 d., K. Strumilo 
svetainėje, įvyko vakarėlis. Jį 
surengė L. M. D. Aido choras ir 
Lietuvių Stygų orkestrą, tiks
lu išleisti drg. Ivanovą į Lietuvą. 
Prisirinkus publikai, apie 8 v. v. 
stygų orkestrą paskambino sty
gų instrumentais apie pusę va
landos, o šokėjai smagiai pašo
ko. Kuomet sustojo stygiečiai 
skambinti, sustatė sėdines, va
karėlio pirmininkas z pakvietė 
publiką susėsti. Susėdus, pir-i 
mininkas pristato kalbėti Pa
kaušį. Na jis,f ir pradeda kalbėti, 
teisingiau pasakius šnekėti. Jis 
pasisakė, kad šį vakarą pasakys 
visą tiesą, tai ir pradėjo pir-; 
miausia akėti tuos pabėgėlius; 
kurie yra pabėgę
partijoj ir iŠ dailės draugijos. 
Buvo jau bepradedąs rokuoti ro

iš politinės

PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI
SLA. 109 kp. šeiminiškas išvažiavi-.

mas įvyks nedėlioję, rugpiučio 24 d., I j .• j , . . .
Lyons, III. miške. Važiuoti reikia 22 į I vClldui du kambariai. 1 ame 
karais iki 48 Avę„ paskui Lyons ka
pais iki Stickney Grove, nuo Stickney 
Grove eiti j vakarus iki vietos. No
rint važiuoti troku, reikia susirinkti 
į Mcldažio svetainę ne vėliau 10 vai. 
ryto. Gera proga nariam- nuvažiuoti 
dykai, nes Pcoples Furniture Co. 
duoda savo troką . — Komitetas.

BRIGHTON PARKE

flate yra vana.
2510 W. 46th Street

• 2 augštas

PRANEŠIMAS

kos-Persergstime musų buvusius 
tumelius ir rėmėjus, kati rn-as jau 
daugiau nesame prie 2510 Archer 
Avė., arti Halsted St. Musų Lumber 
Yarda.s, lentų pjovimo dirbtuvė ir na
mų materijolo verauzė dabai- randasi 
2901-19 S'o. Halsted St. Daugiau 
neikite ant Archer ir Halsted St.

— Douglas Products Co.

OO KAMBARIŲ
REIKALINGAS vienam vyrui 

kambarys su garadžiu. Geistina, 
kad ir valgis butų gaminamas. Kas 
turite toki ruihią, praneškite.

V. BAČIULIS
4611 So. Wilpple St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Jefferson miške
Pirmyn Mišraus Choro ir 

munistų išvažiavimas.
ko-

Sekmadieny, rugpiučio 17 d., 
Jefferson miškely Pirmyn Miš
rus choras ir bolševikų A-cl- 
di-ėl-di, L. M. P. S. ir Lietuvių 
Stygų orkestrą buvo surengę4 
išvažiavimą.

Kiek teko patirti, tai dauge
lis bolševikų suvažiavo nuosa
vais automobiliais. Ir aš sa
kau, kad tai taip ir reikia; jei
gu darbininkai patys padirba, 
tai delko jie negali jais nau
dotis? Kas 
pagaminta, 
darbininko

tiktai dėl žmogaus 
tai ant kiek tik 
kišenius leidžia 
jis ir turi naudo

tis viskuo. Kad ir šioje kapi
talizmo gadynėje. Bet dalykas 
ve kame. Kuomet kiek laiko 
atg41 nekurie socialistai buvo 
nusipirkę automobilius, tai ko
munistai rėkė. apsiputoję toje 
pat giraitėje: “Ana ve, žiūrėki
te, -socialistai pavirto į buržu
jus (biznierius). Automobiliais 
važinėjasi. O dabar jau ir ko
munistai pavirto į buržujus, 
daro visokius biznius, ir važi
nėja automobiliais. Bet tas tiek 
to. Juk visi žino, kad komunis
tai visuomet taip darė. Kaip 
tas čigonas^ kuris ant vogto 
arklio užsisėdęs, jodamas per 
sodžių šaukė: “Laikykit! Čia 
vagis nubėgo.’’ Tuo riksmu 
mat čigonas stengėsi žmonių 
atidą nuo savęs nukreipti, kad 
žmonės nedasiprotetų, kad jis, 
čigonas, joja ant vogto ark
lio, ir kad jį nesulaikytų. Kaip 
tas čigonas, ir m’ubų lietuviški 
Maskvos patriotai daro. Savo 
politinius priešus niekino, 
šmeižė, pravardžiavo, o dabar 
jau daugumas komunistų važi
nėja automobiliais, namus par
davinėja ir kitokius biznius va

-............. -........................-.....—

rimtai išgvildens, apsvar- 
ir patys darbininkai pa- 
kurie darbininkų vadovai 
o kurie negeri. Kalbėto-

Pirmyn Mišrus Choras ne
rengė ne jokio muzikavo pro
gramų, o tiktai pardavinėjo 
minkštus gėrimus. Nuo bolše
vikų buvo trys kalbėtojai. Pir
mas kalbėjo Žaldpkas apie šios 
šalies militaristus, karą, darbi
ninkus, revoliucijas ir tt. ir tt. 
Antras kalbėjo Mizara apie bol
ševikų literatūros draugiją. 
Mat ta draugija išleido tarpe 
kitų knygų daugelį komunis
tiškų nesąmoningų raštų, ku
rių dabar nė patys komunis
tai neskaito. Mizara gyrėsi dar
bininkų “švietimu,” rinko au
kas išleidimui kokio tai kalėji
me sėdinčio daktaro (už nege
rai padarytas nelegalūs opera
cijas) parašytą sveikatos vado
vą. Po iMizaros kalbėjo dakta
ras černauskas (Cherrys). 
Daktaras pasakė ilgoką ir su 
išvadžiojimais ir privadžioji- 
mais prakalbą. Liepė visiems 
darbininkams šaltai protauti, o 
šaltai protaudami darbininkai 
visuomet, ypač politikos daly
kus, 
stys 
tirs, 
geri,
jas įrodinėjo, kad šiame svie
te be apšvietus, be mokslo 
žmonės nieko negali nuveikti 
ir nieko negalima atsiekti, o 
apsišvietęs, mokytas žmogus 
gali daug ką savo ir visuome
nės naudai nuveikti. Todėl ir 
ragino darbininkus šaltai pro
tauti, šviestis. t Pabaigus kal
bėti, Lietuvių Darbininkų Sty
gų Orkestras, Bačkio -vedamas, 
gtražiai suskambino mandali- 
nomis ir gi tavais kelis gabalė
lius, ir darbininkų himną, In
ternacionalą. Tuomi apšvietos 
ir miizikalis programas ir už
sibaigė. Po to buvo “idėjinis” 
kermošius — išlaimčjimas se
rijų, paskui įvairios žaismės, 
armonikai griežiant, lietuviški 
šokiai ant žalios pievutės, už
kandžiai, šaltoji košė, minkšti 
gėrimai, o taipgi skanus rau
ginti agurkai. Kadangi oras 
buvo gražus, ir daug* organiza
cijų rengė toje pat vietoje, tai 
buvo pusėtinas būrelis publi
kos. Bet tie automobiliai, tai 
visai neužlaiko “prokibišeno.” 
Žaismėse dalyvavo visi bend
rai — bolševikai ir choristai. 
Apie devintą' Valandą skirstėsi 
visi prisikvėpavę tyro oro.

—Kabardinas.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopa rengia puikų ban
ketą pagerbimui baigusiems studen
tams mokslus, šis banketas bus kar
tu ir priešseiminis puokilis. Jis įvyks 
penktadieny, rugpiučio 22 dieną, kai 
9 vai. vakaro, Morrisort hotely, Ma- 
dison ir Clark gt. Bankete dalyvaus 
žymus lietuvių darbuotoj ‘ai, kurie pa
sakys daug įvairių kalbų ir linkėji
mų. Visi svečiai ir moksleiviai .ma
loniai prašomi dalyvauti ir išklausyti 
ką turi pasakyti baigusieji mokslus 
studentai ir ką jie mano' pradėti veik
ti ąteify.v.

Bilietus galiama gauti Dr. Drauge
lio aptiekoje, 4101 S. Francisco Avė., 
A,ušros knygyne, 3210 S. Halsted St., 
Naujienų raštinėj, 1789 S. Halsted St<, 
Chas Montvido vaistinėj, 1824 Waban- 
sia Avė .ir pas visus mokslęiviu^.

— ‘ Kbpiitetas..
Ciceriečiams NauĮtenų skaityto- 

iams ir reinčjams šiuo pranešame, 
;ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
tieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės j 
Naujienų stoti 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, II1.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

Didelis socialistų išvažiavimas ren
giamas LSS. VIII Rajono, LDLD. 
Chicago Rajono ir LSJ. Lygos įvyks 
nedelioj, rugp. 24 d., Beverly Hili 
miške; pradžia apie 12 vai. dieną. 
Kalbės Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis, K. Augustinavičius ir J. Čepo
nis. Tai bus paskutinis šią vasarą iš
važiavimas, tad visi kviečiami atsi
lankyti. Be to be pasilinksminimo 
tyrame ore bus galima užgirsti daug 
naujų ir svarbių dalykų, apie kuriuos 
kalbėtojai mums papasakos, o užgir
sti yra svarbu, nes gyvename svar
biame laike — ateinantį rudenį bus 
svarbus prezidentiniai rinkimai, o ir 
Europoj vyksta labai svarbių permai
nų, su kuriomis mums, darbinin
kams, būtinai reikia susipažinti. Tad 
kviečiame visus į šį išvažiavimą.

— Komitetas..

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl
PAJIEŠKAU Karoliaus Tam-ašaus- 

kio 4 metai atgal gyveno Akron, O. 
Dabar nežinau kur randasi. Kas 
žinote apie jį arba jisai.pats tegul 
atsišaukia, nes labai svarbus rei
kalas.

FgANKIS STUGA,
5252 So. Ashland Avė., Chicago,

TINKAMAS kambarys dėl 
vieno arba dviejų vaikinų. 
Kambarys šviesus, su visais 
patogumais. Galima matyt kai 
6 v. vakare, 2 lubos.

3149 W. 42 PI., Chicago

ni.
PAIEŠKAI! Leono Taujanio, pa

einantis iš Lietuvos iš* Pikelių pa- 
rap. Jau 19 metų kaip išvažiavo iš 
Bostono į Racine, Wis., ir daugiau 
nebeteko nieko girdėti. Pats ar ki
ti pažįstantieji praneškite.

Brolis Praneiškus Pocius 
1464 .Indiana Avė., Chicago

PAIEŠKAI! pusbrolio Jono Ma- 
cerausko, Tauragių parap., Scdui- 
kių kaimo, Utenos ap.sk. Apie 10 
metų atgal gyveno 76 Market St., 
Bjighton, Mass.

Vincas Kaušila,
119 E. 107th St., Chicago- .

APSIVEDIMAt
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, ne senesnės kaip 37 met. 
aš esu 37 metų vaikinas. Uždirbu 
gerai. Turėsi gerą gyvenimą. Mel
džiu atsišaukti ant šio adreso ir su 
pirmu laišku prisiųsti savo fotogra
fiją; duosiu atsakymą kiekvienai.

P. M. D., 
Naujienos, Box 540

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris į 

bučernės ir grosernės biznį; 
gera vieta visokių tautų apgy
venta. Arba galiu šitą biznį 
parduoti už prieinamą kainą.

821 W. 34 Street

ABSURDAS DEL LENG- 
VATIKYSTĖS

“Birutė” rengia vakarinį išvažiavi
mą į Willow Springs miškus, skersai 
nuo Lietuvių Tautiškų kapinių, Suba- 
tos vakare, rugpiučio 23 d., 8:30 vai. 
vakare. Kviečiame narius, rėmėjus 
ir svečius dalyvauti musų rengiamame 
išvažiavime. Bus dainų,, visokių žai
dimą, programas ir t. t. Norintieji 
imti dalyvumą išvažiavime, meldžia
me užsiregistruoti pas komisijos na 
rius arba pas sekretorę

Z. Krasauskienę,
3802 S. Union Avė.,

Tel. Boulevard 0514.

norinti gauti “Naujienas”

PARENDAVOJ1MUI didelis švie
sus kambarys dviem ar vienam- vai
kinui, be valgio, prie mažos šeimynos 
ant 3čių lubų iš užpakalio, galima 
matyti po 6 vai. vakarais.

Atsišaukite
2130 So. Halstėd St.

I . . J <

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai, 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyramš arba moterims; su val
giu arba be valgio, $8.00 į savaitj su 
valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

RUIMAS rendai vienam vyė 
rui, elektra, maudynės, telefo
nas, gera transportacija. Maža 
šeimyna ir patogi vieta gyveni
mui. Kreipkitės: 332 W. 58t^ 
St. Tel. Wentworth 2835. |9T» e.-----------—------------ ---- yffr,------

BENDAI kambarys, f vienam ar 
dviem vyraiių ,, šviėsus ir švarus. 
Galima ūatiCfhs pasigaminti valgį. 

A. DANILA
tV- 3534 So. Parnell Avė.

Tel. Yards 6803

REIKIA DARRININK
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS pardavėjas arba 
pardavėja vaikščioti per Štorus ir 
pardavinėti musų Trading Stamps. 
Geras uždarbis dėl patarusio par
davėjo. Atsišaukit nuo 10 iš ryto 
iki 12 dienos bile dieną. Klauskit 

Mr. Morris , 
3410-12 S. Halsted St.

jus dar galite ir dabar su
rasti daug žmonių kurie tį- 
ki, kad yra “bad luck” per
eiti skersai kelio lavonveži- 
mio, pereiti po pastatytomis 
kopėčiomis, išberti druską, 
gyventi fiame No.“ 13, sėdė
ti prie stalo su 12 kitais žmo
nėmis. Arba kurie mano, kad 
buvimas netoli peilio atpiaus 
draugingumą, arba laike di
delio skilvio nesveikumo, 
vartoti kokius nors burtus. 
Tokia lengvatikystė neturi 
jokios reikšmes tikrai ir tei
singai galvojant Galvojan- 
čiame pasaulyje nėra vietos 
engvatikybai. Jei jus ken

čiate nuo skilvio nesveika
tos, kaip tai, nuo nevirškini
mo, prasto apetito, prasto 
miegojimo, užkietiejimo vi
durių, galvos skaudėjimo, ir 
Yitų nesmagumų, Trinerio 
kartusis Vynas paliuosuos 
jumis nuo visų tų nesmagu
mų. Beveik urnai jus pajusi
me permainą. Mr. Rudolph 
j'illip rašė mums iš Chries- 
man, Texas, gegužės 27: 
“Trinerio Kartusis vynas 
yra puiki gyduolė”. Taip ir 
eiti visi sako. Pabandykit 
jas šiandien! Nuo sutinimų, 
nuvargusių muskulų arba 
<ojų,» pabandykite Trinerio 
uinimentą! Ir ' užmuškite 
nusės ir uodus krųvoinis ap- 
šlakštant su TrineHb^ Fli- 
Gass! Jei jūsų aptiekęrius 
arba gyduolių pardavinėto
jas negali jums jų suteikti, 
rašykite pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

(Apgarsinimas?

Visi 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, 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 pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivi” arbą kas mčnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajonas, nedalioj, rugpiučio 24 d. 
rengia draugišką išvažiavimą į Be- 
verly Hills — miškus. Bus kalbėto
jai; vieta prie Western Avė. “Birutės 
kalne”. Kviečia visus lietuvius.

— Komitetas. "

PAGRAŽ1NAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas eavo na

mą — maiiavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba j 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 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St„ 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. 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., 
Phpne Lawndale 0114.

____

Išvažiavimas S. L. A. 129 kuopos 
iš 18 apielinkėš įvyks nedelioj rug
piučio 24 d., į Beverly Hills miškus. 
Bus programas ir įvairus žaidimai, 
todėl visus kviečiame atsilankyti į 
musų išvažiavimą. Rengčjai.

$ Aifterikos Lietuvių Politiškus Kliu
bas, Humbold Park District, rengia 
išvažiavimą į miškus prie Lietuvių 
'tautiškų Kapinių rugp. 24 d. Malo
nėkit dalyvauti visi kliubiečiai ir 
taipgi visi lietuviai. Išvažiuosime vi
si 9 vai. ryto iš salės, 3310 Evergreen 
A^ve. automobiliais. Išlipus gi iš 
gatvekario klauskit žmogaus, kuris 
stovės su balta skepetaite — jis nu
rodys vietą. —r Komitetas.

Roseland. — SLA. 139 kp. išvažia
vimas įvyks nedėlioję, rugp. 24 d. 10 
vai. ryto j Washington Hfeghts miš- 

Bus kalbėtojas Dr. Biežis.
Kviečia Komitetas.

kus.
Kviečia

Rytinės žvaigždės Kliubas rengia 
draugišką išąažiavimą j Jefferson 
miškus sekmadieny, rugp. 24 dieną.

— Komitetas.
— ■■■I ■ ... ........................... .... ■ „ ——. , -»>

NAUJIENŲ , 
Pinigų Siuntimo SRy-’ 
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
* ryto iki 2 vai. po piet.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

RiElIKIA patyrusių 
soHavimui reg’sų.

Kreipkitės
1017 S. Fairfield
Tel. Sceley 0234

moterų

Ave.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS kriaučius 
prie naujų siutų, turi būti pir
mos klesos kriaučius. Meldžiu 
atsišaukti greitai. Darbas ant 
visados. M. Rekštis, 4501 So. 
Wood S t.

MOTERIMS PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonės gijos dėl 

nėrinių visokios rųšies. Kaina 
4 oz. Matkos 30c, 35c, 40c. Mar
škonius gijos dėl mezginių ir 
siuvinių. Kaina 1000 jardų 10c 
ir 15c. Laikas apsirūpinti žie
mai svederiais ir pančiakoms. 
Atdara kasdieną, sekmadieniais 
ir vakarais. FRANK SELEMO- 
NAVIČIA, 504 West 33rd St., 
1 lubos.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI štoras tinkama vie

ta dėl bučernės ar kitam kokiam 
bizniui. , Renda pigi.

Kreipkitės
1902 W. 63rd St.

..........—.....

su
ga

,{■

hASIRENDAVOJA' ŠTORAS 
ruimais ir garadžium.. Gera pro- 
bučėriui padaryti gerą biznį. 
Kreipkitės:

836 W. 20th Street 
(Kampas Peoria)

RENDAI štoras, gera 
visokiam bizniui. Randa 
lysą gausit pagal sutartį.

732 W. 18th St.

vieta 
pigi;

REIKIA vyrų į landrę. 
Atsišaukite

. 947 Cullerton St.
Mr. Remington

rn^'in wi
"7------ --

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 2 automobiliai 

“Monroe” ir “Chalmcr”, abudu au
tomobiliai geri, arba mainysiu ant 
loto. Matjgi visados galima.

Kreipkitės:
. 3233 So. Halsted St.

REIKALINGAS greitai 
tomobilius, geras. Mokėsiu

Atsišaukit
John Davidaitis,
2906 Union Avė.,

Real Estą te Insurance

RAKANDAS

au- 
cash

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair par
loro setą, 4 šmotų miegamo kamba
rio setą, wilton kaurą, 7 šmotų val
gomo kambario setas, Įtampa, Con- 
sole fonografas, virtuvės,setas, vie
kas skyrium, i < • ■ r/ . ;

722 W/55th St.,/1 apt.
—---------------------------------------- lL

PARDAVIMUI dėl fi kambarių ra
kandai, kaip nauji. Didelis barge- 
nas. Mohair parloro 'setas, riešuto 
valgomo kambario setas, miegaųio 
kambario setas, grojiklis pianąs, $750, 
vartotas 3 meh. už $350, Kaurai, lianv- 
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar

ba dalimis, 5629 S. Lincoln St

t
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RAKANDAI
RAKANDAI
Seklyčios setas

Viktrola phkta

PARSIDUODA
Mažai vartoti, 

pirktas už $250.00. 
už $225.00 ir kiti 4rių kambarių for- 
ničiai. Parduosiu sykiu arba atski
rai už mažiau negu pusė kainos.

6214 So. Ruckvvell St. 
2ros lubos

PENKIŲ kambarių furničiai 
pigiai parsiduoda. Priežastis— 
važiuoju į Lietuvą.

Stanley Lukas, 
3639 W

1 n.
56 St. 

front

PARSIDUODA 3 kambarių maži 
rakandai, pigiai; geras gramafonas, 
mažai naudotas, nebrangiai.

Kreipkitės:
3225 Auburn Avė. 

2 floor rear

(ra-PARDAVIMUI Storo baldai 
kandai) dėl bučernės, ice baksio ba
rai, vogos, pinigų registeris ir visi 
įtaisymai dėl grosernės, lentynos, sal
dainiams šėpos ir visi kiti reikalingi 
įtaisymai. Parsiduoda pigiai.

1841 So. State St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI puiki kampi

nė grosernė ir bušernė vietoje 
tirštai apgyventoje lenkų ir če
kų. Puikiausi visi 'nauji “fix- 
tures”, puikus Storas, bet kada 
aš nemoku lenkų, čekų nei ang
lų kalbos ir kaipo farmerys ne- 
apsipažinęs su bizniu tai yra 
man persunkti ir užtai parduo
siu pigiai.

Atsišaukite į storą:
5200 So. Honore St.

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė, senas išdirptas 
Nupirksit pigiai. Gera 
įsigyti gerą ir pelningą 
Kreipkitės tuojaus

911 W. 32nd St.

ir 
biznis, 
proga 
biznį.

PARSIDUODA krautuvė(Va- 
riety Store) Brighton Parke 
biznis gerai išdirbtas ir gera 
vieta dėl biznio, priežastis par
davimo, turiu 2 bizniu. Kreipki
tės, 4282 Archer Avė.

PĄRSI DUODA pigiai ice cream 
parlor, su naujausiais įtaisymais: 
butterkiss, popcorn machina ir piano. 
Priežastis pardavimo, turiu kitą biz
nį . Randa pigi, pagyvenimui 
kambariai, vandeniu šildomi.

Atsišaukite:
2202 W. Lake St., , 
Melrose Park, 111.

trys

PARSIDUODA vyrų ir moterų ap- 
rėdalų krautuvė; užlaikoma irgi kny- 
gij ir religijinių reikmenų. Renda 
pigi, lysas geras. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

718 W. 18 Street

PARSIDUODA patentuotų vaisti 
Aptieka ir visokių smulkmenų; prie
šais lietuvių bažnyčią, didžiausioj lie
tuvių kolonijoj, randa $35 mėn., du 
kambariai pragyvenimui, garu šildo
ma, parduosiu pigiai, nes išvažiuoju 
Lietuva.

JOS. BELIACKAS,
. 4602 So. Wood St.

grosernS 
ais- 

pigi> 
metų, keturi kanvba- 

Pardavimo priežas- 
bizniu, parduosiu pi-

PARDAVIMUI
PARSIDUODA apredalų krau

tuvė, pelningas biznis, geroj vie
toj ir pigi renda, parduosiu la
bai pigiai.

Telefonnok Boulevard 9408

PARDAVIMUI grosernė su mink
ytųjų gėrimų, cigarų, tabako, kendžių 
ir kitokių daigtų kiautuvę. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant bile ko
kio daigto. H

4958 So. Wentworth Avė.
Phone Yards 0903

PARDAVIMUI kriaučių ša
pu, valymo, prosinimo, randasi 
geroje vietoje, geras biznis 
dėl lietuvio, atsišaukite

A. Vidiček,
1025 W. 18th St.

PARDAVIMUI delikatesen 
krautuvė, geroje vietoje, daro
mus labai geras biznis, yra 4 
kambariai gyvenimui iš užpa
kalio, ataia.šukite į krautuvę.

5605 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, se
na įstaiga, prie karų linijos, 
penkių metų lysas, rendos $45, 
gyvenimui kambariai, barge- 
nas, agentų nereikia.

2862 W. 38 St?

PARDAVIMUI grosernė ir šiaip 
visokių smulkių daiktų krautuvė. 
Vieta gera, prie dirbtuvių; biznis ge
rai eina, renda pigi. Bus parduota 
už teisinga oasiulyir.'ą.

2300 W. 48 PI.
Tel. Lafayette 8360

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė cigarų, cigaretų ir Visokių smulk
menų. Biznis senas, išdirptas, 
šit bargeną, pasiskubinkit, 
proga.

Kreipkitės
3528 So. Halsted St.

gau-
gera

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, trokas ir visi Įrankiai kokie tik 
reikalingi tam bizniui, vieta išdirpta, 
gausit bargeną. Priežastis pardavi
mo viena moteris negali užlaikyti 
biznio.

Kreipkitės
3428 Auburn Avė.

PARDAVIMUI importuoti 
perliniai karoliai, 30 ir 62 colių 
ilgumo- Nepaprastas pigumas. 
Parduosiu labai pigiai.

šaukite:
Vincennes 6274

TĖMYKIT BARGENĄ
Parsiduoda ice cream parlor su 

vėliausiais įrengimais, su namu ar 
be namo; priežastis pardavimo 
svarbi. Taipgi turim gerų bargenų, 
jei tamsta ieškote namo pirkti. 
Mes turim krautuvių, jei norit 
pirkti ar mainyti. Atsišaukit pas

JOHN DOVIDAITIS,
2906 Union Avė.

P.eal Estate Insurance

KRIAUŠIAI, NESNAUSK!!!
Čia yra proga įsikyti gerą kriau- 

čiaus biznį su ladies ir mens fu - 
nishing štoru. Parduosiu cash ar
ba mainysiu, arba priimsiu pusi- 
ninka-kę. . c.

3310 So. Halsted St. 
Savininkas

PARDAVIMDI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME

PARSIDUODA krautuvė, 
ir delikatesen, fruktų, kendžių, 
krymo, tabako, cigarų; randa 
lysas ant trijų 
riai gyvenimui, 
tis — turiu du 
giai.

10433 So. Michigan Avė.

VISAI prirengtas siuvėjų sto
ras, dideli veidrodžiai, karpetai 
ir pečius. Parduosiu skyrium, 
labai pigiai. 3936 So. Lincoln 
St., Tel. Lafayette 7921.

PARDAVIMUI saldainių 
krautuvė; ice cream, cigarai ir 
smulkus dalykai. Nftoli moky
klos. Biznis geras. Parduosiu 
pigiai, nes serga mano moteris.

905 W. Cullerton St.

PARDAVIMUI labai pigiai.- groser- 
nė, galima įtaisyti bučernę, priežas
tis pardavimo — turiu apleisti 
caga i trumpą laiką.

D NORKUS, 
258 W. 117 St., 

Chicago.

Chi-

PARSIDUODA Storas, saldainių, 
cigaru, cigaretų, žurnalų ir. kittj 
smulkių daiktų. Biznis išdirbtas per 
daug metų, gera vieta kiekvienam, 4 
ruimai dėl gyvenimą moderniškai 
įrengti savininkas nori parduoti ir 
baldus. Priežastis pardavimo paaiš
kins ant vietos. Parduosiu pigiai. 
Kreipkitės 5612 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bekemė puikioj 
vietoj. Biznis gerai išdirbtas. Par
duosiu arba mainysiu ant namo. Tu
ri būti parduota j trumpą laiką.

Atsišaukite
4530 So. Honore St..
Tel. Lafayette 8583

PARSIDUODA grosernė kurioj už
laikoma irgi žaliumynai ir smulkus 
daiktai. Biznis eina gerai. Renda 
pigi. Lysas ilgas. Pagyvenimui ketu
ri kambariai prie krautuves. Parduo
siu pigiai. Pardavimo piiežastis liga.

1449 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

NAMAI-2EME
čia ne Bargenas 

BET 
RADIMAS

Jai turi $3,500.00 įnešt tai 
nupirksi.

Bridgeporto viduryj ant 
HALSTED prie 35 gat. ge
rą namą: storas ir 3 kam
bariai užpakalyj ir 2 flatai 
ant antro augšto. Visi j ren
gimai: elektra, naujas pluni- 
bing, cementinis beisman
tas, didelis lotas 27x150. 
Randos neša $1300 
Lotas vienas vertas

tiktai

EKTRA BARGENAS
Parsiduoda mūrinis na

mas, 2 augštų, ant 2 lotų, 
ant kampo dviejų gatveka- 
rių; vertas apie $100,000, už 
$50,000. Cash apie $24,000, 
nes savininkas turi skubotai 
išvažiuoti Europon. Na
mas randasi geriausioj vie
toj ant Ashland gatves ir 
netoli Roosevelt Rd.

Medinis 2 augštų namas, 
visedidžiausioj biznio vietoj, 
tarpe tarpe 46 ir 47 St., ant 
Ashland, už $21,000. Kreip
kitės prie

B. ZALESKIO, 
REAL ESTATE 

4645 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI — 
Padarykit jūsų rendą įskaitomą 

Tik $500 įmokėjus 
Nauji bungalow, $6,950, į mėnesį $60, 
tiktai 2 liko dėl šio nepaprasto pasiū
lymo. imkit Milvvaukee Avė. karą $4000 a —Stei Av*'> eikit 5 blokus į ,ry-

Kaina tik $7500
SKUBĖK — BA LAIMĖ

LAUKIA
Atsišaukite pas savininką
CHARLES J. DUFFY 

809 W. 35 St.
Blvd. 0774

Pardavimui — nauji 2 flatų — 
$8,500

$1,000 cash
Pirmas flatas 5 kambarių pilnai už
baigtas; 2-ras flatas perdirbtas ir 
prirengtas dėl pleisteriavimo. Imkit 
Milvvaukee Avė. karą iki Foster Avė., 
eikit 3 blokus j rytus iki 

5360 Latrobe Avė.
Hield Construction Co.,

Central 3264

PARSIDUODA geras 
augštų biznio namas prie 
So. Halsaed St.,

Kreipkitės
2038 S. Halsted St?

PUIKUS BAPGENĄS

trijų
2040

Greitu laiku turi parsiduoti namas, 
trijų lubų, šešių pagyvenimų, 
dos neša virš $100.00 į mėnesį, 
duosiu iš priežasties važiavimo 
tuvon.

Kreipkitės pas
VINCAS BERNOTAS, 
3153 So. Emerald Avė.

1 lubos iš užpaicalio

Ren-
Par-
Lie-

PARDAVIMUI nedidelis namas 
West Pullman, pigus arma mainyčia 
ant grosernės, loto, mašinos, 
ninką galit matyti dienomis.

A. B.,
3244 So. Morgan St.

2 lubos užpakalis

Savi-

PARDAVIMUI ūkės 80 akrų že
mes su gyvuliais ir visu inventorių, 
arba mainysiu ant bile kokio biznio, 
namo, loto, farma arti gelžkelio, ce
mentinio kelio ir keturios mylios nuo 
miesto .

Kreipkitės
3352 S. Morgan St.

5360 Latrobe Avė.
Hield Construction Co.

Central 3264

6-6 kamba- 
garadžius, 
Savininkas

Namas išsimaino ant 
biznio

2 flatų mūrinis namas, 
riai, su visais įtaisymais, 
parsiduoda labai pigiai,
mainys ant bile kokio biznio, priims 
lotus už pirmą jmokėjimą.

C. P. Suromskis and Co.,
3352 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

TURIU PARDUOTI BIZNIO 
KAMPĄ

Esu priverstas parduoti savo namą 
prie N. B. kampo 59 ir Morgan Sts,
3 vieno augšto murinės krautuvės ir
4 flatų mūrinis namas iš užpakalio. 
Aš gaunu $3810 į metus, pigi renda, 
pečiais šildomas ir elektros šviesa — 
geriausias kampas šiame distrikte. 
Pirmas Morgičius, $16,000, kaina da
bar tiktai $38,000. Telefonuokit savi
ninkui ,Rosen, Normai 3678.

BARGENAS
5 ir 6 kambarių mūrinis namas, mo
derniškas, garu šildomas, netoli Gar- 
field Parko, atsakantiems žmoniems 
parduosiu už $1,000, kitus kaip renda. 
Atsišaukite į saldainių krautuvę.

3842 W. Lake St.

Ą 7-ių kambarių na- 
ąkras.

Cimentinis 
garadžius

P, 
i ma?
visais gyvuliais, 
mentas, elektra, 
rams.

Atsišaukite
112 Spaulding St. 

Mt. Greenvvood, 111.

Parduosiu su 
beiz- 

ka-2

PARSIDUODA medinis geram sto
vyje 2 aukštų namas, apačioj barber 
shop ir 3 kambariai gyvenimui viršuj 
4, kambarių pagyvenimas. Garadžius 
vienai mašinai, parduosiu sykiu su 
barberne ar atskirai. Parduosiu pi
giai, nes noriu išvažiuoti į savo gim
tinę.

Naujienos, Box 539

PARSIDUODA valgykla ir gro
sernė, bučernė; galimu pirkti at
skirai ar abu krūvoj. Parduosime 
pigiai. Priežastis pardavimo — ne
galim abiejų prižiūrėti.

Kreipkitės:
2279 Archer Avė.

BARGENAS
Parduosiu savo namą ant 53 ir 

Emerald Avė. 2 augštų, 6 ir 6 ruimai, 
elektros šviesos, maudynes, augštas 
cimentuotas beismantas, turiu par
duoti trumpu laiku arba mainysiu ant 
bile kokio biznio. Atsikreipkite

C. AMBROSE,
1345 So. 49 Avė., Cicero, III.

NAMAS ANT Pardavimo, apielin- 
kėja Vienuolyno 6600 So. Artesian 
Avė., naujos mados. Parduosiu pri
einama kaina. Namas 2 pagyvenimų

Parduo-

ŽIEMINIS anglių ir gązu kūre
namas pečius. Gražus, Šviesiai mė
lynas, mažai vartotas. Parduosiu 
pigiai. Priežastis — namo savinin- . 9 , 
kas jeina i apšildomus kambarius. I24-H W, 15 Ph.ee }(U -“v.n.nkas^ STIRms

______ •___________ _________ 6600 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 3989

PARDUOSIU grosernę ir bučer- 
nę labai pigiai arba mainysiu ant 
loto arba automobilio.

Savininką galima matyti 
3601 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas su lunch room, arba mainysiu 
į automobilių, lot^ arba grosernj. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos, 
namas '

443 W. 43 St.,
2113 So. Halsted St.

restauranas
yra

GRAŽUS NAMAI parsiduoda, 2 
•mediniai bįldingai, 8 ruimų cottage, 
elektra, gasas, landry, fornisu apšil
doma, 2 fintai po 4 ruimus. Maty- 
kit savininką.

Atsišaukite
444 W. 46th St.

u---------- ------ ------- —. ■ . --------
2 FLĄTŲ mūrinis, 5-5 kambarių, 

sun parlor, įmūryta maudynė, ugna- 
viefė ir knygynas, aržuolo trimingai, 
2 karų garadžius, kaina $15,500, iš
mokėjimais, savininkas ąpt 1 augšto.

6154 So. Maplewood Avė.
Tel. Republic 5399.

SPEKULENTŲ ATYDAI!
Pardavimui 6 mediniai namai 

flatų, elektra, gasas, toiletai, 
šinąms garadžius. Rendos 
Savininkas paaukaus pigiai.

Kreipkitės, 
4201 Normai Avė.

2 lubos

18
2 ma- 
$4350.

NORĖDAMAS GERU INVESTMEN- 
TŲ, SKAITYKIT SU ATYDA.

Pardavimai lotai; dabar laikas pirk
ti lotus, nes pavasarį bus brangesni. 
Žemiau paduodame kelis lotų bange
lius. — Biznio lotai ant Michigan 
Avė., 58x120, kampas 101 St. — 
33x125, kampas 101 St., 33x125, 102 
St., 99x125, 102 St., 52x125, netoli 
103 St. Biznio lotai ant 103 St.

100x125, kampas Wentworth Avė., 
50x125, kampas Princeton Avė , 33, 
netoli State St.

Rezidencijų lotai:
Indiana Avė. 31 pėdos platumo. 

Prairie Avė. 60 St. ir 66 St. kampai. 
Forest Avė. 3 kampai. 109 St., kam
piniai ir viduriniai 103 PI. 83 pėdi 
keli beliko. 37 Va pėdų lotas už 
$1,300, bargenas.

Bungalow — Cottages: — Cash 
reikalinga nuo $1,500 iki $3,000, li
kusius pagal sutartį.

6 kambarių, medinis, naujas namas, 
viskas vėliausios mados, $8,000.

6 kambarių medinis, 1 metų senu
mo, viskas vėliausios mados, $8,500.

5 kambarių . medine cottage, su 
augštu, beizmantas visas pleisteruo- 
tas, garadžius dėl karo, $7,000.

2 po 5 kambarius, mūrinė cottage, 
viskas įrengta, apšildoma, po $7,000.

2 cottages, medinės, ant 37’/2 pėdų 
loto, arti Michigan Avė, $5,500.

6 kambarių stukų cottage, geroje 
vietoje, garadžius dėl 2 karų, $7,500.

2, 3 augštų mūriniai ir madiniai 
namai) cash reikalinga nuo $2,500 ir 
daugiau, už cash pigiau.

Medinis 5-6 kambarių, garu šildo
mas, 1 metų senumo, $15,000.

Medinis 5-5 kambarių, 2 atskiri ga
riniai pečiai, $12,000.

Medinis 5-6 kambarių ir 5 kamba
rių cottage ant užpakalio loto $13,000.

3 augštų medinis, 6-6-7 kambarių, 
lotas 25 pėdų, bizniava gatvė, rendos 
neša $100 j mėnesį, $9,300.

Mūrinis 5-6 kambarių, karštu van
deniu šildomas, garadžius dėl 1 karo, 
porčiai aptaisyti su screen, žieminiai 
langai, $14,500.

Mūrinis 5-5 kambarių, garu šildo
mas 1 metų senumo, $lb,500.

Nauji 2 augštų namai, ką tik pas
tatyti, po 5 kambarius, $16,500.

3 augštų po 5 kambarius, ant bul
varo, rendos $200 į mėnesj, viskas vė
liausios mados, $22,000.

3 augštų po 5 kambarius, naujas, 
pas Palmer Parką, $28^000.

3 augštų dėl 6 šeimynų, po 4 kam
barius, Murphy lovos ir 4 karų mūri
nis garadžius, garu šildomas, $42,000

Bargenas kam reikalinga, 2 augšti 
mūrinis namas, ant kampo, šalę 30 
pėdų lotas, su 4 kambariais cottage, 
netoli Western Avė. ir 72 gatvės. Ge
rame padėjime, $14,500. Musų lis- 
tingas yra vienas iš pilniausių šioje 
apielinkėje. Norėdami pirkti, par
duoti arba mainyti; bile reikale kreip
kitės ypatiškai ar per laiškus.

WM. C. W()()D, 
JONAS RUIKO 

11055 Michigan Avė., 
Parkway Bldg., 2 lubos 

Tel. pullman 7468

BARGENAS BRIGHTON PARKE
2 flatų naujas muro namas, 5-5 

kainb., su šios mados įtaisymais, 
sudėti ir apmokėti, netoli gatveka- 
rių ir mokyklos. Savininkui reika
linga pinigų, tai parduosim už ma
žą kainą — $1.0,800 su mažu 
kėjimu, likusius kaip rendą.

6 KAMBARIU muro namas, 
dasi netoli parko, mokyklos 
gatvekarių linijos. Visi naujos 
(los įtaisymai, sudėti ir apmokėti; 
kaina $4500, įmokėti $1000, liku
sius kaip rendą. Turime namą vi
sose Chicagos apielinkėse ant par
davimo ir turim lotų ant pardavi
mo netoli vienuolyno ir Marąuette 
Manor už žemą kainą ir su ma
žais išmokėjimais. Kam reikalinga 
atsišaukit greitu laiku

J. N. ZEWERT & CO 
4377 Archer Avė.

S. W. corner Kedzie

BARGENAS
(i kamb. bungalovv, 4 totai extra; 

vanduo, beismentas, garadžius dėl 
vieno l^aro, pusė bloko nuo mo
kyklos, vienas blokas nuo Archer 
karų linijos. Karvė, vištos ir kito
kį paukščiai; labai puiki vieta dėl 
gyvenimo, medeliais apsodinta, kai
na $4750 ant išmokėjimų. Turim 
lotų ir žemės už mažą kainą ir 
ant lengvų išmokėjimų, kur gali
ma už trumpą laiką dubiltavai 'pi
nigus uždirbti. Statoma namus su 
mažu įmokėjimu. Kas reikalaujat, 
meldžiu atsišaukti. Matvkit

P. MARKUS’,
5882 Archer Avc ir Central Avė

pno-

ran- 
ir 2 
ma-

PARDAVIMUI — 1701 So. Union N. E. COR. 56th
■ septynių icndų už $60 viso 

Kaina tiktai $4200,
h ir kitus^ po $50 į baigtą. — Aš pastačiau šitą namą la- 

‘ i bai gerai — bufetai — ugnavietė —-
---------  Į knygynai — miegojimui porčiai, geri

Avė. — 
mėnesinių rendų. 
išlygos 
mėnesį.

$800 casl
Štai yra jūsų proga.

& V7HIPPLE STS.
Aš turiu parduot; savo modernišką

2 flatų mūrinį nam?. — ką tiktai už-

iš- gasiniai pečiai, lauke ice baksai. Fla- 
nupurę uaujS, 5 tai yra 5-5 kambarių, sun p-L .

kambarių buhgalow, su dideliu augŠ- \ra garu šildomas pečius, užtektinai 
tu, cementinis skiepas, fumace šildo- didelis dėl 4 flatų, gražus elektros 
rhas, viskas moderniška, su 60 pėdų fixtures. Man reikia pinigų ir turiu 
žeme, 5428 W. 31 St., Hawthorrte, Ci-1 numažinti kainą iki $16,500, parduo- 

‘ siu ant išmokėjimų — aiba mainysiu 
į bungalow arba lotus, bet reikalauju 
pinigų. Pamatykite jį — Telefonuo- 
kite savininkui Wentv.’orth 9141. 

-------------------- 1--------------—----------
SPECIAL

18 gatvės apielinkėj parsiduo
da krautuvė ir penki flatai, 
rendos neša 128 dolerius į mė
nesį, parsiduoda tiktai už $6500, 
įmokėt $2,500. Kreipkitės grei
tai, senio moteris nori parduoti.

ALEX DARGIS, 
726 West 18 St„ 
Tel. Canal 1603

$1000 
mokėjimais

cash kitus mėnesiniais 
nupirksite naują, 5 tai yra 5-5 kambarių, sun parlo’rai.

cero, III., kaina tiktai $7300. Raktai 
randasi 5424 W. 31 St.

$25 cash ir $5 į mėnesį nupirksite 
lotą 30x125, netoli Archer Avė. ir 
Kostner Avė. Tiktai 56 liko, kaina 
tiktai $325.

$25 cash ir $5 j mėnesį nupirksite 
V2 akro lotą Jokį didelį kaip miesto 
.7 lotai prie Joliet Avė., netoli 44 St., 
Lyons, III., 3blokai į pietus nuo Og- 
den Avė., tiktai 3 yra parduoti iš 
282 likusių, kaina tiktai $675.

$700 cash, kitus po $50 į mėnesį nu
nirsite prie 3808 Wallace St., 6 kam
barių murini ir biskį medžio namą, 
visi moderniški įtaisymai. Turi būt 
parduotas tuojau, kaina tiktai $4200.

FRANK J. PETRU, 
1443 West 18th Street, 
netoli Ashland Avenue 
Telephone Canal 0806

Nupiginti Namai
2 flatų po 5 ir 5 kambarius, 2 ma

ro namai visai nauji, bungalovv sto
gas ir beizmentas, kaina labai maža, | 
įmokėt $3,500.00, kitus lengvais išmo- 
kėjimais. Taipgi 2 lotus netoli kaių 
ir Bulvaro. Kaina $450, įmekėt $50, 
k*itus $10 Į mėnesį.

Taipgi mes turime daug gerų kam
pų dėl gas stations, farmų, bizniavų 
lotu ir praperčių. Atdara nedėlioms 
nuo 9 vai. ryto.
J. N. Zewert & Company 

4377 Archer Avė.
South West corner Archer

& Kedzie Avė.

PARDAVIMUI mūrinė bungalovv 
5 ruimų, ką tik pastatyta, garu 
šildoma. Viskas moderniškai įreng
ta. Galima tuojau kraustyti į vi
dų. Mainyčiau į lotą ar į kokį ki
tą biznį; $1500 įmokėti, likusius 
lengvais išmokėjimais.

5434 So. Homan Avė.
Tel. Stevvard 0144

I

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Burnham Bldg.

160 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI
arba parendavosiu? Viskas 
prirengta.

Joseph Stras, 
522 No. State St.

BARGENAS
Pardavimui namas, yra elektra, ga

sas, 4-4 kambarių, kaina $6800, gali
te nupirkti už $2500 cash, namas ran-

PARDAVIMUI pieninin
kystės biznis. Puikus biz
nis, geroje apielinkėje. Cash/

Atsišaukite
2919 So. Union Avė.

te nupirkti už $2500 cash, namas 
dasi, 4640 S. Marshfield Avė.

Savininkas,
A. M. WIRTEL, 

4725 So. Paulina St.
‘Blvd. 9314

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
storas ir 7 ruimai gyvenimui. Pui
ki vieta, 8 metai kaip grosernė 
laikoma. Kavininksis turi kitą biz
nį, cash $2,560, likusius pats sa
vi Įlinkas duos inorgečius. Gera pro- 

biznieriams.
Atsišaukit:

7044 Archer Avc.

4 KAMBARIU medine cottage ir 
3 lotai pardavimui. Yra augštąs 
skiepas, vasarinė virtuvė, 
elektra, ir gasinis boileris.

5516 So. Kolin Avė.
5 blokai j vakarus nuo 

Crawford Avė.

vana,

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE!

Skubus pardavimas 2-6 kambarius 
vėliausios mados naujas mūrinis na
mas, sun parlor.

PARDAVIMUI 6 ruimų (Cottage) 
namukas visas geras, pluming visas 
naujai sudėtas, beismantas cementuo
tas, šuo Shoe repeiring štoru. Vis
kas parsiduoda už $6,500. Galit ir 
tik viena Shoe repeiring pirkti.

Parduodu 2 lotu krūvoj 50x125 ant 
89 St. ir Egell St. Nupirksit už 
$1,200, strytai ir saidvokai išmokėti, 
elektra, gasas, yra.

Kreipkitės prie savininko
730 . W. 62nd St.’

PARDAVIMUI medinis na
mas, 6 kambarių. Randasi la
bai gražioj apielinkėj. Atsi
šaukite greit, parduosįn^pįgiai.. 
Netoli Marųuette parko.

6922 So. Rockvvell St.

TIKRAS 9 FLATŲ BARGENAS
Atneša 22% ant viso investmento, 

randasi ant gero Englewood kampo, 
2-3 ir 4 kambarių apartmantai, garu 
šildom-!, didelis boileris fixtures, plieno 
konstrukcija, tiktai užbaigtas ir iš- 
rendoutas geriems žmoniems už 
$7260 į metus. Pirmas morgičius 
$22,000, numažinta kaina iki $43,500 
dėl greito pirkėjo. Paimsime dalį pi
nigais. Jei norite daryti biznį atsi
šaukite prie M r. Ray, Normai 3678.

TORIU du 
davimo, vienų 
mieste; katrą 
4 pagyvenimų 
mūrinis, kitas 
bezmentu, 
nom, 
kiaulės
bai pigiai, 
ant vietos. Atsišaukit

5630 S. Narragansett Avė. 
Archer Avė. karais.

mimu ant par
pei emiesty, kitą 

norėsite? Vienas 
po 4 kambarius, 

4 kambarių su
garadžius 2 maši- 

3 lotai, karvė, vištos, 
priverstas parduot la- 

Priežastį patirsit

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
PUIKIOS ŪKĖS

Parduosiu savo farmą, turiu 2 for
mas, vieną 42 akrų, antrą 80 akrų; 
vieną norėčiau parduoti. Gera žemė 
abiejų farmų, arti miestų ir geri bu- 
dinkai, ant išmokėjimo, 80 
$3,250, o 42 akrų — $2,700, 
dek galima.

Del platesnių informacijų 
tęs 6:30 vakare, arba laišku.

W. KAZLAUSKAS, 
2047 W. 23rd St., Chicago, III.

2 lubos iš fronto .

akrų — 
įmokėti

kreipki-

MOKYKLOS
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 1643

M. £. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
ML’NSOV SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

DELIKATESEN krautuvė, labai 
retai tokia proga pasitaiko. Svarbi 
priežastis verčia greitai parduoti. Ge
riausioje vietoje, gerai apsimokantis 
)iznis. Smarkiausiame biznio bloke, 
šalę bučernės ir transferinio kampo, 
North Side. Naujos mados fixtures. 
Yra labai daug gero stako, pigi ren
da, garu šildoma, su gyvenimui kam- 
jariais. Vertas $4,000, parduosiu už 
$2,200 ar už gerą ir greitą pasiūlymą 
už viską. Jei jus norite turėti tikrai 
gerą krautuvę ir bargeną, atsišaukite 
aipgi nedėlioj visą dieną.

2009 Montrose, netoli Robey

TIK VIENA PROGA!
Turi būt parduotas šia savaitę 6 

flatų mūrinis namas, 3-5 ir 3-6 kam
bariai, vanos, elektra ir kiti paranka
mai, lotas 50x125 gera vieta 
$15,500, cash $5000, likusius 
išmokės. Kas pirmesnis, tas

Kreipkitės prie įgaliotinio
K. J. MACHIUKAS, 

5616 So. Troy St. 
Tel. Prospect 6920

tik už 
rendos 
laimė::.

mūrinis 
ouu aržuolo trimingai,

pirmas fintas su štynvu apšildomas, 
skalbynės, 

lotas 30x125 ir kiti parankumai tik 
už $13500, cash $4500, likusius 
voros sanlygoms.

Kreipkitės prie įgaliotinio 
K. J. MACHIUKAS, 

5616 So. Troy St. 
Tel. Prospect 6920

cimentuotas bcizmantas,

leng-

PARDAVIMUI biznio kampas, 50x 
125, krautuvė, 3 flatai, 3 karų nrurj- 
nis garadžius, rendos $213 į mėnesj, 
taipgi 2 augštų mūrinis namas prie 
Union Avė., netoli 31 St. tiktai 
$27,500.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st & Wallace Streets 

West Thirty First State Bank Bldg.

PARDAVIMUI krautuvė ir flatinis 
namas, mūrinis, prie Halsted St., ne
toli 21 St. Labai gera vieta ,tiktai 
$10,000.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st & Wallace Streets 

West Thirty First' State Bank Bldg.

PARSIDUODA dviejų aukštų me
dinis namas, 6—5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas sale 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
'Phl.oOO. . piace

Į I i ■ -- : -------- ---

BRIGHTON PARK
Parsiduoda pigiai mūrinis na

mas 2 fl. po 6 kambarius su vi
sais' parankumais, beismentas ce
mentuotas. arti McKinley Pa’k<>’ 
arti karų linijos, už $9750. Kam 
reikalingas pigus namas atsišaukit 

2440 Pershing Rd., 1-mas fl.

PARDAVIMUI viena geriau
sių vištų ir javų auginimo fer
ma; netoli nuo Chicagos ir eže
ro. Arba mainysiu į namą Chi- 
cagoje.
934 ‘Edgecomb Piace, Chicago

BARGENAS!
Parsiduoda naujas medinis 6 kaiv- 

jarių bungalow su cemento aukštu 
įeizmantu ir trepai iš vidaus į viršų 
ir apačioj, su uždarytais užpaka'i- 
niais porČiais. Kieto medžio užbaigi
mai. įjotas 30x126^ iš vienos pu
ses nebus arčiausio namo kaip 20 
)ėdų ir iš antros puses 6 pėdos ir tuš

čias lotas. Savininko statytas sau. 
Visi paskutines mados pagerinimai, 
atiduosiu už $4500, įmokėjimas cash 
ir tolesnis išmokėjimas pagal sutar
ties.

11135 So. Clifton Park Avė. 
Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI namas kuris atne
ša daugiau pelno negu kai kurių ban- 
cų bonai. Parduosiu 2 namu: mūri
nį ir medinį ant loto 411/£»x90, kiek
vienas namas po 4 flatus, prie Jeffer- 
son St., netoli Roosevelt Rd., kaina 
tiktai $6500. 2116 So. Millard Avė., 
Tel. Rockwell 9448.

Piano Lekcijos

PROGA BIZNIERIAMS
Lotas ant 69th St. ir Maplewood 

Avė. parsiduoda labai pigiai, nes ap
leidžiu miestą. Pamatykite Stenley 
Mickevičia, 3114 So. Halsted St.

ADAM GRIGAS AND CO., 
Phone nurhber Blvd. 4899

6 KAMBARIŲ cottage, fur- 
nace šildomas, elektra, 2 karų 
garadžius; rtetoli lietuvių mo
kyklos, kaina $6,900, pinigais 
$3;000.

6426 S. IMozart St.

PUIKUS moderniškas 2 flatu, 6-6 
kambarių, gražiai dekoruotas, ką tik 
užbaigtas, kieto medžio triminga', 
tile vanos, garu šildomas, gražioje 
vietoje, atsišaukite nedėlioj, kaina 
$15,500.

6108 S. Sac^amento Avė.
Tel. Rockvvell 4762

) Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
biu lekcijas ant pijanų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite pas mane. Kaina labai prieina
ma. Del platesnių informacijų kreip
kitės:

BRONISLAVA POŠKAITĖ,
4416 So. Sawyer Avė., 
Tel. Lafayette 4787
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Aušrininkų Ekskursija

1. Ekskursijos reikalas. 2. Cent
ro komiteto darbas. 3. Eks
kursijos pianas ir programa.
4. Žodis apie pačią ekskursiją.

Lietuvos socialistinė mokslei
vija susispietusi į Aušrininkų 
organizaciją ^sunkias dienas 
šiais laikais gyvena. Valdžios 
organai, dauguma mokytoj i jos, 
klebonų, vikarų ir jų sėbrų ar
mijos slopinte slopina ir perse
kioja kiekvieną mokslelvio-so- 
cialisto žingsnį. Mat juodieji 
gaivalai negali pakęsti, kad koks 
ten gimnazisšiokas prisigaudytų 
visokių idealų ir kenktų jų 
miesčioniškai-buržuaziškam ra
mumui. Užtat kiek galėdami 
kovoja su laisvėjančia jaunuo
mene. Bet pastaroji kupina 
idealizmo ir prakilnių siekimų 
mažai boja tų persekiojimų, 
dažnai rodydama daug 
mes ir pasiryžimo savo 
Ir užtat eina kova. Iš 
pusės galinga šių dienų 
vos “krikščioniškoji“ 
nė su visais savo tarnais, iš ki- 
os — neskaitlniga socialistinė 
moksleivija. Kova nelygi. Mo
ksleivija nukenti. Jos organi
zacijos išblaškomos, nariai eg
zaminais, tėvais, p dažnai ir ka
lėjimais terorizuojami, nemi
nint jau bažnyčios, kuri per sa
kyklas ir klausyklas veikia į 
nepageidaujamus elementus. 
Tokioje socialistinės moksleivi
jos padėtyje reikalinga didelė 
stiprybė, be ko visos jos organi
zacijos narių pastangos niekais 
nueitų. Apskritai, /kovotojo 
dvasios netrūksta, bet gera yra 
laiks nuo laiko atskirose kuopo
se stiprinti. šį darbą atlieka 
Centro Komitetas siuntineda- 
mas veiklesnius draugus įvai- 
riosna kuoposna paskaitas lai
kyti, kas daroma mokslo-žiemos 
metu. Gi vasarą moksleivija iš
siskirsto kas sau- čia taipogi 
reikia duoti paramos. To delei 
Centro Komitetas sumanė liepos 
mėnesio pradžioje suruošti visos 
Lietuvos Aušrininkų ekskursiją

sirodyti, o kas svarbiausia šį tą 
nuveikti, juo labiau, kad ir eks
kursijos programon įėjo vaka
rai, paskaitos, o vėliau ir mitin
gai, žodžiu darbas su visuome
ne, ką ne kiekviena ekskursija 
sugebėtų atlikti, o pastroji, kaip 
vėliau matysime visa išpildė su 
negirdėtu pasisekimu ir iš anks
to nenumatytais vaisiais. Dar 
tenka pažymėti, kad ekskursi
jos tikslas ją skiria nuo kitų 
ekskursijų. Čia reikalas susi
pažinti, susiburti patiems eks
kursantams ir taipogi šiuo ar 
tuo budu veikti į žemaičių liau
dį, o ne kaip paprastai ieškoti 
šabloninių nuotikių ir įspūdžių.

II. i
1. Kauno stotyje. 2. Kunigai su 

pavasarininkais grobia mums 
skirtą vagoną. 3. Važiuojame.
4. Šiauliuose. 5- Pirmas įspū
dis Žemaitijoj.

ištver- 
darbe. 
vienos 
Lietu- 

visuome-

paties auto-
“ Vedybos”.

pakvietė M.

Mat ekskursijoje moksleiviai 
iš įvairių vietų drauge praleis
dami porą savaičių gali suben
drinti savo siekinius, susipažin
ti ir šio to viens iš kito išmokti. 
Kad ekskursija butų turinin
gesnė Mariampolės Aušrininkai 
važiavo su pilnu prisi ruošini u
statyti d n teatro veikalus —Go- 
golio 5 veiksmų komediją “Re
vizorius” ir to 
riaus 2 veiksmę 
Centro Komitetas
Januškevičių (buv. Rusų Valst- 
Durnos atstovą, važiuoti kartu 
ir laikyti įvairiais klausimais 
paskaitų.

Iš kalno nusistatyta liepos 
rnen. 4 d. susirinkti Kaune, iš 
kur važiuoti gelžkeliu ligi Ma
žeikių, toliau Žemaičių Kalvari
jon, kame statyti du vakarus, 
iš ten pėkštiems vykti į Telšius, 
čia ir—vieną vakarą, dar — per 
Plungę—Palangon, kur suruošti 
vakaras, iš čia Klaipėdon ir eks
kursiją baigti. \

Jau liepos mėn. 3 d- suva
žiuojama Kaunan iš visos Su
valkijos apie 40 aušrininkų ir 
apžiūrinėjama Kauno reteny
bės, taipgi išklausoma V. Karo
so paskaita. Kaunijos aušrinin
kai, sulig iš anksto numatytu 
planu prisideda ekskursijon iš 
viso veik 60 žmonių grupė. Iš 
viršaus žiūrint į ekskursantus 
matyti energija, linksmumas, 
noras išgirsti ar siekti naujo, 
taipogi gal— inteligencija, mat 
čia važiuoja dauguma mokslei
vių aukštesniųjų klasių, kele
tas mokytojų, ką tik baigusių

Liepos mėn. 4 d. susirenka 
1 Suvalkijos aušrininkai Kauno 

stotyje, prisisega ekskursijos 
ženklelius, rūpinasi bilietais, at
skiru vagonu ir laukia trauki
nio.
rikų, ateitininkų, 
kų ir kitokio plauko “krikščio
nių”. Jie visi traukia Šiauliuos* 
na—pavasarininkų f kongresam 
Skaitliumi jų daug, bet vargu 
dvasia jie galingi.. Paviršutiniai 
žiūrint atrodo ištižusiai be ini
ciatyvos, sykis ir darbas reika
laują vadų pagalbos. Į mus žiu
ri šnairomis ypač dažinoję kas 
mes toki. *

Pagaliau stoties valdininkas 
nurodo mums atskirą vagoną 
ir ramiai sau, pasiėmę daiktus, 
traukiame į savo vietą. Tik čia 
nelaime. Keletas kunigų, klie
rikų, mergelių ir bobelių atsi
dūrę pirma mus užima skirtąjį 
mums vagoną. Aiškiname, kad 
tai aušrininkams skirta, kad jie 
gausią kitą vagoną. Niekas ne- 
begelbsti. Tada kreipiamės į 
stoties tarnautoją, kuris su di
deliu vargu iškrapšto “krikščio
nis” iš svetimo lizdo, čia menk
niekis, bet ryškiai rodo dabarti
nės Lietuvos šeimininko tipą— 
kurio tikslas pateisina priemo
nes.

“Krikščionims” paliuosavus 
vagoną susėdame, sudedame 
daiktus ir po ttrumpo laiko iš
važiuojame Kaunijon. Traukinio 
sžjfitatiis nepaprastai didelis, 
jis vežu virš normos 13 vagonų 

pavasarininkų* Mus vagonas 
pasitaikė viduryje šios masės. 
Žiūrime jų ūpo ir elgimosi. Ran
dame pažįstamų ir kalbamės, 
bet draugystė nesiriša, čia kal
tas kunigas stropiai dabojas 
kiekvieną savo avelės žygį, nors 
jaunuoliai — 
greitai su mumis 
socialistais susibičiuliuotų.. Ben
drai jų žmonės tai žalia medžia
ga, vežama šiauliuosna šiek tiek 
apdirbti, kad po tam turėjus 
kiek tobulesnius pastumdėlius. ‘

Musų dalis repetuoja “Revi
zorių” režisuojant gerb- J. 
Žiugždai, Mariamp. Kealės gim
nazijos mokytojui, kiti gi dai
nuoja įvairias liaudies ir revo
liucines dainas. 
Lietuvoje galima 
slaptai, bet čia 
nant, ir skaitlingai ekskursijai 
esant manome didelio pavojaus 
nėra, negi visus ekskursantus 
kalėjiman sukiš... nors gretimų 
vagonų kunigėliams tos giesmės 
ne visai tinka.' Ūpas visų paki
lęs. Laikas greitai bėga. Sto
tys viena Įpo kitos pyksta. 
Mums suvalkiečiams nežinomi 
sodžiai vienoje vietoje, dažnai 
pasirodo abejose gelžkelio pu
sėse. Javai vidutiniai, papras
tai tęsiasi ilgokais šniūrais.

Stotyje pilna kunigų, kle- 
pavasarinin-

keletą Kaunijos aušrininkų it 
mus ekskursija nuolat didėja-

Pagaliau atsidūrėme prie vie
no didesniųjų Lietuvos įmestų 
—Šiaulių. Oras buvęs visą lai
ką giedras čia prapliumpa lietu
mi. Kunigėliai su savo pavasa
rininkais nenoroms kraustosi iš 
vagonų, čia juos kamanduoja 
patsai šyeicarietis Dr. Eretas, 
iš kaleinos priimdamas kiekvie
ną vagoną. Nieko nežinodamas 
užkabina ir mus, bet pastebėjęs 
raudonus ženklelius pašoka kaip 
bitės įgeltas ir palieka mus ra
mybėje.

Pasistiprinę Šiaulių stotyje 
pietumis važiuojame Žemaitijon- 
Oras prasiblaivo. Saulutė vėl 
maloniai lydi musų ekskursiją. 
Tai šioj tai kitoj kupė girdisi 
musų ekskursantų dainos. Dai
nuojama kas papuola, bet dau
giausia revoliucines giesmes. 
Čia norima viens iš kito ir gies
mių kiek tobuliau išmokti, kad 
reikalui esant butų galima žmo
niškiau sudainuoti, nors ši min
tis niekeno nereiškiama, bet 
kiekvienas tatai jaučia.

Privažiuojame Papilės stotį, 
čia prasideda Žemaitijos
tas. Krašto landšaftas kiek pa
sikeičia- Dažniau pasitaiko vien
sėdžiai, javai geresni, pranyksta 
lygumos, kurias pakeičia nedi
deli kalneliai. Matyt kur ne- 
kur ir didesni dvarų trobesiai, 
apsodinti sodais. Jauti krašto 
turtingumą ir šiek tiek pakilu
sią kultūrą, kurios negalima ly
ginti prie aukštaičių. Pirmas 
Žemaitijos įspūdis geras, nors jį 
giliau ir netenka dar mums par 
žinti. Artinasi vakaras ir mes 
privažiuojame Mažeikių stotį.

III. 4 —

važiuoja iš gana toli aklai tikė
dami į stebuklingų vietų pagal
bą ar tai ligoje, ar tai kokioje 
nelaimėje.

Naktis visai užslenka ir mes 
šalinus kelio nieko neįspokso- 
darpi šnekučiuojamės, juokau
jame ir Jaiks nuo laiko užtrau
kiame kokią dainušką. Rim
tiems maldininkams tas ne labai1 
tinka.

Prie Kalvarijos miestelio lau
kuose ir prie ūkininkų stovi vir- 
tynės padvadų atvažiavusių į 
atlaidus. Per miestelį, nors ir

nakties metu, sunku pravažiuo
ti— visur žmonės, visur užimąs, 
maldos ir tt.

I

Iš Kalvarijos važiuojame ;į 
arti esančias ukes nakvynės. 
Mus vežasi patsai vežėjas į sa
ve. Po trumpo laiko privažiuo
jamo gana didelę ūkę, kame nu
budusi šeimininkė maloniai pri
ima ir išskirsto ką į lovas, ką 
šieną miegoti. Nustebinti taip 
širdingu priėmimu, sugulame ir 
ramiai užmiegame ligi ryto.

(Bus daugiau)

dentų ir profesorių tarpo. Vien 
tik kariuomene po senovei buvo 
paklusni ir kantriai pildė savo 
pareigas. Galų gale kai valsty
bės seimas taip pat pritruko 
kantrybės ir rengėsi priimti vy
riausybei nepasitikėjimo spren
dimą, jis vyriausybės įsakymu 
liko išvaikytas.

Tokiu budu vyriausybė gavo 
tūlam laikui liuosas rankas. Bet

aplinkui siaučiančios politinės 
bangos nežada nieko gero arti
mai ateičiai.

Kaip ten nebūtų, bet gyveni
mas po žemės drebėjimo šalį į 
tokias vėžes jau pastūmėjo. Da
bar vien tik nuo valdančiųjų su
manumo pareis, ar šalis bus 
stumta ir toliau į suirimo ban
gas, ar gudriomis ir apystovo- 
ms tinkamiausiomis priemonė
mis vesti ją į šviesesnį rytojų.

kraš-

1. Iš Mažeikių per Sedą į Žem, 
Kalvariją. 2. Atlaidai. 3. Nak
vynes. 1

pavasarlninkai
inoksleiviais-

Pastarosios 
dainuoti tik 

traukiniui ei-

Prie Mažeikių stoties laukia 
mus draugų-žemaitijos , aušri
ninkų, paruošti vežimai į ku
riuos susėdu traukiame link 
Kalvarijos. Važiuojame nepa
prastai geru vieškeliu- Apskri
tai Žemaitijoj keliai gana geri. 
Suvalkijoj to nėra. Čia kiekvie
nas ūkininkas turi savo kelio 
galą, kurį privalo taisyti. Su
valkiečių plentai blogesni už že
maičių pirmosios rųšies kelius. 
Mus veža linksmas jaunas ūki
ninkas—žemaitis. Noriai Pasa
koja arpie sa.-v<> kraštu ir klau- 
sosi musų kalbų. Ne viską vie
ni kitų suprantame, bet greitai 
susidraugaujame- Pasirodo, 
kad musų vežėjas yra mokslei
vis išmestas įš Telšių gimnazi
jos šeštosios klasės už bedievy
bę. Čia visai susidraugaujame 
ir bendrai juokaudami keliau
jame.

Šalimis kelio auga nepapras
tai geri javai. Viensėdžiai su 
gana gražiomis trobomis labai 
dažnai pasitaiko. Netrūksta ir 
girių. Vėl dainuojame ir kiek 
pabodus imame pasakoti anek
dotus, kurių žinovų musų veži
me netrūksta. Ir tam nusibo
dus žvalgomės į šalis tylėdami- 
Čia kiekvienas pastebime nepa
prastai didelį gausumą abejose 
kelio pusėse kryželių, snukelių 
ir visokeriopų stovylėlių bei 
inkilėlių su įvairiais dievukais 
ir šventaisiais. Čia suprantame 
dėl ko ta Žemaitija nuolat va
dinama “Šventąja’".

Bet vakaras nieko nelaukda
mas apglėbia gražiąją žemaičių 
gamtą ir nutraukia iš musų 
akių puikius ir dar nematytus 
vaizdus. Privažiuoj ame Sėdos 
miestelį, čia kiek pasilsime ir 
traukiame tolyn. Musų domesį 
atkreipia ilgos gurguolės veži
mų su patalyne ir daugeliu

Mariampolės mokyt, seminariją, I Taip pat miškai, pelkės, durpi- Į žmonių. Tuoj suprantame, kad 
keletas abiturientų, o taipogi— nai pasirodo ir išnyksta musų tai maldininkai važiuoja į ž. 
studentų. Su tokiu ekskursijos traukiniui belekiant. Didesnėse Kalvarijos atlaidus nuo savo 
sąstatu galima drąsiai visur pa-į stotyse prie mus prisideda po nuodėmių apsivalyti. Kai kurie

JAPONIJA
[“T.”] Kada išgirstame mi

nint japonų vardą, tai mums 
visada tas vardas rodosi simbo
liu kaž ko paslaptingo, rodosi, 
kad tai yra vardas kaž kieno 
gyvenančio visai kitokiomis gy
venimo taisyklėmis. Iš tikrų
jų gi, japonų ir Japonijos gyve
nimas plaukia maž daug tokio
mis pat vėžėmis, kaip ir kitų 
musų laikų didžiųjų tautų ir 
valstybių... Japonai turi tas pa
čias bėdas, tie patys vargai ir 
Tukumai mažesniam ar dides
niam laipsny vargina, kaip ir 
Europos valstybes.

Kadangi japonų tauta gyveno 
visai kitokiose geografinėse is
torinėse ir politinėse apystovo- 
se, tai, manau, įdomu bus mums 
bent bendrais bruožais apsipa- 
žinti su tomis apystovomis. x

Geografinė padėtis. Iš seno
vės “Užtekančiosios saulės ša
lim” vadinama Japonija, užima 
daug mažesnių ir didesnių salų 
tolimuose Azijos rytuose. Japo
nija turi viso 417.000 ketvirtai
nių Aildmetrų plotą. Taigi ji 
žemės plotu maž daug aštuonis 
kartus didesnė, negu šiuo metu 
nepriklausomoji Lietuva.

Japonijoje yra apie 47,000,- 
000 gyventojų. Be to Japonijoj 
globoje yra Korėja, su 218.000 
kv. kilm. žemės ploto ir 5.000.- 
000 milijonų gyventojų.

Kadangi visa šalies teritorija 
nėra suspiesta apie kurį nors 
vieną centrą, bet siaura juosta 
tęsiasi nuo pietų į tolimą šiaurę, 
tai ir jos klimatas labai įvai
rus. Pietinėje daly auga pal
mės ir noksta pomerančiai, o pa
čiuose žiemiuose didesnę pusę 
metų siaučia žiauri Sibiriška 
žiema. »

žemes paviršius kalnuotas, 
sėte nusėtas dar tebeveikiančiais 
ugnlakalniais. Todėl tik penk
toji tiulis visos teritorijos tin
ka žemės kultūrai. Kitą visą te
ritoriją dengia gražus, Japonijai 
charakteringi, spygliuotų ir la
puotų medžių miškai.

Gyventojų sudėtis yra veik 
išimtinai japonai. Tai yra mon
golų rasės tauta, prieš porą tū
kstančių metų iš Azijos, gilumos 
atėjusi. Niekeno nekliudomi 
savo salose japonai išlaikė ligi 
šiol didelėje grynumoje savo 
tautinį veidą ir dvasią. Būdami 
iš prigimties gan gyvo budo ir 
šviesaus proto, jie iš senų se
novės tvėrė savy tą kultūrą, tu
rėdami savu laiku tamprių ryšių 
su gretima kiniečių kultūra.

Japonai nustebino visą pasau
lį, kai devyniolikto šimtmečio 
pabaigoje, metę savo senobinį 
atsirubežiavimą, pradėjo veik
liai dalyvauti Europos kultūri
niame ir politiniame gyvenime. 
Stebėtinai trumpu laiku, į kokią 
50 metų, jie sugebėjo pramok
ti ir perimti visą vakarų Euro
pos civilizaciją, pasilaikydami 
drauge' ir savo senobinį kultūri
nį savytumą. Europiečiams tai 
atrodė tiesiog stebuklu: stab
meldžių tauta (japonai tikybi
niu žvilgsniu pasiskirstę yra į 
dvi tikybas; šintvistus ir budis
tus), sugebėjo umii laiku pasi
savinti visus musų dienų krikš
čioniškosios kultūros užkariayi- 
mus, neatsisakydami ir nuo sa
vo senovinio tikėjimo ir papro
čių, ir įvertindami pasemtas

gudrybes kur kas geriau už pa
čius europiečius.

Dabartiniu laiku japonų tauta 
yra kultūringa tauta pilnoje 
to žodžio prasmėje ir neatsilie
ka mokslo ir civilizacijos srity 
nė kiek nuo kultūringiausių Eu
ropos tautų. Bet jei dabar apie 
japonus kiekvienas šį tą žino, tai 
prieš rusų-japonų karą, apie 
juos dar visai mažai girdėjosi. 
Ir tik dėl to karo kai japonai 
įrodė, kad tautiniai tvirta, kul
tūriniai stipri tauta gali sėk
mingai grumtis su kelis kartus 
tvirtesniu ir skaitlingesniu skai
čiumi priešu, tik tas karas ga
lutinai pravėrė akis lig šiolei 
visai apjąukusiai rusų caro val
džiai.

Pasauliniam kare Japonija di
delių užsimojimų nedarė. Ji pa
sitenkino vokiečių svarbiausio 
rytų Azijos uosto pasisavinimu. 
Maži laimėjimai, bet maži ir 
nuostoliai. Taigi šios baisios 
keturių metų grumtynės japo
nams praėjo be žalos. Bet liki
mas rengė jiems kitą labai skau
dų smūgį.

žemės drebėjimas, ištikęs Ja
poniją praėjusių metų rugpjū
čio mėnesy, padarė japonams 
daugiau žalos negu galėjo pada
ryti didžiausis ikaras. Nors, 
bendrai imant, žemės drebėji
mai buvo visuomet japonų kas
dieninė duona, nes pasikartoda
vo veik kasmet, bet šis pasku
tinis buvo be galo aršus. Jo auka 
buvo Tokio, japonų sostinė ir 
jos svarbiausias uostas Jokaha- 
ma. Katastrofa buvo tiek stai
gi, nelaukta ir taip didelė, kad 
iš tų miestų liko vien tik ruse
nančių griuvėsių krūvos, šimtai 
tūkstančių žmonių žuvo ar tai 
griuvėsiuose, ar tai ugnies sū
kuryje.

Be to, kaip visuomet ir visur 
didžios nelaimes }4š&aukia šalę 

didžių darbų taip pat ir daugelį 
žemų, iki tol patamsiuose glu- 
dančių tamsių jogų. Valdžia, 
barono Goto vadovaujama, da
rė viską, kas galima, kad pa
lengvinus nelaimę: suteikė pini
ginių pašalpų, paliuosavo nuo 
daugelio mokesnių, patraukė vi
są šalies kariuomenę atstatymo 
darban. Bet nekantrumas ir 
nepasitenkinimas augo diena 
dienon, kol galų gale išsiliejo 
pavidale pasikėsinimo ant Japo
nijos sosto įpėdinio gyvasties. 
Pasikėsinimas nepavyko, bet 
vyriausybė, eidama senu japonų 
garbės kodeksu, prisiėmė už tai 
atsakomybę, ir atsistatydino.

Tas atsistatydinimas, žinovų 
nuomone, gali japonams atsieiti 
ne pigiau už buvusį žemės dre
bėjimą; nes Goto ministerių 
vietą užėmė suvis nepasirengę 
ir nesugebą ieškoti naujų kelių 
žmonės. Pradėjo jie nuo griež
to karo stovio paskelbimo visoje 
šalyje nuo studentų ir darbinin
kų jaunuomenes persekiojimo. 
Bet, “karo stoviui esant kiek
vienas asilas sugebės valdyti”,
arba “durtuvu galima visko at- nemažiau juokingų randame ir 
siekti, tik nepatogu ant jo atsi- karaliaus bei karalienės apren- 
sėsti”, sako patys japonai, ir 
nepasitenkinimas nuolat auga. 
Prieš vyriausybę į kovą stojo ne 
tik socialistinių ir komunistinių 
obalsių šalininkai; jiems talki
ninkauja, nemažiau pasiryžimo 
pilni, jaunieji tautininkai iš stu-

Senovės Ispanų Išdidumo 
Papročiai

visuome- 
šiaip ap- 
pirmeny- 
paprastai

tikras išdidu-

įsižeistų 
nuskros-

bet joki

[“T.”] Kiekvienos 
nės turtingesniųjų ar 
dovanotų ypatingom 
bėm sluogsnių tarpe, 
pasireiškia tam
mas bei lydinti jį papročiai eti
ketu, arba kitaip “geru tonu” 
vadinami.

Taip, senovės bajoras nega
lėjo vesti muzikės, nes tai butų 
buvęs prasilenkimas su esamu 
etiketu. Panašiai, salonų sko
nyje išauklėtam žmogui griež
čiausiai draudžiama griebtis 
peilio pagelbos, valgant žilvį; 
galima veikti tik šakute nes to 
to reikalauja etiketo taisyklės.

(žuvis, matyt, labai 
jeigu kuomet peiliu jai 
tum galvą).

Kaip ten nebebuvę,
tauta žemės rutulyje nebuvo gai 
tiek vergiškai suvaržyta etike
to pančiais, kaip ispanai, šian
dien dar šio krašto diduomenės 
rūmuose rasis nemaža įvairių 
įvairiausių “delikatesų”, bet jie, 
palyginus su senovės etiketo pa
pročiais, viešpatavusiai^ monar
cho rūmuose ir šiaip jau didikų 
tarpe, atrodo išblyškusiu šešė
liu.

Kad aiškiau išsivaizduotum, 
kokių kvailybių butą aname 
krašte, paduosiu čia keletą pa
vyzdžių.

Dar XVIII šimtmetyje, jei 
nenorėjo didikas būti laikomas 
blogai išauklėtu, nedrįso keltis 
iš lovos ankščiau vidurdienio. 
Toks paprotys laikėsi daugiau 
dviejų šimtmečių.

Ištisos eilės grandų (ispanų 
magnatai) gimė ir augo, mirė ir 
vėl gimė, nematydami skaisčio
sios saulutės tekėjimo.

Ar ne didvyrių butą? Ar ne 
ryškus kantrumo ' pavyzdys? 
Gaila tik, kad nedėkinga istori
ja nė vienos pavardės šių pasi
ryžėlių neįtraukė į kankinių ei
les.

Tik filosofas Jonas Jokūbas 

Roussau (Ruso), savo jpui- 
kiais auštančio ryto bei tekan
čios saules aprašymais, nugalė
jo dviejų šimtmečių autoritetą, 
kuris reikalavo gulėti lovoje iki 
vidurdienio.

Panašaus beveik turinio buvo 
begalės kitų papročių, kuriuos 
nėra galimybės vardinti- Pakan
ka jau to, kad net atsilankymas 
bažnyčion buvo irgi tam tikro 
etiketo varžomas.

Taip, kiekvienas grandas lai
kė save aukštesniu už kitus, ir 
samprotavo, jog jam vienam iš
imtinai priklauso teisė iškilmin
gai įeiti bažnyčion pirmuoju. 
Čia prasidėdavo tikros lenkty
nės. Del jų dažnai kildavo vai
dų, ginčų kartais net kruvinų 
peštynių.

Vienas Neopolitanijos vice- 
karalius pamaldų metu, pastebė
jęs vyskupą atsiklaupus ant 
dviejų paduškaičių, pasipiktino 
ir apleido bažnyčią. Mat, jis 
samprotavo, jog jam tik vienam 
priklausė teise klūpėti ant pa
duškaičių.

Tarp daugelio kitų papročių,

ta rūmų tarnais, net ir svečiais 
dar prie stalo, prie jos artinosi 
virtinė, taip vadinamų, garbės 
damų. Pirmos dvi jų lindo po 
stalu ir nepaprastu atydumu 
avė karalienei kojas, smaukė 
pančekas, atliekant visas kitas 
smulkmenas, neišvengiamas 
gražiąją lytį išrengiant.

Pradėtas nuo kojų darbas tę
sėsi toliau, iki nepasijusdavo 
karalienė apatiniuose rūbuose. 
Tuomet visos ponios sukibusios 
į vienmarškinę karalienę, gabe
no ją lovon.

Nurengimas bei aprengimas 
karaliaus reikalavo dar didesnio 
ceremonialo. Pakanka jau to, 
kad tas nemažiau svarbus negu 
karalienės nurengimo darbas, 
tęsėsi virš dviejų valandų iu tai 
kasdien.-.

Dvidešimts kunigaikščių kil
mės bei Ispanijos garbingų 
atstovų, kiekvieną kartą daly
vavo karaliaus marškinių apvil
kimo bei prausimosi iškilmėje. 
Be šios garbingos kompanijos, 
kuri turėjo betarpių reikalų su 
kalbamu ceremonialu, nemažiau 
buvo kitų, pasingų dalyvių, ku
riems likimas leido, saugojant 
karsto tylą, būti liudininkais. 
T*ai buvo būriai gražiausio plau
ko didikų, atvykusių iškilmių 
pasižiūrėti.

žinoma, jas galėjo matyt tik
tai išrinktieji.

Taigi, karaliaus nusirengimo 
bei apsirengimo metu, ceremo
nini meisteris vedė anuos didi
kus, kurie didžiausiai tylėdami 
sekė jo didenybės kiekvieną ju- 
dį. Panašus liudininkai buvo 
dalinami į 4 grupes: kuomet 
vieni pasižiurėjo, ėjo kiti t. ir t- 
Nemažesnėm ceremonijom ka
ralius buvo lydimas lovon.

Ir tai buvo tik vienas kitas 
šimtukas metų atgal...

Praslinkus eilei metų, busi
mosios kartos ir musų gyveni- 
me, l_>c abejo, įžiūrės nemaža 

keistų papročių, prieš kuriuos 
dabar bijoma net išsižioti..-

—J. V-nas. .

S. Laucevičius.

JUOSTA
Man merguže skaistveidėlė 
Dovanojo juostą:
Iš varsų, kaip pievos gėles,
Iš šilkų išaustą.

Bėgo metai, daug dar juostų 
Kai kas dovanojo.
Tik tą vieną šilkų austą
Aš vis tenešiojul

O į žiaurią kovą stojant
Už gimtinės kraštą,
Aš skaičiau, nutilus šūviams, 
Juostos margą raštą...

Ir dabar prie mano lovos 
Kabo ji ant sienos, 
Man bylodama, kaip bėga 
Mano jaunos dienos...

Šypsenos

gimo—nurengimo “apeigose”.
Šisai be galo kilnus darbas 

buvo atliekamas akyvaizdoje 
skaitlingos publikos, lydint ne
paprastom ceremonijom-

Taip, lygiai 9 vai. vakare, 
kuomet karalienė sėdėjo apsup

Yra vyliugė šypsena,— 
ji rožė laimės ir svajonių, 
kad 'ji dievų kilnių dukra— 
be abejonių.

Yra ir pragaro kvaptis 
į veidą žemišką įdėta, — 
su ja ir dvasinė mirtis 
jau pažadėta...

—Leonas Rakštis.
Šiauliuose, 1924 mt.
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TETA FRIDĄ
Aš atsakiau, kad tai musų tei 

sėjas- '
apjiejau papūgąJ ' . " '< i

Teta irgi .priėjo prię durų ir
Petras Vaičiūnas.

—Bet aš, ačiū Dievui, visiškai 
sveika, — pastebėjo motina, — 
ir daktaras jokios ligos nesuran
da.

—^Ak, tie daktarai! — sušuko 
Jie nieko negalėjo sura- 

vargšą Juozą, 
Tankiai jie

su-

teisėją niekins, 
tai bus nepa-

kvietei ? nepa-

Mano motina tarė:
—Dieve mano, juk poryt te

ta Fridą atvažiuoja.
Ir ji taip giliai atsiduso, tarsi 

Bindingeris apie mano talentą 
kalbėjo.

O Anchen pastūmė nuo savęs 
kavos puoduką ir tarė, kad dau
giau nebenorinti ir kad mes 
greit įsitikinsime tame, jog teta 
visokiais budais 
ir apskritai visa 
kenčiama.

—Kam tu ją
tenkinančiai pastebėjo ji.

—Bet aš ją visai nekviečiau, 
— tarė motina:
met be jokio kvietimo atvyksta.

—Reikia ją stačiog išvyti, —< 
pastebėjau aš.

—Nereikia taip kalbėti apie 
tetą, — pareiškė motina, — 
neužmiršk, kad ji — sesuo tavo 
nabašninko tėvo. Ir išviso, tu 
dar perdaug jaunas.

—Bet juk ir jus neperdaug ją 
mylite, — tariau aš: — o prieg
tam, ji pradės dar skriausti tei
sėją, taip kad jis nebenorės ves
ti Anchen, o jai taip norisi už 
jo teketi. Pamatysite, kad ji 
jam pasakys, jog jo akys yra 
kreivos. ’ •, »

Čia Anchen deriko ant manęs:
—Jo akys visai nėra kreivos, 

tu niekingas vaike! Kaip tu 
drįsti kalbėti, kad aš noriu ženy- 
tis! Ir taip jau visi apie tai kal
ba. Ne, ne, man jėgų pritruks, 
aš eisiu iš čia ieškoti sau kitur 
vietos.

Mano motina pasijuto visai 
nelaiminga esanti ir sušuko:

—Ak, mano kūdiki, nereikia 
verkti! Duos Dievas, ir viskas 
laimingai užsibaigs, juk ir tetos 
atsilankymas nebus amžinas.

Tai įvyko pirmadienį, o tre- 
čiadeinį ji atvažiavo. Mes visi 
trys nuvykome į stotį, o mama 
vis kartojo:

ji juk visuo-

—Ancnm. pasitik ją su flyp 
sena veide, nes kitaip dar šian
dien galime nemalonumų susi
laukti !

Paskui suprunkštė garvežys 
ir teta iššoko iš vagono su šauk
smu: “Ak, Dieve mano! Ak, 
Dieve! Visi, visi čia! Kaip man 
linksima! Pagelbėkite gi man 
bagažą išnešti!“

Ji sušuko kam tai vagone, jog 
krepšis jos ir skrynia po suolu 
jos, ir maišas ant viršaus irgi 
jos, lyginai kaip ir naivėlis su 
papūga žemai. Koks tai ponas 
visa tai išvilko, ir ji padavė 
man, bet aš pareiškiau, kad 
skrynia perdaug sunki, ir aš ne
galėsiu ją panešti.

—Niekis, Anchen tau padės, 
—pastebėjo ji: — jus jauni ir 
tvirti. O savo Lorinką aš pati 
nešiu.

Paskui ji priėjo prie motinos, 
pabučiavo ją ir sušuko:

—Kaip man malonu, kad tu 
sveika! Aš tankiai susirupinu 
dėl tavo silpnos širdies. Tik at
sargiau, nejudink naivėlio — 
mano Lorinka negali to pakęsti.

Mama pažvelgė į skrynią ir 
surado, kad gal bus geriau sto
ties patarnautojui ją nešti, bet 
teta su tuo nesutiko:

—Ne, aš neleisiu tau bereika
lingai pinigus aikvoti: vaikai 
kaip nors jau ją nuneš.

Anchen bandė pakelti, bet be 
pasekmių: sunkumas neįmano
mas. čia kaip tik pasisuko Alo- 
izas — stoties patarnautojas — 
ir pats paėmė skrynią.

Teta dar kartą pakartojo, jog 
jai nemalonu mums išlaidas da
rytieji niekuomet nemah$i§į? 
kad Anęhen butų toki silpnutė. 
Bet; dabar ji prjsiminanti: juk 
Anchen ir kūdikystėje buvusi 
labai sipno sudėjimo. Tur būt, 
ji paveldėjo- širdies silpnumą 
nuo savo motinos.

teta 
sti ir pas mano 
kol jis nenumirė- 
teisybę slepia.

Pradėjome eiti namų link.
Einant keliu Anchen sukug

ždėjo man į ausį:
Pamatysi, Liūdnai, ji visai 

vasarai pasiliks.
. —Nemanau, — atsakiau aš, 

—jeigu ji norės pasilikti, tai aš 
jau sugalvosiu, ką nors, kad ją 
išginti.

I

Anchen tyliai nusijuokė. Pa
prastai mano pastabos ją ne
laiminga darydavo, bet šį kartą 
ji tyliai kvatodama paklausė:

—Ką tu manai padaryti?
,—Nežinau, — atsakiau aš.— 

Gal būt, įleisiu į papūgos nar
velį vandens velniuką arba pli
kai nupešiu papūgą, arba dar ką 
nors sugalvosiu; iškalno negali
ma pasakyti, kas reikia daryti 
—visų pirma reikia sužinoti, 
kas ją labiausia erzina.

Anchen sušnibždėjo:
—Jeigu tu ką nors sugalvosi, 

kad ji išvažiuotų, tai aš tau duo
siu dvi marki.

—Tai puiku. Bet tu privalai 
man vieną markę duoti dabar: 
man, gal būt, teks šiokių tokių 
išlaidų pakelti.

Ji prižadėjo man duoti vieną 
markę, ir greit mes atsidūrė
me namie-

Mudviem prisiėjo laukti prie 
durų: mama negali greit vaikš
čioti, ir jiedvi su teta atsiliko.

Įėjusi į namus, teta tarė:
—Ak, Dieve mano! Ant galo, 

aš vėl čia! Kaip viskas pas ta
ve gražu! Tu net kaurą įsitai
sei !

Mama tarė, kad žiemą kori- 
doryje labai šalta, ir ji paden
gė kaurą, kad savo sveikatą ap
saugojus.

—Tai nemažiau keturių mar
kių metrui, — įvertino teta.— 
O juk už pusantros markės ga
lima visai gerą gauti.

Ji nuėjo į savo kambarį, ir aš 
įvilkau jos daiktus. Ji padėjo 
narvelį ant stalo ir tarė papū
gai:

Štai mes ir čia, Lorinka! Tu 
pamatysi, čia bus gerai. —Pas
kui ji prispaudė lupas prie nar
velio ir ėmė ja vadinti: “Zu- 
zu! Kur mano Lorinka?’’ Papū
ga pakreipė galvą į šalį ir prisi
artinęs prie jos įdėjo snapą į 
burną-

Aš nebūčiau galėjęs to pada
ryti, jeigu ji butų davusi man 
visą maišą obuolių arba tortų.

Bet papūgos — tokie šlykš
tus paukščai: jos sutinka su vis
kuo. Aš galvojau, ar ji taip 
jau vikriai po narvelį bėginės, 
kuomet aš išpusiu jai kelias 
plunksnas iš uodegos. Taipgi 
bandžiau įsivaizduoti sau, kaip 
ji atrodytų, jeigu nusvilinti ją 
paraku.

Tur būt, teta dasiprotėjo apie 
ką aš galvojau, nes atsigrįžo į 
mane ir tarė:

—žiūrėk tu, niekadėjau, 'ap
sieik tinkamai su Lorinka.

O aš atsakiau.
—Taip, mieloji teta- — Ir aš 

tyliai prisiartinau prie narvelio 
ir surikau: “Lorinka, kur tu?“

Bet papūga pašoko į šalį, į- 
lindo į kampą, ir pakelė koją. Ji 
išvertė akis, tarsi numanydama, 
kad neužilgo aš ją pavaišinsiu 
palaku. s AšA išėjau, o teta nu-. 
xvyko pas mamą. «// > 
'.Tuo momentu man į galvą
naiija mintis atėjo/Aš mušlsku- 
binau į tetos kambarį irv iš ąso
čio pritraukiau pilną bumą van
dens. Aš priėjau prie narvelio, 
papūga vėl pašoko į šalį, ir aš

paleidau į ją geroką srovę van
dens, taip kad ji paslėpė galvą 
ir suplasnojo sparnais.

Paskui aš pasiskubinau
grįžti į kambarį. Mano motina 
padavė tetai valgyti, Ir jiedvi 
kalbėjo apie savo reikalus.

Teta sakė, kad jai prisieina 
labai atsargiai gyventi, nes ji 
gaunanti mažą pensiją, o kito
kių įplaukų neturinti. Dabar 
jai butų labai pravartu šis tas 
turėti, bet Juozas nieko nesu
taupė, nes labai mažą algą gau
davo, o priegtam jis dar rūkė ir 
du kartu savaitėje eidavo į re
storaną, Gi iš namų, nuo savo 
šeimos, ji nieko negaudavo, nes 
.broliai mokėsi universitete ir 
daug pinigų leido.

Į tai mano motina
kad mano tėvas būdamas stu
dentu visai nedaug tepraleisi ta
vo.

—Kodėl tu taip manai ?n— pa
klausė teta.

—Jis man apie tai tankiai 
pasakodavo, — Jis davė lekcijas 
gimnazijoje, o būdamas girinin
kų mokykloje, tarnavo dar re
petitorium pas vieną jauną ba
roną.

—Jis tik taip kalbėjo, — at
rėžė teta ir įdėjo į burną didelį 
dešros šmotą.

Mano motina 
pataisė plaukus

—Ne, Fridą,

atsakė,

užkaitovisa
ir tarė:

jis niekuomet
savo gyvenime nemeluodavo.

Teta išpradžių tylėjo, kram
tė dešrą ir trynė nosį.
prabilo:

Paskui

uždar- 
žinoti, 

kur jis dėjo įtiek daug pinigų? 
Ne, aš jau geriau žinau — juk 
mes, trys seserys, delei to tiek 
daug kentėjome! Todėl kad ne
buvo išteklių ir niekas iš musų 
negaudavo nieko.

—Kam tu kalbi apie tokius 
dalykus! — tarė mano motina.

—Ne, aš tik taip sau pagal
vojau, — atsakė ji, — o prieg- 
tam juk tai tiesa, štai, pavyz
džiui, asesorius Remer buvo į 
mane įsimylėjęs ir dabar jis pa; 
tarėjas Ansbache; jeigu aš bu
čiau turėjusi kiek pinigų, jis 
butų mane vedęs, o šiaip, žino
ma, man prisiėjo pasitenkinti 
pašto ekspeditorium-

—Bet juk tu buvai laiminga 
su'tavo Juozu — tarė motina.

—Amžiną jam atilsį! —sušu
ko teta. — Mudu labai buvova 
laimingu. Bet aš dabar bučiau 
buvus patarėja Ansbache, jeigu 
broliai nebūtų visus pinigus iš- 
aikvoję.

Man pikta buvo, kad ji 't<4 
kius dalykus kalba apie musų 
tėvą, ir aš jau buvau beprade
dąs galvoti, ar tik nereikėtų dar 
šiandien padaryti papūgai feler- 
verką, arba, gal būt, dar kartą 
į ją vandens srovę paleisti.

Bet tuo momentu teta atsi
kėlė, nes mano motina išėjo iš 
kambario, ir aš supratau, kad 
dabar ne laikas,

Teta ėmė. vaikščioti po kam
barį, viską atydžiai apžiūrėda
ma-

Po elnio ragais kabojo mano 
tėvo paveikslas. Tėvas tuo laiku 
buvo dar studentas. Ant galvos 
jis turėjo kepuraitę, prie šono 
kardą, o kojas dabino dideli ba
tai. Mano motina tankiai saky
davo, kad jis lyginai taip pat 
atrodė tąsyk, kai ji pirmą kartą 
pamate jį.

Teta apžiurėjo 
pastebėjo: ■<. ’ ?

—Na, dabar 
pinigus dėdavo, d

* Paskui ji-sustojo prie komo
dos, kur Anchen pastatė musų 
teisėjo paveikslą. Teta tuoj 
pastebėjo jį ir paklausė:

—Kas jis?

biavo, tai aš norėčiau

jas ?—paklausė ji. ,
Aš pasakiau, kad tai tas, ku

ris visuomet ateina kavos gerti, 
ir jį vadina daktaru Steinber- 
ger. Tą-syk ji paėmė pavėiks- 
lą į rankas ir kelis kartus tarė: 
“Taip, taip“. Bet jis, matomai, 
jai visai nepatiko: . t

Jis perdaug jau mažai plaukų 
teturi. Priegtam jis žlibas, o 
veidas toks storas storas; mato
mai, jis mėgsta įsikaušti.

Aš, tiesa, ir pats Steinbergo 
nemėgau, — jis kartą pasakė 
man, kad aš mandagiau su se
seria apsieičiau, o kitaip jis gra
sino patampyti mane už ausų. 
Ir aš tankiai erzindavau An
chen, rodydamas, kaip jis savo 
kreivomis ‘ akimis žiuri; ir ji 
bliaudavo- ;

Bet dabar mane pikdė taį, kad 
ji blogai apie,jį kalbėjo, kaip 
lyginai nesigailėjo komplimentų 
ir mano tėvui. Išpradžių aš 
maniau eiti į virtuvę ir papasa
koti apie visa tai. Bet tai butų 
sutrukdę pietus, nes moterys 
tokiuose atvejuose visuomet iš
bėga, pradeda žlembti ir paskui 
joms prisieina šlapias akfB plau
ti. Ir aš nutariau papasakoti 
tai paskui, po pietų.

Čia įėjo į kambarį mano moti
na, ištiesė tetai ranką ir tarė, 
kad pirma ji be reikalo pasi
karščiavo; ji jaučianti, kad ne
reikėjo pykti, ir dabar viskas 
praėjo.

Teta patrynė sau nosį ir tarė, 
kad, žinoma, negerai ciel teisy
bės pykti. Ji didelė storžeivė, 
ta teta Fridą-

Aš išėjau iš kambario, ir mo
tina sušuko:

—Tu kur, Liudai? Mes 
sėdame prie stalo.

Aš atsakiau, kad man
reikia pažiūrėti vieną žodį: aš 
užmiršau jo reikšmę.

Mano motina maloniai nusi
juokė ir tarė, kad tai geras da
lykas, ir kad tuoj reikia padary
ti tai, ką sumanei.

O tetai ji pasako:
—Žinai, Fridą, aš manau, mu

sų Liudas dės visas pastangas, 
kad gerai mokytis gimnazijoje.

Garsiai belsdamas batais, aš 
daejau iki savo kambario, o iš 
ten, labai įsigavau į tetos kam
barį.

Papūga mane tuoj pastebėjo, 
nušoko nuo savo karteles 
lindo į kampą, 
tųjų prisipiliau
dens, priėjau ir iš dviejų 
jų taip apliejau ją, jog nuo jps 
sparnų ėmė vanduo tekėti-

Ji užmerkė akis- ir pradėjo 
desperatingai švilpti, lyginai 
kaip aš, kai įdedu į burną du 
pirštu iš šaukiu: “Lora!”

Aš pasiskubinau išbėgti lauk, 
ir savo kambaryje atsisėdau 
prie knygos. Papūga dar kartą 
sušvilpė, ir čia aš nugirdau, 
kaip prasivėrė durys, ir teta, 
skubėdama į savo kambarį ta-

tuoj

tuoj

O kas kitas? ; \ V 
—Nežinau,— atsakiau ūš,’— 

gal būt ,tai Michel Schreiner,— 
jis turi pompą, kuri labai toli 
vandenį numeta.

Teta liepė man sekti paskui 
ją — ji būtinai turinti tą daly
ką ištirti. Kartu ėjo ir mano 
motina.

Kaip tik mes įėjome į kamba
rį, papūga paslėpė gal'vą po 
sparnu, garsia4! sušvilpė, o pas
kui įsmeigė savo akis l mane.

•—Na, matai, — suriko teta: 
—tai buvo jis! Mano Lorinka 
toki protinga!

Mano motina pasipriešino:
—Bet juk jis savo kambaryje 

mokinosi... ■
• —Tu visuomet savo vaikams 
tiki, — tarę teta: tojiel/jid" 
tokie blogi ir užaugo.

Aš pažvelgiau pro langą ir 
tariau, kad, mano supratimu, 
Michel paleido vandenį pro lan
gą iš už tvoros. Bet teta pareiš
kė, kad tai perdaug toli ir per
daug aukšta, ir priegtam, jeigu 
tai butų tiesa, tai ir langas bu
tų šlapias, o tuo tarpu jis yra 
visiškai sausas.

—Bet, Michel, — atkirtau aš, 
—stebėtinai gerai pataiko, o aš 
štai visai nemoku.

Tuo tarpu Anchen pavadino 
mus prie stalo, — zupe jau bu
vo paduota, ir mes nuvykome.

(Papūga vis dar tebedrebėjo, 
paleidusi sparnus, ir teta tarė:

—Nesibijok Lorinka. Aš ne
pavelysiu daugiau lieti vandeniu 
mano Lorinka.

Ir ji metė į mane baisų žvilgs
nį, papūga irgi baisiai pažvelgė 
į mane. O aš bandžiau sau į- 
sivaizduoti, kaip žiūrės į mane 
papūga, kai aš ją paraku pavai
šinsiu.

‘ (Bus daugiau)

Jis (nosį r lesdamas): — Reiš 
kia, viskas užbaigta? Ji: •- 
Taip. O laiškus - 
juos grąžinti?“ Jis
Mano nuomone, jie yra dar tiek 
geri, kad galima bus juos pa
naudoti ir antrą kartą.”

ar i i..s
- “Taip.

paveikslą ir

ąifKu, kur jis

Ant 
stiklinę

ir į 
grei 
va n 

atvė

Nesuprantu, kodėl Lorinka 
šaukia. ‘

Minutei viskas nutilo, o 
kui ji sušuko iš kambario.

—Tai biaurybė! Biednas

pas-

ma-

Ir ji garsiai pavadino motiną 
pažiūrėti, koki jos Lorinka šla
pi.

—žinoma, tai netikusio nie- 
kadčjo darbas, — kas gi kitas 
tai padarytų?

Tai apie mane ji kalbėjo.
Mama pažvelgė į mano kam

barį, o aš sėdėjau už stalo ir nu
daviau, kad mokinuosi-

Liudai, tai tu apleidai papu- 
gą-r-paklaųsė, ji- ....

Aš 'lyg' nįčko bežinodamas • pa-" 
kėliau akis nuo* knygos.

—Kokią'papūgą’? >
—Tetos’gi! .
Aš daviau suprasti, kad labai 

įžeistas. Kodėl tai aš visuomet 
visakame kaltas? Juk aš mo
kiaus. Ir staiga — sveikas: aš

y? A

Nuo Žemės Lig Saulių
t II . I>■'»-- I

Einant į platų pasaulį klajoti
Aš nusiskyniau sau rožę gauruotą, 
Kad neužmirščiau mylėt ir svajoti, 
Kad beklajodamas švęsčiau sau puotą.

Vos tik aš spėjau išeiti į svietą, 
Kažkas man jaunąją širdį įgėlė, 
Kažkas man padavė akmenį kietą, 
Kažkas apspiovė man žydinčią gėlę...

Aš bemylėdamas gražųjį svietą 
Džiaugsmą nešiau jam, kaip kūdikio širdį, 
Siūliau jam meilę, krūtinėj palietą/ • 
Jis gi tylėjo lyg, tartum, negirdi...

• v''

' J* ** ' * • • •Einant, toliau man linksmam sau per svietą, 
Vėl kaip ir pirma man širdį įgėlę...
Skausmą pajutęs krūtinėj palietą, 
Spaudžiu į širdį aš savąją gėlę...

Bet ir gėlė jau širdies nebegaudė: 
Nešant ją saulei per dykumų barą 
Man bepaliko dygliai tik pajuodę— 
Ir užmiršau aš pasaulį... negerą...

Šiandien aš, žemę pamynęs po kojų,
Saulių šaly auginu sau leliją, 
Vienas, kaip viešpats, džiaugiuos ir dumoju 
Giedras valdau sau sapnų karaliją...

Jeigu kam ilgu klajoti po^svietą, 
Jeigu kam siela nuo spausmo negyja, 
Neškit man ašarą, meilėj pralietą,— 
Aš jai praskleisiu Wtialtą leliją...

1923. XII. 6. [“T.“]

TRYS DIENOS LAIKAI.

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; )
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
8) — Salutaras pataiso sveikatą. j 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

ŠEŠTADIENIO 
NAUJIENOS
Dabar užima Nedėlios Naujienų vietą ir galima prienu- 

merouti skyrium nuo dienraščio 
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOS

Kainuoja Suvienytose Valstijose Metams $1.50; Pusei 
Metų $1.00; Lietuvoje ar užsieniuose Metams 

$2.00; Pusei Metų $1.25 »
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOSE

Telpa daugybė mokslinių raštų, apysakų, pilių, juokų 
ir žinių. Užrašykite šeštadienio Naujienas savo gimi
nėms Letuvoje ar j tokias vietas, kur dienraštis negali 
reguliariai pasiekti.
Del patogumo užsirašydami šeštadienio Naujienas 
iškirpkit ir naudokit šį kuponą:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Šiuomi siunčiu $................
sekamu adresu:

Vardas Pavardė ............
i • , l . . ...

•i‘ Adresąs * .................
L

Siuntėjo Vardas .........
V • ''

Adresas ......................

Data

ir meldžiu siuntinėti ŠEŠTADIENIO NAUJIENAS



Chemijos Pagrindai
Tarp įvairių medžiagos kitėji Svarbiausi jo postulatai šie: 

1) Kūnai dega tiktai gryname 
ore (taip Lavuazjė iš pradžių 
deguonį vadino-; 2) Degant 
grynas oras naudojamas ir su
degusio kūno svarumo prieaug
lius lygus to oro nustotų jam 
svarumui, t. y. sudegęs kūnas 
pasidaro tiek sunkesnis, kiek 
sveria to kūno prisijungęs de- 
duonis. 3) Degantieji kūnai su
sijungę su grynu oru paprastai 
duoda rūgštis, o metalai duoda 
“metalines kalkes” (metalų dū
dinius). Bendrai imant Lavuaz
jė savo darbais nušvietė tamsių 
ligi tol žinomų chemijos vyki
mų sritį. Pradedant Lavuazjė 
prasidėjo teisingas ir sis temati
nis mokymas apie chemijos me
džiagas ir jos vykimus.

Kiekvienam chemijos tikėji
mui įvykus, iš duotųjų medžiagų 
atsiranda naujų medžiagų, tu- 
rinčių kitokios fizinės ir che

minės ypatybės. Bendroji me
džiagos kiekybė ne pasikeičia. 
Tai aiškiai pažymi materijos 
amžinybės dėsnis Lavuazjė 
štai kaip formuluotas: niekas 
neatsiranda naujai ir niekas ne
nyksta; visa tiktai keičiasi. Pa
klausim, kokios to kitėjimo ri
bos?

Kad galėtumėm į tai atsakyti 
paskirstysim visus kitėjimus, 

arba kaip juos chemikai vadina, 
reakcijas trimis grupėmis.

Pirmojon grupėn įskaitysim 
tas reakcijas, kur iš kelių me
džiagų gaunasi viena arba ke
letas naujų medžiagų,

antrojon grupėn įskaitysim 
tas reakcijos, kur iš vienos me
džiagos gaunasi keletas naujų 
medžiagų, ir

trečiojon įskaitysim tas reak
cijas, kur iš vienos medžiagos 
gaunasi tiktai viena nauja me
džiaga.

Kol kas paliksim nežiūrėję 
pirmąją ir trečiųjų grupę, o su
stosim arčiau prie antrosios. 
Viena medžiaga, kuria mes pa
vadinsime “A”, be jokios kitų 
skirtingų nuo (jos medžiagų į- 
takos, tiktai fizikos veiksniams 
—šilumai, elektros srovei vei
kiant—skyla į keletą naujų me
džiagų “B”, “C” ir t.t. Iš čion 
galima pasakyti, kad medžiaga 
“A” sudetinesnė kai medžiaga 
“B” ir “C” ir tt. Dabar imsim 
skyrium kiekvienų naujai gau
tųjų medžiagų “B”, “C” ir t.t, 
jet, žinoma, grynų (be priemai
šų) ir pavešim ja fizikos veiks
nių — šilumos, arba elektros 
srovės veiksniui (žinoma kitų 
medžiagų ten irgi negali būti); 
tada kiekvienai įftiedžiaga “B”, 
“C” ir t.t. arba vėl skils į ke
letą naujų, dar paprastesnių 
(mažiau sudėtinių) medžiagų, 
arba ji nežiūrint į musų visas 
pastangas jų skelti aukšta tem
peratūra ar stipria srove, liks 
be atmainų kaip buvusi. Be to 
dar jeigu mes bandymų keliu 
patyrčin ktvd šios medžiagos ne
galima pasigaminti sujungiant 
dvi ar daugiau kitokias medžia
gas, tai tokis kūnas, kurs to- 
iau neskaidomas visų chemikui 

prieinamų būdų pagalba (t. y. 
šilumos, elektros srovės, ir kitų, 
apie kuriuos vėliau pakalbėsim, 
kai žiurinėsim įvairius chemijos 
atėjimų tipus) vadinasi pa
prastu kunu, arba elementu, o 
kiekvienas kitas, kurs galima 
skaldyti—vadinasi sudėtiniu ku
nu.

Pavyzdžiui imkim tų medžia
gų, kurių gyvsidabrio deginiu 
vadina. Tų gyvsidabrio deginį 
kaitindami gausim dvi naujas 
medžiagas — dujingąĄėįuonįJr 
; skystų ' metalą £ — /gyvsidabrį. 
Kiek mes/nekąitįnfsim ir kokių 
srovę ; neliesim per naująsias 
medžiagas ^skyrium, kitų j me
džiagų mes iš jų vis tik negau- 
sim. Be to dar mes nežinom 
tokios reakcijos, kurią nors ko
kios paprastos medžiagos viena

mų, vykstančių musų regimaja
me pasaulyje, chemijos procesai 
lošia visai žymių rolę. Jie yra 
įdomus kaip patys savaimi, taip 
lygiai ir dėlto, kad jais- remiasi 
daugelis įvairių technikos dar
bų ir įvairių biologijos bei geo
logijos įvykių. Gamtininkui 
dažnai reikia turėti geros pažin
ties su pagrindiniais chemijos 
supratimais ir jos vykimų dės 
niais, kad galėtų tinkamai su
prasti ir išsiaiškinti daugelį ky
bančių klausimų. Šiose siauro
se eilutėse pasistengsim nepasi- 
pažįstantį su chemija skaityto
ja bent siaurai supažintl su ja. 
Būtent, čion mes pasistengsim 
bent trumpai išsiaiškinti kokių 
bendrų žinių apie šiuos įvykius 
pavyko tyrinėtojams sučiupti ir 
koki dėsniai vadovauja tais įvy
kiais. *

Nežiūrint į tai, kad moksline 
chemija galima skaityti tikru 
tiktai devynioliktojo šimtmečio 
kūdikiu, reikia pripažinti, kad 
žmonija ir anksčiau jau mokė
jo surinkti daug įvairių chemi
nių procesų eksperimentalės 
medžiagos. • Epirizmas jokios 
teorijos nevacfovaujamas, arba, 
kas dar blogiau, būdamas klai
dingų protavimų įtakoje, kai 
kuriais atvejais, vienok, stcbS1 
tinai išnagrinėjo daugelį sudėti
nių ihemijos proiesų. Jeigu pa- 
imtumėm visą tų atskirų faktų 
ir tėmijimų sumų, kuri buvo li
gi pražydėsiant mokslinei che
mijai ir paklaustumėm kokios 
buvo iš tos faktų sumos bend
ros išvados, tai gautumėm šių 
dienų žvilgsniu žiūrint neperla- 
biausiai brangintinų atsakymų.

“įvairus kūnai gali cheminiai 
kaitaliotis; tam kaitaliojimui 
vykti reikia arba kitų medžiagų 
įtakos, arba šilumos veikimo; 
taip pat reikia išlaikyti ir kai 
kurios mistinės sąlygos (alche
mijos laikais ir ankščiau). Su
pratimas apie paprastus kimus, 
arba elementus, buvo labai ne
aiškus ir supainiotas. Nors 
daugelis faktų aiškiai rodė, kad 
kūnų keitimasis kitais yra ri
botas, ne begalinis įvykis, vis 
tik daugelis chemikų buvo įsi 
tikinę, kad galimas yra jei ne 
absoliutis, tai bent kur kas pla
tesnis medžiagų keitimasis. Šis 
įsitikinimas ypač ryškiai reiškė
si daugeliu bandymų pasigamin
ti aukso iš kitų, jo neturinčių 
medžiagų, ir mistiniu tikėjimu 
į filosofijos akmenį. Cheminių; 
įvykių kiekybinė pusė ilko visai 
nuošaliai ir buvo manoma, kad 
medžiaga galinti be pėdsakų iš
nykti. O į energijos išsiskyri
mą einant chemijos kitėjimams 
buvo beveik nekreipiama do
mės.

Taigi, nors jau ir buvo atski
rų, gana tikslių žinių apie kai 
kuriuos chemijos kitėjimus, bet 
bendras supratimas apie chemi
jos medžiagas ir jų pergyvena- 
muosius įvykius, buvo labai ne
aiškus.

Visiems žinoma kokių epocha 
chemijoje pradėjo prancūzų 
mokslininko Lavuazjė darbai. 
Jis pirmas aiškiai parodė kokių 
rolę daugelyje chemijos proce 
sų lošia viena oro sudėtinė dalis 
—deguonis. Jo pirmtakunai da
rė tūkstančius bandymų ir tėmi- 
jo įvairių medžiagos • kitėjimų 
ore, vienok negalėjo gerai išsi
aiškinti šituose ■ bandymuose, 
nes nepastebėdavo ir nesupras
davo, kad tie kitėjimai yra dar 
vienos, pašalinės medžiagos — 
deguonies įtakoje. Antras svar
bus Lavuazjė nuopelnas — tai 
,tas, kad jis chemijos vykymus 
tėmydamas naudojosi svarstyk
lėmis; jis prieš \ bandymų pa
sveria reaguojančios,5 t. y.'s tas, 
kurios veikia į viena kitų, me
džiagas, ir reakcįjų produktus, 
ir tokiu budu jis iškelia aikštėn 
kiekybę chemijos vykimų pusę. 

į kiti} veikdamos (arba, kaip 
chemikai sako reaguodamos), 
duotų skyrium arba deguonies, 
arba gyvsidabrio. Del to ir de
guonis ir gyvsidabris reikia 
skaityti paprastais kunais-ele- 
mentais.

Kitam pavyzdžiui imkim kad 
ir angliarūgšties kalkių skėli
mų (geras, baltas murmuras 
yra beveik visai grynos anglia- 
rukšties kalkės). Iš šitos me
džiagos gaunama dujingosios 
angliarukšties ir kietų, negesin
tų kalkių. Kaip angliarugštyje, 
taip ir negesintose kalkėse toli
mesnis skilimas labai sunkiai 
eina, bet užtat mes žinom, kad 
angliarūgštės galima pasiga
minti tiesiai jungiant anglį su 
deguoniu. Iš to padaroma iš
vada, kad angliarugštis yra su
dėtinis kūnas. Taip pat Ir kal
kių galima gauti tiesiai metalų 
kalci jų su deguoniu jungiant. O 
anglies deguonies ir kalcijaus 
negalima nei pasigaminti, j tin
gint kad ir dvi medžiagas, nega
lime juo, nei skelti, ir dėl to juos 
elementais pavadinta. Taigi an
gliarūgšties kalkės sudėtos iš 
trijų elementų: deguonies, ang
lies ir kalcijaus.

Skėlimo darbas, kurį chemi
kai atliko su daugybe gamtoje 
randamų medžiagų, galų gale 
privedė ligi to, kad jau surasta 
apie 88 elementai, kurių kiek
vienas skyrium imtas jau ne
skaidomas. Šis rezultatas mums 
duos galimybės nustatyti vienų 
chemijos medžiagų kitėjimų ri
bų: pasaulyje yra 88 jokiais, 
šiandien žinomais budais neskai
domi elementai; tie elementai 
nekitejanti ir vienas negali pa
virsti kitu.

Visos kitos medžiagos yra 
sudėtiniai kūnai, atsiradę dviem 
arba keletui elementų susijun
gus. Jei paimsime kurį nors 
kūną, by tik jis bus visai gry
nas ir neturės pašalinių prie
maišų, tai jį skeliant galima 
gauti tiktai tam tikrų elementų, 
arba sudėtinių kūnų, susitvėru
sių iš tam tikrų elementų, ne
žiūrint į tai kokia to kūno kilmė 
būti/. ^Pavyzdžiui ėmę keletą 
įvairiai gautų salietros rūšių 
skelsim juos kiek tik galima, 
tai nežiūrint į tai kad jie visi 
ne vienodi atsiradę, galų gale 
gausim tiktai elementus: azotą, 
deguonį ir kali jų. Salietrų ar- 
rant jokio kito elemento negali
ma gauti. Visais tais atvejais, 
kai iš to paties elemento gauta 
vairių elementų, be abejojimo 

buvo klaida: arba medžiagoje 
duvo įvairių priemaišų, arba tų 
medžiagą skeldami netyčiom 
įvesdavo pašalinių medžiagų. 
Tuo budu nuolat, daugelio tyri
nėjimų keliu nustatyta, kad vi
sai grynos, be priemaišų, me
džiagos turi visuomet vienodą 
kokybinį sąstatą, t. y. visada 
sudėtos iš tų pačių elementų. 
Iš čion išvada: viena medžiaga 
skiriasi nuo kitos tiktai tada, 
kai į jos sąstatų įvesta bent 
vienas toks elementas, kurs ne
įeina į anos medžiagos sąstatų. 
Vienu žodžiu nustatyta kokybi
nis medžiagų skirtumo priežas
tis.

Bet gali kas nors paklausti, 
ar negali atsirasti du ir dau
giau kunu turintieji tų pačių 
elementų sąstatą, bet savo ypa
tybėmis skiriančius nuo vienas 
kito? Taip, atsako praktiniai 
tyrinėjimai, yra daug kūnų 
(medžiagų) kurių sudėtinės da
lys yra tie patys elementai, vie
nok jie savo ypatybėmis nuo 
vienas kito, skinasi; pavyzdžiui 
taip i skirtingi f da)ykah kaip ^cuk
rus, karbolius ntgstis,.. spiritas, 
stearinas ir tik*yra tiktai fiš trijų 
elementų susidėję: ‘ iš anglies, 
•vandenilio ir deguonies. Tokio 
didelio skirtumo priežasties tuo- 
jaus pamatysim.

Taigi, kiekviena cheminiai 

gryna medžiaga visuomet sudė
ta iš tų pačių elementų. Pama
čius kokybinę tų medžiagų są
stato dalį (pusę) nenoroms ky
la klausimas apie kiekvieno 
elemento kiekybę reikalingą 

tai medžiagai ‘ sudaryti. Jeigu 
salietra susidėjusi iš azoto, de
guonies ir kalijaus, tai kokios 
tų elementų kiekybės (t./ y. po 
kiek) bus kad ir 101 grame sa
lietros? Ar gali kali jus, arba 
azotas, arba deguonis eiti į sa
lietros sąstatų vienu kart vie
nokioj kiekybėj, kitu kart kito
kioj? Daugelis praktinių davi
nių į tai duoda griežtų atsaky
mą: ne, grynos medžiagos kie
kybinis sąstatas visuomet vie
nodas. ’ Kokią salietrų mes ne- 
imtumėm, bet visuomet jos 101 
grame bus 39 gramai kalijaus, 
14 gramų azoto ir 48 gramai 
deguonies. Šis įvykis pastebėtas 
visiems kūnams ir išreikštas 
pripažinimu chemijos junginių 
kiekybinio sąstato pastosimo.

Be to kiekybinio junginių są
stato tyrinėjimai davė galimy
bės nustatyti ir kitą svarbų 
dėsnį. Kai paimta tyrinėti to
ki kūnai, kurie sudėti iš tų pa
čių elementų, bet savo ypatybė
mis skiriasi, tai pastebėta, kad 
tuos junginius sudarančių ele
mentų kiekybės yra tam tik

Įdėkite j Namus Apšildymo 
Reikmenis Dabar!

Buk tikras, žiūrėk tikros vietos ir tikro vardo
Musų vieta’ yra vienas blokas ilgumo, medinis namas, geltonai malevotas ir didele iškaba ant viršaus.

M. L EV V

j

MES ĮDĖTUMĖM, MES PADARYSIME TAI Už LA
BAI ŽEMĄ KAINĄ. MES TAIPGI PASKOLINAME 
VISUS REIKALINGUS ĮRANKIUS DĖL ĮDĖJIMO 
REIKMENŲ. DARYKITE DABAR IR SUTAUPY
KITE PINIGŲ IR TRUBELIO.
Mes taipgi turime pilną staką medžio materijolo labai 
žemomis kainomis. Bile kokį tavorą jus pirksite pas 
mumis, jei nebusite užganėdintas, mes permainysime 
jums arba jūsų pinigus grąžinsime į du metus laiko. 
Tai yra musų motto musų biznyje.
Pabandykite pas mus • vieną sykį ir mes tikriname 
jums, kad| jus nepirksite niekur kitur plumbingo ir me
džio materijolo, kaip tik pas mumis.
MES DASTATOME Į VISAS DALIS MIESTO IR 
APIELINKES, ĮSKAITANT WHITING, EAST CHI- 
CAGO, HAMMOND, INDIANA HARBOR, GARY, 
ROSELAND, BLUE ISLAND, WEST PULLMAN, 
CHICAGO HEIGHTS, BERVVYN IR KITUS MIEST 
ELIUS DYKAI.

——R 

ruose paprastuose santykiuose. 
Pavyzdžiui, yra du junginiai su
daryti iš anglies ir deguonies: 
anglies viendeginis ir anglies 
dvideginis- Pirmajame jungi
nyje 12 anglies dalių tenka 16 
deguonies dalių, antrajame gi 
12 dalių anglies tenka jau ne 
16, bet 32 dalys deguonies, t. y. 
dvigubai daugiau. Be to dar 
žinomi penki įvairus azoto de
guonies junginiai: kiekvienoms 
28 d. azoto pirmame junginyje 
tenka 16‘ deguonies dalių, ant
ram^ junginy — 32 d. trečiame 
—48 d., ketvirtame—64 d. ir 
penktame —80 d. deguonies, t. 
y. sdsijun’gusi kiekybė su 28 da
limis azoto santikiu 1:2:3:4:5. 
Tokiais faktais remiantis atsi
rado kitas svarbus cheminių 
junginių atsiradimo dėsnis, va
dinamas “pastovių santykių dės
nis”. Štai kaip jis skamba: Jeigu 
du elementai jungdamiesi vie
nas su kitu duoda įvairių jungi
nių, tai pastovus vieno elemen
to kiekis jungiasi tiktai su kar
totais kito elemento kiekiais.

Taigi matom, kad visa che
mijos junginių apimtis valdoma 
ir ribojama štai kuo; įvairus 
cheminiai kūnai galima skirsty
ti dviem grupėm: į elementų 
grupę ir į begalinę daugybę jun
ginių, sudarytų iš tų elementų'. 

Nelaukite nei biskio ilgiau, šaltas oras 
jau greitai bus čionai. Nelaukitt iki pas
kutinės minutos. Turėkite apšildomą na
mą kol dar šalčiai neatėjo. Jums kainos 
dabar mažiau pinigų ir turėsite mažiau 
rūpesčio.
Pašaukite mumis arba ateikite i 
ofisų ir mes maloniai pasiųsime 
mų apšildymo inžinierių, kad 
kiek tas viskas kainos, dykai.
MUSŲ INŽINIERIUS NURODYS JUMS
VISĄ DARBĄ IR TIKRAI PARODYS 
KAIP ĮDĖTI Į JŪSŲ NAMUS APŠIL
DYMO REIKMENIS PER JUMIS PA
ČIUS, BET JEI JUS NORITE, KAD

*

Statėsi r 22nd Streels
Telefonas — Calumet 0645 — Calumet 1692 ♦

Atdara vakarais iki 7:30 valandą vak. Nedėlioj iki 1:00 vai. dieną

Junginiams iš elementų atsiran
dant visada pildosi < cheminių 
junginių sąstato pastovumo ir 
pastovių santykių dėsnis. Che
mijos įvykių srities chaosas, 
tuo budu jau šiek tiek sutvarko
mas, nes rasta atsparos punktai 
—kokybinis elementų nekiteji- 
mas ir kokybinis bei kiekybinis 
chemijos junginių pastovumas.

Vadinas, kai elementai jung
damiesi sudaro keletą junginių, 
tai kiekvieno jų kiekybė tur tam 
tikrus paprastus santykius: 28 
dalims azoto tenka arba 16 da
lių deguonies, arba šio skaičiaus 
kartotinį (2, 3, 4 ir t.t. kartų 
daugiau). Deguonis kiekvieną 
kartų į junginius eina savo kar
totinėmis porcijomis: 16; 32 t. 
y. 2x16; 64 t. y. 4x16, bet ne 
25. 31, 57,-arba kuris nors kitas 
skaČius, kitaip sakant, elemen
tas eina į junginį tiktai tam 
tikromis kartotinėmis masėmis, 
bet ne kaip pasisekė, šis faktas 
jau iš pfadžių privertė chemi
kus pripažinti elementams Jun
giamuosius svorius. Šitais “jun
giamųjų svorių“ žodžiais su
prantama tos elementų kieky
bes, kuriomis jis eina į jungi

nius. Kad butų galima paly
ginti tarp savęs tuos elementų 
svorius už vienetą pasirinktų 
skaityti /elementas vandenilis, 

ir jojo jungiamasis svoris skai
tomasi. Tokiu budu deguonies 
jungiamasis svoris pripažinta 
lygus 8, kalijaus 39 ir t.t., ir ta
da į kiekvieną cheminį junginį 
pradėta žiūrėti kaipo į įvairių 
elementų keliatas jungiamųjų 
srovių jungių. Bet toksai būdas 
žiūrėti į junginių sąstatą pasi
rodė gana nepatogus; kai kurių 
elementų jungiamieji svoriai tu
rėdavo įvairaus didumo, žiūrint 
į tai, iš kokių junginių jis suži
nota, ir dėl to didelis žingsnis 
pirmyn buvo medžiagos sąstato 
atominės hipotezės priėmimas.

(Bus daugiau)

Tėvas: Kas-gi pas tave
taip ilgai viešėjo vakar vakare?

Duktė: — Tiktai Katrytė bu- 
y.o užėjusi, tėveb

Tėvas:— Tat pasakyk tai 
Katrytei, kad ji paliko savo pyp
kę ant fartepijono.

♦ •
*

Teisėjas į liudininką: —Kur 
Tamsta gyveni? Liudininkas:— 
Aš gyvenu pas savo brolį. — O 
kur Tamstos brolis gyvena? — 
Pas mane. Teisėjas užpykęs:— 
Bet kur gi Tamsta ir Tamstos 
brolis gyvenate? Liudininkas: 
—Mudu gyvename drauge, pons 
teisėjau. u
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SATYRA IR JUOKAI
( • ’ ■ v

SAPNAS
(Deklamacija)

Atsigulęs užmigau...
Dyvną sapną sapnavau- 
Rodos litų daug gavau— 
Puikų dvarą įgijau- 
Triobos puikios, o laukai— 
Tai pyragas ir taukai... 
Riebus, gražus gyvuliai, 
Arkliai tarsi aržilai. 
O tai dvaras, tai vieta! 
Kieme stovi karieta, 
Važis, šorai ir balnai! 
Puiku, ką gi sau manai... 
Sodnas—kriaušių obuolių, 
Slyvų, bliumų, spanguolių, 
Kuoplačiausias avietynas, 
Kuogeriausias žemuogynas... 
Šitoks dvaras—tai jau bent— 
Bus gerai jame gyvent;
Daug šeimynos, daug mergų..- 
Nebmatysiu jau vargų. 
Netikėtai tapsiu pons,— 
Sau gyvensiu kai klebons; 
Bus kas valgyt ir dėvėt-.. 
Ką čia jau ir bekalbėt! 
Bet kasžin kas kaip suriks... 
Iš miegų—kaip buvęs—plikis: 
Išgąstingai pabudau 
Ir labai išsigandau... 
Jokio dvaro nebradau-.. 
Kad tai sapnas— supratau; 
Iš piktumo pravirkau: 
Kam sapne aš jį pirkau?

—P. b.

*

Kunigas: — Sakau jums, kad 
degtinė yra didžiausias jūsų 
priešas. Girtuoklis: — Bet, ku
nigėli, juk pats mokini, kad mes 
turime savo priešus mylėti. 

♦ *

Čigonas, eidamas laike mugės 
pro arklį: “Kiek, ponuli, nori 
už tą arklį?’ ’

Ūkininkas: “šešių šimtų’’.
Čigonas: “Tai ko šešių šim

tų- gal centų?’’
Ūkininkas (piktai): “Taigi, 

centų’’-
* *

♦
Girtuoklis neša pinigus mi- 

šiom užpirkti už mirusios žmo
nos vėlę. Eidamas pro “mana- 
polę”, galvoja: “Hm!.. Juk jei
gu danguj — tai nebereikia, 
jeigu “pekloj“ — “nebemačys”, 
o jeigu “čyščiuj“ — tai tegu 
pasimoko! Eisiu verčiau ir iš
gersiu”. 

♦ ♦

Girtas žmogus voliojasi grio- 
vyj ir kalba pats sau: “Pone 
Dieve tu mano! Tai kur gi aš 
čia dabar esu? Jei danguj — 
tai nei šiaip nei taip, jei “pek
loj“ —tai nei šis nei tas, jei 
“čyščiuj“ — tai nei šio nei to.

♦ *
♦

Fizikos mokytojas, aiškinęs 
per pusę valandos apie perma
tomus ir nepermatomus daiktus, 
pagaliau užklausė: Juozuk, pa
sakyk man bent veiną daiktą, 
kuris yra permatomas?

Juozukas: — O gi baronka, 
pons mokytojau.

* *
Alkogolis prigirdė daugiau 

žmonių, negu jūrės.

Teisėjas: Tamsta, turėsite su
mokėti 100 litų pabaudos už lei
dimą šuniui bėgioti po miestą.

Kaltininkas: Pons Teisėjau, 
aš tiek pinigų neturiu. Ar ne
galėtų mano šuo už tai atsidėti ?

* *
; . *

Klebonas: Jonai, pasakyk, del- 
ko tu nenori būti kapų sargu?

Jonas: Dėlto, prabaštėliau, 
kad jau išseno žinoma yra pa
tarlė: “nekask kitam duobes— 
pats įkrisi!“

* ♦
★

Mokytojas: Vincuk, /suskai
tyk, kiek bus, jeigu aš padėsiu 
į pintinę 5 kiaušinius, o tu 3?

Mokinys: Ponas mokytojau, 
aš kiaušinių nededu-

* *
*

Ji: _ Taip brangus Praneli, 
šitoj vietoj pirmą kartą prisi
pažinai mane mylįs; čia tėtušis 
užtiko mus besikalbant, ar atsi
meni tai?

Jis: — Taip... hm! ar dar ir 
dabar tavo tėtušis turi tą lazdą?

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Sevcros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

b£l nevirinimo

sustiprinimo nusilpnSJusit} 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
mės.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

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

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

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

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

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

Mušiui pasibaigus, kapitonas 
klausia žydelio kareivio: — Na, 
Joške, kiek tu prisidėjau prie 
Šios dienos išlošimo?

JoŠkė: — Niu, pons kapitons, 
kaip aš jam užsimojau ant prie
šų, tai vienu kirčiu anam abu 
kojų nukirtau.

Kapitonas: — Tai kodėl jam 
galvos nekirtai, bet kojas?

Joške: '— Galvos? Niu, kad 
jam galvos jau nebuvo. Jam, 
turbut, kas kits galvą nukirto.

* *
, *

Pone į valkatą: — Toksai esi 
sveikas vyras, turėtum dirbti, 
bet ne valkiotis. ♦

Valkata: — Matai, poniute, 
aš esu vienas, neturiu nei pa- 
čios, nei vaikų, o jei kur darbą 
gaučiau, tai tik atimčiai! ko- 
sakyk man bent vieną daiktą, 
kąsnį duonos.

Garsinkite Naujienose

Vien tik Lietuviu krautuve

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELfi 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.
V-

PO GIMDYMUI KŪDIKIO
Su silpna ir skaudama nu
gara Mrs. Miller pagelbėjo 
vartojant Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound.

Rotan, Texas. — “Aš rašau jums 
ir duodu žinią, kad man pagelbėjo 

vartojant jūsų gy
duoles. Po gimi
mo mano antro 
kūdikio, mano nu
gara buvo silpna 
ir nuolat skaudė
jo, aš nusprend
žiau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vege 
table Compound, 
nes aš buvau skai
čiusi apie jas daug 
kad jos pagelbėjo

delei daugelio moterų. Mano nugara 
skaudėjo daugiau kaip metus laiko 
ir būdavo taip skauda, kad aš nega
lėdavau dirbti savo darbo, nes aš už
laikau namą dėl trijų ir skalbiu. Aš 
pasakysiu savo draugėms, jei jos tu
ri, panašią ligą, lai tuojau vartoja 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Jus galite vartoti šį mano- 
paliudyjimą paskelbimui laikrašty
je”. Mrs. C. R. Miller, R. F, I), 
No. 1, Box 76, Rotan, Texas.

Visos šalies platumoj pirkėjai Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound atsiuntė daugiau kaip 121,000 
atsakymų, kurie 98 iš kiekvieno 100 
gavo palengvinimą nuo vartojimo jų 
Pardavimui pas aptiekorius visur.

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

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

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthm-a, odos ligas, rūp
intą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepai 
ir serum yra suteikiama, ' įskaitant 
“60G arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

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

Valandos nuo'9 ryto iki G vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien. 

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State St. kampas Congress, 
2 augštas, Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D,

svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą aktų karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 Weist 47 th St.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantą be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Gaian tuo j ame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite iavi 
dantis, kad nekenkiu jūsų sveikatai-

1545 West 47th Street, 
Netoli AiHand Avė.

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurio silpndf akys, nervuotas, 

•jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padalo daug blogo.
Šiandie jum yta reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk

Dr CYucius, D C., Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. lįpo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

- LITTLE - 
SPINOGI7APHS

Kaip daržininko šuva, 
nei pats ėda kopūs
tų, nei kitam duoda " 
jų ėsti. 
Nusistatymas, kad 

sergantis žmogus ne
gali pasirinkti sau 
daktaro, yra klaidin
gas.

Kuomet žmonės ži
no, kad sveikata nea
teina gydant senais 
metodais; natūraliai, 
jie tuomet kreipiasi 
Chiropractic — tikras 
kelias į sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006

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

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo 
Inkstų, pūsles ir slapumo Ii

1 o
privatišką gydymui kambarių

čia atėję gauna 
geriausi Ameriko
nišką i* ^-aepe- 
jišką btžą gydy
mo. Diduti! skai
čiui žmoti'ą Ucy- 
domų kasdien per 
Dr. Rosi, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimai dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje
Priėmimo kambarys 500 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 6t8 dėl moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki i 

vai. vakare. Nedėlioj aut 
10 vai. ryto iki 1 vai. 
ną. Panedėlyj, seredc.V b 
■ubatoje nuo 10 v«L ryti 
iki 8 vai. vakare.

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Griswold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Grisvvold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo Šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti j j.

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GRISVVOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIU APTEKA
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St. ♦

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

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

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su nagarba.
JONAS MALACHAUSKAS.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
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 truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kąip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS

P. CONRAD
3130 So. Halsted St.

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

geriausiai.

gysaa h t a an a1 j j a a a'ifgą 
: Reumatizmas sausgėla ■

Nesikankykite ^avęs skaus- ■ 
1 mais, Reumatizmu, Sausgėla, ■ 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
1 — raumenų sukimu; nes skau- ■ 

dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo. ■ 

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- I 

! nėtas ligas; mums šiandie dau- 1 
— gybe žmonių siunčia padėka- 1 
H vones pasveikę. Kaina 50c per ' 

paštą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATOS”. augalais gydyties, J 
H kaina 50 centų.

■ Jusliu Kulis :
3259 South Halsted Street,

■ CHICAGO. ILL.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

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

Dr. W. R. 
Reghster,

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvįeno sergančio 
žmogaus draugas. 

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

Gyduolės išskiria
mos.

Neuž.ginČija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas iSgy- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
14 o s simptomus. 
Nei vienas žmo
gus nėra liuosas 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy_ 
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote 1 gydomas 
"nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas, Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite jj; 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, 
smagenų, 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 jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitia, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rdisĮis, Slinkimo plaukų, ' Pasididinusių 

„grufcolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kurj 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir atudeptų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerų ir teisingą gydymą: prisideki, 
te prie eilii$ užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterini, Anti- 
toksinj, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “606” 
ir “914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisenė- 
jusių ligų. Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 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 5:80 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po plet.

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

. (Imkite elevatori iki 12 augšto)
J
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Mr. I. Knovvitt He knows a bad guy when he sees one,




