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Naujas Lietuvos Kabinetas Sudarytas
Lietuva atremia užsienio 

spaudos šmeižtus 
aaaHMaMaaawMMaMaaaBMMMaaaa.MMB

Rusai reikalausią i š svetimų 
valstybių bilionų atlyginimo

Naujasis Lietuvos Ministeriy kabinetas
KAUNAS, birželio 18 d. [per Lietuvos Atstovybę 

Washingtone]. — Lietuvos Valstybės Prezidentas pa
tvirtino sekanti Ministerių Kabinetą:

ANTANAS TUMĖNAS — Ministeris Pirmininkas, 
Teisingumo Ministeris ir Vidaus Reikalų Ministerijos 
Valdytojas.

MYKOLAS KRUPAVIČIUS — Žemės Ūkio Mini
steris.

LEONAS BISTRAS — Švietimo Ministeris.
VALDEMARAS ČARNECKIS — Užsienių Reika

lu Ministeris.
VYTAUTAS PETRULIS — Finansų Ministeris.
PULK. TEODORAS DAUKANTAS — Krašto Ap

saugos Ministeris.
BALYS SLIŽYS — Susisiekimo Ministeris.

Rengiasi Olympiados rungtynėms

Geriausios plaukikės, surinktos is visu šalies daliu. Iš jų, nmgtynių keliu, bus išrinkta tik
roji plaukikių kuopa, kuri atstovaus Ameriką pasaulinėj Olympiadoje. Olympiada yra pašau-

Kanados paštininky 
streikas

Fašisfy auka Matteotti 
vis dar nesurandamas

Susižinojimas paštu visai para* 
lizuotas.

o

TORONTO, Ont., birž. 20. — 
Delei paštininkų streiko pašto 
tarnyba suparalizuota visuose 
rytų Kanados miestuose ir mie
steliuose. Ontarijos provincija 
kenčia dėl to skaudžiausiai, nes 
paštui neveikiant, arba labai 
silpnais teveikiant, visas biznis 
demoralizuotas.

ROMA, birž. 20. — Iki šiol 
vis dar nieko nežinia, kur yra 
parlamento narys, socialistų at
stovas Dr. Giacomo Matteotti, 

i kurs daugiau ne savaitė laiko 
buvo fašistų išvogtas.

Vakar vyresnybė, remdamos 
gautu laišku, kuriame buk buvę 
aprašyta kame yra Matteotti 
kūnas palaidotas, buvo nuvykus 
į nurodytą vietą ir kasinėjo že
mę, bet nieko nerado.

Prie streikuojančiųjų pašto
įstaigų tarnautojų vakar dar 
prisidėjo gelžkelio pašto tarnau
tojai.. kas visai dalykus pribai
gė.

Pašto Tarnauto., ų Sąjungos j 
atstovų derybos su dominijos | 
vyriausybe lig šiol jokių vais/ų!^ 
nedavė.'

Chicago ir apielinkė. — 
■die giedra, be didelės atmainos 
i temperatūroj; vidutinis mainą- 
sis. vėjas.

Sekmadieniui oro pranašas
dar nieko nepasakė, bet einant

Lietuva reaguoja į užsie
nio spaudos šmeižtus

KAUNAS, geg. 28. [Elta] —r 
Lietuvos Vyriausybė, reaguoda
ma į pasirodžiusius vokiečių 
spaudoj prasimanymus apie 
Lietuvą, įteikt? Vokietijos at
stovybei Kaune verbalinę notą 
tokio turinio:

“Pastaruoju laiku Vokietijos 
spaudoje pasirodo visa eilė 
straipsnių antilietuviško pobūd
žio. Nuo kelių savaičių vokiečių 
laikraščiuose nuolatos skleidžia
mos iš priešingų Lietuvai šalti
nių paeinančios melagingos ži
nios apie menamus Lietuvių 
užpuldinėjimus Vilniaus krašte, 
šiomis gi dienomis visoj eilėj 
Vokiečių laikraščių, karp pavyz
džiui, “Koenigsberger Allgemei 
ne Zeitung” (24-V-1924), “Deu
tsche Allgemeine Zeitung” (25. 
V., 1924), ‘, Koenigsberger Har- 
tungsche Ztg”. (24,V,1924 m.) 
Tilžės ir kitų miestų laikr. pasi
rodė žinios apie tariamą iš Lie
tuvos pabėgimą p. Petrulio, Fi
nansų Ministerio, su 1,500,000 
dolerių. Kai kurie laikraščiai

panašiai šmeižtų kampanijai 
sustabdyti.”

Kiek tenka patirti, Vokieti
jos atstovybe Kaune, gavus šią 
notą, tuoj telegrafavo vokiečių 
užsienių reikalų ministerijai 
Berlyne apie reikalingumą su
drausti šią nelemtą spaudos 
kampaniją, kuin gali pakenkti 
geriems abiejų kaimynių vals
tybių santykiams.

Rusai žada reikalauti bili
jonų atlyginimo

MASKVA, birž. 20. — Žmo
nių komisarų taryba įsteigė prie 
užsienio reikalų komisariato 
tam tikrą komisiją, kurios už
davinys bus surinkti ir peržiū
rėti skundus ir reikalavimus tų 
Rusijos piliečių, kurie medžia
giniai ar kaip kitaip nukentėjo 
dėl svetimų valstybių įsimaišy
mo į Rusiją 1918 ir 1921 metų 
laikotarpiu.

Komisija iškvotus ir sutvar
kius visus tokius ieškinius pri
statys atatinkamoms užsienio 
valdžioms, reikalaudama atlygi
nimo. Tie ieškiniai siekia bilijo
nus dolerių.

linės amatorių rungtynės visose sporto šakose. Lietuva joje irgi dalyvauja. Bet Lietuva ikL 
šiol menkai pasirodė, kadangi ten sportas dar nėra kaip Veikiant išvystytas.

kad esąs'portacijos,

(“Koenigsberger Hartungsche
Zeitung”), nepaisydami duotų

x * * I f * * i Socialistas, karo laiko ka prierašais stengiasi duoti nm- 1
tos ir Lietuvai kenksmingos 
prasmės panašiems absurdiš
kiems šmeižtams.

Piety Afrikos sąjunga ne
bebusianti valdoma smurto

BLOEMFONTEIN, Pietų Af
rikos Sąjunga, birž. 20. — Res- 
.publikininką vadas gen. Uertz- 
og’as, kuris dėl respublikininkų 
ir darbo partijų bloko laimėji
mo pastaraisiais parlamento 
rinkimais veikiausiai bus pa
kviestas sudaryti naują minis
teriją vietoj sumuštos Smutso 
valdžios, kalbėdamas viešame 
susirinkime pasakė,
būtinas reikalas, idant abiejų 
tautų žmonės, būrai ir britai, iš 
kurių vyriausiai susideda kraš
to gyventojai, veiktų visados 
bendrai.

Nors abiejų koalicijos partijų 
susitarimas formaliai esąs pasi
baigęs kartu su rinkimais, jis te 
Siaus esąs įsitikinęs, kad jos ir 
toliau ankštai koperuosiančios. 
Del vieno dalyko jis galįs pilnai 
Pietų Afrikos Sąjungos žmones 
užtikrinti, būtent tai, kad dau
giau kraštas nebebusiąs valdo
mas smurto pagalba.

linys paliuosuotas “Dviejų didžiausiu Rusijos 
budeliu atminčiai

LEAVENWORTH, Kas., birž.
Turėdama mintyje, kad tokia 20. — Socialistas Linu A. E.

Lietuvos, interesams kenksmin
ga vokiečių laikraščių kampani
ja nėra dviejų kaimynių valsty
bių interesuos ir gali pakenkti 
draugiškiems jų ryšiams, Užsie
nių Reikalų Ministerija turi 
garbės atkreipti Vokiečių At
stovybės rimto domėsdo į aukš
čiau minėtą nedraugingą Lietu
vai kampaniją ir prašyti skubos 
keliu pranešti savo Vyriausybei 
apie aukščiau išdėstytą dalyką 
drauge su Lietuvos Vyriausybės 
pareikšta viltimi, kad atatinka
mi Vokiečių organai ras galimy
bės padaryti atatinkamų žygių

Gale, žinomas Amerikos žurnali
stas, kurs karo metais buvo pa
smerktas septyneriems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo Fort 
Leavenvvorthe kaipo “slakeris”, 
šiandie tapo iš kalėjimo paleis
tas, nors bausmės pilnos dar ne
atbuvęs.

Jis yra jaunas ir gabus žmo
gus ir būdamas kalėjime įsigijo 
ne tik kalinių simpatijos, bet 
ir kalėjimo vyresnybės pagar
bos. Jo žinioj buvo kalėjimo 
knygynas, taipjau jis buvo įstei 
gęs ii’ patsai vedė mokyklą kali
niams.

BERLINAS, birž. 20. — Pet
rogrado universiteto studentai 
praeitą naktį, pririšo iškimštą 
Lenino pavidalą prie arklio uo
degos garsiajam Petro Didžiojo 
paminkle, ir padėjo parašą: 
“Dviejų vyriausių Rusijos bude
lių atminčiai.” Susirinkę ryto 
metu būriai žmonių stebėjos, — 
vieni juokės, kiti piktinos. Ko
munistai tuojau pašalino Leni
no pavidalą, o čeką areštavo dvi
dešimt septynis studentus. Jie 
busią pašaukti tieson, kaltinami 
einant įstatymu reikalaujančiu 
mirties bausmiės.

I Tarptautinė prekybos kon
ferencija Briusely

BRIUSELIS, Belgija, birž. 20 
— Birželio 23-^6 čia įvyks de
šimta tarptautine parlamentine 
prekybos konferencija. Delega
tų suvažiuos iš trisdešimt kraš
tų, tarp jų iš apie pustuzinio 
Pietų ir Centralinės Amerikos.

Konferencijos svarstymų pro- 
graman įeina muito dalykai, su
sisiekimo, patentų,. oro trans- 

tarptautinės sutar
tys dėl maisto dalykų produkci
jos ir maino, etc.

Anglija ir Franci ja siunčia 
skaitmieningas delegacijas, Jun
gtinės Valstijos tečiau nebus 
atstovaujamos.

Atidaroma]ai sesijai pirmi
ninkaus Belgijos karalius Alber
tas, kalbą laikys užsienio reika
lų ministeris Hymans.

13-os moty vaikas - 
tėvas

BERLINAS, birž. 20. — Drez
deno kriminalis teismas pa
smerkė šešiems mėnesiams ka
lėjimo merginą, susilaukusią 
kūdikio. Ji skundė kūdikio tėvą, 
kurs yra dar tik trylikos metų 
amžiaus vaikas. Teismas “tėvą” 
išteisino. Ta mergina, 24 metų 
amžiaus, tarnavo pas to vaiko- 
tėvo tėvą, v

Komunistą “Farmer-La- 
bor” konvencija pa

sibaigė
Ją kontroliavo komunistai, ir 

komunistai vieni pasiliko; ki
ti iš konvencijos pasitraukė.

ST. PAUL, Minn., birž. 20. — 
Naujoji komunistų nacionalė 
farmer-labor partija pabaigė 

j savo trijų dienų konvenciją, no- 
I minavus Duncaną McDonaldą 
į kandidatu į prezidentus ir Wil- 
liamą Boucką kandidatu į vice
prezidentus ir priėmus partijos 
platformą.

Partijos nacionalis komitetas 
dabar susirinkęs apsvarstys bu
simo veikimo budus.

Komitetas, susidedąs iš dvie
jų delegatų nuo kiekvienos val
stijos, išrinks vykdomąjį komi
tetą ir pirmininką, kurs, be ki
ta, turės vesti pertrakcijas dar 
su progresybės politinės akcijos 
konvencija, kuri bus laikoma 
Clevelande liepos 4.

Kelios dešimtys farmerių ir 
darbininkų delegatų, nepaten
kinti komunistų pilnai kontro
liuojamąja konvencija, taipjau 
dviejų valstijų — Minnesotos ir 
Nebrakos — delegacijos iš kon
vencijos visai pasitraukė.

DANIJA PRIPAŽINO RUSIJĄ

KOPENHAGEN, birž. 20. — 
Danijos užsienio reikalų minis
teris paskelbė sovietų Rusijos 
valdžios de jure pripažinimo 
dokumentą. Abiejų valdžių su
tartis pasirašyta Londone.

Orakulu ir šimtmetiniu Briuso 
kalendorium rytoj turėtų būt 
gražių gražiausias oras. (Tuo 
geriau, nes rytoj didelė šventė 
— didžiulis NAUJIENŲ Pikni
kas).

Vakar kaitrą kiek atvedi no 
būriai lietaus su perkūnija, že
miausia temperatūra buvo vidu-

CLEVELAND, O, birž. 20.— 
Vakar nuo karščio mirė čia pen
ki žmonės. Aukščiausia tempe
ratūra siekė 890.

dienį, 660, aukščiausia, trečią 
vąlandą po pietų, 820 F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džias 8:28.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 20 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $26,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos ,100 frankų ............... $4.70
Danijos, 100 kronų ............... $16.93-
Italijos, 100 lirų ....:.................  $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.43
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų $18.53
Olandijos, 100 florinų $37.44
Suomijos, 100 markių ........... $2.52 
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.75

Išrado budy persiusi pa
veikslus bevieliu telegrafu

PARYŽIUS, birž. 20. — Ed
uardas Belin, kurs išrado būdą 
persiųsti paveikslus ir fotogra
fijas telegrafo vielomis, dabar 
paskelbė esąs išradęs būdą per
siųsti paveikslus bevieliniu tele
grafu.

Prieš porą metų tasai pats iš
radėjas Belin išrado būdą per
siųsti bevieliniu telegrafu ran
kos raštą.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikadjų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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RYTOJ NAUJIENŲ PIKNIKAN
Justice ParK, Netoli Tautiškų Kapinių
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KORESPONDENCIJOS
Chicago Heights, III

Parapijonų neramumai.

gy-Chicago Heights parapija 
vuoja jau apie 13 metų. Per tą 
laiką jau suspėjo įšokti į skolą 
net iki 30 tūkstančių dolerių. Ir 
skolos netik ne mažėja, bet dar 
vis auga, nežiūrint to, kad para
pija metinių įplaukų turi 10 tū
kstančių. Nuolatinio vargoni
ninko neturi, nes klebonas neno
ri pinigų eikvoti. Paprastom 
dienom groja kokia ten lenkų 
mergaitė, žinoma, už mažą atly
ginimą, o nedėliomis, tai vienas 
senas, sulenkėjęs lietuvis. Prieš 
kelias savaites klebonas buvo 
paskelbęs, kad birželio 8 d. at
važiuosiąs vyskupas dirmavoti. 
Todėl, kurie nori 'kad jų vaikai 
butų dirmavoti, turi susirasti 
kūmas ir ateiti užsirašyti, užmo
kant iš kalno vieną dolerį nuo 
kiekvieno vaiko. Vaikų tėvai ir 
kūmos privalo prieiti išpažintin, 
įnešus išanksto pinigus. Išdalino 
taipogi konvertus, kad tą dieną 
žmonės įdėtų auką užrašydami 
savo vardą ir pavardę. Toms iš
kilmėms beto dainuosiąs labai 
išlavintas choras.

Nieko nelaukdamos moterys 
tuojaus pasigavo komitetą ir 
pradėjo jam išmėtinėti, barti jį, 
kam jis lenkus šaukė. Komite
tas teisinosi, kad nieko nežino
jęs; klebonas jo nesiklausęs. 
Klebonas darąs kaip jam patin
ka. Patikrinimui to visko, ko
mitetas nuėjo pas kleboną. Ta
sai akis pastatęs, atkirto nieko 
nelaukdamas: “Kam aš jūsų tu
riu klausties? Aš bosas ir darau 

“kaip man reikia, jus turit klau
syt ką aš sakau.” \

Taipogi nesenai, parapijonų 
mitinge, kunigas pasakė, kad 
jam reikia $300 pasiųsti vysku
pui statymui klioštoriaus. Visi 
šoko .protestuoti, bet kunigas 
pareiškė; “jus galit kalbėt kaip 
norit, aš neklausysiu nė vieno. 
Man reikia, aš ir pasiimsiu; jū
sų reikalas yra rengti balius ir 
kolektuoti bažnyčios naudai, kad 
neužsibaigtų kasa”.

Tuomet komitetas numojo 
ranka ir išėjo, palikdamas viską 
valdyti klebonui. Buvo išrinktas 
naujas komitetas, į kurį pateko 
nemokantieji nei rašyt nei skai-

rengė toms iškilmėms. žingei- 
daudamas, nuėjau ir aš užgirsti 
tą išlavintą chorą. Kadangi baž
nyčia jau buvo pilna, tai aš ga
vau vietos tik prie durų. Lau
kiu kada prasidės giedojimas. 
Po kiek laiko žiuriu, —prie var
gonų sustojo 'apie 12 lenkiškų 
merginų ir lenkų mokyklos se
suo, kuri ėmė grajiti vargonais. 
Nors vargonai leblogi, bet mu
zika neišėjo. Laukėm choro. Ta
sai kaip užtrauks savo čerškan- 
čiais balsais, tai net dantis ge
lia. žmonės pradėjo dairytis ir 
šypsotis. Moterys šniušdasi pus
balsiai tarpusavy ir ragina viena 
kitą eiti laukan, nes lenkai mu
sų bažnyčią užkariavę. Nekuriu 
išsitraukė iš kišenės konvertus 
ir išėmė pinigus. Apeigoms pa
sibaigus visu nerimaudami su
ėjo į gatvę ir ėmė skųsties, kam 
tuos lenkus užkvietė, kuomet 
pakankamai yra lietuvių mer
gaičių. Beto lenkėms reikėsią 
užmokėti 30 dol.

Bepigu vadovams, kurie turi 
avelių kirpimui.

—Buvęs parapijonas.

S. L. R. K. A. Seimas i
ISusivienjijimo Lietuvių Hy- 

mo Katalikų Amerikoje 38-tas 
seimas prasidėjo birželio 10 
Shenandoah, Pa. Prasidėjo ji^ 
pamaldomis, kurias atlaike kun. 
K. Olšauskas.

Seimas turėjo įvykti kiek vė
liau, 'bet tapo atkeltas, kad ga

ilėtų dalyvauti daugiau kuni
gu-

Seime dalyvavo apie 150 de
legatų, daugiausia iš Pennsyl- 
vanijos (kitomis žiniomis, sei
me dalyvavo 225 delegatai, ku
rių 21 buvo kunigai). Seimo 
pirmininku buvo Norbutas, pa- 
gjelbininku Šaučiunas, sekreto
riais J. Tumasonis ir Jiešmon- 
tas.

Antram posėdy buvo išklau
syti centro valdybos raportai. 
Pirmininkas pranešė, kad sten- 
giamąsi atgauti $40,000 pasko
lą Lietuvių Pramones Bendro
vei. Ta paskola sukėlė triukš
mo ir pereitame seime, nes ją 
duota be atsakančio užtikrini
mo. Pats pirmininkas J. G. Mi-j 
liūs pripažysta, kad paskolos 
suma ir palūkanos toli viršija 
vertę užstatyto to turto. Bet da
bar pasisekę padidinti užstaty
tą turtą, o pirmiau užstatytą
jį stengiamąsi išparduoti, kad 
kaip nors atgavus paskolintus 
tai B-vci pinigus. Pirmininkas 
be to nusiskundžia, kad ir.da-

RYTOJ

NAUJIENŲ
PIKNIKAM!

LINKSMUMAS, 
DRAUGINGUMAS, 
ŽAISMES.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

METINIS

PIKNIKAS

Tai rytojaus dienos programas metiniame 
visy naujieniečiy

NAUJIENŲ PIKNIKE

NORĖDAMI]
J PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
j NYTI VISADOS KREIPKITĖS INYTI VISADOS KREIPKITĖS b 

PAS MUS. TAS JUMS BUSV 
ANT NAUDOS. h

S.L FABIONAS 00,i 
J

i 809 W. 351h SI., Chicago
( Tel. BoJevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
I 127 N. Dearborn St., Room 111-11 
Į Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai
8323 So. Halsted SL 
Tel.: Boalevard 1810

I Valandos: nuo 8 iki 8 v. v. kiek-
I vieną vakarą, iiskyrus ketvertą* 
1 Nedlliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd 8t„ arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2552 

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

lentomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZtUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardayjido Dokumentus ir {galiojimui, 

f/j ' 7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

TelefoMji Canal 1017.

BRIGHTON PARK

Taigi visi rytoj važiuokime ir eikime i visų 
musu laukiamą linksmą Naujieny Pikniką.

Rengiamas

Lietuvių Piliečiy Darbininku Pašelp. Kliubo
Ned., Birželio 22, 1924

National Darže
Riverside, III.

Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga 50c.
Muzika J. PHILLIPS

Visus kviečia atsilankyti
NARIAI

GULBRANSEN
Registrojanti Pianai

VIENATINIS REGISTRUO
JANTIS PIANAS

Kokia didelė permaina yi’a padaryta dabar 
grojiklių pianų, kurie groja muzikos rolelius ir 
pėdais! Kad jus būtumėt apslpažinę su muzika 
vėliausios mados—apžiūrėkite REGISTRUOJAN
ČIUS pianus.

Kokių gerą ir puikią muzikos rūšį jus galite 
gauti su šituo nauju registruojančiu pianu! Kad 
patyrus, kaip galutinai tą muzikos idėja yra per- 
sikeitusi su šitos rųšies instrumentais — susipa
žinkite su Gulbransen.

Raktai yra nuleisti žemai, kaip ir ranka gro
jamų pianų — ne numušti žemyn, kaip senų 
grojiklių pianų, štai ką Gulbransen. registruo
janti pianai padaro! Jis užregistruoja jūsų tei
singą “dasilytėjimą” ant kiekvienos notos. Jus 
galit laipsniškai sušvelninti kiekvieną notą, ne 
vien, tik groti garsiai ar tykiai. Su tokiu tik
ru kontroliavimu, kaip Gulbransen teikia, jus ga

lite'lengvai reguliuoti jų tonus — atskirai, in- 
dividuališkai kaip pianistai kad daro profesio
naliame koncerto grojime.

Kodėl būti užganėdintu su abejotinos rų
šies muzika, kuomet su Gulbransen jus galite 
groti visą gyvenimą — visus jausmus — visus 
švelnius tonus, taip kaip geras artistas ranka 
grotų. \ t

Kodėl būti užganėwintu paprastu grojiklių 
pianu — kuomet už tą pačią kainą, ar pigiau — 
jus galit turėti instrumentą geriausi visais at
žvilgiais lengvai grojanti registruojanti Gulbran
sen.

A iainalriir' uito ir mes pasakysim jumskokiais lengvais išmo- IS1ŲSK1 lt bitų kojiniais jus galite nusipirkti Gulbransen.

Vardas
Adresas

Nacionaliai apkainuoti

$650 $575
Su išdegintu ženklu užpakaly

$495 $420
Jos. F. Budrik
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3343 So. Halsted St., Chicago

t ie e Park
(BUNSTRUPIENĖS DARŽAS) 

Netoli Tautiškų Kapinių

Važiuoti galima Archer gatvekaUiais, persi
mainant į Joliet gatvekarius; automobiliais- 
gi puikiausias kelias arba 95-ta gatve arba 
pro Lyons iki Archer ir Argo ir toliaus 
Archer.

Namų Bar genai
2 augstų mūriniai namai, puikiai užbaigti, pastatyti ant 
ekstra plačių lotų.
Namai gatavi gyvenimui.
Ateikite į musu ofisą nedčlioj ir mes maloniai parodysi
me, arba telefonuokite, mes maloniai prisiusime jums 
automobilip ir nuvešime jumis prie tų namų.

RUBIN BROS.
HOME BUILDERS

3804 So. Kedzie Avė Tel. Lafayette 6438 

Mes patarnausime jums teisingai kuomet jys sergate 
arba neturite darbo

IMI-; iii i < . II įįm; ( u; U. INAI 1

S. XV. BANES, Advokatas 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

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

Telephena Randolph 2990 
Rez. 3203 So. Halsted S*.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn Stn 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel,: Pullman 6877.

Tai. Dearbom 9057

A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisu vidurmiutyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washipgton St.

Cor. Washington A Clark

Hami Tal.i Hyde Park 8895

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS I 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St.
Tel. Central 6209

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Ar, T.Cicero 5036

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

MMMmMmmmmHmMamamami^

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

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

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

“v. w. Rutkauskas'
| Advokatas

28 Se. La Šalie St. Room KM
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chican.
Tel. Yards 4681

I J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Dcodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
'V...., . ----------------........................./, v,;

i^PIumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile- 
’ pili.. Jie bus brangesnis po menesio, 
gegužio. ' Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nUo /musų.
? PEOPLES PLUMBING AND 
5 ; ? HEATING S’UPPLY CO.
/ i 490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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KORESPONDENCIJOS Į
(TŲsa nuo 2-ro pusi.)

Ateikit į Musų
Didelį Banką

i’eoples ■•s®* Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė. 

CHICAGO
Gerai 
tuvių 
rainu

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

Pradėk taupyti dabar dėl ateities
Pradek taupyti su $1.00 šiame pirmame seniausia- 
me ir stipriausiame Lietuvių Valstijiniame Banke 
Amerikoje, ir taupydamas reguliariškai Jūsų pini
gai pasidaugįs ir bus džiaugsmas dėl Jūsų kad pra
dėjote taupyti šiame banke.

Atsilankykite ir susipažinkite su Valdyba šios 
Bankos, kurie su mielu noru suteiks jums informa
cijas dėl visų jūsų finansinių reikalų.

Siunčiame pinigus į Lietuvą doleriais arba li
tais, parduodame Laivakortes ant visų Linijų, inšiu- 
rinam namus ir rakandus nuo ugnies, darome pas
kola ir parduodame Pirmus Morgičius kurie atne- 

(nuošimti) į metus.

Kapitalas ir perviršis

$275,000.00
Banko turtas virš

$3,000,000.00

Metropolitan State Bank
1’0 VALDŽIOS IR CLEARING HOUS’E PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd [S ST.
CHICAGO.

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

South-Wesl Irusi and Savings
BANK

35th St., Archer and Hoyne Avė.
Valstijos valdžios

House
ir Chicagos Clearing 
Priežiūroj.

ant taupymų.
$3 į metus.

Apsaugos skrynutes

PINIGAI SIUNČIAMI Į EUROPĄ

Mes greitai užimsimo savo padidintą namą

Resursu virš penkių milionų dolerių

Mes teikiame paskolas dėl pirkimo 
namų ir žemės.

Atdara utarninke ir subatoje nuo 
6 iki 8 vai. vakare.

Kreipkitės prie lietuvio
Juozapo J. Krasowskio.

•viešą ir pajlegą suvedame i senus ir naujus namui, taipgi dirb
tuves. Caah arba ant iimoktjimo.

Pirm įtini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

| bar daroma neišmintingų in- 
vestmentų ir visai nepaisoma 
jo patarimų. S. L. R. 
bėra ne j registruotas 
valstijų ir tik dabar 
ma kiek rimčiau tuo 
ir tai tik niekusiose 
se.

Seimas, kunigams patariant, 
nutarė paskolinti $40,(XX) ŠV. 
Kazimiero vienuolynui Chica- 

goje. Centro valdyba irgi svar
stė tą paskolą, bet nedrįso pa
daryti nutarimą ir todėl pave
dė išrišti jį seimui.

' Vienas delegatas tapo paša
lintas iš seimo už tai, kad jis 
klurikališkus politikierius ku-j 

nigus pavadino klerikalais.
Naujon U. R. K. A. cen

tro valdybon dviem metams ta
po išrinkti:

Dvasišku vadovu — kun. J. 
Karalius iš Minersville, Pa.; 
pirmininku — Jonas Milius iš 
Pittsburgho; sekretorium— J. 
K.izi.s iš Wilkes Barde; iželi-1 

I ninku J. Stulgaitis; iždo glo
bėjais — J. Saliunas iš Water- 
bury ir V. Kiretauckas iš Wil- 
kes-Barrc.

Reiškia, naujoji centro val
dyba susidės veik išimtinai iš 
pcnnsylvaniečių, nes Pa. valsti
joj ta organizacija stipriausia j 

tarp mainerių. Seimas taip
jau svarstė ir paties centro | 
perkelinių iš Brooklyno į Wil- 
kes Barre, Pa. Tas pasiūlymas 
rado tokį didelį pritarimų, kad 
tapo nutarta pavesti tų klausi- j 
inų išspręsti pačioms kuopoms I 
— visuotinu balsavimu.

[Žinios apie S. L. R. K. A. II 
seimų ir jo nutarimus dar to
li nepilnos]. h

daugely 
pradeda* 
rūpintis,

Komunistu intribos 
ir nitilai

Btooklyn, N. Y. — Komunis
tai nerimsta, kad išsėdus iš 

i “Darbo” redaktoriaus vietos 
dabartinį red. d. V. Pošką. Jie 
vartoja visokius budus ir visi 
jiems geri. Prieš įvyksiančią 
Amalgameitų Unijos Konvenci
ją dirbo jie organizuotu budu, 
kad tik atsiekus to taip “svar
baus tikslo”. Kuone visuose lie
tuvių lokaluose buvo priimamos 
vienokio turinio ir vienokio su- 
redagavimo rezoliucijos, reika
laujančios prašalinti “Darbo” 
redaktorių. Tas rezoliucijų vie
nodumas reiškia, kad jos buvo 
gaminamos vienos mašinos —ko
munistų.

Nevisur kur buvo lengva to
kias rezoliucijas pravesti. Kur 
pasipriešinimas toms rezoliuci
joms buvo didesnis, ten komu
nistai pavartojo labai žmonėms 
mylinius argumentus delko V. 
Pošką reikia prašalinti. Pavyz
džiui, Brooklyne komunistai ar
gumentavo, kad dabartinis “Dar
bo” redaktorius nieko nerašąs ir 
nekritikuojąs Generalės Unijos 
Valdybos, čionai tiems ponams 
buvo gerai atkirsta ir nurodyta, 
kad jie ieško net pašalinuose 
laikraščiuose korespondencijų, 
kurios kiek nors paliečia Unijos 
viršininkų darbuotę daro verti
mus ir siunčia Unijos viršinin
kams tvirtindami, kad tai rašąs 
“Darb^” redaktorius ir šmeižąs 
Unijos viršininkus; ir prie tam r 
neužmiršta vis reikalauti redak
toriaus prašalinimo. Bet Unijos 
viršininkai ne koše penimi ir ge
rai suprato komunistų darbuotę.

Unijos konvencijoje Phila- 
delphijoj komunistai tuojau į- 
teikė tas rezoliucijas. Jų “sudru- 
tinimui” Brooklyno delegatas A. 
Jankauckas atsistojęs pareiškė,

Jel abejoti akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptumvCrtat 
Tai Boulav«H M81 
4fl4» 8. A.blaoS Ava 
KaaavM 47-taa tat.

S-raa hibaba

___________________________

NAUJIENOS, Chicago, UI
■■ I ■ ...........................

kad jie reikalaują pašalinti 
“Darbo” redaktorių juo labiau 
dėlto, kad jis savo editorialuose 
rašąs už tvėrimą korporacijų 
drabužių industrijoj, kad jis esąs 
pro-fašistas, kad jis nieko nesi- 
darbuojąs delei pačios Unijos ir 

I t.t. ir t.t. Vadinasi, čionais ko
munistai vartojo jau kitus “ar
gumentus” nei kad lokalų susi
rinkimuos. Nežiūrint to, kbnven
cija tų rezoliucijų nebalsavo, ją* Kitų kalbų laikraščiai, ro- 
tik pavedė Generalei Pildančią- dos, irgi pasipriešino.
jai Tarybai. G. P. T. tuojaus po

konvencijos turėjo savo posėdį 
ir tarpe kito ko svarstė šį klau
simą. Pasekmės tokios: kiek 
teko girdėt, kad nutarė jog visi 
svetimkalbiai Unijos organai tu
ri būti verčiami anglų kalbon 
prieš einant į spaudą ir priduota 
viršininkams peržiūrėt. Vadina
si, įvedama “True Translation”.

“Darbo” red. tuojaus tam pa
sipriešinęs ir pasiūlęs rezignaci-

Ar dabar “D.” redaktorių pa-

leis ar ne, tai nežinia, — žino
ma tik tiek, kad jis jau, rodos, 
apie tris kartus buvo pasiūlęs 
rezignaciją, bet nesurandant ki
to tinkamo tam darbui žmogaus 
jis vis pasiliko iki šiol. Komu
nistai jau kelis kartus buvo pa
siūlę savo Andriulį, bet “nežinia 
kodėl” jį dar iki šiol nebuvo pa
kvietę prie “Darbo”. Atrodo, kad 
Unijos viršininkai labai prastą 
nuomonę turi apie komunistus, 
o apie lietuviškus ypatingai.

—A. P. S.

>1. Blvd. 81M
ML Woitkewidl 

BANI8
AKU1ERKA

Puriu patyrimų 
Pasekmingai pa* 
amauju mote* 
ims prie rimdy- 

kiekvienam* 
itsitikime. Teikti 
apatiška prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soeth 
Halsted St.

<^=DR. HERZMAN

Besiartinant Liepos Menesiui
Yra svarbus dalykas kiekvienam aprūpinti sutaupytus 
Pinigus, kad jie neštų 6/2%, butų pilnai apsaugoti ir 
reikalui priėjus butų galima atsiiinti. Nieko Tamstom 
nekainuos tai sužinoti tik ateikite prie musu i Banką. 
Ponai: Czaikauskas, Šukys, Bagdžiunas ir Shimkus 
Jums kuogeriausiai patarnaus ir jausitės kaip namie. 
Siunčiame pinigus Lietuvon žemiausiomis kainomis.

CENTRALT’MANK
A STATE BANK

1112 West 35th Street

Turtas Virš $9,000,000.00.

Milwaukee Avenue
Motor Sales Co.
2504 Milwaukee Avenue

Pasiūlo nedeldieniui ir panedėliui speciali išpardavimą 
vartotų karų. Tai yra pasiūlymas didelio pinigų sutau- 

pinimo dėl atsakančių karų.

$75 iki $645
Mes turime 25 Ford karus. Kai kurie vartoti tik keletą 
mėnesių. Kainos yra žemesnes negu jus manote. Mes 
taipgi turime 20 Chevrolets kuriuos atiduosime labai 
žemomis kainomis, negu bile kokiame laike musų biznio 
karjeros už tos pačios klesos tavorą.

Kad šitą išpardavimą padarius labiau pasekmingu, mes 
duosime kreditą $10 kas atsineš šį apskelbimą ateida
mas pirkti musų karą. . .

Milwaukee Avė. Motor Sales Co
2504 Mihvaukee Avė.

Chevrolet pardavinėtojai per 7 metus.

____________________________________________________

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

Gydo įtaigias ir chroniškai ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausios metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisui.

Ofisas Ir Labaratorijai 102S W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

8419 So. Halsted St.
Va,., _10 A. M. ir po 8

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephons Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tol. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:88 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Proipuct 0011

/—
Phone Boulevard 8033 

Valandos nuo 6 iki 9 v.
3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

Francuziškas Daktaras
; 4

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland AveM ant 
viršaus Ashland State Bank"

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedčlioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

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

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette

r;ma..• .... ........



HSTOETOI, Šeštadienis, Birž. 21, 1924
HsjUMSUB^aas—aeisa—»i > 11 —.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newo 

Published Daily Except Sunday 
By The Lithuanian Newe Pub. Co., lat

jau patapo net užsienių rei
kalų ministeriu! Jisai nėra 
net pabaigęs augštesniojo 
mokslo.

Edltnr p. Crigaltla

1789 South Halsted Stxwt 
Uhicag®, m.

Telephone Boosaralt 850B
____ — — "I ■■■...M......■ ■!■■■. ......... III 11.1 

Subscriptlon Katėsi
per year in Canada.

$7UX) per year outaide of Chicag* 
$8.00 per year in Chicaco.

8c per copy. «

Entered ai Second Claii Matts- 
March 17th, 1914. et the Post Offict 
pi Chicago, III., undar the act o1 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, i&sklrian 
•akmadienius. Leidžia Naujieną Pt” 
droš*. 1789 So. Halsted SL, Chicag?’ 
ūl. — Telefonui Roosavelt 8633

Pirma užsienių reikalų 
ministerio portfelį turėjo 
vienas labiausia apšviestų ir 
gabių politikos veikėjų Lie
tuvoje, p. Ernestas Galvai 
nauskas. Bėda su juo buvo 
ta, kad jisai nesilaikė jokių 

I principų; iš socialisto liaudi
ninko pasidarė nepartinis, 
vėliaus pavirto klusniu kri
kščionių demokratų .įnagiu. 
Bet niekas neginčys, kad ji
sai vis dėlto buvo mokytas 
žmogus ir gerai apsipažinęs 
su Europos politika. Čar
neckis nė iš tolo negali su 
juo lygintis.

Deja ,reikia pasakyti, kad 
ir kiti pakeitimai ministeriu 
kabinete. anaiptol nepataisė 
jo kokybės. Jisai dabar vi-i 
sas susideda iš “antros ir 
trečios rųšieS talentų”. Su 
tokiu kabinetu kun. Vailo
kaitis kų norės, tų darys.

Dtsimosejuno Kalnai
Chicagoje — paltui

Metams........................... —------$8.81
Pumi metą ________— 4.00
Trim* mėnesiams .... ......... — 2.00
Dviem mėnesiam   ,. 1.50
Vienam minėsiu!__________ — .75

Chicagoje per neiioteju.
Viena kopija —.......   ■ — 8c
Savaitei------------------ 1 , 18c
Mėnesiui....................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams.............   $7.00
Pusei metą .......    8.50
Trims mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiam ....... ............. — 1.25

- Vienam mėnesiui ...............— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams ........
Pusei metą ............. ....
Trims mėnesiams ......
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.. Q

$8.00
4.00 
2.00

LIETUVOS ATSTOVY
BĖ WASHINGTONE pra
neša, kad naujas ministeriu 
kabinetas jau tapo Sudary
tas. Ministerio pirmininko 
vietų gavo Antanas Tumė
nas. Taigi pasitvirtina ta ži
nia, kurių “Naujienos” iš
spausdino keletas dienų at
gal. Kiti laikraščiai pakar
tojo tų musų žinių, kai kurie 
jų (pav. “Garsas”) net nenu
rodydamas, iš kur jų paėmė.

Pasitvirtina taip pat ir 
“Naujienų” spėjimas, kad 
valdžia bus sudaryta iš vie
nų klerikalų. Išimtis yra 
tiktai su susisiekimo minis
teriu, kurion vieton tapo pa
skirtas “nepartinis” Balys 
Sližys. Bet jis irgi yra kle
rikalų simpatizatorius.

Vienas portfelis tapo duo
tas “nepartiniam”, matoma, 
dėlto, kad krikščionys demo
kratai neišteko savo partijos 
žmonių, kurie tiktų į minis- 
terių vietas. Tas yra aišku 
da ir iš kito fakto. Antanui 
Tumėnui, be premjero vie
tos, pavesta da ir- kitu du 
urėdu, teisingumo ministe- 
rio ir vidaus reikalų minis
terijos valdytojo. Vienam 
žmogui (dagi nelabai ga
biam) tiek urėdų yra per 
daug. Bet tinkamo asmens 
į vidaus reikalų ministerius 
dar, matyt, nesurasta. Prem
jeras tur-but tiktai laikinai 
valdys tų ministerijų, iki 
bus paskirtas ministeris.

Sližys taip 
kabineto, 

kiton vie- 
apsaugos į

ministeriu,

Dauguma ministeriu yra 
paliktų iš senojo kabineto: 
teisingumo, žemės ūkio, švie
timo ir finansų, 
pat yra iš senojo 
tiktai perkeltas 
ton—iš krašto 
susisiekimo.

Tarpe naujų 
amerikiečių domę į save at
kreipia, žinoma, daugiausia 
Valdemaras Čarneckis, bu
vęs Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone, o paskui perkel-, 
tas į Londonu.į Tas ; ameri-' 
kiečių pažįstamulis avansuo
ja greit. Amerikiečių nuo
monė buvo tokia, kad jam 
yra per sunki ir ambasado
riaus vieta, o žiūrėk — jisai

FĘANCIJOS RADIKA
LAMS klojasi ne visai sli
džiai. ‘Senato pirmininku 
tapo/išrljįjdąs dauguma bal
sų konservatorius Deselves, 
turėjęs vidaus reikalų mini
sterio portfelį paskutinia
me “viendieniam” Poincarė 
kabinete.' Tai yra jau ant
ras radikalų' nepasisekimas 
po rinkimų. Pirmas smūgis 
jiems buvo, kai į respubli
kos prezidento vietų praėjo 
nuosaikus liberalas Gaston 
Doumergue, kurį rėmė deši
nieji, prieš radikalų kandi
datų Painleve. Naujoji 
Francijos valdžia* matyt, 
turės keblumų su senatu, 
nes jame dar turi nemenkos 
įtakos poincaristai.

Poincarė ‘šalininkai var
tos labai gudrių taktikų, 
remdami nuosaikiuosius li
beralus prieš radikalus ir 
socialistus. Ta taktika su
skaldė kairiųjų blokų augš- 
čiaus minėtuosiuose prezi
dento rinkimuose. Jame, 
beje, buvo didelių plyšių da 
ir prieš tai. Kairiųjų blo
kas susideda iš trijų srovių j 
—liberalų, radikalų ir soci

alistų. Jisai, kaip musų 
skaitytoja,! žino, buvo sucla- 

rytas tiktai rinkimams, kad 
nugalėjus nacionali blokų. 
Po to, kai šitas darbas bu
vo atliktas (ir atliktas su di
desniu pasisekimu, negu 
daugelis tikėjosi), tarpe kai
riųjų partijų jau ėmė reikš
tis žymių skirtumų. Pir
miausia įvyko nesusitarimas 
tarpe radikalų ir socialistų: 
pastarieji atsisakė dalyvaut 
valdžioje, nežiūrint to, kad 
radikalų vadas Herriot juos 
net raštu kvietė. Radikalų 
laimė dar, kad socialistai su
tiko bent remti jų valdžių,.— 
kitaip, tai kabinetas butų 
buvęs sudarytas iš liberalų 
ir konservatorių. • į 

Nuomanu, kad socialistai 
atsisakė eiti į valdžių, tikė
damiesi, kad tokiu budu 
jiems bus lengviaus atremti 
komunistinių demagogų agi
tacijų. Jeigu sočialistai da
lyvautų valdžioje, na, tai ko
munistai, žinoma, šauktų ir 
šauktų, kad socialistai esu 
“parsidavę buržujams”. Ar 
socialistams apsimokėjo pai-

syti tokių priekaištų, tai — 
klausimas.

Bet kuomet socialistai at
sisakė eiti į valdžių, tai ra
dikalų padėtis susilpnėjo, ir 
partija, stovinti į dešinę nuo 
jų, liberalai, ėmė linkti prie 
dar dešinesniųjų elementų. 
Šita situacija Poincarė ir 
pasinaudojo.

Tai yra nemalonu, bet vis
gi tame nieko tragingo nė
ra. Nacionalizmo viešpata
vimas Francijoje, kaip ten 
nebūtų, yra nuverstas; jo 
stipriausioji atspara, Mille- 
rand’as, tapo iššluotas iš 
prezidento vietos. Senoji 
Francijos politikos linija ne 
tik tapo sulenkta, bet, gali
ma sakyt, ir sulaužyta (su 
gana garsiu pokštelėjimu). 
Jeigu nulaužtųjį tos linijos 
galų da ir nepavyko nau- 
jiemsiems Francijos va
dams visai nutraukti ir nu
mesti į šalį, tai ir prilipdyti 
jį nebus galima, — nežiū
rint visų p. Poincarė pastan
gų-

Nors senasis nacionaliz
mas dar kurį laikų ir gy
vuos trukdydamas 'Europos 
susitaikymų, vienok jau da
bar eis klausimas ne apie tai 
vien, kaip nuo jo atsigynus, 
bet kaip jį greičiaus likvi
davus.

Likviduoti tas šlykštynes, 
kurias pridirbo buvusieji 

Į Francijos valdytojai pačioje 
Francijoje ir visoje Europo
je, vargiai bus galima' umu 
laiku. Pavyzdžiui, Franci
jos finansai: jie taip apsun
kinti milžiniškomis skolo
mis, kad be didelių mokes
nių negalima bus juos patai
syti; o didelių mokesnių 
žmonės nemėgsta, todėl tų 
finansų taisymo darbų rei
kės ištęsti ilgokam laikui. 
Finansinė Francijos padėtis 
neleis jai ir Vokietijos repa
racijų atsižadėti; o su repa
racijų klausimu yra surištas 
ir vokiečių Ruhro srities 
klausimas. Išlipti iš tos 
Ruhro balos, į kurių Poinca
rė ir Millerand’as įstūmė 
Francijų, nebus taip lengva.

Bet, kad ir visa tai eis pa
lengva, viski netenka abejo
ti, kad dalykai Europoje eis 
geryn, o no blogyn. Kuo
met gi dalykai taisosi, tai ir 
darbininkų judėjimas stip
rėja, įgydamas vis didesnės 
įtakos atskirų kraštų gyve
nime ir tarptautinėje politi
koje. Tame yra šiandie di
džiausia pasaulio viltis.

KAD EUROPA EINA 
SVEIKYN, tai rodo ir tas 
gyvas atgarsas, kurį rado 
joje paskutinių dienų įvy
kiai Italijoje. Del socialistų 
atstovo, drg. Giacomo Mat- 
teotti, nugalabinimo sujudo 
visa Europa. Prieš žvėriš
kų fašistų terorų jau išnešė 
protestų Anglijos Darbo 
Partija, dalyvaujant prem
jerui MacDonaldui, Belgijos 
senatas ir Francijos atstovų 
butas.

Bet kuomet kyla šitie 
žmoniškumo balsai Europo
je, tai pažiūrėkite, kaip el
giasi mūsiškis “k/ikšiięniš-j 
kos meilės” < skalbėjas,. 
“Draugas”. Užvakar jisai 
išskaitė telegramose, kad 
diktatorius Mussolini visgi 
gal nebusiųs išmestas iš val

džios, ir, nudžiugęs, ve kų 
pranešė savo skaitytojams:

“Italija Aprimsta Po 
Didelio Triukšmo. Romon 
Atmaršavo Tūkstančiai 
Fašistų iš Apylinkių. Bet 
Socialistai Turi ‘Vilties’ 
Ilgiaus Triukšmauti.”
Toliaus, perpasakodamas 

vienos fašistų kontroliuoja
mos agentūros pranešimų, 
tas kunigų organas sako, 
kad socialistai kurstų darbi
ninkus prie demonstracijų, 
bet darbininkai jų neklausų. 
Visi, girdi ,aprimstu, tik —

“Kai kuriose Italijos 
vietose ,kur socialistai 
skaitlingesni, dažnai jie 
mėgina sukelti triukšmo. 
Bet tuojau numalšinami.

“Taigi Mussolini val
džia yra savo vietoje ir 
pats premjeras nemano 
atsistatydinti.”
Tai, mat, . kul linksta 

“Draugo? simpatijos.

Fašistinių barbarų užta
rėjai' tečiaus tegu per greit 
nesidžiaugia. Italijos dikta
torius, paslidęs nekalto žmo
gaus kraujo latake, sausas 
nekels. Nors visos žinios^ 
išeinančios iš Italijos, dabar 
yra kuoaštriausia cenzūruo
jamos, bet vistiek valdžia 
negali paslėpti to fakto, kad 
atstovo Matteotti nužudyme 
yra įvelti ir tapo suareštuoti 
keli patys stambiausieji fa
šizmo vadai ir asmeniški 
Mussolini’o draugai. Ir kas
dien suareštuotųjų fašistų 
skaičius didėja. Jie dabar 
ima vieni kitus išdavinėti, 
atidengdami vis daugiaus ir 
daugiaus korupcijos, sukty
bių ir vagysčių fašizmo vir
šūnėse.

Pats Mussolini dar, nėra 
nuverstas, bet jo diktatoriš
koji galia jau tapo apkarpy
ta. Parlamento daugumos 
komitetas prispyrė jį pas
kirti vidaus reikalų ministe
riu nefašistų. Dabar ta dau
guma reikalauja, kad dikta
torius sušauktų parlamentų, 
kurį jisai paleido neapribo
tam laikui. O kaip čia senai 
parlamentas šliaužiojo ant 
pilvo prieš Mussolini.

Girdėt, kad nužudytojo 
socialistų atstovo kūnas ta
po surastas. Valdžia, sura
dusi jį, palaidoja nakčia to
limoje nuo Romos vietoje, 
bijodama žmonių sukilimų.

Tyrinėjant piktadarius, 
kurie jį nugalabijo, dabar iš
eina aikštėn; kad tie patys 
gaivalai yra jau ir pirmiaus 
atlikę daugybes kriminalių 
darbų. Tarpe kitko mini
ma, kad generalis fišistų 
partijos sekretorius, Mari- 
nelli, pereitų gruodžio mė
nesį suorganizavo pasikėsi
nimų ant kito socialistų at
stovo, drg. Amendela. O 
tuo pačiu laiku musų Bim
bos ir Pruseikos rašė savo 
šlamštuose, kad Italijos so
cialistai susidraugavę su fa
šistais !

Pagalvokite, ar ne keista, 

gauja ',pasig£6busij valdžių j; 
savo nagus Italijoje, padarei 
taikų su Romos papa, paka
bino kryžius ir įvedė religi
nes pamokas viešosiose mo
kyklose?

Kodėl katalikų bažnyčios 
atstovai gerai sugyvena su 
šitokiais gaivalais, o amžinų 
kovų veda su progreso, de
mokratijos ir žmoniškumo 
šalininkais?

ST. PAUL KONVENCI
JOJE komunistai “laimė
jo”. Didžiausias jų laimi
kis yra tas, kad ji šiap-taip 
išvengė formalio skilimo, — 
nors apie 40 farmerių atsto
vų iš jos pasitraukė. Komu
nistai, be to, pravedė savo 
platformų ir savo kandidatų 
sąrašą ir taip pat pastatė 
daugumų savo žmonių į nau
jos nacionalės Farmer-La- 
bor partijos komitetų. Da^ 
bar jie galės pretenduot, kad 
jie “vadovauja” radikalių 
farmerių ir darbininkų ju
dėjimui. '

Prieš šitų jų pretenzijų 
tečiaus stovės tas- neužginči
jamas faktas, kad organi
zuotųjų farmerių masės at
sisakė diti su jais išvien. Nei 
Magnus Johnson, nei Ship- 
stead, kuriuos Minnesotos 
farmeriai yra . išrinkę į 
Jungtinių Valstijų senatų, 
konvencijoje nepasirodė. Jų 
boikotavo taip pat ir Iowos 
farmerių senatorius Brook- 
hart, kuris šiomis dienomis 
vėl laimėjo nominacijos rin
kimus didele dauguma balsų 
prieš Coolidge’o šalininkų. 
Pagalios, iš konvencijos pa
sitraukė ir Nebraskos far
merių atstovas, W. J. Tay- 
lor.

Kuo gį tad remsis ta ko
munistų vadovaujamoji par
tija? Didžiosios darbinin-
kų unijos juk laikysis nuo 
jos ištolo. ‘

'. F -1' ■. h' ■

Stengdamiesi pasiekti to 
bergždžio laimėjimo, komu
nistai tečiaus padarė visą ei
lę kompromisų, kurie juos 
prastai užrekdmenduos pro
taujančiųjų žmonių akyse. 
Jie sutiko pradėt konvenci
ją malda (patys būdami be
dieviai) ; jie davė prižadėji
mą remti “buržujų” La Fol- 
lette’ą, jeigu pastarasis bus 
nepriklausomos nuo kapita
listinių partijų grupės kan
didatas; jie pritarė ir tam, 
kad butų vedamos derybos 
su Clevelando konvencija, 
Icurisį jie iki šiol taip g-riež- 
tai smerkė., Kam tas poli- 
tikieriavimas buvo reikalin- 
gas?

Jeigu jau jie buvo tokie 
nuolaidus, tai jie butų gu
driau pasielgę, leisdami va- 
dovaut St. Paul konvencijo
je ir toje naujoje partijoje 
kitoms grupėms, kurios turi 
pasitkėjimą plačiosiose mi
niose. O dabar ir “revoliu
cinis” vardas supeizotas, ir 
minių nėra.

Įvairios žinios
■ ■ 111...................... I'"1

Lietuvaitė pasižymėjo
NEWARK, N. J.

Geg. 23 d. Proctors Roof 
teatre buvo klasinių šokių kon
certas, kuriame labiausia pasi
žymėjo Elena B. Braduniutė, 
15 m.

Naujas kunigas
Dib/rROIT, Miai. .

Birž. 8 d. vyskupas įšventi
no į U<iniigus <^I.D>auhiantų.

“v ' 1 ' V.
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Kuriasi nauja parapija 
LUZERNE, PA.

Čia kuriasi lietuvių parapija. 
Jau ir žemė bažnyčiai nupirk
ta.

PAUL BOURGET Vertė K. Baronas

Moters Kerštas.
(Tęsinys)

“Tegul bus kaip tu nori,” tik 
tiek ji tepasakė ir tuo atsisvei
kinusi išėjo, palikdama Chever- 
ny labiau susirupinusį, negu 
kad jis būt pergyvenęs scenų, 
kurios jis tikėjosi. Jis niekad 
neužmiršo tos pavojingos išraiš
kos, kurių priėmė toj tyloj jos 
švelnus bruožai, šios trumpos 
valandėlės prisiminimas — jis 
paskiau niekad nieko kito ne
matė, kaip šypsų ant jos gražių 
lupų — tas prisiminimas kartu 
su i ekaltumu savo pačios kada 
ji atidarė mažų krepšelį, pagim
dė jame mintį, kad autorium, šio 
nedoro šmeižto yra jo buvusi 
meilužė. Tas atsiminimas apie 
tų paslėptų pavojų nebuvo iš
trintas nė korektingu ponios 
Morsan atsinešimu prie jo vie
šumoje — jis būdavo priverstas 
matytis su ja dėl pono Morsa- 
no, — nė geri linkėjimai, ku
riais ta moteris, nuo kurios ji 
atsiskyrė, pasitiko žinių, a^iė jo 
apsivedimų, nė malonumai, ku
riuos ji teikė prie kiekvienos 
progos savo jaunai .ir sėkmingai 
priešininkei. Ir dabar jis stovė
jo p)’ieš jų,, neapkęsdamas jos 
visa spėka savo atgailos, visa 
spėka savo meilės prie moteries, 
kuri jį turėjo padaryti tėvu, ku
rių vesdamas jis prisižadėjo ap
ginti ir kurių jis apgins. Betgi 
tečiaus jei jis klysta?

“Pasikalbėti su manim labai 
rimtai?... ji atsakė, švelniai 4 jo 
pirmus žodžius. “Kų?”'', i , 

» “Ar jųs.nęųtspejąte? <!
. “Visai‘riF, ji atsakė šypsoda

mos ta pačia šypsą.
“Jus buvote vakar pas ponių 

Prunayre.”
“Pas jų namie? O taip. Aš 

net turėjau smagumo matyti 
ten tavo malonių pačių. Ji buvo 
labai nusiminusi dėl pražudimo 
savo krepšelio, kuriame, ji sakė 
man, buvo tavo fotografija ka
da tu buvai sužeistas. Ji buvo la
bai nusiminusi... Taip buvo gai
la, gaila.” Tuose jos paskuti
niuose žodžiuose buvo ironijos, 
bet jų perkirto rūstaujantis 
Cheverny. /

“Kam tu tyčiojies iš manęs?” 
paklausė jis. “Kas gero tame?”

Tada priėjęs arčiau jos, jis 
pažiurėjo jai tiesiai į akis ir 
šiurkčiu balsu tarė:

“Ar tu nori, kad aš tau pa
sakyčiau ką tu padarei? Tu pa- 
stvėrei tų krepšelį, kurį mano 
pati buvo pasidėjusi ant stalo 
kada ji gėrė arbatų ir paslėpei 
jį. Kada ji išėjo, tu radai pro
gų įdėti į tų krepšelį vienų ma- 
žnicl-ciij, kuriuos ponia. ,Prun;ii- 
re laiko ant savo stalų. Tada tu 

padėjai krepšelį už paduškaitės, 
kad jį surastų vėliau ir kad ga
lėtų apkaltinti mano pačių va
gystėje to mąžniekio... Tai ne- 
pirmas tavo bandymas jų paže
minti. Tu papasakojai paslap
čiomis poniai Prunayre, kad ve
žant mano pačių namo savo au
tomobily prapuolė viena tavo 
sagučių. Dievas žino, kų tu dar 
pripasakojai apie Mariannų!... 
Bent buk^atvira savo nedorume 
ir pasakyk, kad tai yra tiesa. 
Pasakyk tai!... Pasakyk!”

“Tai tu viską sužinojai pats 
vienas!” ji atsakė su vis dar 
karčia ironija, kuri jau keitėsi 
į pyktį. “Tai neblogai įsivaiz
duota. Ir tu net nematai, kad 
tuo išneši didžiausį apkaltinimų 
prieš save... Leiskime sau, kad 
aš visa tai padariau, ką sakai. 
Del kokios priežasties aš turė
čiau tad daryti? Kad atkerši
jus? Už kų? Už labiausia paže
minantį pasielgimą, kokį vyras 
gali papildyti prieš moterį, kuri 
jam atsidavė... Pone Cheverny, 
reikia pajausti atgailą iškalno, 
o ne užvaldyti moteries širdį, 
pasakyti'jai$fyad;jis? myli jų, nė 
priversti jų mylęti jį. t Paskiau 
jis nebeturi tos teisės. Ir jeigu 
kas savinasi tų teisę, kas bando 
pasislėpti už jos, kad atmetus 
meilę kaip kad vaikai numeta iš
čiulptų apelsinų, kada jis jiems 

nebereikalingas, tokis žmogus 
duoda moterei jos teisę, teisę 
keršyti... Pasižiūrėk į savo sųži- 
nę. Tu taipgi buk atviras ir 
pasakyk, kad tai tiesa ir kad aš 
tiesų sakau”.

Tai tu neužginčiji tam?” jis 
atsakė. “Tai tu šmeižei mano 
pačių?”

“Manyk kų sau nori,” ji per
traukė. “Man vistiek pat”.

“Ir tu manai, kad aš leisiu 
tau tęsti tų blogdarybę?

“Aš manau, kad man nerei
kia klausyti jūsų įsakymų!”

“Tečiau tu klausysi jų ir juos 
pildysi. Tai neinasi apie mane ar 
mano nusidėjinjus tau. Tai ei
nasi apie tų, kuri nieko tau pik
to nepadarė.”

“Ji yra*tavo pati.”
“Kadangi ji yra mano pati, 

aš reikalauju, kad tu nueitum 
pas bonių Prunayre ir pasaky
tum'jai, kad tai tu įdėjai tų ma
žų auksinę dėžutę į Mariannos 
krepšelį. Išaiškink tai kaip tau 
tinka, kaipo juokų ar kaipo už
simiršimų. Bet tai turi būti at
likta, ir tai šiandie. Arba...”

“Arba?”
“Aš pasakysiu tavo vyrui”.
“Mano vyrui?” tarė ji. “Ge

rai, pasakyk.”
Paspausdama buvusį prie jos 

rankos/mažų elektrikinį skam- 
baįiųkų 'j i-.pasišaukė tarnaitę, 
kuriai‘ir’įsakė:

“Pasakyk ponui Morsan, kad 
ponas Cheverny yra čia ir nori 
pasikalbėti su juo.

IV .

Pasidarė tarp jų valandėlė 
tragingog tylos, kurios neper
traukta iki įėjimo į maža salio- 
nų riebaus ir linksmaus Morsan.
Jis įėjo juokdamasis, džiaugda
masis, kad gyvas, su atdara 
?anka, su atvira širdim, o iš jo 
viso tryško pasitikėjimas ir ge
rumas.

“Tu geras senas Rožeris”, 
pradėjo jis su nuoširdumu, ku
riame nebuvo nieko juokingo, 
kadangi jis įdėjo tiek daug jau
smo savo išraiškoj draugingumo 
savo ginklo draugui, prie kurio 
šalies jis rizikavo savo gyvastį. 
“Kiek tu primeni man! Tu juk 
neužmiršai kada mus drauge 
bombardavo?... Kaip ponia Che
verny? Kurį vakarų mes esame 
liuosi, Denisa, kad surengus 
mažus pietus dėl mus keturių, 
čia ar restauracijoj, su geru 
teatru paskui?”

Buvusioji meilužė žiurėjo į 
savo meilužį, kurio rankų ap
gautas vyras pastvėrė su dideliu 
draugingumu ir Kuris išstenu C j o 

atsakymų su nuleistomis aki
mis. Neišreiškiamo išdidumo 
šypsą žaidė ant jaunos moters 
lupų ir kampuose jos burnos per 
visa pasikalbėjimo laikų tarp 
dviejų vyrų ir kada apsimainęs 
neturinčiomis reikšmės frazė
mis Cheverny rengėsi išeiti, jis 
tarė:

“Aš užmiršau. Aš noriu ka 
tai pasakyti musų draugo pa
čiai”.

“Aš užmiršau. Aš noriu kų 
tai pasakyti musų draugo pa
čiai.”

Ji išėjo į pnekambarį, kur 
tarnas pagelbėjo svečiui apsi
vilkti ploščių ir priėjusi su juo 
prie durų tarė jam tyliu balsu:

“Nebesibijok manęs dabar. 
Mes atsilyginom. šis bertainis 
valandos, kurį aš mačiau tave 
pergyvenant, atkeršijo už ma
ne.”

Kų Cheverny galėjo atsakyti? 
Profanuodamas širdį vienos, 
kaip kad jis padarė įsimylėjime,
18 ■ >I?d¥f Hri# 

naliu/ jis neteko teisės ginti sa
ve ir'dabai’'jis su pasibaisėjimu 
žiurėju kaip jo sugulovė pasida
rė jo egzekutorė — kaip kad vi
sados atsitinka.

(Pabaiga) 
----------------- 1
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LIETUVOS ATSTOVY
BĖ WASHINGTONE pra
neša, kad naujas ministerių 
kabinetas jau tapo Sudary
tas. Ministerio pirmininko 
vietą gavo Antanas Tumė
nas. Taigi pasitvirtina ta ži
nia, kurią “Naujienos” iš
spausdino keletas dienų at
gal. Kiti laikraščiai pakar
tojo tą musų žinią, kai kurie 
jų (pav. “Garsas”) net nenu
rodydamas, iš kur ją paėmė.

Pasitvirtina taip pat ir 
“Naujienų” spėjimas, kad 
valdžia bus sudaryta iš vie
nų klerikalų. Išimtis yra 
tiktai su susisiekimo minis
terių, kurion vieton tapo pa
skirtas “nepartinis” Balys 
Sližys. Bet jis irgi yra kle
rikalų simpatizatorius.

Vienas portfelis tapo duo
tas “nepartiniam”, matoma, 
dėlto, kad krikščionys demo
kratai neišteko savo partijos 
žmonių, kurie tiktų į minis
terių vietas. Tas yra aišku 
da ir iš kito fakto. Antanui 
Tumėnui, be premjero vie
tos, pavesta da ir kitu du 
urėdu, teisingumo ministe- 
rio ir vidaus reikalų minis
terijos valdytojo. Vienam 
žmogui (dagi nelabai ga
biam) tiek urėdų yra per 
daug. Bet tinkamo asmens 
j vidaus reikalų ministerius 
dar, matyt, nesurasta. Prem
jeras tur-but tiktai laikinai 
valdys tą ministeriją, iki 
bus paskirtas ministeris.

Sližys taip 
kabineto, 

kiton vie- 
apsaugos j

ministerių,

Dauguma ministerių yra 
paliktų iš senojo kabineto: 
teisingumo, žemės ūkio, švie
timo ir finansų, 
pat yra iš senojo 
tiktai perkeltas 
ton—iš krašto 
susisiekimo.

Tarpe naujų 
amerikiečių domę į save at
kreipia, žinoma, daugiausia 
Valdemaras Čarneckis, bu
vęs Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone, o paskui perkel-, 
tas į Londoną.; Tas ; ameri-! 
kiečių pažįstamulis avansuo
ja greit. Amerikiečių nuo
monė buvo tokia, kad jam 
yra per sunki ir ambasado
riaus vieta, o žiūrėk — jisai

Pirma užsienių reikalų 
ministerio portfelį turėjo 
vienas labiausia apšviestų ir 
gabių politikos veikėjų Lie
tuvoje, p. Ernestas Galva-* 
nauskas. Bėda su juo buvo 
ta, kad jisai nesilaikė jokių 
principų; iš socialisto liaudi
ninko pasidarė nepartinis, 
vėliaus pavirto klusniu kri
kščionių demokratų įnagiu. 
Bet niekas neginčys, kad ji
sai vis dėlto buvo mokytas 
žmogus ir gerai apsipažinęs 
su Europos politika. Čar
neckis nė iš tolo negali su 
juo lygintis.

Deja ,reikia pasakyti, kad 
ir kiti pakeitimai ministerių 
kabinete. anaiptol nepataisė 
jo kokybės. Jisai dabar vi
sas susideda iš “antros ir 
trečios rųšieS talentų”. Su 
tokiu kabinetu kun. Vailo
kaitis ką norės, tą darys.

FRANCUOS RADIKA
LAMS klojasi ne visai sli
džiai. -Senato pirmininku 
tapo/išrijiktąs dauguma bal
sų konservatorius Deselves, 
turėjęs vidaus reikalų mini- 
sterio portfelį paskutinia
me v “viendieniam” Poincarė 
kabinete.' Tai yra jau ant
ras radikalų' nepasisekimas 
po rinkimų. Pirmas smūgis 
jiems buvo, kai į respubli
kos prezidento vietą praėjo 
nuosaikus liberalas Gaston 
Doumergue, kurį rėmė deši
nieji, prieš radikalų kandi
datą Painleve. Naujoji 
Francijos valdžia* matyt, 
turės keblumų su senatu, 
nes jame dar turi nemenkos 
takos poincaristai.

Poincarė ‘šalininkai var
tos labai gudrią taktiką, 
remdami nuosaikiuosius li
beralus prieš radikalus ir 
socialistus. Ta taktika su
skaldė kairiųjų bloką augš- 
čiaus minėtuosiuose prezi
dento rinkimuose. Jame, 
beje, buvo didelių plyšių da 
ir prieš tai. Kairiųjų blo
kas susideda iš trijų srovių 
—liberalų, radikalų ir soci

alistų. Jisai, kaip musų 
skaitytojai žino, buvo suda
rytas tiktai rinkimams, kad 
nugalėjus nacionalį bloką. 
?o to, kai šitas darbas bu
vo atliktas (ir atliktas su di
desniu pasisekimu, negu 
daugelis tikėjosi), tarpe kai
riųjų partijų jau ėmė reikš
tis žymių skirtumų. Pir
miausia įvyko nesusitarimas 
tarpe radikalų ir socialistų: 
pastarieji atsisakė dalyvaut 
valdžioje, nežiūrint to, kad 
radikalų vadas Herriot juos 
net raštu kvietė. Radikalų 
laimė dar, kad socialistai su
tiko bent remti jų valdžią,— 
kitaip, tai kabinetas butų 
buvęs sudarytas iš liberalų 
ir konservatorių. * | 

Nuomanu, kad socialistai 
atsisakė eiti į valdžią, tikė
damiesi, kad tokiu budu 
jiems bus lengviaus atremti 
komunistinių demagogų agi
taciją. Jeigui soėialistai da
lyvautų valdžioje, na, tai ko
munistai, žinoma, šauktų ir 
šauktų, kad socialistai esą 
“parsidavę buržujams”. Ar 
socialistams apsimokėjo pai-

syti tokių priekaištų, tai — 
klausimas.

Bet kuomet socialistai at
sisakė eiti į valdžią, tai ra
dikalų padėtis susilpnėjo, ir 
partija, stovinti į dešinę nuo 
jų, liberalai, ėmė linkti prie 
dar dešinesniųjų elementų. 
Šita situacija Poincarė ir 
pasinaudojo.

Tai yra nemalonu, bet vis
gi tame nieko tragingo nė
ra. Nacionalizmo viešpata
vimas Francijoje, kaip ten 
nebūtų, yra nuverstas; jo 
stipriausioji atspara, Mille- 
rand’as, tapo iššluotas iš 
prezidento vietos. Senoji 
Francijos politikos linija ne 
tik tapo sulenkta, bet, gali
ma sakyt, ir sulaužyta (su 
gana garsiu pokštelėjimu). 
Jeigu nulaužtąjį tos linijos 
galą da ir nepavyko nau- 
jiemsiems Francijos va
dams visai nutraukti ir nu
mesti į šalį, tai ir prilipdyti 
jį nebus galima, — nežiū
rint visų p. Poincarė pastan
gų.

Nors senasis nacionaliz
mas dar kurį laiką ir gy
vuos trukdydamas ^Europos 
susitaikymą, ; vienok jau da
bar eis klausimas ne apie tai 
vien, kaip nuo jo atsigynus, 
bet kaip jį greičiaus likvi
davus.

Likviduoti tas šlykštynes, 
kurias pridirbo buvusieji 
Francijos valdytojai pačioje 
Francijoje ir visoje Europo
je, vargiai bus galima umu 
laiku. Pavyzdžiui, Franci
jos finansai: jie taip apsun
kinti milžiniškomis skolo
mis, kad be didelių mokes
nių negalima bus juos patai
syti; o didelių mokesnių 
žmonės nemėgsta, todėl tą 
finansų taisymo darbą rei
kės ištęsti ilgokam laikui. 
Finansinė Francijos padėtis 
neleis jai ir Vokietijos repa
racijų atsižadėti; o su repa
racijų klausimu yra surištas 
ir vokiečių Ruhro srities 
klausimas. Išlipti iš tos 
Ruhro balos, į kurią Poinca
rė ir Millerand’as įstūmė 
Franciją, nebus taip lengva.

Bet, kad ir visa tai eis pa
lengva, viski netenka abejo
ti, kad dalykai Europoje eis 
geryn, o ne blogyn. Kuo
met gi dalykai taisosi, tai ir 
darbininkų judėjimas stip
rėja, įgydamas vis didesnės 
įtakos atskirų kraštų gyve
nime ir tarptautinėje politi
koje. Tame yra šiandie di
džiausia pasaulio viltis.

KAD EUROPA EINA 
SVEIKYN, tai rodo ir tas 
gyvas atgarsas, kurį rado 
joje paskutinių dienų įvy
kiai Italijoje. Del socialistų 
atstovo, drg. Giacomo Mat- 
teotti, nugalabinimo sujudo 
visa Europa. Prieš žvėriš
ką fašistų terorą jau išnešė 
protestą Anglijos Darbo 
Partija, dalyvaujant prem
jerui MacDonaldui, Belgijos 
senatas ir Franci jos atstovų 
butas.

Bet kuomet kyla šitie 
žmoniškumo balsai Europo
je, tai pažiūrėkite, kaip el
giasi mūsiškis “kAkšČioniš-i 
kos meilės” < skalbėjais, i 
“Draugas”. Užvakar jisai 
išskaitė telegramose, kad 
diktatorius Mussolini visgi 
gal nebusiąs išmestas iš vai-

džios, ir, nudžiugęs, ve ką 
pranešė savo skaitytojams:

“Italija Aprimsta Po 
Didelio Triukšmo. Romon 
Atmaršavo Tūkstančiai 
Fašistų iš Apylinkių. Bet 
Socialistai Turi ‘Vilties’ 
Ilginus Triukšmauti.”
Toliaus, perpasakodamas 

vienos fašistų kontroliuoja
mos agentūros pranešimą, 
tas kunigų organas sako, 
kad socialistai kurstą darbi
ninkus prie demonstracijų, 
bet darbininkai jų neklausą. 
Visi, girdi ,aprimstu, tik —

“Kai kuriose Italijos 
vietose ,kur socialistai 
skaitlingesni, dažnai jie 
mėgina sukelti triukšmo. 
Bet tuojau numalšinami.

“Taigi Mussolini val
džia yra savo vietoje ir 
pats premierąs nemano 
atsistatydinti.”
Tai, mat, . kul linksta 

“Draugo? simpatijos.

Fašistinių barbarų užta
rėjai' tečiaus tegu per greit 
nesidžiaugia. Italijos dikta
torius, paslidęs nekalto žmo
gaus kraujo latake, sausas 
nekels. Nors visos žinios^ 
išeinančios iš Italijos, dabar 
yra kuoaštriausia cenzūruo
jamos, bet vistiek valdžia 
negali paslėpti to fakto, kad 
atstovo Matteotti nužudyme 
yra įvelti ir tapo suareštuoti 
keli patys stambiausieji fa
šizmo vadai ir asmeniški 
Mussolini’o draugai. Ir kas
dien suareštuotųjų fašistų 
skaičius didėja. Jie dabar 
ima vieni kitus išdavinėti, 
atidengdami vis daugiaus ir 
daugiaus korupcijos, sukty
bių ir vagysčių fašizmo vir
šūnėse.

Pats Mussolini dar, nėra 
nuverstas, bet jo diktatoriš
koji galia jau tapo apkarpy
ta. Parlamento daugumos 
komitetas prispyrė jį pas
kirti vidaus reikalų ministe- 
riu nefašistą. Dabar ta dau
guma reikalauja, kad dikta
torius sušauktų parlamentą, 
kurį jisai paleido neapribo
tam laikui. O kaip čia senai 
parlamentas šliaužiojo ant 
pilvo prieš Mussolini.

Girdėt, kad nužudytojo 
socialistų atstovo kūnas ta
po surastas. Valdžia, sura
dusi jį, palaidoja nakčia to
limoje nuo Romos vietoje, 
bijodama žmonių sukilimų.

Tyrinėjant piktadarius, 
kurie jį nugalabijo, dabar iš
eina aikštėn; kad tie patys 
gaivalai yra jau ir pirmiaus 
atlikę daugybes kriminalių 
darbų. Tarpe kitko mini
ma, kad generalis fišistų 
partijos sekretorius, Mari- 
nelli, pereitą gruodžio mė
nesį suorganizavo pasikėsi
nimą ant kito socialistų at
stovo, drg. Amendela. O 
tuo pačiu laiku musų Bim
bos ir Pruseikos rašė savo 
šlamštuose, kad Italijos so
cialistai susidraugavę su fa
šistais!

Pagalvokite, ar ne keista, 

gauja ,pasigrobusia valdžią ‘į; 
savo nagus Italijoje, padarė' 
taiką su Romos papa, paka
bino kryžius ir įvedė religi
nes pamokas viešosiose mo
kyklose ?

Kodėl katalikų bažnyčios 
atstovai gerai sugyvena su 
šitokiais gaivalais, o amžiną 
kovą veda su progreso, de
mokratijos ir žmoniškumo 
šalininkais?

ST. PAUL KONVENCI
JOJE komunistai “laimė
jo”. Didžiausias jų laimi
kis yra tas, kad ji šiap-taip 
išvengė formalio skilimo, — 
nors apie 40 farmerių atsto
vų iš Jos pasitraukė. Komu
nistai, be to, pravedė savo 
platformą ir savo kandidatų 
sąrašą ir taip pat pastatė 
daugumą savo žmonių į nau
jos nacionalės Farmer-La- 
bor partijos komitetą. Da- 
bar jie galės pretenduot, kad 
jie “vadovauja” radikalių 
farmerių ir darbininkų ju
dėjimui. '

Prieš šitą jų pretenziją 
tečiaus stovės tas- neužginči
jamas faktas, kad organi
zuotųjų farmerių masės at
sisakė diti su jais išvien. Nei 
Magnus Johnson, nei Ship- 
stead, kuriuos Minnesotos 
farmeriai yra . išrinkę į 
Jungtinių Valstijų senatą, 
konvencijoje nepasirodė. Ją 
boikotavo taip pat ir Iowos 
farmerių senatorius Brook- 
hart, kuris šiomis dienomis 
vėl laimėjo nominacijos rin
kimus didele dauguma balsų 
prieš Coolidge’o šalininką. 
Pagalios, iš konvencijos pa
sitraukė ir Nebraskos far
merių atstovas, W. J. Tay- 
lor.

Kuo gi tad remsis ta ko
munistų vadovaujamoji par
tija? Didžiosios darbinin
kų unijos juk laikysis nuo 
jos ištolo/

Stengdamiesi pasiekti to 
bergždžio laimėjimo, komu
nistai tečiaus padarė visą ei
lę kompromisų, kurie juos 
prastai užrekdmenduos pro
taujančiųjų žmonių akyse. 
Jie sutiko pradėt konvenci
ją malda (patys būdami be
dieviai) ; jie davė prižadėji
mą remti “buržujų” La Fol- 
lette’ą, jeigu pastarasis bus 
nepriklausomos nuo kapita
listinių partijų grupės kan
didatas; jie pritarė ir tam, 
kad butų vedamos derybos 
su Clevelando konvencija, 
kurią jie iki šiol taip griež
tai smerkė., Kam tas poli- 
tikieriavimas buvo reikalin
gas?

Jeigu jau jie buvo tokie

Įvairios žinios
Lietuvaitė pasižymėjo

NEWAlRK, N. J.
Geg. 23 d. Proctors Roof 

teatre buvo klasinių šokių kon- 
kuriame labiausia pasi- 

Elena B. Braduniutė,
certas, 
žymėjo 
15 m.

Naujas kunigas
D1ETROIT, MIGII.

Birž. 8 d. vyskupas įšventi
no į ri<unigus< M? Daumantą.
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Kuriasi nauja parapija 
LUZERNE, PA.

Čia kuriasi lietuvių parapija. 
Jau ir žemė bažnyčiai nupirk
ta.

PAUL BOURGET Vertė K. Baronas

Moters Kerštas.
(Tęsinys)

“Tegul bus kaip tu nori,” tik 
tiek ji tepasakė ir tuo atsisvei
kinusi išėjo, palikdama Chever
ny labiau susirupinusį, negu 
kad jis būt pergyvenęs sceną, 
kurios jis tikėjosi. Jis niekad 
neužmiršo tos pavojingos išraiš
kos, kurią priėmė toj tyloj jos 
švelnus bruožai, šios trumpos 
valandėlės prisiminimas — jis 
paskiau niekad nieko kito ne
matė, kaip šypsą ant jos gražių 
lupų — tas prisiminimas kartu 
su i ekaltumu savo pačios kada 
ji atidarė mažą krepšelį, pagim
dė jame mintį, kad autorium, šio 
nedoro šmeižto yra jo buvusi 
meilužė. Tas atsiminimas apie 
tą paslėptą pavojų nebuvo iš
trintas nė korektingu ponios 
Morsan atsinešimu prie jo vie
šumoje — jis būdavo priverstas 
matytis su ja dėl pono Morsa- 
no, — nė geri linkėjimai, ku
riais ta moteris, nuo kurios ji 
atsiskyrė, pasitiko žinią, jo 
apsivedimą, nė malonumai, ku
riuos ji teikė prie kiekvienos 
progos savo jaunai,ir sėkmingai 
priešininkei. Ir dabar jis stovė
jo prieš ją, neapkęsdamas jos 
visa spėka savo atgailos, visa

11 į »* ‘
spėka savo meilės prie moteries, 
kuri jį turėjo padaryti tėvu, ku
rią vesdamas jis prisižadėjo ap
ginti ir kurią jis apgins. Betgi 
tečiaus jei jis klysta?

“Pasikalbėti su manim labai . . . » « • <.1 ' rimtai?... ji atsakė, švelniai f jo 
pirmus žodžius. “Ęą?”'''1 

« “Ar jųsK nęątspejątė? *’ 
• “Visai 'hF’f ji atsakė šypsoda

mos ta pačia šypsą.
“Jus buvote vakar pas ponią 

Prunayre.”
“Pas ją namie? O taip. Aš 

net turėjau smagumo matyti 
ten tavo malonią pačią. Ji buvo 
labai nusiminusi dėl pražudimo 
savo krepšelio, kuriame, ji sakė 
man, buvo tavo fotografija ka
da tu buvai sužeistas. Ji buvo la
bai nusiminusi... 
la, gaila.” Tuose 
niuose žodžiuose 
bet ją perkirto 
Cheverny. ?

“Kam tu tyčiojies iš manęs?” 
paklausė jis. “Kas gero tame?” 

Tada priėjęs arčiau jos, 
pažiurėjo jai tiesiai į akis 
šiurkčiu balsu tarė:

“Ar tu nori, kad aš tau pa
sakyčiau ką tu padarei? Tu pa
stvėrė! tą krepšelį, kurį mano 
pati buvo pasidėjusi ant stalo 
kada ji gėrė arbatą ir paslėpei 
jį. Kada ji išėjo, tu radai pro
gą įdėti į tą krepšelį vieną ma- 
žniekių, kuriuos ponia J?runai- 
re laiko ant savo stalų. Tada tu 
padėjai krepšelį už paduškaitės, 
kad jį surastų vėliau ir kad ga
lėtų apkaltinti mano pačią va
gystėje to mažniekio... Tai ne

nuolaidus, tai jie butų gU- pirmas tavo bandymas ją paže- 
driau pasielgę, leisdami va- 
dovaut St. Paul konvencijo
je ir toje naujoje partijoje 
kitoms grupėms, kurios turi 
pasitkėjimą plačiosiose mi
niose. O dabar ir “revoliu
cinis” vardas supeizotas, ir 
minių nėra.

Taip buvo gai- 
jos paskuti- 

buvo ironijos, 
rūstaujantis

jis 
ir

minti. Tu papasakojai paslap
čiomis poniai Prunayre, kad ve
žant mano pačią namo savo au
tomobily prapuolė viena tavo 
sagučių. Dievas žino, ką tu dar 
pripasakojai apie Marianną!... 
Bent buk'atvira savo nedorume 
ir pasakyk, kad tai yra tiesa. 
Pasakyk tai!... Pasakyk!”

“Tai tu viską sužinojai pats 
vienas!” ji atsakė su vis dar 
karčia ironija, kuri jau keitėsi 
į pyktį. “Tai neblogai įsivaiz
duota. Ir tu net nematai, kad 
tuo išneši didžiausį apkaltinimą 
prieš save... Leiskime sau, kad 
aš visa tai padariau, ką sakai. 
Del kokios priežasties aš turė
čiau tad daryti? Kad atkerši
jus? Už ką? Už labiausia paže
minantį pasielgimą, kokį vyras 
gali papildyti prieš mįoterį, kuri 
jam atsidavė... Pone Cheverny, 
reikia pajausti atgailą iŠkalno, 
o ne užvaldyti moteries širdį, 
pasakyti'jai$kad jis? myli' ją, nė 
priversti ją mylėti jį. i Paskiau 
jis nebeturi tos teisės. Ir jeigu 
kas savinasi tą teisę, kas bando 
pasislėpti už jos, kad atmetus 
meilę kaip kad vaikai numeta iš
čiulptą apelsiną, kada jis jiems 

nebereikalingas, tokis žmogus 
duoda moterei jos teisę, teisę 
keršyti... Pasižiūrėk į savo sąži
nę. Tu taipgi buk atviras ir 
pasakyk, kad tai tiesa ir kad aš 
tiesą sakau”.

Tai tu neužginčiji tam?” jis 
atsakė. ‘‘Tai tu šmeižei mano 
pačią?”

“Manyk ką sau nori,” ji per
traukė. "Man vistiek pat”.

“Ir tu manai, kad aš leisiu 
tau tęsti tą blogdarybę?

“Aš manau, kad man nerei
kia klausyti jūsų įsakymų!”

“Tečiau tu klausysi jų ir juos 
pildysi. Tai nei naši apie mane ar 
mano nusidėjinjus tau. Tai ei
nasi apie tą, kuri nieko tau pik
to nepadarė.”

“Ji yra’tavo pati.”
“Kadangi ji yra mano pati, 

aš reikalauju, kad tu nueitum 
pas froiuą Prunayre ir pasaky
tum jai, kad tai tu įdėjai tą ma
žą auksinę dėžutę į Mariannos 
krepšelį. Išaiškink tai kaip tau 
tinka, kaipo juoką ar kaipo už
simiršimą. Bet tai turi būti at
likta, ir tai šiandie. Arba...”

“Arba?”
“Aš pasakysiu tavo vyrui”.
“Mano vyrui?” tarė ji. “Ge

rai, pasakyk.’?-*' *4.
Paspauędąma buvusį prie jos 

rankos, 'mažą elektrikinį skam- 
baĮiųką. j i - -pasišaukė tarnaitę, 
kuriai' ir’ įsakė:
../‘Pasakyk ponui Morsan, kad 
ponas Cheverny yra čia ir nori 
pasikalbėti su juo.

IV .

Pasidarė tarp jų valandėlė 
tragingos tylos, kurios neper
traukta iki įėjimo į mažą galio
ną riebaus ir linksmaus Morsan. 
Jis įėjo juokdamasis, džiaugda
masis, kad gyvas, su atdara 
įlanka, su atvira širdim, o iš jo 
viso tryško pasitikėjimas ir ge
rumas.

“Tu geras senas Rožeris”, 
pradėjo jis su nuoširdumu, ku
riame nebuvo nieko juokingo, 
kadangi jis įdėjo tiek daug jau
smo savo išraiškoj draugingumo 
savo ginklo draugui, prie kurio 
šalies jis rizikavo savo gyvastį. 
“Kiek tu primeni man! Tu juk 
neužmiršai kada mus drauge 
bombardavo?... Kaip ponia Che
verny? Kurį vakarą mes esame 
liuosi, 
mažus 
čia ar 
teatru

Buvusioji meilužė žiurėjo į 
savo meilužį, kurio ranką ap
gautas vyras pastvėrė su dideliu 
draugingumu ir kuris išstenėjo 
atsakymą su nuleistomis aki
mis. Neišreiškiamo išdidumo 
šypsą žaidė ant jaunos moters 
lupų ir kampuose jos burnos per 
visą pasikalbėjimo laiką tarp 
dviejų vyrų ir kada apsimainęs 
neturinčiomis reikšmės frazė
mis Cheverny rengėsi išeiti, jis 
tarė:

“Aš užmiršau. Aš noriu ką 
tai pasakyti musų draugo pa
čiai”.

“Aš užmiršau. Aš noriu ką 
tai pasakyti musų draugo pa
čiai.”

Ji išėjo į priekambarį, kur 
tarnas pagelbėjo svečiui apsi
vilkti ploščių ir priėjusi su juo 
prie durų tarė jam tyliu balsu: 

“Nebesibijok manęs dabar. 
Mes atsilyginom. šis bertainis 
valandos, kurį aš mačiau tave 
pergyvenant, atkeršijo už ma
ne.”

t

Denisa, kad surengus 
pietus dėl mus keturių, 
restauracijoj, su geru 
paskui?”

r

1

Ką Cheverny galėjo atsakyti? 
Profanuodamas širdį vienos, 
kaip kad jis padarė įsimylėjime, 
M1!, Hrirn?-
naliu,' jis neteko teises ginti sa
ve ir'dabai’’jis su pasibaisėjimu 
žiurėju kaip jo sugulovė pasida
rė jo egzekutorė — kaip kad vi
sados atsitinka.

(Pabaiga)
Įf
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Ar jau baigs, ar dar toliau varys?
I.

[“L. R.”] Nešvari ir pilna la
bai žemos tendencijos agitacija, 
kurią varo šalia hakastinės len
kų spaudos ir jų kairioji spau
da prieš lietuvius, juo tolyn juo 
šlykštyn eina. Kiekvienas, kaip 
jau ligi šiol turėjom progos pa
tirtai, Lietuvos laimėjimas su
kelia didžiausio kraujo užside
gimo musų kaimynuose —len
kuose.

Jie negali jokiu budu žiūrėti 
ramiai į atgimstančią Lietuvą, 
kurią pražudė žudami ir patys/ 
Kiekvieną Lietuvos politikos 
vyrų pareiškimą lenkų spauda 
pasitinka su bala ir kaip galėda
ma teršia, ir net dažnai nueina 
taip toli, kad rodos pamiršta, 
kad gyvena XX amž. Nesenai 
juk vienas didžiausių Varšuvos 
dienraščių, būtent “Kurjer Po- 
ranny” minėdamas Lietuvos 
premjero Galvanausko pareiški
mą apie bendrą Lietuvos politi
ką, davė tokį antgalvį: “Tym- 
czasovva stolica litewskich ban- 
dytow” (Laikinoji Lietuvos ban
ditų sostinė). Perskaitęs tokį 
antgalvį pamaniau, kad bus ko
kių nors banditų ruošimasis pul
ti, bet beskaitydamas toliau ra
dau tik paprastą premiero pa
reiškimą. Ir taip rašo ne koks 
šlamštpalaikis, kurių tiek daug 
yra privisę, bet gana “rimtas” 
lenkų “demokratų“ sostinės 
dienraštis. Iš tiesų paskutiniais 
laikais kiekvienas, kad ir ma
žiausias lietuvių žodis, įvaro len
kams ir tai visiems, be skirtu
mo, kinkų drebėjimo ligą, nuo 
kurios jie negali ir naktį su
merkti akių.

Pagauti tos manijos plepa 
spaudoje* be jokios logikos, ir 
plepa tai, ką jiems diktuoja ne
sveika endeko fantazija ir, žino
ma, visai nestebėtina, kad Kri
vaičių miestely, kuris yra apie 
150 kilometru nuo Vilniaus ir fc 4 < , » f ,
guli rusų pasienyje, konstatuoja, 
kad buvę užpuolę lietuviai ir 
net girdėję ten užpuolimo metu 
lietuvišką komandą. Taip rašo 
kairiųjų organas “Kurjier Pols- 
ki”.

Ir visai, kaip jau minėta, be 
skirtumo, spauda varo šlykščiau
sią agitaciją prieš Lietuvą. Pir
mas tos manijos iniciatorius, 
kaip ir visuomet, buvo aršus 
lietuvių ėdikas kryžeivis Johan- 
nes Obstas. Jis pirmas išsigando 
sodiečių ėjimo į Kalvariją ir 
pirmas pakėlė lą naivišką-kvai- 
lą triukšmą, kad girdi, lietuviai 
su procesijom einą atsiimti Vil
niaus.

Tai buvo tik signalas, po ku
rio visi pradėjo šiukšlėmis mė
tyti Lietuvos vardą.

Skleidė visokių nesąmonių, 
kvailybių, kad tik kaip nors 
labiau apjuodinus Lietuvą, paro
džius tamsiajai visuomenei, kaip 
tai Lietuva esanti baisi, kaip 
ten sunku gyventi, kaip jinai 
engianti žmones, o ypač tuos ne
laiminguosius lenkus, kurie sė
dėdami Lietuvoje naudojasi vi
somis, kaipo piliečių ir žmonių 
teisėmis. Toji šlykšti agitacija 
dabar pasiekė kulminacinį punk
tą. Dar sekmadienį 25 gegužes

visi dienraščiai paleido žinią, 
kad Lietuvos finansų ministe- 
ris prisisavinęs ll/a miliono do
lerių pasprukęs užsienin, ir dėl 
tos priežasties lito kursas nu
puolęs net 50%. Tą žinią pa
leido visa spauda be jokių pa
stabų, tarytum butų visa tai su
žinota iš tikrų šaltinių. Bet kaip 
pasirodė, tai ši biauri sensacinė 
žinia yra tik nešvarios kampa
nijos prasimanymas, juo šlykš
tesnis, kad jį paleido oficialinė 
Pat’o agentūra.

Ir tokias žinias skaito visa 
lenkų visuomenė, tokiomis in
formacijomis piešiama Lietuva. 
Visos tos iš piršto išlaužtos ži
nios savo tikslo neatsiekė ir ne
atsieks, bet žinoma, demagogija 
mažai tekreipia į tai domės.

Nemažai įvarė Lietuvos šmei
žikams kinkų drebėjimo ir Kau
no konferencija, kurioje, kaip 
žinoma, “Lietuvos Rytų” skaity
tojams, dalyvavo trys Pabaltos 
valstybės: Lietuva, Latvija ir 
Estija.

Kol Latvijoj buvo užsienio 
reikalų ministeriu p. Mejerovi- 
čius, Latvija daugiau šliejosi 
prie “globėjos” Lenkijos, bet kai 
Mejerovičiuj,, su savo štatu nu
smuko, o valdžios vairą paėmė 
žmonės su Įmintą ir žiūrį savo 
tautos ir valstybes, jos politika 
visai pasikeitė. Buvęs Lietuvo
je atstovas, dabartinis Latvijos 
užsienio reikalų ministeris trijų 
valstybių: Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sąjungos šalininkas. Tas 
jo pareiškimas ypač nepatiko 
lenkams, kurie labai norėtų t
“globoti’ vargšus latvius.

.Pgįąijpęm tą pareiškimą dėl 
tikslesnės orfefttacijos, nes tam 
pačiam Sėjai ministeriaujant į- 
vyko labai svarbi politikos gy
venime Kauno konferencija. Kai 
keletą sykių dėl tam tikrų prie
žasčių Kauno konferencija atide
dama, džiaugsmas lenkų spau
doj viešpatavo begalinis. Bet kai 
toji konferencija prasidėjo ,len
kų spauda pradėjo leisti įvai
riausių paskalų, kurios tikreny
bėje visai ir neegzistavo.

Visa jų spauda pranašavo, kad 
konferencija nenusiseksianti dėl 
Lenkijai palankaus latvių nusi
statymo, bet tokie norai skau
džiai apvylė visus to laukiančius. 
Kauno konferencija yra pilnai 
nusisekusi, apie ką dabar rašo 
net tie patys lenkai, kurie ne
senai stengėsi konferenciją kaip 
galėdami pažeminti.

Bet kai toji konferencija pa
sibaigė ne taip, kaip laukė ii 
troško lenkų spauda (tik, žino
ma, ne visuomenė), tai ji pradė
jo pusti visai kitą dūdą.

Kaip visuomet, taip ir dabar, 
daugiausia aimanuoja ir net gra-

Phone Lafayctte 0881
Darome portratus, kopijuojame, 
padidiname ir įdedame į rėmus.

Darome rėmus pagal orderį 
bite mieros.

Augštos rųšies fotografas 
2426 W. 47th St. 

netoli Western Avė.
Vestuvių grupes, šeimynos ir ban
ketai musų specialumas. Flash 

light ir kodak užbaigiame.

so nelaimingieji “morituri” dva
rininkai. Turiu prieš akis “Slo-. 
wo” Nr 119, geg. 27 d. Įžengia
mam šio Nr straipsny p. Cat’as 
stengiasi nupiešti Kauno konfe
rencijos pasekmes. Tarp kitko, 
šis publicistas rašo: “Nemalonu 
yra mums paguosti Kauno poli
tikus (šovinistų ir imperialistu 
mėgiamiausias vardas), bet tei
sybę turime pasakyti. Prieš len
kų numatymus atsiekta sutari
mas politikoje ,o pasiliko tik pa
žiūrų skirtumas ekonominuose 
klausimuose. Kauno konferenci
ja nusistatė jugtis į bendrą po
litikos programą. Susijungimas: 
tas nuėjo dar toliau, negu gali
ma buvo tikėtis puse metų prieš 
tai...”

. Iš šių žodžių aiškiai .matosi, 
kad Kauno konferencija, jeigu 
it neatliko šių trijų valstybių 
susibūrimo akto, tai davė labai 
tvirto pamato sąjungai, kuri 
yra būtina tolesniams ‘ Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklauso
mybių išlaikymui.

P. Cat’as numato Sėjos pa
keiskime netolimą Pabaltės Vals: 
tybių federaciją, ir žinoma, rių- 
luatymai yra visai realus. Bet 
tos, federacijos pasekmės anot 
“Slowo”, busiančios tokios: “jei
gu neprieis jinai (suprask Lat
vija) prie susitarimo su Lenkija, 
tai artimiausioj ateity liks Ru
sijos praryta”. Tai mat kokiai 
ąteitį pranašauja lenkai lat
viams, jeigu jie laiku nesuprą-

/. I * *

šią lenkų peršamos globos. i
Toliau p. Cat’as paaiškinęš, 

kad tuščia esą latviams tikėtis 
Anglijos pagalbos, rašo: “Pa
kaitės valstybių nepriklausomy
bė —tai musų nepriklausomybe. 
Latvių valstybės atstovas taiky
damas savo politiką su lenkams 
pragaištinga Kauno politika yra 
toks žmogus, kuris kabo ant 
virvės ties bedugne ir stengiasi 
tą virvę perkrimsti”. štai kaip 
charakterizuoja dvarininkai lat
vius, kurie galutinai įsitikino, 
kad jų nepriklausomybė gludi ne 
Varšuvoj, bet Pabaltės valstybių 
stiprioje politinėje sąjungoje, 
kuri viena tesaugos nuo ekono
minių Rusijos pretensijų ir nuo 
saldžių Varšuvos globos apetitų.

žodžiu, visas straipsnio turi
nys perdėm yra įroniškas ir 
pilnas nepatenkinto tono dėl 
Kauno konferencijos nusiseki- 
mo.

Taip maždaug išrodo musų bro

Wennersten’s
Bohemian Blend

NAUJIENOS, Chicagci, ttt
■■■H ■■■

mentų net už kelių šimtų kilo
metrų, ir pagalios . finansų mi- 
nisterio “defraudacija”, visa tai 
išlaužta iš piršto Lietuvos kaipo 
valstybės ir tautos degimui pa
saulio akyse.

Labai stebėtina, kad šitie po
nai informatoriai neįsitikino iki 
šiol, kad tokiais keliais einant

lių balsai-apie Lietuvą, prieš ku
rią jie nesidrovi pavartoti ir la
bai žemų priemonių, kad kaip 
nors sudiskredituotų ją pasaulio 
akyse Juk tokių žinių skleidimas 
apie šaulių ruošimąsi eiti su 
procesijomis į Vilnių, tariamasis 
tų šaulių banditizmas, kurie vė
jo greitumu atsiranda vienu mo-

r
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užbrežto tikslo nealsiekiama, 
nes lietuviai kaipo tauta, ištver
minga, perėjusi “per ugnį ir van
denį’, išlaikė sveiką nesugangre- 
nuotą savo tautinį kimą, nėkuo- 
met nesigąs tuščių šukavijnų, 
bet ir toliau varys tautos ir vals
tybės atstatymo darbą, kaip li
gi šiol vare.

Stovint šitokių faktų akyvaiz- 
doje kyla savaime klausimas ar 
uždavus lenkų manijai smūgį 
Kauno konferencijoj, bus pada
rytas galas tiems nešvariems ir 
kvailiems šmeižtams, ar dar la
binus bus sukiršintas knibždan
tis endekų pakalikų skruzdėly
nas!—G. A.

/Peoples Furniture Co
(Liefuvių Rakandą Korporacijos Krautuvės)

Jau Yra Pilnai Prirengtos ir Atidarytos 
Del Patarnavimo Visuomenei —

Eilių eilės su šimtais ir tūkstančiais vėlia ausios mados Rakandu pripildyti du dideli tro
besiai. Čia sukrauta Pečiai, Pianai, Kaurai ir kiti daiktai reikalingi dėl namu. Skaitlingi bū
riai Lietuviu ir kitataučiu aplanko šias Krautuves kasdien, pirkdami savo namams reika- 
lingus daiktus. Du Korporacijos milžiniški trokai dirba nuo anksti ryte iki vėlai vakare," 
negalėdami spėti pristatyti tavorus lankantiems kostumeriams, yra nuomojama kiti trokai, 
kad pristačius tavorus kuogreičiau ir patenkinus visus pirkliaujančius su šia Korporacija 
pirkėjus.

ŪJlirTltT n -Hl
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Naujoji Krautuvė 
Brighton Parke po 
No. 4177-79-81-83 Ar
cher Avė. tapo oficia- 
liškai pašventinta su 
didelėmis iškilmėmis 
ir atidaryta Gegužės 
24 dieną, tik-ką pasta
tytam nuosavam Kor
poracijos name, kuris 
apima 4 lotus ir yra 
dviejų aukštų su mo
dernišku beizmontu.

Atidarymo dienoje 
aiškiai galima buvo 
matyti, kad Lietu
viams ir kitiems šios 
apielinkės gyvento
jams buvo ši krautu
vė labai pageidauja
ma, dėl to, kad apie 
20,000 žmonių atlan
kė ją atidarymo die
noje. Žingeidaujan-
tys gali persitkrinti tai savo akimis, kad čia yra didžiausią, gražiausią ir prielankausią Krautuvė šioj 
miesto dalyje ir plačioje apielinkėje, ir matydami didžiausias eiles rinktinų tavorų ir jų žemas kainas; 
buvo toks skubus pirkimas, kad apie 50 pardavėjų turėjo “žvaliai suktis”, kad aprūpinus visus pirkėjus. 
Taipgi šios Krautuvės atidarymo dienoje didžiausios išdirbystės prisiuntė savo atstovus vėlinti geriausios 
kloties naujai Lietuvių Korp. Krautuvei. Net ir keliolika vedėjų “Menedžerių” milijoninių įstaigų, kaip 
tai W. W. Kimball Co., Marshall Field and Co., Crown Store Works, Alcazar Range and Heater Co., ir kiti 
apsilankė velydami geriausio pasisekimo, pasižadėdami dirbti išvien su The Peoples Furniture Co.

Senoji krautuvė, kuri gyvuoja jau 8 metai 
tapo naujai pertaisyta ir trigubai padidinta, kuri 
dabar apima milžinišką namą po No. 1922-24-26- 
28-30-32 So. Halsted St. ir tampa didžiausia 
Rakandų Krautuvė ant Halsted gatvės.

Savininkai šių Krautuvių jaučias, kad dabar 
The Peoples Furniture Co. yra tokioje pozicijoje, 
kad gali duoti geriausį užganėdinimą savo kastu- 
meriams, kuomet kitos krautuvės neįstengtų to 
padaryti. Dauguma darbininkų, kurie dirba: čion 
yra nariais šių Krautuvių ir kiekvienas yra exper- 
tas ant savo darbo, kurį jis dirba ir su didžiausiu 
pasistengimu nori užganėdinti kiekvieną šių krau
tuvių rėmėją. Tavorai yra labai saugiai perkami 
dideliais pluoštais arba karlodais, kas daleidžia 
nupirkti už daug žemesnes kainas ir Lietuvių Ra
kandų Korporacijos Krautuvės visuomet gali iš
laikyti didžiausią kompeticiją ir parduoti pigiaus 
negu kitos apielinkės krautuvės. Saugiausis žing
snis yra daromas apkainavimui tavorų; nuo ma
žiausios iki didžiausios daikto prekės yra saugiai 
apkainuota taip, kad nepaėmus nei vieno cento, 
kuris nepriklauso.

Imcoiho**;!

t
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APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennerstcn’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotų procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje.HenningWennersten Inc.

2960 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO

!©įnerstw

Pasirinkimas tavorų, kaip rųšių, madų ir kainų yra tūkstančiai, šiose krautuvėse gali rasti pirkti šluo
tą, Pečių arba Grand Pianą. Čia gali nupirkti pilną 4 — 5 kambarių įrengimą už 200.00 — 300.00 dole
rių. Taipgi čia gali rasti 5 kambarių įrengimą už $1,000, $5,000 arba $10,000. Čia perka darbininkai, 
biznieriai ir profesionalai. i

Kiekvienas daiktas parduotas šiose krautuvėse yra pilnai užtikrintas. Kiekvienam neužsiganėdinusiam 
su pirkiniu, pataisom, permainom arba.pinigus grąžinant.

Tavorai taipgi yra parduodami ant lengvų išmokėjimų ir viskas slaptybėje užlaikoma.
Didžiausis Korporacijos pageidavimas yra, kad kiekvienas lietuvis gyvenantis Chicagoje ar apielin

kėje aplankytų šias Krautuves. Čia nėra privertimo, kad turi pirkti, bet tik pasipažinti, pasiteirauti ir 
pasižiūrėti šių Krautuvių, o kuomet pasipažinsime tarp savęs gal Tamstos mums arba mes Tamstoms ką ir 

t dabai; ndpdinįo, nųyejksįine. . .
■( _ Į . \ J

Šių Krautuvių savininkai yra adv. K. Gugis, M. Kežas, J. Krotkus, J. Krukas^ S.’Krukas, A/Lapėnes, 
V. Makaveckas, J. Nakrošis, D. Šemaitis, F. Yorkman. Ir tos pačios ypatos. užima vietą direktoriato' Valdy- \ 
boj. Visokie biznio vedėjai darbininkai ir kiti.

i



Kas Dedasi 
Lietuvoj

Numatoma blogi metai
Biržai, šių metų pavasaris pas 

mus buvo labai šlapias, šaltas ir 
ilgas. Tiktai nuo Gegužės 20 d. 
pradėjo apšilti, kol nepasidarė 
visai karšta. Žolė pradėjo gan 
gražiai žaliuoti ir galvijai lanko
se randa sau daugiau maisto.

Bet su rugiais, tai nekaip. 
Del neišdžiuvusio vandenio, ru
giai sugedo. Tik kalnuotose vie
tose, kur vanduo greičiau nute
kėjo, jie kiek geresni. Slėniuose 
gi— tuščia. Nelengva šį pava
sarį ir su sėklomis. Praeitais 
metais, kaip žinoma, javai supu
vo, ir todėl dabar sėklos yra ga> 
na brangios. Kartais jų net 
sunku ir gauti, ypač žirnių. Už 
vieną pūrą (tris pūdus) žirnių 
mokama iki 40 litų arba 8 prieš
karinius rusų rublius. Delei šių i 
priežasčių, metai bus ne kokie. 
Ypač sunku bežemiams, kuriems 
tenka užsipelnyti duona. Uždar
bių kaimuose nėra beveik jo
kių. — P. š.

VILNIUI ATVADUOTI 
RINKLIAVA

Kaunas, birželio 1. -— Suorga
nizuotoji Saulių Sąjungos Vil
niui atvaduoti rinkliava, kiek te
ko patirti, vyksta gan sėkmin
gai. Kaune Vilniui vaduoti aukos 
renkama fabrikuose ir visokių 
privačių ir valstybinių įstaigų 
kontorose ir fabrikų darbininkai, 
o ypač įstaigų tarnautojai atva
davimui užgrobtosios sostinės 
noriai aukoja kiti net dešimti
mis litų. Iš to aišku, kad Lietu
vos žmonės Vilniumi labai yra 
susirūpinę ir trokšta kuogrei- 
čiaus jį atvaduoti, — tik, deja, 
kad ligi šiol tie Lietuvos liaudies 
teisėti ir nuoširdus troškimai 
liekti neįvykdomais. Bet jie ne
atsižvelgdami į jokias klintis li
gi tol nerims, kol nebus sugrą
žinta kas Lietuvai nuo amžių I 
tikrai priklauso; kol lenkai gro
bikai nesugrąžins musų sostinės.

—Lietuvos darbininkas.

PO TRIJŲ DIENŲ MIRĖ
Kaunas. V. Pradžioj Gegužio 

mėn. vienam valdininkui, dantis
te Gurevičaitė darė dantyse ope
raciją. Prietaisai buvę nešvarus,

lllllhlllllllllllllllllOlllllllllllhllllllllll^

Geriausia vieta 
sustoti išvažiavus 

iš miesto 
Lietuviška užeiga

Leafy Grove
Kada esate pavargę, tai tinkama 

vieta pasilsėti. Šalto alaus atsiger
ti ramioj vietoj pas Malinauskius. 
Blue House, vienas blokas į pietus 
nuo .lustice Park.

IIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIhlllllllllllllllllllll^

Lietuviy Liuteronų Parap.
Neri. Mokyklos Piknikas
8 dieną June neįvyko delei lietaus 
ir šalto oro, atsibus June 22 d. tame 
pačiame darže ir su tais pačiais ti- 
kietais

Stickney Grove, Lyons, III.
HARLEM AVĖ

Taigi širdingai persiprašom visuo
menės atleisti mums už toj dienoj 
neįvykusį 
mes, kad 
širdingai
minėto pikniko.

Visus kviečia KOMITETAS.

pikniką, bet June 22 tiki- 
bus laimingesnė diena, tai 
kviečiame atsilankyti ant

NAUJIENOS, Chicago, M. šeštadienis, Birž. 21, 1924
žmogus gavo kraujo užnuodiji- 
mą ir po trijų dienų mirė. Paliko 
žmona ir trys maži vaikai, žmo
na yra visai kaip pamišusi. Ka
da velionis buvo atgabentas ant 
kapinių, ji ne praliejo nė vienos 
ašaros; tik labai baisiomis aki
mis, į visus žiurėjo.

Dantistė traukiama atsako
mybėn. —Estera.

VAGIS SPECIALISTAS

Ryga. Čia tapo suimtas vienas 
vagis, kuris laike 3 mėnesių ap
vogė 180 gyventojų. Jis pavogė 
auksinių ir sidabrinių daiktų 
ant pusė milijono vertės. Tuos 
daiktus jis lydė ir pardavinėjo. 
Teismo dar nebuvo.—Estera.

- -------- —..... ==^

Lithuanian Novelty Co. 
Pas mus galit garut to kas jums reikalinga, reikalaukit musų kata
logo veltui. Taipgi mums reikalingi agentai visuose miestuose, mu
sų agenai padaro po $70 j savaitę. Ypatiškai selesmanai priimami 
nuo 5 iki 6:30 po pietų, nedėliom nuo 10 iki 1 valandai dieną.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8912

3514-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Louia Avė.

CHICAGO. ILL.

MRS. YOUNG
ENTUZIASTIŠKA

Negali užtektinai išgirti Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetab- 
le Compound Sergančios 
moterys skaitykit šį laišką.

Charleston, S. C. — “Aš visai bu
vau nusilpusi ir negalėjau dirbti sa

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENF
AKUŠERKA

3111 So. Halsted StM kampas 31 gat.

M. LEVY & CO
Ir Vėl Kreipia Jusu Atydą apie 

Apšildymą Jusu Namu

-CLEANOVT

>ASAAMC*XST«V«CO^

Jei jus manote įdėti į savo namą apšil
dymą, darykite tuojau. Nelaukite iki pas
kutinės minutos. Juo ilgiau jus lauksite, 
tuo daugiau jums kainuos ir prie to dar bus 
labai sunku įdėti apšilydmą, kuomet ateis 
rush laikas.

Pašaukite mumis telefonu arba ateikite 
į musų ofisą ir musų apšildymų įdėjimo in
žinieriai maloniai suteiks jums pilną nuro- 
mą dykai. Atsineškite su savim namų pla
ną jei jus norite patys įsidėti namų apšildy
mą, musų inžinieriai išaiškins visas smulk
menas detališkai.

Mes Paskoliname Jums Visus Reika
lingus Įrankius Dykai.

Mes taipgi įdedame namų apšildymą 
pagal kontraktą, taip kaip jums parankiau.

Todėl veikite tuojau ir išvengkite rush 
ir turėkite savo namą apšildytą kol ateis 
šalčiai.

Mes taipgi turime didelį staką plumbin
go labai žemomis kainomis.

Musų biznio motto yra: kuomet jus 
pirksite bile kokį tavorą nuo musų, jei ne
busite užganėdintas, mes atmainysime arba 
pinigus grąžinsime.

Musų yra didžiausia krautuvė apšildy
mo ir plumbingo reikmenų Chicagoje. 
Musų vieta yra visas blokas ilgumo medinis 

namas su didele iškaba ant viršaus

11,1 5
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BUK TIKRAS, ŽIŪRĖK TIKRO VARDO IR ADRESO

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

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

apšildymo ir plumbingo reikmenis, kaip tik pas mus.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI Telefonai Columet 0645

1692

vo nam*ų darbo. 
Aš tik valkiojausi 
aplinkui, bet netu
rėjau jokios ener
gijos ką nors veik
ti ir negalėjau at
sikelti, kuomet at
sisėsdavau. A š 
skaičiau apskelbi
mus apie Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 
table Compound 
jūsų knygutėj ir 

dasižinojau apie jas. Aš gavau pa- 
gelbą. nuo pat pirmutinio butelio. Ir 
aš vartojau jas tūlą tarpą, dabar aš 
jaučiuosi gerai ir dirbu visą ąamų 
darbą, net skalbiu ir prosinu ir nie
kuomet nesijaučiau taip gerai savo 
gyvenime. Aš pasakysiu visiems sa
vo draugams, kad permaina mano 
sveikatoje priguli vien tik Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. Aš 
negaliu jas užtektinai išgirti”. — 
Mrs. Annie Young, 16 Amnerst St., 
Charleston, S. C.

Toks laiškas tai yra didelis daly
kas. Ji. pasveiko i)- yra užganėdin
ta. Dabar visoje Šalyje moterys pir
kėjos Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound praneša, kad 98 iš 100, ga
vo palengvinimą nuo vartojimo jų.

Todėl, kad Vegetable Compound 
pagelbėjo kitoms moterims, yra gera 
priežastis, kodėl jos negali pagelbėti 
jums. Pardavimui visose aptiekose.

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.

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoKe nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neėfl mėnesius gydymo. Ataiųakite j 

FRANKLIN'S LABORATORY, 
8252 VValiace St., 
Chicago, U. S. A.

KAIP JŪSŲ AKYS?

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

V ...... , —.......... ... ^

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS j 
11132 So. Michifan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 6147

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 6 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

'■■■ ■ ...... ................... *

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

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

■uo 5180 iki 7181 vakari.
,w. -...........■ ■■ —<

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELE KAUSHIUAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagclbą. Patarimas dova
nai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3250 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 
$150

Nupliksite augštos Yųšies 88 notų 
grojiklį pianą. Pridedama 110 ro
lių ir kabinet benčius.

VICTOR STORAGE HOUSE
1606 Van Buren St.

Kampas Ashland Blvd..
Atdara iki 9 vai. vakare.
Nedėlioj iki 4 vai. po pietų.

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS

P. CONRAD
3130 So. Halsted St.

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

geriausiai.

................. ........... .
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauSiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th St., Chicago, III.

Garsinkitės Naujienose

I,
11 1 . ♦ •-* . . i ' l|<' ■ ' • ii’" ‘iMil ■ ’ ■ ■' i i į-k į ' - , ■ • i ; t ,

z— "..... ........... ...................
Canal 0257 '
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

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

PERSONAI, appearance has a lot 
to do with the way you feel. 
Clothes count, of course. Būt štili 

there is one thing so many people 
overlook—something that at once 
brands them as either fastidious or 
careless—the teeth. •
*■ Notice today how you, younelf, 
vateh another person’s teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept they at once become a 
iiability.

Liiteriae Teeth Poete tleaiu teeth • teeee 
te»f. At laet eetr cheaetete have AieeoeenA « 
fieliehiitt tagneUotet that reali? eleaae *ith- 
ant ecrotchiag the MMSMf—« Aiįkalt gnhleiee 
fiaally eelvetl.

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

traukė iš Darbininku 
partijos

šiomis dienomis cechai ko
munistai pergyveno didelį kri- 
zį, kuris baigėsi nutarimu ne
pasiduoti Buthenbergo diktatū
rai, kuri bandė pasigriebti de
rlių dienraštį “Spravedlnost”, 
pareikalaudama, kad tas dien 
rastis pereitų pilnon Workers 
party nuosavybėn, nes pasak 
diktatorių, tik tokiu budu dien
raštis gali gauti pašelpą iš Mas
kvos, o be tos pašelpos jis gy
vuoti toliau negali.

Cechų komunistai matė, kad 
jų dienraščiui ‘ artinasi galas, 
bet jie kartu žinojo, kad ir 
Maskvos “sanvičiai” turės su
stoti plaukę. Todėl jie nutarė 
dienraščio neatiduoti į Ruthen- 
largo rankas, kad tasis paskui 
dienraštį numarintų, nes jiems 
tas laikraštis daug kainavo ir 
per 15 metų buvo cechų dar
bininkų kelrodis. Tiktai po ka
ro komunistų bangoms užlie
jus ir cechus, tas tvirtas so
cialistų dienraštis pavirto į ak
lą Maskvos diktatorių garbin
toją. Bet tada jis nustojo če- 
chų darbininkų ir plačiosios vi
suomenes -paramos, skaitytojai 
ir rėmėjai pradėjo kasdien ma
žėti ir priėjo prie hk kad kįlo 
klausimas apie dienraščid'dik- 
vidavimą. Tas klausimas tapo 
išrištas nutarimu pasitraukti 
iš Darbininkų partijos, atsiža
dėti komunizmo ir vėl glaus
tis prie cechų darbininkų ir vi
suomenės. Vieton Workers par- 
ty dabar dienraštį leis Spra
vedlnost Publishing Co.

— M. 
i J ii «

Jau buvo susirgimų nuo 
karščio

Užvakar buvo karščiausia 
diena birž. 19 d., kokios nebu
vo per 11 metų. Ūmai atėjus 
karščiams buvo ir du susirgi
mai nuo karščio. Vienas nu
alpo nuo karščio savo namuo
se, o kitas — prie ežero. Abu 
nugabenti į ligoninę. Vakar 
buvo vėsiau; šiandie irgi bus 
vėsu.

Bytoj irgi busianti graži 
diena. Turės būti graži, nes vi
si važiuosime į Naujienų pik
niką.

11 m. vaikas sugavo plėšiką.

Mrs. Erickson, 365 Hill St., 
užpuolė du plėšikai, parmušė ją 
ir atėmė iš jos krepšelį su $65. 
Tai matė liūgo Achino, 11 m., 
832 'Orleans St. Jis užbėgo už 
akių ir kada tieji bėgo pro šalį, 
vieną jų pastvėrė ir laikė tol, 
kol atvyko policija. Pas jį rasta 
ir pavogtus pinigus.

Lietuvių Rateliuose
Kas bus rytoj?

Bytoj ketina būti didelė at
maina, ne tiek oro, kiek žmo
nių ūpo. Nenusigąskit, nieko 
blogo neįvyks. Tik, mat, rytoj 
bus tas Naujienų piknikas, ku
ris visuomet didelių atmainų 

padaro.
Vienas stambus biznierius 

man pasakė:
Bytoj tai bus mano šven

te. lai diena pasimatymo su 
visais savo draugais. Sankro
vą uždarau ir važiuoju į Nau
jienų pikniką. ‘ 1 H

Viena gi graži mergaitė sa
ko man:

Mano visi draugai ten 
bus. Nors kuolais lytų ar kas 
kitas atsitiktų, o vistiek aš ir 
visi ten busime.

Taip ir aš ten busiu.
— Svainis.’

Visi rengiasi Naujienų 
Piknikai!

Tas didysis Naujienų piknikas 
bus ryto, Justice Park dar
že.

Visi pažangieji Chicagos lie
tuviai jau rengiasi į jųjų dien- 
rašiSio, N*»ujier»ų, pik iiilcsj, ku
ris įvyks ryto, birželio 22 -L, 

Justice Park darže, Willow 
Springs.

Kiekvienas, kuris turi auto
mobilį, jį skubiai taisosi, “tu- 
nina”, kad rytoj, kuogeriausaa 
dirbtų. Taisosi. lordus, (live
rius, ližes, Buickus, (Chevrolet- 
kas, Hudsonus, EssexUs, taiso
si ir Cadillacus su Packardais 
(o lietuviai turi labai gerų au
tomobilių). Kiekvienas nori, 
kad jo automobilius, piknike 
gražiai atrodytų. Ka> neturi 
jokio automobilio, tas rengiasi 
tai prie kitų prisidėti, tai gat- 
vekariais važiuoti, bet vistiek 
važiuos i tą Naujienų pikni
ką.

Beiškia, kaip kituose Naujie
nų piknikuose, taip ir šihme 
žmonių bus .daug. Ir getai. 
Kuo daugiau, tuo smagiau. 
Daugiau žmonių — daugiau 
pažystamų, daugiau draugų, — 
o todėl visiems smagiau. Dau
giau žmonių — daugiau įvai
rumo, daugiau žaismių, dau
giau šokių, daugiau visokių 
“kontestų“, — visiems links
miau. Todėl ir važiuokime vi
si iki vienam — sueisime drau
gus, senai nematytus pažysta
mus, pamatysime jaunimą — 
ir jiems ir mums bus gera ir 
linksma. ,
1Kaip važiuoti

Justice Park daržas (prie 
Tautiškų Kapinių) Chicagos 
lietuviams yra gerai žinomas 
ir klaustis kelio neteks. Bet 
niekuriems gal jis bus ir nau-- 
jas, tad tų naudai gal bus ne- 
prošalį patarti kuriais keliais 
važiuoti.

Iš šiaurines miesto dalias 
geriausia važiuoji iki 22-26 
gatvės ir paskui 26 gatve į 
Lyons. Pravažiavus tą mieste
lį pasukti į kairę — į Summil 
ir Argo, o iš ten Archer Avė. 
važiuoti tiesiai į daržą.

Iš pietinės dalies geriausia 
važiuoti iki 95 gatvei, o tąja 
iki Kean Avė. (kur baigiasi ke
liais); iš ten pro Tautiškas ka
pines į daržą. Pastarasis kelias 
yra geras ir nesusigrudęs, tik 
reikia saugotis (ant visų šių 
kelių) greitai nelakstyti. Bo- 
dos, atdara ir antroji pusė 
Western Avė., taip kad ir ten 
susigrūdimo tarp 87 ir 95 gat
vių nebus.

Nevažiuokite Archer Avė. 
(tarp Kedzie ir Cicero Avė.) 
ir 63 gatve. Tos gatvės yra ne-, 
taisytos, duobėtos ir veik ne
išvažiuojamos.

Gatvukariais reikią važiuoti 
iš visų miesto dalių iki Archer 
Avė. Paskui Archer Avė. iki 
Cicero Avė. ar Argo. Iš ten pa
imti didžiuosius (Jolieto) elek- 
trikinius traukinius iki daržui. 
Ten pat galima gauti ir “bus- 
sus”, kurie irgi nuveš iki dar
žo.

Tad visi rytoj — i didįjį 
Naujienų pikniką!

— bs.

Delegatai išvažiuoja į 
LSS. konferenciją

Šiandie, 10 val.*ryto, Michi- 
gafti Central traukiniu išvažiuo
ja į Lietuvių Socialistų Sąjun
gos konferenciją delegatai nuo 
LSS. kuopų Chicagoje: P. Mik 
leris, LSS. sekretorius A. žy-_ 
montas ir Naujienų Redakto
rius P. Grigaitis.

Jau pirmiau į tą konferenciją 
išvažiavo Dr. A: Montvidas/ To
kiu budu toje konferencijoje 
dalyvaus iš Chicagos keturi de
legatai.

Konferencija bus laikoma 
Wilkes Barre, Pa. ,

Užvakar Raymond Chapely
buvo visuotinas LSS, LDLD. ir viską taip, kaip reikiant, ir atsi-

Liet. Soc. Jaun. Lygos narių 
Chicagoje susirinkimas. Tai bu
vo prisirengimas prie tos konfe
rencijos susirinkimo. Nors su
sirinkimas, dėl didelio karščio, 
ir nebuvo labai skaitlingas, bet 
buvo gyvas ir visi pakeltieji 
klausimai buvo rimtai ir gyvai 
svarstomi. Kiekvienas jaučia, 
kad jau atėjo laikas socialistam 
pradėti platesnį veikimą ir visi 

. rimtai svarstė kaip g-eriau pri-' 
ąirengti prie platesnio veikimo. 

Taipjau buvo svarstomi ir kiti 
LSS. liečiantys reikalai, kurie 
bus svarstomi ir minetoj kon
ferencijoj. P. Grigaitis plačiai 
paaiškino ką ta konferencija tu
rės atlikti ir kokio nusistatymo 
chicagiečiai delegatai joje laiky
sis. Jo visi pasiūlymai liko pri
imti. ,

Dalyvaujant rimtiems na
riams, reikia tikėtis, ta konfe
rencija atliks svarbų reikalą ir 
duos pamalą pfaplėsti veikimą 
visos LSS-gos, kas bus naudin
ga ne tik pačiai organizacijai, 
bet ir visai lietuvių visuomenei 
Amerikoje. —bs.

Viešas lietuviy išva
žiavimas

Rytoj, birželio 22 d., Justice 
Park darže.

“čia visos Amerikos lietuviai 
suvažiavo,“ taip išsitarė pereitą 
metą p. Gardner apie Naujienų 
pikniką, kuriame buvo tūkstan
čiai žmonių.

Del ko tiek daug žmonių suva
žiuoja? Aš manau, kad į šį klau
simu galima atsakyti štai kaip:

Pirma Naujienoms žmonės 
simpatizuoją.

Antra — Naujienų piknikuo
se žmonės daugiausia užganė
dinti, nes visko piknike yra, 
daugiau žaidimų, kur jauni ir 
seni gali iki valios pasilinksmin
ti.

Trečia — žmonės suvažiuoja, 
kad pasimačius su* draugais ir 
pažystamais, nes vieną kartą 
metuose tas įvyksta, kur tūks
tančiai lietuvių suvažiuoja.

Ketvirta — Naujienų priešai 
irgi visi suvažiuoja, kad pama
čius kas dedas Naujienų pikni
ke ir kiek “mažai” publikos bū
na. šie keli dalykai sudaro 
tūkstančius publikos.-Pilnai ti
kimasi, kad rytdienos Naujienų 
piknikas bus irgi didelis, taip 
kaip ir buvusieji. — Ursus.

Prapuolė trys lietuviy 
mergaitės

Iš dramos į komediją.

Vakar po pietų atbėga p. Vil
bartas, tėvas Magdalenos Vil- 
bartaitės, mokinės Apveizdos 
Dievo parapinės mokyklos, žmo
gus sušilęs, uždusęs ir nori duo
ti pajieškojimą į Naujienas.

Klausiu — kokis pajieškoji- 
mas. •<

Atsako — paj ieškau trijų
mergaičių!

—Trijų mergaičių?
—Taip. Prapuolė trys mer

gaitės.
—Lietuvaitės ?
—Taip.
—Kada ir kur?
—Vakar jas paskutinį kartą 

matyta prie So. Union ir Canal- 
port gatvių. Jas kalbino kokie 
tai vyrai iš autoinobiliaus, bet 
jos su jais nevažiavo, tai buvo 
apie 10 vai. vakaro — ketverge.

—Ar višur davėte žinią?
—Taip, visai Chicagos polici

jai ir kitoms atatinkamoms įs
taigoms.

—Jokios žinios neturit?
—Nėra!
—Kaip jų vardai ir pavardės?
—Magdaliena Vilbartas, mar 

no duktė 15 metų, Marė Legiu- 
tė, 15 m. ir Zofija Petrušoniutė, 
16 metų. ''' ' ! I 1

—Kur tamsa gyveni,
—1746 So. Union Avenue.
—Kaip jos atrodo, kaip buvo 

apsirengę, kada jas matyta pas
kutinį kartą? . ;

I čia p. Vilbartas pąriasakojo

NAUJIENOS,. m
sveikinęs išėjo. Mano pamiršta 
paimti antrašus kitų “prapuolu- 
sių’f mergaičių, išbėgau klausti; 
žmogus neatmena — nuėjo tei
rautis.

štai įbėga drūta mergaitė al
suodama klausia:

—Ar čia nebuvo vyras su
ūsais ?

—Kokis vyras? ..
—Su ūsais.

”---- Čia. buvo kol i vyrai su u-
sads.

—•Ar nebuvo koks vyras duo
ti apgarsinimo?

—Taip, buvo, na ir kas?
Jau maniau, kad jas rasta 

kur nors užmuštas — negyvos, 
man baisus paveikslas įsivaizdi
no.

—Jos jau atsirado. Parėjo na
mo.

—-O kur jos buvo,
—Mieste paklydo.
Tuoj ir tėvas atbėgo, vėl už

dusęs. • i i
—Neįdė k i te a pgars i n i m o, i jau 

parėjo.
—Kur buvo?
—Sako, kad buvo mieste te

atre ir paklydo kur ,‘Northsi- 
dėj.“

—Kaip tai?
—Dar nieko nežinau, eisiu 

dabar sliedstvą imti.
Išbėgo. Aš gi atsisėdau ir pra

dėjau mąstyti kokia ta Chicaga 
klaidi... — Raganius.

Kas bus Naujieną Piknike
Bus jame visko — ir žaismių, ir

• kontestų, ir dainų, ir prakal
bų, ir juokų ir kitokių niekur 
nematytų ir negirdėtų dalykų

Agurkai eis lenktynių, skraid- 
žios aeroplanai, maišu vajavo- 
sis, pus miltų vėjas ir daug 
kitų stebuklų bus.
Kas bus Naujienų piknike? 

Tą klausia šiandie kiekvienas.1 
Ir yra kuo susidpmėti, ;ies kiek
vienas žinę, ; kad Naujienų pik
nikuose vįsuomc’t ’ būna daug 
naujo, nęgirdėto — neregėto. 
Ar bus to “negirdėto neregėto” 
ir šiemet? Taip, bus, ir tai bus 
dar daugiau, negu pirma būda
vo.

Pavyzdžiui, ar, girdėjote apie 
agurkų lenktynes? zNe? Nau
jienų piknike netik užgirsite, 
bet ir pamatysit^« kaip agurkai 
eina lenktynių. Ar žinote kas 
yra Pogo lenktynės? Ir jos bus 
Naujienų piknike.

Ir daug, daug kitų dalykų bus 
rytdienos Naujienų piknike.

Bus dar ii- prakalbų, ir dainų.
Programas.

Kad jus ilgai nevarginus spė
jimais kas ten bus ir patenkinus 
visų smalsumą, štai jums ir vi
sas pikniko programas. Iš jo 
patys matysite kokių negirdėtų 
dalykų ten bus.

Dainuos P. Sarpaliaus veda
mas Pirmyn Mišrus Choras.

Kalbūs advokatai Kl. Jurge
lionis ir K. P. Gugis.

Kontestai ir žaismės:
Košės valgymas.
Agurkų lenktynės,
Maišų karas,
Pogo lenktynės,
Čevelrykų rinkimas,
Vynies kalimas,
Vištų gaudimas,
Pusdolerio gaudimas,
Miltų vėjas,
Puodų daužimas,
Aearoplanų lakioj imas, 
Fotografijų ėmimas.

■ *
Dar ne viskas.

Visą tai bus Naujienų piknike' 
ryto.

BusBet tai dar ne viskas, 
dalinamos ir dovanos, ir tai gra
žios ir geros dovanos. Ir kiek
vienas jas galės gauti, jeigu tik’ 
panorės ją gauti ir pasistengs 
laimėti kontestą.

MIet; ir tai dar ne viskas. Bus 
dari vienas’ dalykas, ąliie kurį 
tylima ir nieko nesakoma,’ i bet 
kurį pamatysite pačiame pikni
ke. O juokų bus iš to iki valiai. 
Tai, sako, busiąs tikras siurpri
zas visiems atsilankiusiems, 
nes visi pamatys tai, ko niekas | 
nesitiki. •.« ' .l

Taip, bus daug juokų, daug 
linksmumo, daug smagumo ry
toj Naujienų piknike. Beabejo, 
ir jus ten busite ir patys viską 
pamatysite. Sure!

(Programas prasidės 4 vai. 
po piet).

Kensingtoii
šiame miestelyje; ant Ken- 

sington Avė., randasi italų baž
nyčia, o ant Prairie avė. jų vai
kučių mokykla. Italų parapijonų 
pusėtinai daug, todėl jie gali iš
maitinti kaip kada porą 1 kuni
gų, o minyškų sunkų pasakyti, 
kiek jų čia yra. Kuomet tiems 
kunigams pritrūksta pinigų, taii 
jie susitaria, su savo miniško-' 
mis pavalkioti, po gatves šventą
jį. Šiemet jie nešiojo jau-porą 
kartų’šventąjį po.gatves. Šalę to 
šventojo einą jų benas griežda
mas maršus; o Sykiu eina ir ku
nigas ilgais marškiniais apsivil
kęs. Prie to kunigo yra išrinkti 
ištikimi parapijonai, kurie ren
ka iš publikos dolerius ir segio- 
ja tam šventą j am. Kaip kada 
tais doleriais apsegioja tą šven
tąją, tiek, kad negalima ’jo ir 
užmatyti. Tų dolerių daboji
mui yra pastatyti kelį policistai. 
Mat pats šventasis negali apsi
saugoti nuo užpuolikų, nė kuni
gėliai su savo velniais gal negali 
apsaugoti tą šventąją doleriais 
apkrautą, ir turi kviestis bedie- 
visškos valdžios sargų apsaugą 
Kuomet jiems nusibosta vaikš
čioti gatvėmis su tuo šventuoju, 
tai sugryžta į bažnyčią su juo. 
Tada kunigėliai su savo miniš- 
komis ir ištikimais parapi- 
jonais suskaito tuos pinigus. O 
parapi jonams įtaiso prie bažny
čios barus ir jų benas grojina, 
kad geriau biznis jiems sektųsi. 
Tai taip italų kunigai vilioja pi
nigus iš savo parapijonų. Tur
būt gal nevienos tautos nėra 
žmonės taip sumulkinti savo 
kunigų, kaip italai. Todėl kuni
gams lengvu budu gali iš jų iš
vilioti pinigus.

• ■ « L*l ? *

Italai ir čia dirba už pigesnę 
mokestį negu kitos tautos žmo
nės, bet jie palaiko daugiau ku
nigų ir Kliniškų negu kitos tau
tos. — Alginis vergas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rTrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

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

— Komitetas.

Cicero. — Ateities Žiedo Vaikų 
draugijėlės išvažiavimas į Jefėrsono 
girias įvyks nedSlioj, birželio 22 d., 
1924 m., 12 valandų ryto nuo Lietu
vių Liuosybes svetaines. Bus progra
mas jį išpildys A. ž. V. D. Meldžiu 
visų šios progos nepraleist.

— Komitetas.

Liet. Kriaučių Kliubo extra susi
rinkimas įvyks šeštadieny, birž. 21 d., 
7:30 v. v., Liuosybes svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi nariai prašomi 
būti. — Valdyba.

Teatrališko Kliubo Lietuvo išvažia
vimas įvyks nedėlioj birželio 22 d. j 
Wollow Springs miškus. Trokas iš
važiuos nuo 45 ir S. Paulina gatvių 
lygiai 10 vai. iš ryto. Brighton Park 
nuo p. Makaro 2458 W. 45 gatves, 
10:15 iš ryto. Nariai ir narės, visi 
dalyvaukite ir susirinkiet paskirtu lai
ku į minėtas vietas.

— Rengimo Komisija.
...............................Ii Į I '.i-.—— ——

I • I

-

GERTRŪDA (GRISK) GRIŠAITĖ
Persiskyrė su šiuom pasauliu, seredoj, birželio I8tą dieną, 1924 m-., 
5:15 vai. iš ryto. A. A. Gertrūda gimė Chicago, Illinois, lapkričio 
26tą dieną 1914 m. Turėjo amžiaus 9Vi metų. Paliko dideliame nu- 

\ lindime j tėvą Juozapą, įsotiną . Moniką ir bro|į Teadorą 4 metų.
Laidotuvės-įvyks subatoj, birželio 21 d., 8tą; vai. liš Tytd iš namų 

6515 So.'Rockwell St. į'Nekalto Prasidėjimo P. M.‘Bažnyčią. Po 
pamaldų j Šv.- Kazimiero kapienes.

Širdingai užprašome visus gimines, draugus ir pažjstanvus daly
vauti laidotuvėse.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741 aj’ba 
p. Grish Republic 9723. , .

Paliko nuliūdę Tėvas, motina ir brolis.

d;'.
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PRANEŠIMAI
Roselaud. — Lithuanian Improve- 

ment and Benefid Club rengia didelį 
išvažiavimą nedėlioję 22 d. birželio į 
Washington Heights miškus, ant 107 
ir May gt. Bus šaltos košės ir ska
nių gėrimų, galėsite linksmai laiką 
praleisti tyrame ore. — Komitetas.

Susirinkimas Lietuvių Tautos Ka
talikų bažnyčios yra šaukiamas ne
dėlioj birželio 22, 1924, 1 vai. po pietų; 
bažnytinėj svet., 35 St. ir S. Union, 
Avc., Cll)i, III., nes yra. dkuK 
bių reikalų dabartiniu laiku aptarti,: 
todėl kviečiame visus parapijonus ir, 
tam pritariančius lietuvius.

— Kviečia Valdyba.
------------ ;----'

' > ' I. f f
SLA. 17(> kp. rengia .išvąžiąvimą i; 

Forest Preserve ūžlankoj, prie Tau-į 
tiškų kapinių birželio 22 d., 
i! !• 1 ' — J. Povilaitis.

’ '

Liet. Teatr. Dr'-jos Šv. Martino 
priešpusmetinis susirinkimus įvyks 
subotoj birželio 21 d., 7:30 vai. vaka
re, Šv.« Jurgio parapijos svetainėje, 82 

įPl. ir :Auburn Avė.
Nariai tcisitčs kiekvienas pribūti į 

susirinkimą, nes randasi daug naujų 
rinkalų aptarimui. .

— P. Kilevičia, Rašt.

L. S. J. Lygos Sporto Skyrius ren
gia “Tennis” žaidimą šeštadieny, bir
želio 21 d., Jockson parke. Pradžia 
B vai. po pietų. Atsilankykit visi. 
Nemokančius pamokinsiu.

— Sporto Kam.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, .nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems KmygynaVns 
knygų, ar, kurie tlfrit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai. 
1739 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK SLA. 176 kp. 
išvažiavimas prie Tautiškų kapinių 
bus. sekmadienį, birželio 22, 10 vai. 
ryto. Trokai stovės prie Albany ir 
39tos gatvės. Išvažiavimas rengia
mas dėl susipažinimo Brighton Parko 
lietuvių. Bus prakalbos ir visokių 
gražių pramogų. Kviečia visus

Komitetas.
-v .■ ■ ■■> .r ' ’

Viekšiiiečiy Kliubo išvažiavimas 
įvyks nedėlioj, birželio 22 d., j 
Willow Springs miškus, priešais 
Tautiškų Kapinių. Trokas išvažiuos 
10 vai. iš ryto, 4601 So. Paulina 
gat. Nariai ir nares visi bukite pa
skirtoj vietoj.

— Rengimo Komisija
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Pasigražink
ŽIŪRĖK, KAD TAMSTOS DRABU

ŽIAI BUTŲ ŠVARUS IR 
SUPROSYTI.

NorthsidieČiai gali pasidžiaukti. Aš 
atidariau naują valymo, taisymo ir 
prosinimo šapą, kurioje jūsų drabu
žiai, kad ir pasenę susivėlę, bus pada
ryti kaip nauji.

Čia moterys ir vyrai rasite geriau
si patarnavimą. Meldžiu kiekvieno 
atnešti pas mane savo rubus, o užga- 
nėdinim-ą rasite visi.

IGNAS AMBROLEVICIA
1542 N. Paulina St., 
Kampas North Avė.
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DOMICĖLĖ ŽILVITIENĖ

* ?
Mirė gegužio 16 dieną, 1924 m., 
gyveno sodžiuje Mazgaigalės, 
Naujamiesčio parapijos, Pane
vėžio apskr., Lietuvoj.

Paliko nuliudime sūnūs ir 
dukterys: Antaną, Joną, Petrą, 

; Kazimierą; Anielę, Karusę ir 
Juzę; čion Amerikoj vieną sūnų 
Ignacą Lietuvoje.

Persiskyrė Su šiuo, pasauliu 
sulaukus 80 nvetų amžiaus. Li
ko palaidota Naujamiesčio kapi
nėse. Lai būna jai lengva Lie
tuvos žemelė.

Jonas-Žilvitis.

?
AUKSINIS SAULeS UŽSI

LEIDIMAS GYVENIME
Du tūkstančiai metų tam 

atgal Romėnai sakydavo: 
“Non ėst vivere, sėd valere 
vita”, kas reiškia: ne vien 
gyventi, bet turėti gyveni
me gerų sveikatų, tai yra 
gyvenimas. Daug kostume- 
rių Trinėrio Karčiojo Vyno 
rašo mums apie tai ir šian- 
clien, turėdami septyiies <le- 
šimtis ar aštuonis dešimtis 
metų jie džiaugiasi savo am
žium, taip kaip kiekvienas 
džiaugiasi auksiniu užsilei
dimu saulės po gražios die
nos. Jie užtai yra skolingi 
dėl Trinėrio Karčiojo Vyno. 
Ir jie čionai paliks didelę 
atmintį apie tas gyduoles sa
vo vaikams. “Mano tėvas 
vartodavo jas ir jam pagel
bėjo nuo skilvio nesmagu
mų, jis labai gyrė jas”. Taip 
rašė mums Mr^Matt Molek 
iš Silberbow, MBnt. Panašus 
laiškai labai tankiai yįą'at
siunčiami mums. ■ Užganė 
dinti kostumeriai didžiuoja
si iš Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III. Ir Trinėrio 
Kartusis Vynas po 34 metų 
populiario atnaujinimo std- 
vi šiandien kaipo vadovas 
naminių gyduolių atsitiki
muose prasto apetito, užkie
tėjimo vidurių, galvos skau
dėjimo, nervingumo ir pana
šių skilvio trubelių. Laikykit 
visuomet jas savo namuose!

APSIYMAI. ~~
ATSIVEDIMUI reikia merginos, 

naĮles;’ geistina, kad kiek turto pri
sidėtų ir nemylinti munšaino ir kuri 
sutiktų gyventi ant ūkės, nesenesnė 
nuo 25 iki 40 metų. Aš turiu nuosa
vybę, amatininkas, metų 35. Kreipki
tės j Naujienas pažymint

Box 502.

PAJIEŠKAU merginos ar našlės 
dėl draugavimo. Jei patiksime vie
nas kitam — apsivesime. Atsaky
mų duosiu kiekvienai.

Rašykite:
Naujienos, 
Box 124, 

3210 So. Halsted St.

PAJJESKAŪ apsivediniui mer
ginos ar našles amžiaus 50 me
tų iki 5'5-kių. Aš esu 57-nių 
metų našlis. Ant adreso

M. GUMĄUSKAS 
2129 Carver {St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTE
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
4r»kfej. įstaiga 34 metų senumo.1 Di- 
dif/ usia ir geriausia stogų dengimo 
įs.aiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Ųavvndale 0114.

4942 W. 14th St. Atidarom • 
naujį restoraną “Klaipėda’*. 
Kaip vardas parodo tai bus gry
nai lietuviškas restoranas. Vi
sados turėsime lietuviškų val
gių, patarnaus lietuviai. Meld
žiame lietuvius atsilankyti ir pa
mėginti musų restorane, o mes 
tikimės, kad kuris sykį pamė
gins tai ir visados lankysis.

SIŪLYMAI KAMBARlįT
ANT RENDOS vasariniai ne- 

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

SZEMET’S RESORT 
(at Long Lake)

Campbellsport, Wis. R. 4 B. 56

j________ >,) . y <

TĖMYKIT “ŠŠft
Išsiduoda kambarys prie mažos 

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

A. DANILE, f.
3534 S. Pamell Avė.

2-ros lubos 4
Tel. Yards 6808

t
i
i
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SIŪLYMAI KAMBARIU .RAKANDAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
LIETUVIŠKAS KOTELIS ge

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

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

PARSIDUODA krjaučių šapa visa 
arba pusė. Kam patinka tokis biz
nis ir kas nori padaryt pinigų į trum
pą laiką, atsišaukite greitai, parduo
siu pigiai. Priežastis, partneris eina 
j kitą biznį. ”

1838 So. Halsted St.
Chicago, Illinois.

PARSlIDUODA kendžių ir ci
garų krautuve.

Atsišaukite: (
1617 So. Buble St.

ANT BRIDGEPORTO

ANT rendos kambarys. Daili 
vieta, naujas namas, elektra, mau
dynės ir visi parankumai. Yra ir 
garadžius. Ruimas dubcltavas, 
ka vienam ar dviem vyram, 
radziaus renda $5.

827 \V. 34th Place
1 lubos užpakaly

tin-
Ga-

RAKANDAI 4 kambarių 
siduoda pigiai.

Atsišaukite
3426 Emerald Avė.

Pirmas fl. užpakaly.

par- SKAITYK ŠITĄ
Pento ir geležų štoras parsiduoda 

už pusę kainos, arba mainysiu ant 
automobilio, loto, arba biznio, kokį 
moteris viena gali prižiūrėti, 
tuojaus.

1971 Canalport Avė., 
Phone Yards 4951

Ateik

PARDAVIMUI pigiai krautu
vė saldainių, tabako ir grose- 
rio; biznis išdirbtas, pigi ren
da, 4 kambariai pagyvenimui, 
gera proga padaryti pinigus; 
atsišaukit 424 W. 103rd St.

HALSTED PRIE 35-tos 
bizniavus mūrinis namas, 
vė, ir 3 pagyvenimai po 5 
rius, įmokėti $8000.

MŪRINIS NAMAS 2 pagyveni
mai po*4 kambarius, elektrikas, ga- 

ir skiepas, kaina tiktaisas, viškai 
$6500.

MEDINIS 
mai op 5 ir 
toj, kaina 
$11500. šita 
laiko tiktai.

gatvės, 
krautu- 
kainba-

NAMAS, 2 pagyveni- 
4 kambarius, geroj vie- 
tiktai $3700. Inmokėti 
proga yra ant trumpo

RENIDAI kambarys dėl 
no ar dviejų vyrų.

Atsišaukite:
3127 Emerald Avė.

Ant 3 fl.

vie- AUTOMOBILIAI

RlENiDON kambarys dėl vie
no arba dviejų vaikinų; 
fonas, vana ir 
mai. Kreipkitės: P. URBANAS, 
3159 So. IlAted St., antrų lu
bų iš fronto.

PIRK ŠIANDIEN, O RYTOJ VA
ŽIUOK NAUJIENŲ PIKNIKAN

DORT — SEDANAS užpraeitų me
tų —-t stovis taip geras, kaip nau- par(ju0_ 

bile
>r pilnai garantuotas. __

siu pigiai arba mainysiu ant

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir bučernė, 

visokių tautų apgyventa vieta. Biz
nis daroma gerai. Biznis yra cash. 
Nauji fietures. Turi būt parduota 
šią savaitę. Parduosiu už pusę kai
nos, kiek biznis vertas. Kas pirmes
nis tas laimės.

Atsišaukite
6759 So. Ashland Avė.

TURIU PARDUOTI savo pui
kų $300 vertės Console Victro- 
la už $70. Vartotas tik du mė
nesius. Su daugybe rekordų. 
Atsišaukit: 1651 W. 63rd St.,

2 LOTAI GRETA PO 27% pėdų, 
labai geroj vietoj, dėl greito par
davimo savininkas numažins pre
kę. Šitie yra vien lik tokie platus 
lotai ant Bridgeporto.

LOTAS ANT ASHLAND AVĖ. 
prie 57-tos, kaina liktai $1500 ant 
trumpo laiko tiktai.

PIETŲ DALYJE
. - t”«u pigiai aroa mainy 
teiC- į pigesnio automobiliaus.

kiti paranku- NEW CITY G AR AG E 
1541 W. 46th St.

Phone Boulevard 2282

iP ARENI >A VOJLMUI puikus, 
šviesus kambarys. Vieta gera 
dėl švaraus ir blaivaus vaiki
no. Maža musų šeimyna.

929 W. 35th PI.
3 lubos iš fronto

PARDAVIMUI automobilius 1922 
metų, kainavo 2 tūkstančiu, parduo
siu už $325, norinti pirkti matykite, 
yra pertaisytas, nupentuotas, geras 
kaip naujas. Matykit vakare po 5 
vai. Kreipkitės

4357 S. Washtenaw Avė.
Tel. Lafayette 1329

ANT PARDAVIMO štoras, lęe 
Cream sodos, kėdžių, cigarų, cigaretų, 
tabako ir nosinių ir taip mažtj daly
kų. Gražus štoras ir 4 kambariai 
dėl pragyvenimo. Priežastis parda
vimo liga. Savininką galit matyti 
vakarais.

3302 So. Union Avė.

NAMAI-ŽEME
UNIVERSAL STATE BANK 

Real Estate Department
SOUTH SIDE.

Puiki rezidencija, kampas 50x155 
pėdų, 10 kambarių, karšto vande
nio apšildoma, visas aržuolinis me
dis ir geri įtaisomai.

CHAS J. BAGDZIUNAS 
AND COMPANY

736 West 351 h Street 
Boulevard 0012

PARENDAVOJU kambarį dėl 
dviejų vyrų arba dėl vieno. Kam
barys didelis ir šviesus iš fron
to. Ar su valgiu ar be valgio. 
.1. K., 703 W. 21 st PI., Chica
go, 3 lubos iš priekio.

PARDAVIMUI Stutz 1921, viskas 
yra geram stovy; tajerai yra nauji. 
Parduosiu už labai pigią kainą, prie
žastis pardavimo, savininkas apleid
žia miestą.

H. F. BAUMGARDT 
3047 W. 63 St. 
Republic 5353.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen Jockson parko apielinkėj, pigi 
renda su kambariais dėl gyvenimo, 
kas nupirks šia krautuvę tas nematys 
blogų laikų užėjus bedarbėms, nes čia 
gyvena vien turtingieji žmones, kito 
tokio biznio nėra per du blokus. Atsi
šaukit greit, 1413 E. 58 St. Tel. 
Fairfax 2619.

2 flatų medinis namas, 
kambarių, elektra, vanos, 2 
rų garadžius. Rendos neša $70 į 
mėnesį, kaina $4800.

ANT BRIDGEPORTO

4

6-6 
ka-

EXTRĄ PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 4 ir -4 kambarius, aukš
tas cementuotas heiznientas, ant- 
aukštis drabužiams džauli, ir kiti 
para n kum a i pagal šių gadynę, par
duosiu už $9,800 arba mainysiu 
ant bučernės, dry goods Storo, res
torano arba kitokio gero biznio.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

PARDAVIMUI 2 automobiliai 
tour. Overland II 83, ir Buick 4, 
1918, abudu geram stovy, par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant 
loto arba ant piano. Atsišaukite 
3856 Archer Avė. Lafayette 
6195.

TURIU parduoti mano $300 
vertės Console Viktrolą už $70. 
Yra daug rekordų, partota tik 
du mėnesiu. 1651 W. 63 Str.

Prospect 3378

flatų medinis namas, 2-4 
ir 2—5 kambarių, yra elektra, 
geroje vietoje. Rendos atneša 
$70 į mėnesį, kaina $4800, įmo
kėti $2000.

IŠSIMAINO 4-ių kambarių cott
age, su trims lotais, ir 4-ių maši
nų garadžium, mainysiu ant dides
nio namo nepaisant apielinkės, 
cottage randasi piet vakarinėje da
lyje miesto.

BIZNIO PRAl’ERTE

REIKALINGA moteris arba 
kurie gali dirbti prie namų 
Geras užmokesnis, ruimas ir 
už dyką.

Atsišaukite
LEAFY GROVE, 

Blue House, Willow Springs 
Vienas blokas į pietus.

■.............. . . -----!_1

vyras, 
darbą, 
valgis

Didelis bargenias. 
da Hub Cab geram stovy Yel- 
low cab išdirbystės
Priežastis pardavimo savininkas
turi 2 cabu. Galima matyti die
nomis Hub Cab garage. o vaka
rais namie.

Parsiduo-

už $550.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

*

REIKIA VYRŲ 
SVETIMŲ KALBŲ 

. SKYRIUN
skai-Reikalaujame nedidelio 

čiaus atsakomų energiškų vy
rų, kurie kalba svetimas kalbas, 
dirbti su mumis ir pavartoti sa
vo gabumus sąryšy su musų biz
niu. Dirbdamas nereikalauji pa
švęsti viso laiko. Reikalaujama 
ir lietuvių, kurie bus atsako
mi ir kuriuos mes priimsime, 
gali pradėti tuojaus ir užsidir
bti gerus pinigus iki metų pa
baigai. Ateikite nuo 9:30 vai. 
ryto iki 1 vai. po piet į Room 
800 First National Bank Bldg.,

68 W. Monroe Str.
Klausikite:

ADAM MARKŪNO, 
Svetimų kalbų skyriaus vedėjo.

REI KALINGI SELEMANAI
Jeigu jums nusibodo dirbtuvėj dirp- 

tai už $35, tai ateikite pas mus, mes 
jums nurodysime, kad jus galit $100 
į savaitę uždirbti. Agentus priima- 

nuo 5 iki 6:30 vak.; subatoms — 
nuo 1 iki 5; nedalioms nuo 10 iki 1 
po pietų.

Iš kitų miestų, atsišaukite laiškais 
reikalaudami katologo.

LITHUANIAN NOVELTY CO. 
115 So. Dearbom St. R. 1021, 

Chicago, III.

REIKALINGA 10 agentų dėl 
pardavinėjimo Real Estate 1-o 
morgičiu Gold Bondsus.
Chicago Lithuanian Auditorium 

840 W. 33-rd Str.
Yards 2790

REIKALINGAS—
Mokinys Bučernėn

ir grosernėn dirbti.
Atsišaukite.

922 West 35 Place

REIKIA patyrusių agentų parda
vinėti Lady Rose Cold Cream ir 
Vanishing Cream; geras pelnas, kreip
kitės kaip 6ta valandą vakare, 
manageris

L. J. RAJORINS, 
4841 W. 14 St., 

Cicero, III.

sales

I. Rumczikas.
3403 So. Union Avė.

3 augštas nuo užpakalio.

PARSIDUODA STEPHENS SIX 
penkių sėdynių automobilius, atrodo 
ir bėga kaip naujas už pigią kainą. 
Galima matyti vakarais nuo 6 iki 7 
nedalioj iki 11 iš ryto.

4408 So. Campbell Avė.

PARDUODU automobilių model 
32 B Chahners 6 cylinderių, 7 pa- 
sažierių $1)25.00 pinigais. Matykite 
savininką nedėlioj visą dieną.

Atsišaukite:
2209 Princeton Avė.

PARDUOSIU ABBA MAINYSIU

Turiu 2 mašinas, viena atdara 
vasarinė Nash, o kita uždaryta Sė
dim. Abidvi yra geriausiame pa
dėjime. Atrodo kaip naujas, ir va
žiuoja kaip naujas, 
loto, arba kriaučio 
biznio. Atsišaukite kuogreičiausia 
kam tie bargenai reikalingi.

3416 Lowe Avė. 
Ant antrų lubų 

J. S.

Mainysiu ant 
ar grosernės

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, arti prie 

mokyklos ir bažnyčios; lietuvių ap- 
gyventoj kolonijoje. Turi būt par
duota greitai.

Atsišaukit:
4541 So. Hermitage Avė.

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

Kreipkitės
5039 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigįai štoras paten
tuotų medicinų ir kartu ice cream 
parlor. Biznis išdirbtas gerai. Ren
da pigi . Vieta apgyventa lietuvių ir 
lenkų. Priežastis pardavimo ne
sveikata.

Atsišaukite
4602 So. Wood St.

PARDAVIMUI pulnimis, pen
ki stalai, elektrikinis pianas, ci
garai, cigaretai ir minkšti gėri
mai. Parduodu labai pigiai.

10737 So. Michigan Avė.

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo bučernė ir grosernė 
Royal Blue Chain Store su visais in- 
taisais, nauja Slicing Machine, Elec- 
;ric Meat and Coffee Grinder. Turi 
būt parduota į trumpą laiką už tikrą 
pasiulįmą. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą po numeriu 503;

PARSIDUODA Hemsstiching 
pikių jų dalykėlių krautuvė. Tu
ri būt parduota iš priežasties li
gos. Nėra konkurencijos. Renda 
$12.50. Kaina $400.

3554 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė bus 
parduota už pirmą pasiūlymą. 
Visai ne brangiai. Priežastis 
pardavimo važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite 1439 So. 49 Ct. 
Cicero, III.

Krautuvė ir 4 flatai, 2-6 ir 1-5 
1-3 kambarių. Elektra, vanok ir 
kiti moderniški įtaisymai. At

neša rendos į mėnesį $125, kai
na $9500. elųsiįgalite nupirkti šį 
bargeną už $1500, išmokėji
mais pagal sutartį.

BRIGHTON PARK.

ISSIMA1NO 2-jų flatų muro na
mas i)o 6 ir 6 kambarius, mainy
siu ant mažesnio namo, arba bu
černės.

FRANKG.LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

BRIGHTON PARK

PARSIDUODA štoras ken
džių ir smulkių darktų galima 
laikyti “Dray Goods” Brighton 
parke, gražioje vietoje.

3932 So. California Avė.

PARDAVIMUI grosernė, da
romas geras biznis, nėra kredi
to, išdirbtas per daug metų, 4 
kambariai pragyvenimui; pigi 
renda, parduosiu pigiai, nes 
žiuoju į Lietuvą 1 d. July.

5135 So. Halsted Str.
Phone Boulevard 1524

1S-

Naujas muminis namas, 6-6 
kambarių, elektra, vanos, karš
tu vandeniu šildomas, skyrium 
apšildymo įtaisymai dėl kiekvie
no flato, pleis'teriotas skiepas. 
$1000 įmokėjus nupirksite šitą 
bargeną, kailfa $13,500.

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Oepaitment

Tel. Boul. 0700
Utarninkais, ketvergais ir su- 

batomis musų ofisas atdaras iki 
9 vai. vakare. •

Dviejų augštų medinis, cementiniu 
pamatu, 30 pėdų lotas, OfZfl 
bargenas s* I

Dviejų augštų mūrinis, su beizmen- 
tu, 2 flatai po 5 kambarius, aržuolo 
trimingai, 30 pėc|ų lotas, specialė

S’ . $12450
Dviejų augštų madinis, 5 ir 4 kamb. 

flatai, didelis $5450
bargenas

Dviejų augštų mūrinis su augštų 
beizmentu ir sun parlor, aržuolo tri
mingai. Reikia tik $3000 pinigais. 
Specialia $10750
bargenas

K02L0WSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

PARSIDUODA 
mėsos, tabako 
krautuvė. Vieta 
ki/.

grosernė, rūkytos 
ir kitų smulkmenų 
gera; netoli

Kreipkitės
2300 W. 48th Place
Tel. Lafayette 8360

fabri-

PARSIDUODA namas, 6-6 kamba
rių ir garadžius dėl 2 mašinų. Na
mas naujai išdekoruotas. Taipgi ii 
mašina sykiu parsiduoda. Del grei
to pardavimo patirsit ant vietos. At
sišaukit greit, nes turi būt parduota 
j trumpą laiką. Antanas Petkus, 6234 
So. Maplewood Avė. Telefonas 
Prospect 5690. Agentai neatsišaukit.

REIKALINGA BUČERNĖ
Kas norėtų mainyti ant namo, 2 augŠ- 
lų ,4 pagyvenimų, garadžius ant dvie
ju automobilių, rendos $87.00. Kai
na $8,500. Kas turi bučernę savinin
kas priims už pirmą įmokėjimą.

C. P. SU ROM SKIS & CO.
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641.

GROJIKLIŲ PIANŲ bargenas, 88 
notų, $700 grojiklis pianas, su kabi- 
net, benčius ir 90 muzikališkiĮ rolių, 

i užpaliktas krautuvėj pardavimui 
$135, išmokėjimais.

1389 Milwaukee Avė.
Klauskite

Mrs. Lenoci’o piano

BARGENAS
Ant pardavim'o 2 pagyvenimų mu

ro namas, garadžius dėl 4 mašinų ir 
beismantas po visu namu. Mainys 
ant biznio ar didelio namo. Atsišau
kit pas savininką iš užpakalio.

C. B.,
3114 So. Lowe Avė. Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 muro namai ant 

vieno loto. Vienas fialas a kamba
rių; elektra, maudynės ir gasas. 
Antras —• 4 kambariai: elektra ir 
gasas. Kaina $5,300. Vieta — 29 
ir Emerald Avė. Savininkas gy
vena 919 W. 34th St., 3 lubos.

PARDAVIMUI

Nemunas Co-operative Society 
parduoda savo biznį Meat Market 
ir Gr'ocery storą iš priežasties ne
sutikimo šėrininkų. Biznis eina ge
rai. Kurie jieškot geros vietos ir 
gerų pasekmių nepraleiskite tos 
progos. Atsišaukit tuojaus nuo 5 
iki 7 vai. vakare*

2256 W. 24th St.
! ’ ♦ i

PARDAVIMUI pieno išvežiojimo 
vvhole sale ir retail biznis; Ice 
tmx’iai, arklys; vežimas ir visi ko- 
stumeriai. Pieną ir kitus reikme- 
nius suteiksime musų dirbtuvėje. 
Atiduosime už pirmą teisingą pa
siūlymą.

3251 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 0727

PARSIDUODA grosernė ir 
visokių smulkių daiktų krautu
vė. Su namu arba atskirai. Nė
ra kitos krautuvės ant viso 
bloko.

6009 So. May St.

PARSIDUODA arklys ir ve
žimas arba vienas ir kitas at
skirai. Atsišaukit nuo 5-kių va
kare. PETRAS SUBL1NSKIS, 
416 Hart St. Vienas blokas į 
rytus nuo Robey ir vienas į pie
tus nuo Grand Avė.

BRIGHTON PARK
Parsiduoda muro namas 2 po 6 kam

barius su puikiausiais įtaisymais, 
beismantas 8 pėdų aukščio, reikia 
įnešti $4000, kitus savininkas pasko- 
is, kas norės. Kaina $10300.

Kreipkitės
2440 Pershing Rd.

Ant Imu lubų

4 kambarių cottage, su beiz- 
mentu ir a ilgšiu stogu, 1 eks
tra lotas, 1 mašinai garadžius. 
Kaina $4,00.

Savininkas:
5232 So. Kilpatrick Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių medi
nis namas, visas naujas plumbingas, 
elektra, furnase šildomas, cementiniu 
pamatu ir grindys, pirmos klesos pa« 
dėjime Jotas 30x125.

Atsišaukite prie savininko.
838 E. 38 PI.

MAINAU namą 4 pagyveni
mų ant biznio ar loto. 2 
riniu namu taipgi mainysiu 
lotų ar biznio.

Šaukite:
Tel. Republic 0107

mu- 
ant

IŠ PRIEŽASTIES ligos mūrinį na
mą 2 flatų 5-6 kamb. ant Bridgeporto 
mainysiu ant namo Roselande, arba 
kitur nuošalyj nuo miesto, arba pigiai 
parduosiu už kash.

Klauskit
JOHN STANKOWICZ 

901 W. 33 St.
Phone Yards 4669

REIKALINGA FARMA
6 pagyvenimų medinis namas išsi

maino ant farmos. Platesnių žinių 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted Street, 
Boulevard 9641.

PARDAVIMUI namas ant 18 neto
li Union, elektra, gesas, visur naujai 
ištaisyta, žemai 
viršui iš fronto 6 ruimai 
4 ruimai, 
duosiu pigiai 
čius $4,000.

JOHN P. RASHINSKI, 
3200

Visi
tik

štoras ir 3 ruimai 
užpakalyj 

ruimai šviesus, par- 
$3,300 įnešti, morgi-

So. Halsted St.

PARSIDUODA mūrinis namas 
dviejų metų senumo 2 flatai 5-6 kam
barių labai gražioj vieloj, prie pat 
McKinley parko, parsiduoda nebran
giai .kadangi man reikia pinigu. Klau
skite savininko ant antru lubų.

3547 So. Seelly Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyveni
mų po 5 kamb. medinis na
mas, vanos, elektriką, gazas, 
kieto medžio grindis; lotas 30 
pėdų, kaina $6,300.

5151 So. Albany Avė.

MAINYMUI 240 akrų Cent
ral Wiscon'sin farrna, (8 kam
barių namas, barnė ir t. t , 
$12,000. Mainysiu ant miesto 
namo arba tavoro. H. B. COR- 
BIN, 5 N. (La Šalie St. Chicago.

SPECIALIS BARGENAS
Pardavimui arba mainymui 1 

flatai po 6 kambarius su visais įtai
symais, cementuotas beizmentas. 
Kaina $9,500. Randasi ant 66 St. ir 
Rhodes Avė. .

Pardavimui 2 flatų po 6 kamba
rius, 2 automobiliams garadžius, 

, 2 me- 
parsi- 
nctoli

2 automobiliams Iš
karštu vandeniu apšildomas, 
tų senumo, vertas $18,000, 
duoda už $16,500. Randasi 
lietuviško vienuolyno.

BRIGHTON PARK
Pardavimui naujas kampinis na

mas, 2—(i ir 1—4 kambariai, gara
džius dėl 2 automobilių. įmokėti
$5,000, kitus kaip rendą. Randasi 

44 ir Rockwel) St.
C. P. SUROMSKIS AND CO. 

3352 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

I PAMATYKITE
2 T Pardavimui 2 namui, 5417 ir 5423 
į_ j Racine Avė , prie Sherman parko, ar- 

»ti Garfield Bulvaro. Dviejų flatų, 
ant orderio budavotas namas, įmokėti 
reikia $5001). Dideli kambariai, sau
lės parloras, miegamieji porčiai, fire 
place, book case bufetas, inmuryta 
maudynė, prausinyčia, murmuro grin
dys, ledininkai, geso pečiai,’lorain re
guliatoriai, garo šiluma. Pamatykite 
pirmiau negu pirkaite kur kitur. 
Koch and Co., 2603 So. Halsted St. 
Phone Victory 6590.

ant

PASISKUBINKIT 
PAMATYT

ŠIUOS DIDELIUS BARGENUS
Mur. 10 flatų namas už $38000, na

mo visi jrengimai yra pirmos klesos. 
įnešt $10000. Randasi prie gražaus 
parko South Side.

Mur. naujas namas 5 ir 6 kamba
rių . Randasi geriausioj South Side 
vietoj. Kaina $10,000.

Du mur. namai 4 ir 6 flatų ir dvie
jų Storų, mainyt ant farmų 
Chicagos.

T. J. KUČINSKAS, 
3210 So. Halsted St. 

Boulevard 9663.

KLAUSYK ŪKININKE 
Bizniavą 

ir štoras. 
arba laukuose 
$10,000, be biznio, 
geležies, $14,000. 
$112, morgičio 
greitai, Leon R. Jarusz, 
Halsted St.

netoli

medinį namą, 5 flatai 
Mainysiu ant tikės 

namelio. Kaina 
Su bizniu pento ii 
Rendos j mėensį 

$4500. Atsišaukit 
3250 So.

FARMA PARSIDUODA^ arba išsL 
maino ant namo, 76 akrų žemės, geri 
budinkai, gyvuliai ir mašinos, 
gerų kelių ir netoli nuo miesto, 
duosiu labai pigiai.

.1. JURGAITIS, 
4331 So. Artesian Avė. 

Chicago, III.

prie
Par-

PARDAVIMUI 80 akrų far- 
ma Wisconsin valstijoj arba 
mainysiu, žemė gera, parduosiu 
pigiai. Rašykite arba atsišaukite, 
2 augštas, iš užpakalio.

927 N. Winchester Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų, 5 ir 6 
kambarių namas, nauju pamatu, 
gera transportacija South Sidėj, 
naujos dekoracijos, elektra, karš
tas vanduo, 1 fialas išrendavotas 
už $50 į mėn., bargenas $8500, pi
nigais $3500. Atsišaukite 118 W. 
69 St.

PARDAVIMUI 2 augštų me- 
dinis namas, 5 ir 6 kambarių.

MR. BONA,
718 W. 19 St., 

Phone Albany 2411

PARSIDUODA vieno augšto me
dinis namas gražioj vietoje — lau
kuose galima laikyt vištų, privažiuoti 
galima Archer-Cicero strytkariu ir 
išlipti ant Knox Avė. ir eiti du blo
kus j pietus.

Atsišaukite
5400 So. Knox Avė.

PASISKUBINKITE
Parsiduoda 2 po 2 flatu dabar sta

tomi mūriniai namai, 4-4 kamb. visi 
įrengimai vėliausios mados. Randa
si gražioj vietoj Brighton Parke, par7 
duosiu pigiai arba priimsiu mainais 
nvažą biznį lotą arba mažą namuką, 
šis pasiulimas geras trumpam laikui. 
Matykite savininką,

J. PAKALNIS, 
4421 So. Talman Avė. 

Telephone Prospect 9288

NEMOKĖK RENDOS
Pirk 7 kamb. namą, kuris randasi 

po num. 3434 W. 65th St. yra padary
tas į 2 flatu, furnisu apšildomas, vie
nam- karui garadžius, 47 pėdų lotas, 
labai graži vieta, parduosiu arba p i- 
imsiu lota arba mažą biznį mainais. 
Daugiau informacijų klauskite ant 2 
aukšto.

PARDAVIMUI cotage ir 
lotai, furnace šildoma, nėra 
so. Parduosiu pigiai.

5636 So. Kilborne Avė.
tarpe Archer Avė. ir 63 Str.

£a-

PARDAVIMUI 5 akrai žemės ne
toli Chicagos apie 15 nvinutų tikt i 
eiti nuo karų $300 įmokėti, kitus 
mokesniais.

Kreipkitės prie savininko
2613 So. Union Avė.

1 lubos užpakalis

i';

ŪKININKAI, PUIKI PROGA

Pats savininkas parduoda labai 
gerą farmą, aptveria drato tvoro-1 
mis, 40 akorių juodžemio. 32 ake
lių dirbamos, o kita miškas. Na
mas 5 kambarių, tarp 4 labai di
delių klevų; 5 vaisingos obelės; 
gera barnė ir vištininkas ir skie
pas; 2 mylios i miestą, ant cemen- 
tinio kelio, kaina $2,500. Kreipki
tės 6 vai. vakare arba laišku.

WILLIAM KAZLAUSKY 
2047 W. 23rd St., Chicago, III.

2 fl. front

BIZNIAVAS namas pardavimui 
arba mainysiu į mažesnį namą, lo
ji arba biznį. Šitame name ran

dasi ir karčiamos rakandai taip, 
fad tuoj galima karčiamos biznį 
uoi pradėti. Gera proga, pasisko
linkite. Kreipkilė.4: AUŠROS KNY
GYNAS (No. 126), 3210 So. Hal
sted Street;

TĖMYKITE BARGENŲ 
JIEŠKOTOJAI

Medinis namas 5-6 kamb. pastaty
tas ant plitų pamato, rendos $75.00 į 
mėnesį, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant mažesnio namo, loto arba biz
nio. Priežastis du partneriai, vienas 
važiuoja į Lietuvą, namas randasi 
South Side ant bizniavos gatvės ir 
smarkiai augančioj apielinkėj. Šali
niai lotai parsiduoda po $3125, vienas 
namas yra 18 pėdų nuo šaligatvio, 
taip kad puiku galifrra pastatyti sto
rą ir tuom padvigubinti uždarbis. Ne
praleiskite progos, nedaug įnešt, kitus 
rendos išmokės. Matykite mane va
karais tarpe 6-9 A. Mikaliunas, 5750 
S. Albany Avė. Tel. Prospect 9288.

SPECIALIS BARGENAS. Naujas 
dvieju flatų mūrinis, 6 ir 6 kam
bariai, sun parlor, visas moderniš
kas, steam heat, plieninės konstruk
cijos, arti lietuviškos mokyklos ir 
bažnyčios, šilas yra geriausis pir
kinys Marųuette Manor šiandien. 
Del informacijų matykite WEBER 
and WILLIAMS. statytojai, 2514 W. 
63rd St., Tel. Republic 1932.

PARDAVIMUI lotas tarpe 68 ir 
69-tos gatvės, 5-tas lotas nuo kam
po, antras lotas nuo 
50x12.5 pėdų, parduosiu 
pysiu ant automobilio, 
pas savininką 

2306 Blue Island 
Tel. Canal 6772

69 kampo, 
arba mai- 

Atsišaukite

Avė.

ANT pardavimo arba mainymo 
ant loto arba biznio, nauja muro 
6 kambarių bungalow. Aržuolo 
Ironingai, Holland furnace. nau
jos mados prirengimai, 7 pėdų 
heiznientas. Klauskite savininko M. 
MORKUS, 7044 Archer Avenue, 
Prospect 2559.

PARDAVIMUI naujas, 2 flatų 
namas, 2-5 kambarius, sun parlors, 
ugnaviete, ir knygoms šėpa, karštu 
vandeniu šildomas, lotas 33x125, 
2 karų garadžius, kaina $1 1,600, 
casb $5,300, likusius išmokėjimais.

5755 So: Washtenaw Avė.

KAI) užbaigti namų reika
lus, turime parduoti dviejų (2) 
augštų mūrinį namą ant Lea- 
vitt iS't., arti 22-ros už $6,500. 
Matykite F. Kosmach, su E. A. 
Basener, 2116 W. 22nd St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą konrįšiną. Taipgi perka
me kontraktų dokumentus.

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

160 N. La Šalie St.

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. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augšt^sniąsias 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., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.
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Aleksander Jablonskį Vertė K. S—kas Į reikėtų prašyti pagalbos iš Car- 
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to žmop.ės indiferentingumo ap
supti. Tik stebėtis reikia, kaip 
tie mokslo ir literaturoę pames
tininkai dar gali dirbti, kuomet 
prisieina malonės prašyti iš 
kumštininkų.

Amžiai .prabėgo tarp tų nusi
žeminimų. Nesimato prašvais
tęs mokslo ir talento žmonėms.

Atsiminkite, ką sako ispanų 
priežodis. •

“Baigęs Don-Kišotą, Servan- 
tes atsigulė be nakvinės (duonos

Viena Paryžiaus mokslo labo
ratorija, kuri dabar dėl lėšų sto
kos glaudžiasi šaltoje daržinėje, 
kreipėsi į paskilbusį Carpentie-

—Brangus pone! — tarė mo
kslininkai boksininkui, — jus 
esate labai turtingas ir pagarsė
jote. Jeigu panorėtutefc tai musų 
laboratorija butų ant amžių ap
rūpinta. Kodėl gi francuzų bok
sininkas negalėtų pagelbėti fran
cuzų mokslui ?

Boksininkas karštai pritarė 
mokslininkų prašymui ir tarė:

—Jums laboratorija yra rei
kalinga. Gerai. Carpentier su
teiks jums laboratoriją.

Ir, žinoma, garsus boksininkas 
išlaikė savo žodį: artimiausio jo 
bokso įplaukos jau pažadėta uba
giškai laboratorijai.

Tuo budu mokslas surado tik
rąjį būdą išsigelbėjimui 
skurdo ir suprato tą tiesą, 
skelbia:

“Laimingas tas, kuris 
valtį

Prie didelio laivo pririš”.
Ir ką reiškia tokiam milžinui 

kaip Carpentier įkūnyti gyveni- 
man francuzų mokslininkų sva
jones?

Du smogiu į priešo žandą —ir 
laboratorija aprūpinta.

Juk visų Sorbonos profesorių 
metinė alga yra turbut daug ma
žesnė, negu Carpentier’o vienos 
dienos uždarbis.

Francuzų respublikos prezi
dentas (jeigu neskaityti jam 
pavedamą laike tarnybos palo- 
cių) yra tik ubagas palyginus 
su paskubusiu boksininku.

Jeigu Carpentier panorėtų, jis 
savo įplaukomis galėtų palaikyti 
visus Francijos ministerius ir 
gal dar magaryčioms parlamen
tą. Niekas geriau neuždirba 
kaip boksininkas.

Nemanau, kad francuzų ope
ros metinė apyvarta butų di
desnė negu ta suma, kurią Car
pentier gavo Amerikoj už vieną 
vakarą.

Nemanau taipgi, kad visoje 
Francijoje ir net visame pasau
lyje rastųsi rašytojas, moksli
ninkas, pagarsėjęs dainininkas, 
arba artistas, kuris uždarbio 
žvilgsniu butų nors iki kelių Car- 
pentier‘ui.

štai Amerikoje numirė visam 
pasiuliui žinoma artistė Eleono
ra Duse, bet galima laižybų ei
ti, kad per visą savo gyvenimą 
Eleonora neuždirbo tiek, kiek 
Carpentier gauna į vieną vakarą.

Aš bijau net lyginti boksi
ninkų karalių su rusų ubagyste.

Aš žinau, kad visa rusų lite
ratūra (kaip “vidujinė”, taip ir 
“išorinė”) į apvalius metus ne
uždirba to, ką Carpentier už vie
nos valandos darbą gauna. Ge
riausiame atvejyje, visi rusų ra-‘ 
šytojai ir žurnalistai, kartu pa
imti, galėtų į metus tiek uždirb
ti, kiek mokama už Cairpentier’o 
vienos minutės darba.

Taip dalykams esant, kodėl 
francuzų mokslui neieškoti pa
ramos pas boksininką?

Kas gi statys laboratorijas, 
jeigu ne jie?

Musų gadynė nežino nei Medi- 
cei, nei galingų karalių ir, ro
dos vieninteliu šių dienų Euro
pos mecenatu ir tegalėtų būti 
boksininkas.

Tiesa, galėtų būti mecenatais, 
jeigu panorėtų, Ispanijos buliai, 
kurie Toledoje ir Madride kau- 
jasi su toreodorais. Bet buliai 
—dalykas skirtingas. Kartu su 
komunistais jie jokios nuosavy
bės nepripažįsta.

Principaliniai nieko nebūtų 
galima primesti, jeigu kumšti
ninkai nutartų:

Nuo šiandien mokslas pereina 
į Carpentier’o globą.

—Literatūrą globos Dempsey, 
Carpentier’o nugalėtojas Ameri
koje. O lengvojo svorio boksi
ninkai galėtų aprūpinti muziką, 
tapybą, baletą, etc.

Toki globa butų labai, pagei
daujama, nes ji išgelbėtų moks
lą ir meną nuo įkyrių pertraukų 
darbe.

štai nesenai buvo skelbiama 
laikraščiuose, kad Vienos uni
versitetas (vienas seniausių ir I neturėjo), 
žypiiausių Europoje) priverstas 
nutraukti laboratorijos darbus, Į tę ir Dostoevskio ubagystę. '

Juk net tyčia nieko kvailesnio 
negalima sugalvoti, čia jaučia
si koks tai beviltingas atbuki
mas—atbukimas bandos.

Dostocvskis dirbo nė sau, o 
visam pasauliui. Jis sukurė to-

Z ' ; •<

Atsiminkite Balsac’o biednys-

nuo 
kuri

savo

kadangi neturi lėšų trušiams 
pirkti.

Ir vėl vokiečių laikraščiai pra
nešė apie jauną mokslininką, 
kuris užsismaukė; kadangi ne
turėjo ko valgyti.

O rusų laikraščiai rašė, kad 
visi Leningrado universiteto ba
daujantys akademikai ir profe
soriai pavesta globai paskelbusio 
pono Rodė, kuris įkūrė nemažiau 
paskilbusią girtuoklybės “vilą”.

Kodėl Rodė gali būti mokslo 
globėju, o Carpentier ne?

Laikas prisipažinti, kad šių 
dienų draugijoje mokslas, tai— 
kampininkas, o mokslininkai — 
pamestininkai.

—Kas Pasteuro Institutą į- 
kurė? y

—Turtinga moteris.
•—Kas pirko tam institutui 

beždžiones, kad butų galima eks
perimentai daryti ?

—Maskvos pirklys Savra Mo
rozovas.

—Kas kuria, palaiko ir globo
ja mokslą Amerikoje?

—Milionieriai.
—Kas palaikė Lomonsovo pra

dėtą darbą Rusijoje?
—Diduomenė ir dvarionys.
O musų laikais diduomenę pa

vadavo kumštininkai.
Bet pats savaime, be “globo- 

arba

kią ugnį, kuri šildo ir šviečia 
visai žmonijai. Praeis amžiai, o 
ugnis vis dar degs ir visų rasių 
žmonės prie tos milžiniškos ug
nies užsidegęs savo žvakes...

Ir kaip keista mums, šių dienų 
žmonėms, skaityti, kad Dosto- 
evskis glaudėsi mažame dvo
kiančiame bute, kur ant laiptų 
katėmis atsidavė, kad jis užpa
kalinėmis durimis bėgo nuo šei
mininko, kuriam negalėjo už bu
tą nuomą užmokėti, ir kad jis 
Maikovui rašė:

“Prisiėjo pačios sijonus užsta
tyti”...

žmogus visam pasauliui dir
bo, o neturėjo iš ko čeverykų nu
sipirkti. I

šimtmečiams j istoriją nume
tė savo šešėlį, o betgi baigęs 
“Rasikaltimas ir bausmė”, atsi
gulė be vakarienės...

Koks ištiktųjų baisus visuo
menės atbukimas ir nedėkingu
mas! ■ ' ' ’ I,

jimo” mokslas nuvystų 
bent žymiai susilpnėtų.
i Kalbėsime, gerbiamieji,
rai: tokio nedėkingumo,

atvi- 
kokį 

reiškia dabartinė draugija proto 
darbininkams, negalima nė pa
pasakoti nė plunksna aprašyti.

—Leiskite, gerbiamieji skai
tytojai, užduoti jums klausimą:

—Kas chloroformą išrado?
—Aš gatavas laižybų eiti, kad 

jus nežinote vardo žmogaus^ ku
ris išgelbėjo žmoniją nuo žiaurių 
ir bereikalingų kančių. Atši
pinkite netolimą praeitį (pa
vyzdžiui, 1812 metų karą). Ko
kie šauksmai, kokie baisus deja
vimai buvo girdėti klininkose, 
kur žmonėms piovė rankas ir 
kojes, lupo akis jiems visa tai* 
matant ir jaučiant.

Visas.tas baisias kančias, vi
sus tuos dantų griežimus praša- 
'ino vienas žmogus. Jo išradi
mas nustūmė operacijų pragarą 
i praeitį.

Bet ar žinote jus nors vaidą 
to žmogaus? • .

—Ne, jus nežinote jo vardo. 
Nesiinteresavote apie tai sužino
ti.

Arba dar klausimas:
Ar pasaulio tėvai ir motinos 

pastatė nors menkutį paminklą 
daktarui Roux, nugalėjusiam 
difteritą?

Būdavo kiekvieną naktį lyg
svaros netekusios motinos ver
kia prie mažų lavonų, o ant ry
tojaus iš namų išnešdavo mažus 
grobelius žuvusių nuo difterito.

Bet atėjo Dr. Roux ir baisi 
vaikų liga pasidarė praeities li
ga. Dabar ji niekam nebėra 
baisi.

Bet ką padarė “kilni žmoni
ja” tai pergalei pažymėti? Kuo 
paminėjo ji vardą to geradario? 
Juk mes net nežinome, ar to 
daktaro Roux gyvenimo sąlygos 
tęsti savo mokslo darbus yra 
bent tiek pakenčiamos, kad ne-

, mūsiškiai patentuotieji dorovės 
sargai nedrįsta apie šitokius da
lykus kalbėti, tai man, papras
tam mirtuoliui, noroms ne no- 
roms prisieina musų visuome
nės liūdnas įvykis lietuviškam 
pasauliui paskelbti. Ir dar pa
kartoju: tai vis naminėlė^ vai
siai. Turėjau progos paskuti
niuose metuose gydyti daug 
jaunų lietuvaičių, kurios musų 
lietuviškoje visuomenėje skaito
ma tikrai “cnatlyvomis”, bet jų 
nelaiminguose kūnuose veneri
nių ligų bakterijos susisuko 
gerus lizdus ir, anot žmonių 
sakos, rengiasi žiemavoti.

I kitas liūdnas faktas, kuris 
gi gal būt nereikėtų skelbti, 
ką tu žmogus padarysi, kad ot 
negali būti hipokritu ir gana.

Anuo kartu aš “Naujienose” 
parašiau kiek lietuvių serga ve
nerinėmis ligomis. Rodos ir ten 
aš užsiminiau, kad naminėlė yra 
didelė priežastis. Ir nepat.ikc> 
mano žodžiai patentuotiems do
rovės skelbėjams, ir šoko jie 
mane jiems įprastu budu šmeiž
ti. Marijonų atstovai per “Drau
gą” paskelbė, kad mano statis
tikos esančios imtos iš lietuvių 
vadinamų bedievių. Marijonu 
etikos sargiai pasiskubino pasa
kyti, kad buk bedieviai serga 
venerinėmis ligomis> Aš čia no
riu aiškiai pasakyti, kad\ aš jo
kių sudievių ar bedievių neži
nau, neigi aš klausiu apie die
vus, tikėjimus ar kitus pana- 

stalo galioną šiltos naminėlės: sius daiktus, šitais klausimais 
geria tad visi kol krinta. Geria aš savo ofise jokių diskusijų 
vyrai, geria moterys ir vaikams nevari nė ju. Galiu į ausį pasaky- 
duoda. Kiekvienas daktaras da- ti, kad tikėjimas arba parapija 
bar kas dieną* gali matyti ir žmogų nesaugoja nuo ligų ir ne
mato girtų moterų ir naminė- atpratina nuo naminėlės. žymi 
le apsvaigintų vaikų. Pirmjaus dalis mano buvusių ligonių pri- 
degtinė būdavo brangi, jos ma- klauso parapijoms. Tai vėl ne 
žiau ir išgerdavo. Moterys pir-|mano reikalas skelbti, bet prie 
miaus 
gerdavo.

Visi pripažįsta, kad vaikams 
alkoholius tikrai kenkia, o jau 
naminėlė tai dvigubai kenkia....

Paskutiniais trejais metais aš 
turėjau progos matyti virš de
šimts mirimu nuo munšainės: 
mirė kiek pamjenu vis jauni vy
rai, kurie dar butų galėję ilgai

Sveikatos Skyrius
Veda Dr. A. J. Karalius

Pastaba. Sveikatos skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Jisai per 
“Naujienas” atsako visus spaudoje galimus atsakyti klausimus sveika
tos. srity. Meldžiame visus klausimus ir raštus sveikatos reikalais siųs
ti Dr. Karaliui per “Naujienas” arba tiesiai daktarui šiuo adresu: 
Dr. A. J. Karalius, 3303 So. Morgan str., Chicago, III.

Rašo Dr. A. J. Karalius

Munšainė Arba 
Naminėlė

Keletas skaitytojų prašo pa- 
' sakyti ar naminėlė kenkia svei

katai. Čionais nors trumpai pa
sakysiu savo nuomonę. Pirmiau
sia ką mes.vadiname naminėlė? 
Kas yra naminėlė? žmpnes su
pila cukrų į vandenį, įdeda mie
lių, paskui destiliuoja; kartais 
užraugia obuolius, grušes, sly
vas,-dar prideda oranžių, toma- 
tų, mielių, truputį cukraus, me
daus ir paskui išdestiliuoja; kar
tais prideda “lajaus”, karbo- 
liaus, tabako arba šiaip kitokių 
nuodų “kad butų smalkesnė”; 
kartais vartoja visokias atma- gyventi. Aš taip-gi mačiau virš 
tas ir iš jų padirba naminėlę. 
Užtat sunku pasakyti kas yra 
toji įlaminėlė: nežinia kiek jo
je alkoholio, kiek kitokių nerei
kalingų nuodu. Kiekvienuose na
muose kitokia naminėlė daro
ma.

Degtinės gamyklose destiliuo- 
jama alkoholius tikrai moksliš
kai: visi indai užlaikoma šva
riai, visos dūdos sterilizuojama, 
sterilizuojama ir visi aparatai 
— tokiu budu gaunama tiktai 
alkoholinė fermentacija (rūgi
mas). Naminėlę dirbant kibi
ruose eina ne tik alkoholine fer
mentacija, bet ir kitokį puvi
mai, kurie pagamina įvairių 
nuodų. Paprastais aparatais 
šituos nuodus negalima išskir
ti, jie visi sukrinta į naminėlę. 
Užtat naminėlė," reikia aiškiai 
pasakyti, visuomet kenksminga, 
nes joje apart alkoholiaus yra 
dar visokiu visokiausiu nuodų. 4. I V C

Pradžioje žmonės dar bloges
nę naminėlę dirbdavo: jus atsi
menate, kad pradžioje daugiau 
žmonių ir mirdavo nuo naminė
lės. Dabar jau padaroma šiek 
tiek žmoniškesnė, bet, kaip sa
kiau, vis-gi nuodinga, tai yra jo
je vis-gi dar yra perdaug kenk
smingų sveikatai nuodų. Ir mel
džiu įsidėmėti, kad alkoholių aš 
nepriskiriu prie nuodų: mažose 
dozose alkoholius dažnai žmo
gui yra naudingas. Daug alko- mun§ainUiT 
holiaus ir-gi ’
Gi munšainėjev yra paprastai .ir gal naujieną, gal kai kam ir ži- 
daug alkoholiaus ir dar kitokių nom^ dalyką pasakyti, būtent 
kenksmingų sveikatai nuodų. štai ką: paskutiniais metais li£-

Kitą vertus naminėlė kenkia, tuvių apgyventose vietose Chi- 
labai kenkia sveikatai dar ir dėl gagoje atsirado de^tkai biau- 
to, kad paprastai jos daug iš- riųt nešvarių paleistuvybės pa
geriama. Kiekvienas pasidaro, mųf kuriuose milionai veneri- 
kiekvienas gali pigiai nusipirk- nįų ligrj bakterijų kas valandą 
ti, tad kaip tu čia žmogus ne- laukia nelaimingų aukų. Tai. yra 
gersi. Labai dažnai gaspadinė faktas, kuris gal būt ne man 
svečiams atėjus pastato ant skelbti priderėtų. Bet kadangi

sau
pa-
Tai 
ir- 

bet

Rusės, turkės ir vengrės yra 
geriausios lingvistės moterys 
pasauly.

Amerikoj daugiau kaip 20,- 
000,000 moterų priklauso įvai
riems kliubams ir kitokioms or
ganizacijoms.

Mrs. J. H. Wilson yra viena
tine moteris teisėja Australijoj. 
Ji dabar vieši Amerikoj.

• Dr. Florence R. Sabin iš Bal- 
timore, tapo išrinkta preziden
tu Amerikos anatomų draugi
jos. Ji yra pirma moteris tos 
draugijos prezidente.

Tik viena Florida neturi.jo
kių įstatymų apsaugojimui mo
terų darbo.

Mrs. Cora B. Williams yra 
prezidentė Georgia, Florida^ jįr 
Alabama 
vienatinė 
ležinkelių 
te.

geležinkelio. Tai yra 
moteris patapusi ge- 
kompanijos preziden-

Amerikoj yra 24,429,000 
njelžiamų karvių, kurių vertė 
tiekia $1,241,643,000, arba vidu
tiniškai po $50.83 už karvę.

vis tai tokie dalykai, nuo 
viena* selimyna nėra

Ir tie nepageidaujami

nesulyginamai mažiau progos žmogus ot negali f slėpti 
aiškių sveiko proto žmonėms da
lykų ir gana. ’ ■ • ' :

į Užbaigiant dar noriu pasaky
ti: naminėlė kenkia visiems dėl 
viršuje suminėtų dalykų. Ir dėl 
to nuano patarimas visiems yra 
šitokis: negerkite naminėlės.

Apdraudos 
Dalykai

Rašo Juozas K. Uktveris,

Central State Life Ins. Co.
Distr. Atstovas.

trisdešimts žmonių, kurie nuo 
munšaino iš proto išėjo. Gal būt 
ne visiems munšainas protą su
maišė, gal būt kai kurie jų bu
vo ir pirmiau silpnapročiai, bet 
vienas dalykas aiškus: munšai
nas tikrai prisidėjo prie jų pro
to sumaišymo, munšainas buvo 
didelis faktorius jų , nelaimėje..
Kad jie butų negėrę munšaino, Kadangi lietuviai pradeda 
didesnė jų dalis dar ir dabar bu-*pau labiau apdrauda įdomauti ir 
tų turėję užtektinai sveiko pro- #an nemažas jų skaičius yia 
to kasdieniams reikalams. . apsidraudęs, tad visai bus ne 

pro šalį apie apdraudos reikalus
Paskui dar vienas labai svar- pakalbėti. 

bus munšaino blogumas: vene- x ,
rinės ligos. Aš šitoje srityje tu- nors'kompanijos 
tėjau daugiausia patyrimo ir ga- aiškinimui> bet abelnai jame bus 
hu drąsiai pasakyti, kad mun-1- os r jes
sainas yra svarbiausia pnezas- 
tis lietuvių apkrėtimo venerinė- . ,y. .
mis (lytiškomis ligomis). O kad Nemažai lietuvių, pavyzdžiui, 
tų ligų lietuviuose yra daug, tai |y^a apsidraudę nuo^ gaiši o. Be 
jau esu “Naujienose” : 
tomis ligomis apsikrėčia papra
stai girti, o munšainas ypatin-|kiek jis gali apdraudos 
gai greitai, anot žmonių pasa
kos, razumelį atima. Apsvaigęs 
žmogus nepaiso ką darąs. Rei
kia atvirai pasakyti, kad mun
šainas daug šeimynų suardė — 
vis dėl venerinių ligų. Apie tai 
aš galėčiau didelę knygą para
šyti. Aš žinau desėtkus moterų 
ir vyrų, kurie pirmiaus, konven- 
oionaliniai kalbant, buvo dori, o 
dabar jau po kelis kartus vene
rinėmis ligomis sirgo. Vis ačiū

pašvęsta ne 
tikslų

visuomet kenkia. | ■skaitytojai, aš jums noriu

rašęs, ši- retas jų težino kam jis mo
ka, kur jis moka, ir kada ir 

i gauti.
Tas pats esti ir su kitokios rų- 
šies apdrauda.

šiame skyriuje bus suteikia
ma apie apdraudą reikiamų ži
nių, kad žmonės klaidų nedary
tų ir bereikalo pinigų neaikvotų. 
Bus taipgi atsakinėjama į įvai
rius klausimus, kurie šiokiu ar 
tokiu budu apdrauda liečia. Jei 
kas turite kokį klausimą, — tai 
siųskite “Naujienoms”, pažymė
dami “Apdraudos skyrius.” 
Straipsniai apie apdraudą ir 
atsakymai į klausimus tilps 
šeštadieniais.

KAS YRA APDRAUDA?
Musų žmonės visai mažai ką 

težino apie apdraudą. Jiems yra 
svetimi net patys pagrindiniai 
apdraudos dalykai.

Viena vyriausių apdraudos ša
kų—savitarpinė pašalpa —šian
dien yra išsivysčiusi į stambų 
biznį. Ji yra moksliškai vedama

ir žymiai skiriasi nuo to, kas 
buvo seniau. Senovėje savitarpi
nė pašalpa buvo niekas daugiau, 
kaip tik savo rųšies labdarybė. 
Jeigu seniau ūkininkui sudegda
vo stubelė arba svirnelis, tai 
buvo visai natūralūs dalykas, 
kad kaimynai nelaimėje atsidū
rusiam ūkininkui gelbėdavo 
stubelę arba svirnelį atstatyti. 
(Lietuvoje dar ir šiandien tai 
daroma). Jeigu mirdavo jaunas 
vyras ir palikdavo varge savo 
moterį ir kūdikius, tai vėl ge
raširdžiai kaimynai šokdavo 
jam į pagalbą: rinkdavo aukas, 
etc. Tas pats būdavo jeigu mie
stelėnas be darbo atsidurdavo: 
be aukų rinkimo ir čia nebuvo 
galima apsieiti. Toki savitarpi
nė pašalpa, be abejojimo, yra 
kilnus, dalykas. Ji ir šiandien 
karts nuo karto dar tebėra pra
ktikuojama. Bet taii nėra paran
ku. Ubagauti nukentėjusiam 
ar šiaip ar taip nėra malonu. Ir 
to visai nereikėtų, jeigu žmo
nės daugiau nuvoktų apie ap
draudą.

žodis “apdrauda” yra senas 
ir, regis, turėtų būti kiekvienam 
žinomas, žmonės turėtų taipg 
suprasti ir apdraudos svarbumą. 
Juk nieks negali pasakyti, kad 
mus nelaimė neužklups. Gais
ras, susižeidimas, liga arba mir
tis
kurių ne 
liuosa.
svečiai atlanko žmones tankiau 
šia tada, kai jie jų mažiausia 
laukia.

Pirmykščios apdraudos kom
panijos turėjo labai»mizernas 
pasekmes. Tos kompanijos ne
galėjo atlyginti už gaisre žuvu
sį turtą arba duoti bent šiek 
tiek įmanomą pašalpą nukentė
jusiam žmogui. Visa tai priver
kė žmones galvoti apie tinka
mesni us apdraudos budus. Jei
gu jau negalima ghuti viso pra
žudyto turto, tai nors dalį rei
kėtų atgauti, — galvojo žmo
nės.

j Prasidėjo steigimas įvairių 
fondų, kurie nelaimei atsitikus 
padengdavo verteivų nuostolius. 
Bet tie fondai buvo kuriami 
egoistiniais tikslais: jie siekėsi 
tik savo plauko žmones gelbėti. 
Šiaip paprasti piliečiai prie fon
dų negalėjo prieiti. Bet laikui 
bėgant dalykai ėmė kitėti. Pra
sidėjo kurtis apdraudos kompa
nijos, kurios pasiryžo tarnauti 
visiems žmonėms. Apie tų kom
panijų reikšmę pakalbėsim kitą 
kartą.
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

Antanas Juškaitis klausia: — 
Ar galima gauti iš apdraudos 
kompanijos pinigai gyvam 
esant.
Atsakymas:

Taip, jeigu tokį kontraktą 
su kompanija esate padarę. Pa
vyzdžiui, yra Antraktų, kuriais 
einant išmokama v praėjus 10, 
15 arba 20 metų. Tai yra “en- 
dowemerit” kontraktai.

Kastas Andrulis klausia: Ka
da pirmoji apdraudos kompani
ja susikūrė?
Atsakymas:

Nežinia, apie kurią kompani
ją Tamsta klausi. Istorija rodo, 
kad apdraudos kompanijų pra
džia paeina iš Anglijos. Pirmu
tinė aplikacija 'apdraudos kom
panijai" buvo paduota 1638 m. 
Londone, vienok apie jos gyva
vimą nesiranda jokių rekordų. 
1680 m. susikūrė “The Fire Of
fice”, kuris ėmė apdraudos biz
nį varyti. Tos kompanijos stei
gėjai buvo Samuel Vincent, Dr. 
Nicholas Bąrbon, John Parsons 
ir kiti. Savo vietoje apie tai bus 
plačiau kalbama.

Visko oo Truoutj
New Yorkas turi skolų $1,- 

036,091,787, arba po $182.93 ant 
kiekvieno gyventojo. Chicago 
turi $88,155,930 skolų — po 
$32.31 ant kiekvieno gyvento-

i

Daugiausia arklių yra Towa 
valstijoj, mulų — Texas, mel
žiamų karvių — VVisconsin, avių 
— Texas, kiaulių — Iowa.

Jungt. Valstijose yra 37,209,- 
000 avių, kuriuos kasmet duo- 
ia 219,095,000 svarų vilnų.

Draugiausia bovelnos užaugi
na Jungt. Valstijos. Po jų se
ka Indija, Chinija, Egyptas, 
Brazilija, etc. Mažiausia užau
gina Rusija.

Jungt. Valstijos užaugina 
daugiau kaip pusę viso pasau
lio bovelnos. Bet daugiausia bo
velnos apdirba Anglija.

Ilgiausias pasauly kanalas yra 
Suez, jungiantis Raudonąsias ir 
Viduržemio juras.

Plačiausias kanalas yra Pa
namos, o giliausias — Kiel ir 
Panamos.

Didžiausia sala pasauly tyra 
Greenlandija. Po jos seka Nau
joji Gvinėja, Borneo, Baffih, 
Madagaskaras, Sumatra, Angli
ja, etc. • •

Karas, prof. Bogart apskaity
mu, kainavo 
569,047,497, 
;alkininkėms 
Viso karas 
637,097.

talkininkams $12,- 
Vokietijai ir jos

— $60,643,160,600. 
kainavo $186,333,-

Amerikos Skalėjimuose liepki 
1 d., 1922, buvo 154,075 vyrai 
ir 9,814 moterų. .

Cenzo sąrašu, Chicagoj yra 
18,923 lietuviai (gimę Lietu
voj), J U tarpe 17,841 pilname
čiai. Pastarųjų 4,548 piliečiai ir 
13,293 nepiliečial.

ŽINOJO

Jis: — Mano mieliausia, ne- 
bežiurinėk daugiau į tas skry
bėlaites. Iš to nieko nebus. AŠ 
nepasiėmiau su savim nė 5 ši
lingų.

Ji
rėjai žinoti, aš visuomet mėg
stu ką-nors nusipirkti!

Jis: — Aš. tai ir žinojau.

Kai ėjome iš namų tu-

Vyras: — SenisPlėšjrunas 
aną dieną mirė ir paliko savo 
pačiai nemaža turto. Norėtum 
būt jo našle, ar ne?

žmona: — Aš velyčiau būti 
tavo, mielas Praneli.
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Vertė K. A.Osip Dymov

PAVELDĖJIMAS
spausiu prie savo šaltosios kru
tinės, meduosiu, bučiuosiu, tave 
dukrelę, šviesioji, skaisčioji dėl 
tavęs saulelė, lig tamsi nakte'ė, 
užtemo, mano dukrele. Tavo 
dainelės, tamsiosios girelės, il
gėsis ir oš, paslaptai; liūdės ir 
gamta pavasariui atgimstant ir 
laukai apžėlę naujai. Ir vien tik 
žmonės} draugai veidmainiai, 
apjuoks ir paniekins; purvais 
apdrėbs ir užmiršę savąsias tat 
ydas. O eik tat vaikeli, tu ma
no vargo dukrele, oi eik pa>* ma 
•ne, nes godos žodelį, jų užtari
mą, dukrele, niekad nesulauksi.

—Motute...—
Ir vėl viskas tylu, taip tylu, 

ramu... Mirga ant dangaus žyai-, 
gždu^ės, auksd žvaigždužes,

__

Augštai viršui mėnulis tęsė 
savo naktinę kelionę. Jo sidabri
niai spinduliai 
du nauju kapu, — vieną 
ter’s Fielde, o kitą vienuolyno 
kapinyne.

Bet ar kas menuliui rupi?
Vertė K. Baronas.

B. Avinaitė.

Pas Kapą
žinau tikrai nei dabar. Bet aš 
mačiau, kaip mano brangus tė
vas pasitvėrė . sau už plaukų ir 
ėmė savo krutinę stalą mušti. 
Savo kvailiu vaikišku protu aš 
nusprendžiau, kad motina jam 
padarė ką tai baisaus. Akyse ap
temo, norėjau surikti, bet su- 
gniužau. Prie manęs pribėgo, 
pakėlė, ėmė raminti.

Tai ir visa. Paaugęs aš apie 
tą atsitikimą pamiršau. Bet da
bar, sėdėdamas šioje kamaraitė
je, aš visą laiką apie jį tik ir gal
voju. Visą laiką apie tai. Man 
rodosi, kad tas atsitikimas yra 
pats svarbiausias, pats asmenin- 
giausias mano gyvenime. Kvai
la žiūrėti atgal ir galvoti: kas 
butų buvę, jeigu... Bet visgi aš 
negaliu nemąstyti: jeigu ne tas 
atsitikimas, tai visas mano gy
venimas butų buvęs kitoniškas. 
Tą naktį aš įsigijau baisų pavek 
dėjimą. Mano charakteris butų 
buvęs kitoks. Aš vargu bau bu
čiau savo gyvenimą elektros 
“krėsle” baigęs; greičiau geru 
žmogumi bučiau užaugęs ir net 
gal religingu, — karčiai 
šypsojęs užbaigė jis.

Ant rytojaus jį nužudė. Dva
siškis ilgai dar minėjo tą pasa
kojimą. Pasakojimas jam pa
darė didelio įspūdžio: iš visų 
mirčiai pasmerktų prasikaltėlių 
išpažinčių—ši buvo įdomiausi.

švelniai palietė
Pot-

mirga liūdnai I Miega žmoneliai, 
miega saldžiai, saldžiai, besap- 
nuodami kiekvienas savo gyve
nimo sapnus...
Liepoj us, ............
1915 m. 18 rugp.

' . / ----‘. I
Tyli naktis!
Taip, tyli, rami... Miega žmo

neliai, miega /Beniai, saldžiai. 
Kur nekur sulojo, sukaukė šu
nelis, lydėdamas nežinomą, ne
pažįstamą kelėivį-praeivį. Ir vėl 
viskas tylu, taip tylu, ramu... 
Mirga ant dangaus žvaigždužes, 
aukso žvaigždužes!... Bet no, ne- 
visur tylu, ramu, ne visi miega.. 
Kur tai toli, arti giružės, už kal
nelio, rauda mergelė parpuolus 
ant motinos kapo.

-—Ko verki, ko raudi, tu mano 
dukrele, sakyk o kodril? Ar nu
skriaudė kas tave, apjuokė kas 
nors?
, -—O motut; motut!... Mylėjo 
berneliu mane karštai. Aš taip 
tikėjau jo veidmainingiems žo
džiams,- jo meilei... \ Ir rodės 
man, kad pasauly nebėra geres
nio žmogaus, kaip kad mano 

i numylėtasis. Bet ne, motut, jis 
apgavo mane, ir tamsioj naktu
žėj, kada siautė ir šėlo aplink 
audra, kada verkė, raudojo vėjo 
laužomos eglės siubonės 
viliojo mane giružėn.
Uš, nes. taip, tikėjau jo šventon 
meilėn, jo jautriajai sielai ir 
ateities svajonėms, kurias jis 
taip puikiai išaudė vakaro gro
žėj. Deja, motut, jis apgavo, pa
niekino mane, ašaromis aplais
tytus, takus, apgautos sielos 
šauksmą jis norėjo nutildyt 
auksu apipildamas. Bet aš at
stūmiau jo auksą, po kojų pa
miniau, — nes širdžiai niekas 
jau nebliko meįlu. Ir slėpiaūs 
ilgai, bet pasaulio įstabios žmo
gaus akys patėmijo, suprato 
viską. Apjuokė, pirštais išbady- 
damos mano skaudžią jį likimą 
—pabėgo draugės, mano gatvės 
vaikai, einant akmenimis leido į 
mane. Ir tik nakties laike, ka
da ant visos apylinkės x snau
džiantis dievaitis išskečia savo 
ramybes sparnus, , dalindamas 
kiekvienam tai saldžius, karčius 
sapnus, kada erdvės mėlyne su
žiba gimstančios žvaigždužes, 
sumirgulioja ir mėnuo-keleivis 
skaudžiai nusišypso — aš tyliai, 
tyliai, lig ko tai bijodama ati
darau klėties duris, ir einu tais 
skausmo ašaromis aplaistytais 
takais, kur taip nesehai eidama, 
rugių laukuose skambėjo mano 
linksmos dar dainos ir juokas... 
Ir ten, tenai netolim(ais pasken
dę gėlių krūmuose, baltąvo dva
ro rūmai. Ten mano dainos bal
sai buvo gaudomi ir klausomi, 
ten tai pažinau ir pirmąją meilę, 
ten g-ime svajones, a,ukso svajo- 
nes ir skaistį viltis. Ir kuomet 
saulužei leidžiantis vakaruose 
jos paskutinis atsisveikinantis 
spindulys glosto bučiuodamas 
musų nudegusius veidus, musų 
linksmas būrys, prakaitavęs per 
ištysą dieną, su grėbliais ir dal
giais, dainuodam;i per nuplau
tus, laukus, grįždavome namo, 
aš vis nuo būrio atsilikdama ir 
pasislėpus už baltojo berželio, 
laukiau ilgėdamos, kuomet rū
mų languose pasirodys mano 
numylėtasis. O motut, aš jam 
dainas dainavau, pavasario dai
nos meilės auksinės 
rytojui. Jis klausės 
gėrėjosi dainomis, 
tai, ir iš lauko gėlių 
stančios rasoje, pynė 
nikus. Ir aš buvau laiminga taip 
trumpai laimingai taip trumpai 
švietė man laimės ir džiaugsmo 
spindulis... Bet skaudžiai, oi 
kąip skaudžiai atėjo man šita jo 
meilė. Aš verkiau ilgai, ver
giau be pastogės palikus viena, 
visų paniekinta, atstumta, ap. 
juokta. O motut, jnotut!.,.—

—Neverk tu, dukrele, tu ma- 
no kyietkele, oi neraudok! Ap
ginti, užstoti, užtarti žodelį, dūk 
relę, už tave aš negaliu. Apjuok
ia, paniekinta, nuo draugų at‘ 
stumta; tu mano dukrelė, oi eik 
pas mane! Aš tavo galvelę, 
gražiąją galvelę, priglausiu, pri-

sėdėjo prie kito stalo, sušuko 
Džekui:

—Jeigu tu nemoki kaip su 
moterimis apseiti, tai aš išmoky-

pirmą 
pateko.

Jo

kartą ' j 
Paghvo 
jaunys-

KOVOK.
t

B. Avinaitė.

Jam buvo 'penkiolika metų 
kai jis 
kalėjimą 
jį bevagiant.
tė ir tas faktas, kad jis vogė!siu tave.
ne sau, o jaunai ir tąip jau pa- Džekas pašoko. Jųdviejų ran- 
tvirkusiai kaip ir jis pats mer- koše sužibėjo revolveriai. Pasi- 
gaitei dalinai jo elgesį pateisino, girdo trys šūviai. Vieno kulka 

Tarp savo draugų Džekas jau nubruožė Džekui veidą, o kitos 
buvo žinomas kaipo “žvėris”, dvi pataikė jaunam vyrukui į 
Prisiekusieji teisėjai ir publika krutinę. Pastarasis sudribo ir 
stebėjosi: nieko žvėriško nebuvopen Jau numirė.
tame jauname ir liauname jau-J Džekas buvo suimtas. Jam 
nuolyje. Jis turėjo gražias mė-1 buvo priminta visi praeities pia- 
lynas akis su puikomis blakstie- sižengimai, ir teismas pasmeike 
nomis. Rankos jo buvo mažos, | ii mirti elektios kedėje.
balsas gražus ir įtikinantis. Jis 
labai malonų įspūdį darė. z 
zTeisėjas, 'riebus ir rustus poli
tikierius, net paklausė:

rr i i • - 'I Indiferentiniai jis—kodėl jus pramane zveii-,1 . . J ,I numirėlių namuose nu ? M • xtI mirties.
I pasmerktų jų jis buvo
Į sias. Atrodė, kad mirtis jo visai 
I .įeinteresuoja arba jis buvo tik- 
| ras, kad jam nuo bausmės pasi- 
I seks ištrukti. x

Vienok gubernatorius atmetė 
I jo prašymą apfe mirties baus- 
I nes dovanojimą.

Bausmės išvakare į jo kama- 
| raitę įėjo nedidelio ūgio, kiek 
I švepluojančios kalbos juodais 
Į irabužiais pasirėdęs žmogus. Tai 
I juvo dvasiškis.

—Ar kartais nenorite su ma- 
I nni pasikalbėti, — paklausė į- 
| ijusis.
I Džekas tylėjo, paskui numojo 
Į įeigiamai ranka; Bet kiek pa- 
I nąstęs jis pasidarė gyvesnis.
| —Taip, aš noriu jums ką tai 
Į papasakoti. Man mirus gal tas 
į įasakojimas kam nors ir naudos 
I itneš.

Kalėjimo dvasiškis 
Į ant lovos.

—Aš prisirengęs jus klausyti, 
Į —prabilo jis nesulaukdamas pa- 
I lakoj imo.

—Aš nesirengiu nieko baisaus 
Į arba nepaprasto pasakoti. Aš net 
| nesirengsiu metas otis. Man nė- 
I -a reikalo išpažintį atlikti. Aš 
Į lužudžiau. Mane sugavo, štai ir 
I zisa pasaka. Aš noriu papasa- 
I koti vieną atsitikimą iš savo vai- 
I kystes laikų—daugiau nieko.
I —Aš klausaus..
I —Man buvo šeši metai, — o 
I *al ir septyni, , bet ne daugiau.
I Aš buvau vienturtis sunūs ; ma- 
I no tėvai buvo «an pasiturintys 

r inteligentingi žmonės. Ypač 
| mario motina — ji paėjo iš ge- 

ros šeimynos ir jaunystėje buvo 
dainininkės karjerą pasirinkusi.

Mane labai lepino ir aš dievi- 
[nau savo tėvus. Į motiną aš bu- 
I vau įsimylėjęs. Aš vaizdavaus, 
Į jog mano tėvas protingiausias H 

geriausias žmogus visame pasau
lyje. Apie savo tėvų tarpusavi
nius santykius aš negalvoju: be 
abejojimo, jiedu mylėjo ir gerbė 
viens kitą... Kitaįp aš ir negalė
jau manyti, nes nieko blogo ne
mačiau.

Kartą aš prabudau naktį. Gar
sus pasikalbėjimas, verksmas ir 
išmetinėjimas nustebino mane. 
Aš pažinau savo tėvų balsą. Ma
no kvaila vaikiška širdis ėmė 
smarkiai plakti, lyg kas baisaus 
butų atsitikę... Aš nušokau nuo 
lovukės ir tamsiu koridorių pri
siartinau prie apšviesto kamba
rio.

—Niekinga paleistuvė, — šau
kė isteringu balsu mano tėvas: 

| —aš paaukavau tau mano gyve
nimą, mano pajėgas. Niekinga 
prigavike! >

Aš ėmiau drdbėti iš baimės! 
Tai jis kalbėjo mano motinai, 
mano mylimai motinai !t Aš ne
žinojau kame dalykas. Aš net

Teisėjas, riebus ir rustus poli-l 
dū savo baltus dantis ir visai-] 
vaikiškai atsakė: . 'J

—Kad mane erzinus. Tai juo-) 
kais.

Stebino taipgi tas beprasmis 
naikinimas: jaunuolis peiliu su
pjaustė stalą, kaurą ir kitus] 
daiktus, o pavogė viso tik mažos 
vertės rankžiedį.

—Kuriems galams jus gadi
note rakandus?— paklausė vėl 
teisėjas.

—Nežinau. Tarytum mane 
kas buvo apsėdęs, — atsakė tei-į 
siamasis. į

Jis tapo nuteistas šešiems mė
nesiams kalėjimo. Nuosprendį 
jis ramiai išklausė, linktelėjo! 
galvą ir paprašė vandens.

Taip prasidėjo jo karjera kai-į 
po kriminalisto. Praėjo pus-l 

antrų metų ir jis vėl įkliuvo: šįĮ] 
kartą reikalas buvo gan įimtas. 
Tai buvo bandymas išmainyti 
klastuotą čekį. Prieš prisaikin-Į 
tuosius* teisėjus dabar stojo iš-jl 
tvirkęs gražuolis, kuris dabai | 
sumaniai teisinosi.

Kartu su juo buvo patyręs ad-1 
vokatas, kuris, matomai, gavo I 
gerą atlyginimą -nuo savo kli-l 
jento. Advokatas buvo to ver-l 
tas; ji§ taip dalyką išdėstė, jog' I 
nors žvėris ir nebuvo išteisin-1 
tas, bet gavo visai menką baus-1 
mę: tris mėnesius kalėjimo.

♦ *

Netf Yorko policija jau įtrau- 
ke Džeką į pavojingų iiviintiu- 

ristų sąrašą. Jį pradėjo sekti, 
bet gan atsargiai. Policija supra
to, jog be reikalo gan pavojinga 
prisiartinti prie naujo “vagių 
žvaigždės”. Jaunas žvėris ėmė 
savo nagus rodyti.

Laikui bėgant savųjų tarpe 
Džekas pasidarė vadas. Jis įgi- 

‘ jo žiauraus numylėtinio reputa- 
• ciją. Jis kankino moteris. Jis 

jas niekino. Juo daugiau žiau
rumo jis rodė, tuo labiau prie 
jo moterys lipo. $avo žiauru
mu vieną italę-gražuolę jis prie 
saužudystės beveik privedė: ją 
pusgyvę iš vandens ištraukė ir 
kuomet du mėnesiu ligoninėje 
išgulėjusi gražuolė pasveiko, tai 
ji vėl prie, jo sugrįžo. Jis sumu-i 
šė ją, o ji rankas jam bučiavo.

Kelis kartus jis beveik neį
kliuvo. Kartą jis apiplėšė trau
kinį ir paėmė nuo moterų visas 
brangenybes, o vyrų beveik vi
sai nekliudė. Policija tuoj dasi- 
protėjo, kieno tai darbas.

Su policija jis daug sąskaitų 
jau buvo suvedęs.. Bet ant jo I 
sąžinės dar nebuvo kraujo.
f Vienok atėjo laikas ir jis pra-l 
liejo kraują. Tąsyk policija pa
siryžo baigti su juo reikalus. <

Jis buvo su savo itale gan blo
gos repu tarijos restorane, prieg- 
,tam su savo palydove jis- labai 
Žiauriai elgėsi.

Tuo laiku Džekui sukako vos 
25 metai.

* .

sėdėjo 
ir laukė 

Iš aštuoniolikos mirčiai 
ramiau-

atsisėdo

nusi-

GUIDO BRUNO

Vienuole ir Pros 
titutė

Vyrukas, kuris negalėjau dasiprotėti — kaip ne-j užsiėmimą.

; Lavonas vienuolės, kuri nak
ties tamsoje įkrito-į upę', gulėjo 
lavoninėj šalę lavono prostitu
tes, kuri pati prisigirdė toje pa
čioje upėje.

Du ryšulėliai, kuriuose buvo 
drabužiai vienuolės ir prostitu
tės, gulėjo greta skrynioje.

Dvi Melaširdingosios Seserys 
identifikavo lavoną savo nelai
mingos (Mugės. Vakaro sutemo, 
graboriaus vežimas atvyko pasi
imti kūną ir drabužius, kuriuos 
ji dėvėjo paskutinę savo gyve
nimo dieną.

Taip atsitiko, kad lavoninės I
•patarnautojai padarė klaidą ir 
išdavė graboriui drabužius vie
nuolės, o lavoną prostitutės. Jis 
tapo nuvežtas į vienuolyną ir 
gulėjo pašarvotas koplyčioj per 
tris dienas ir tris naktis.

Mirganti šviesa vaškinių 
žvakių, kurios supę katafalką 
atsimušė sidabriniame kryžiu
je ir dvi vienuolės sėdėjo prie 
altoriaus laiptų, skeli ty damys 
monotonines litanijas ir maldas 
už mirusios vėlę. ■

Nieks neatėjo atsiimti lavono 
prostitutės ir mirusi vienuolė 
gulėjo tris dienas ant šalto la
voninės akmeninio stalo, lanko
ma šimtų žmonių, kurie ieškojo 
lavonų prapuolusių giminių. 
Šaltos, niekinančios žvalgų akys 
jos nepažino. Trečią dieną jos 
/lavonas, įsuptas į baltą uždan
galą, tapo įdėtas į šiurkštų me
dinį karstą ir nuvežta^ į Pot- 
ter’s Field, kur guli daug kitų 
nežinomų pavargusių keleivių, 
kurie savanoriai užbaigė * savo 
žemišką kelionę. Be apeigų, be 
maldų, karstas liko palaidotas 
smiltiniuose kalnuose miesto 
kapinėse.

O lavonas prostitutės susilau
kė pagarbos, kuri buvo skiria- 
rųa vienuolei sulig jos ordeno 
taisyklių. Parėdytąjį buvo, kai
po Jėzžfus sužieduotinė, su žie
du ant jos piršto, gėlėmis jos 
plaukuose, kryžium jos sunerto
se rankose; ji iškilminga pro
cesija tapo nuvežta į jos pasku
tinę pailsio vietą šventoj seno 
kapinyno žemėj.

Vakare po šių dviejų laidotu
vių vienuolės ė jodavo religines 
pareigas kaip ir visuomet ir 
prostitutės vaikščiojo miesto 
gatvėmis eidamos savo liūdną

________ __________

Varpas
Ir viešpatavo aplink amžinoji 

naktis, apsidengusi miglotu ni
kų. Miegojo gyvenimo vergai, 
miegojau ir aš toje nakties tam
sumoje ramiai, saldžiai, be jo
kių vargų, rūpesčių ir dėjau, 
klosčiau vien tik šviesius, skais
čius gyvenimo ateities sapnus, 
ugdydama visų pavergtųjų pa
saulio išsvajotą idealą. Ir štai, 
toli, arti, vos girdžiamu silpnu 
balsu, sugaudė varpas. Aš krūp
telėjau, atidariau akis ir pasirė
męs alkunėn klausiausi varpo 
gaudimo. 

<- t *■
O varpai gaudė, skambėjo na

kties tamsumoje ramiai, silpnai 
ir lig žadino kvietė prie savęs. 
Ir kėliaus aš, ir ėjau, ėjau te
nai, kur paslaptingai varpas 
gaudė. Ėjau, bridau takų-take
liais nei kieno nepramintais, ne
praeitais, klūpčiodamas, virsda
mas, manydamas, kad nebepa
sieksiu kelionės tikslo, išsvajoto 
idealo ir. nebeišgirsiu garsiaus 
gaudžiant varpus. Nors kūnas 
jau nutirpo visai, kojas lyg kas 
pakirto ir maniau, kad pakrisiu- 
parpulsiu ant puškelio, kad pri
slėgs mane žiaurieji, tamsieji 
rukai ir amžinai pražūsiu toje 
nakties tamsumoje. Bet deja! 
dvasia mano kaip kūnas nesilp- 
nėjo, bet kilo drąsiaus, vis kilo 
aukštyn! Ir staigiai pažvelgiau 
dangun, nesitikėdamas išvysti 
toje tamsioje, aptrauktu aplink 
ruku, nakty, silpnai mirgulio- 
jančias žvaigždužes. Aš iš džiau
gsmo pakritau ant kelių, nes iš
vydau savo vilties žvaigždužes, 
ištiesiau jai rankas aukštyn 
melsdamas jos, kad ji man švie
stų tamsųjį kelią, kurtuoju aš 
einu, brendu. Ir ji išklausė ma
no meldimą! Pro tamsius, mig
lotus rukus sužibo, sumirgu
liavo ant dangaus žvaigždužes, 
nusišypsojo ir linksmutis mėnu
lis. Aš atsikėliau ir lydžiamas 
mėnulio, žvaigždužių, ėjau ap
šviestu, tiesiu keliu. O varpai 
gaudė, skambėjo ir blaškė vijo 
miglotus rukus. Ir slinko naktu
žė su savo vargais negalais, te
kėjo aušra krauju aplaistydama 
rytojų ir truko krito nuo ran- 
ky, žvangėdami gyvenimo ver
gų pančiai. »

0 varpai skambėjo garsiaus, 
pravojingiau. Įlinkos, vis rinkos 
minių-minios, .ėjo, vis ėjo var
gai vaikai, spaudžiami, slegiami 
likimo ‘sunkaus, gyvenimo ver
gai', šaukiami, kviečiami garsų 
varpo gaudimu. Mat, prablaivo 
jų protas, prašvito jų akys, su
prato, pažino pasaulio tvarką, 
pamėgino, pakėlė tamsybės 
sparnus ir pamatė savo prispau
dėjus. Ir aš ėjau nepramintais 
takais, godžiai sekdamas varpo 
gaudimą, skubėjau prisivienyt 
prie plūstančios minių minios. 
Ir kada aš ^priėjau prie jų, pri- 
sivienijau tada sugaudė visų 
jalsų varpai, sudrebėjo pas.au-- 
io valdytojai išvydę skaisčius 

saulės spindulius. Ir išsipildė 
mano šviesus, skaistus gyveni
mo ateities ugdytas idealo sap
nas, pasekiau keliones tikslą. 
O varpai gaudė, skambėjo.

O kas-gi tai? Tai žmonių bal
sai, balsai pavergtųjų, < kurie 
šaukia pendron kovon, ■ ■ šaukia 
visus pasaulio vergo vaikus,; kąd 
numetus nuo < savęs slėgiaiičius 
vergijos pančius. '

O varpai skambėjo garsiaus, 
pravoj ingiaus. j
Jepojus

1914 m. 14 gegužės.

Neverk tu, drauguži, kad tave 
kankina, slopina sunkus gyve
nimas!.. Bet kovok! Kovok nar
siai, nenusimink! Sustiprink sa
vo sielą ir eik su iškelta kruti
nę j kovos gyvenimą! Bet tik 
nė verk, neraudok, nes ašaros 
taVo dar daugiaus pasunkins 
kovoti su gyvenimu.
Liepojus, ' ’ * ,
19JL4 m. bal. 7.

Nieks nepaduos 
skausme rankos: 
liudžiant numos 
ir niekados 
nieks nepaguos.

Šiaurys

— jis 
Ir ėjau

lig auštant 
nuliūdęs, 

ilgėjos ko 
dar mirk- 

man vai-

1

t

„i

i
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Nieks nepadės — 
neatkentės, 
žmonės retės 
kada išties 
kapan lydės.

Nieks nepagųo# - 
kad’^ųsibo^ 
žemė? varguos — 
ir prie dainos 
kelią užstos.

Vai nieks išties 
kryžiaus nedės 
kad nelydės, — 
žmonės retės, 
varpas skambės.

Nieks nepriduos 
meilės tvirtos — 
ranką numos 
ir niekados 
musų nebos.
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LIETUVĄ 
per Klaipėdą laivu S. S. POLONIAf ' • I ’

Šis laivas yra žinomas tarpe lietuvių kaipo labai parankus, nes mes 
gauname daug laiškų su pagyrimais nuo musų pasažierių.

Pirkite laivakortes iš kalno
• Baltic American linija kreipia labiausiai atydos j 

moteris ir vaikus ir abeflnai visiems keliauninkams • 
patannauja gerai ir kompanija žiuri, kad kelionė 
butų maloni.
ATYDOS: Daug lietuvių neatlankė savo šalies per 
daug metų bijodami, kad jie negalės sugryžti atgal 
j Ameriką.
t>.A,13.A.0R. YJR.A. JUSTJ PROGA. tiessvj
kiekvienas gali atlankyti savo šalį metams ar dau- , 
giau. Daleidimas bus išduotas Jungtinių Valstijų 
valdžios sugryžimui atgali.

Del pilnų informacijų ir laivakortes kreipkitės prie vietinio agento arįa

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
9 Broadway, N. Y. \

AR ESATE MEGINE TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?
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PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.
- ■■ ......................................

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, IOWA
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Miego Liga ir Afrikos 
Kolonijos

(Sekta Dr. E. E*. Slosson’u)

Vokiečiai deda pastangų at
gauti pražudytas kolonijas. Jie 
siūlo naują vaistą už Afrikos 
teritoriją, kurią užgrobė karo 
laimėtojai. Teritorijos plotas 
siekia 1,000,000 ketvirtainių 
mylių, arba maždaug sudaro 
tiek, kiek vienas trešdalis Jun
gtinių Valstijų. Teritorija ta
po padalinta tarp Anglijos, 
Franci jos, Belgijos ir Portuga- 

iš turtin- 
žemės, bet

Ii jos. Ji sudaryta 
ginusios pasaulyje 
kol kas nėra žmogui prieinama: 
miego liga neduoda galimybės 
žmonėms ten apsigyventi.,

Ta misterirtga liga, kuri yra 
įsigalėjusi Afrikoje, paeina nuo 
mažyčių mįkrobų gyvenančių 
žmogaus ir gyvulių kraujyje. 
.Tos ligos peras (mikrobas) va
dinama trypanosome. žiūrint 
pro mikroskopą keista atrodo, 
kad toks mikroorganizmas galė
tų tiek daug žąlos atnešti. Jis 
atrodo lyg suplotas odas. Afri
koje' gyvena tam tikros musės, 
kurios vadinama tse-tse^ Jos 
maitinasi žmogaus ir žvėrių 
krauju, ir tuo budu-. išnešioja 
miego ligos perus. Ligos perų ir 
musių yra kelių rųšių. Bet vie
naip ar kitaip apkrėstas žmogus 
jaučia didelį karštį ir nuolat 
silpnėja. Ant galo, jis užminga 
ir paprastai miega tol, kol nenu
miršta. Ta liga yra savinga tik 
Afrikai ir nieko bendra neturi 
su ta miego liga, kuri kartas 
nuo karto pasireiškia Ameriko
je arba Europoje. '

Pabaigoje pereito šimtmečio, 
kai europiečiai ėmė į Afriką 
skverbtis, jie surado, kad su 
miego ligos perais yra daug* sun
kiau kovoti neg su žvėrimis. 
Liutus ir dramblius • buvo gali
ma užmušti, bet tse-tse musių 
šautuvais negalima sunaikinti, 
o mikroorganizmų* paprastomis 
akimis ir matyti negalima. Kaip 

tatsikratyti nuo miego ligos pe
rų, — buvo vyriausias klausi
mas.

Pirmas žingsnis prie proble
mos išsprendimo buvo padaryta 
1904 m., kai pagarsėjęs vokie
čių daktaras Ehrlich (išradėjas 
vaisto nuo sifilio) su savo japo
nu asistentu Shiga surado, jog 
vienas anilino dažas, įleistas į 
kraują, užmuša miego ligos pe
rus. Tas dažas tapo pavadintas 
raudonas tripanas. Dviem me
tam praėjus Mesnil ir Nicolle iš 
Pasteuro Instituto surado, jog 
ir keli kiti vokiečių chemikalų 
kompanijos Bayer padaromi da
žai sunaikina miego ligos perus. 
Tie visi dažai — vaistai padaro
ma iš naftai i n o, kurį mes varto
jame apsaugojimui drabužių 
nuo kandžių.

Bet nė vienas 
vo pakankamai 
kam įsigavusių
mų sunaikinimui. Vienok Bayer 
kompanija tęsė savo tyrinėji
mus ir ieškojo geresnio vaisto.' 
Po 204 nepasisekimų, ant galo, 
jai pasisekė surasti tokį vaistą, 
kuris gydo miegamą ligą. Tai 
nėra dažas, ale balti milteliai, 
kurie .vandenyje tirpsta. Eks
perimentai buvo daroma su pe
lėmis, žiurkėmis, juros kiauliu
kėmis, šunimis, arkliais ir, pa
galios, žmonėmis. Rezultatai 
gauta stebėtini. Vienas anglas 
sirgęs miego liga ištisus metus 
ir jau nebebuvę vilties jo pa- 

. sveikimui. Jam duota kelios do- 
zos naujo vaisto, kuris vadina
ma “Bayer 205’’, ir ligonis viriš- 

. kai pasveikęs. Kituose atsiti- 
kimuose ligonys pasveikę net 
nuo vienos dozos.

“Bayer 205’’ neturi aršeniko 
kaip “606” (Ehrhcho vaistas si
filiui gydyti), bet tikra jo sudė

tų vaistų nebū
ti n karnas visiš- 
mikroorganiz-

tis tebėra išradėjų paslaptis. 
Eksperimentams daryti to vais
to buvo duota belgams, anglams 
ir amerikiečiams, vienok tąja 
sąlyga, kad viskas butų paslap
tyje laikoma. Vokietijos dakta
rų suvažiavime Hamburge vie
nas kalbėtojų pareiškė:
. “Bayer 205 yra raktai į tro
pikų Afriką, ir tuo pačiu rak
tas į visas kolonijas. Todėl turi 
būti pareikalauta, kad Vokieti
jos valdžia tą išradimą apsaugo
tų vokiečiams. Pasauliui tas vai
stas gali būti išduotas tik tąja 
sąlyga, jeigu Vokietijai bus su
grąžintos nuo jos atimtos kolo
nijos.”

Ištikrųjų, sako Dr. Slosson, 
tai yra likimo i Jonija, kad vo
kiečiai surado budi, kaip miego 
ligą nugalėti, tik tuomet, kai jie 
savo kolonijas prarado? Išeina, 
vadinasi, kaip toje pasakoje, 
kili duonos buvo, tai sulos nebu
vo, o kai sula atsirado, tai duo
nos nebeliko.

žinoma, mažai tėra vilties, 
kad talkininkai už vaistą nuo 
miegamosios ligos grąžintų vie
no miliono ketvirtainių mylių 
žemės plotą. Kitų šalių chemikai 
nepaliaujamai 
sudėtį. Anksti 
rėš surasti. ’

Kaip visa
baigtų, o vienok reikia pasaky
ti, jog išradrfhas nuo miego li
gos vaisto yra tikrai tas raktas, 
kuris duos galimybės įsigauti į 
turtingąją Afriką ir pasinaudo
ti jos gerybėmis.

ieško to vaisto 
ai- vėlai jie tu-

tai nepasi-

Du tūkstančiu kar 
tir saldesnis už 

cukrų
Jeigu jus su varioj ate perdaug 

cukraus, tai išlaidų sumažini
mui ^nusipirkite svarą perillal- 
dphyde’o 
doxinae. 
nomiška, 
du tūkstančiu kartų saldesnis, 
negu paprastas cukrus. Vieno 
svaro to saldintojo šeimynai pa
kaktų 20 metų. O tiek m’elų 
praėjus gąl ir paprastas cukrus 
atpigs.

Taip maž daug rašo Dr. E. E. 
Slosson apie naują saldintoje ku 
riam, duota nepaprastai ilgas iv 
keistas vardas, būtent, perfllal 
dehyde’o alpha — anti — aldo- 
xime.

Tai yra saldžiausias fš visų 
žinomų daiktų. Įdomu dar pa
žymėti ir tai, kad tas saldintojas 
buVo išrastas 1910 m. Vokieti
joje. Chemikai išanalizavo ir 
sužinojo jo sudėtį, bet niekam 
neatėjo į galvą jo skonį patirti. 
Reikia pasakyti, kad chemikai 
nelabai temėgsta laižyti tuos 
daiktus, kuriuos jie laboratori
joje padaro. Jeigu kas ir turi 
tą įprotį, tai greit atpranta. Tik 
1920 m. tapo patirta, jog tas 
junginys yra nepaprastai sal
dus. Tai pastebėjo japonų che
mikas Furnkawa. Nežinia, ar 
jis pačiupinėjęs tą junginį nu
laižė pirštus, ar kaip kitaip ten* 
įvyko, bet 1 tai buvo laimingas 
pastebėjimas. Furnkawa tuoj 
nuvyko į patentų departamentą 
ir tą junginį užpatentavo kaipo 
saldintoją. Tas saldintojas yra 
padaromas iš augpiens aliejaus. 
Tą augmenį japonai vadina 
“shiso”, o botanikai — “peril-

alpha — anti — aL 
Tatai bus labai eko- 
nes tas daiktas yra

, Chemikams tas saldintojas' 
dar,yra įdomus ii- tuo, jog jis 
nėra panašus į jokį žinomą cuk
rų, nors jis yra sudarytas iš tų 
pačių elementų -r- anglio, vande
nilio ir deguonio.

Iki šiol saldžiausiu daiktu 
skaitėsi sacharinas, kurį padarė 
Ira Remsen. Sacharinas yra pa
daromas iš anglių smalos. Jis 
yra apie 700 kartų saldesnis 
negu cukrus.

Dulcinas, kitas auglio produk
tas, yra apie 300 kartų saldes
nis neg cukrus. Bet pridėjus 
50% sacharino, dulkinas pasida
ro dvigubai saldesnis. Kitas sal
dintojas, glucinas, yra apie 100 
kartų saldesnis neg cukrus.

Paskutiniame Amerikos che
mikų draugijos suvažiavime A. 
W. Dox ir Bruce Ilouston (abu 
iš Detroito) padarė pranešimą 
apie jųdviejų išrastą saldintoją 
kuris yra 300 kartų saldesnis už 
cukrų. Vardas tam saldintojui 
duota “hexyl — chloro — malo- 
mide”. Maža permaina moleku
lių struktūroje tam junginiui 
priduoda neįmanomai kartų sko
nį. Liežuvis palyginamai yra 
geras chemikas. Tačiau nauji 
saldintojai ir jį prigauna:. jie 
turi malonų skonį, bet maisto 
žvilgsniu neturi jokios vertės. 
Kartais betgi tie saldintojai yra 
duodami diabetikams (cukrine 
liga sergantiems pacijentapis).

Dr. Slosson juokais pastebi, 
jog nauji saldintojhi turės pa
daryti įtakos į literatūrą bei įsi
mylėjusių žodyną. Merginoms 
tokie epitetai, kaip “honey” (me
dus) bei “saldi kaip cukrus”, — 
pradės nebepalikti, kuomet jos 
žinos, jog yra daiktų, kurių sal
dumas esti kelis šimtus kartų 
didesnis neg cukraus saldumas. 
Jeigu saldžiausį daiktą pavadin
ti “perilla”, tai butų galima sa
ko Dr. Slosson, savo mylimą jai 
tokį komplimentą pasakyti: 
“The rose is red, the violet blue, 
Perilla’s sweet, ąnd so are you”.

ilgais tyrinėjimais Gomeli uni
versiteto profesorius Bancroft. 
Mėlyna akių spalva paeina nuo 
tos pačios priežasties, kaip ir 
dangaus mėlynumas, t., y. aky
se (irise) randasi * smulkučių 
medžiagos dalelių (dulkių pavi
dale), kurie ir išskirsto šviesą. 
Kitokių spalvų akys paprastai 
turi ir šiek tiek pigmento (ku
rio nors dažo).

Gėlių ir vaisių spalva yra ku
rio nors pigmento rezultatas. 
Suprantamas daiktas, kad gam
toje įvairiausių dažų yra neį
manomai daug. Iš visų jų gi į- 
domiausi yra antocianai, kurie 
padaro nepaprastai gražias 
spalvas. Tapo surasta, kad gė
lių ir vaisių spalvos priklauso 
ne tik nuo antocianų, bet taipgi 
ir nuo priemaišų pavidale tani- 
np bei geležies druskų. Spalvos 
ypatybė priklauso ir nuo to, ar 
iantocianai yra grynoje formoje 
ar ne.

Vienok keista yra tai, kad'an- 
tocianų nudažyti vaisiai bei gė
lės neblunka, kuomet drabužiai 
gan greit savo spalvą praran
da, jeigu jie antrocianų dažais 
yra dažomi. Tie dažai yra liepa-’ 
prastai komplikuoti', ir yra tik
rai stebėtinas dalykas, kaip au
gmenys gali juos padaryti. La
boratorijoje tie dažai padaryti 
y^a'labai sunku. Prisieina daug 
laiko sugaišti, priegtam ir pats 
procesas yra labai brangus.

Kova su Gyvulių 
Epidemija

Spalvos Reikšmė 
Gąnrtęje

Mes gyvename spalvų pasau
lyje.

Spalva yra ne tik įvairiausių 
gamtos formų ypatybė, bet ir 
žmogus stengiasi save įvairio
mis. spalvomis apsupti. Jis dažo 
savo drabužius, maliavoj a na' 
mus, rakandus, žodžiu sakant, 
;epa dažais viską, neišskiriant 
net savęs. Spalva vyriausiai yra 
vartojama dekoracijos tikslams, 
nors karo metu spalva buvo var
tojama ir kamuflažui — paslėp
ei laivus nuo priešo akių.

Gamtoje spalva turi dvejopą 
eikslą — utilitarinį ir dekoraty- 
vį. Spalva duoda galimybės gy
vūnams susilieti su aplinkiniais 
daiktais, ir tuo budu priešams 
sunku jie pastebėti, žalia spal
va lapuose yra cheminis reakty
vas, kuris įimtą iš oro anglies 
dvideginį paverčia celuloza ir 
<itais augmens komplikuotais 

junginiais. Gražios gėlių varsos 
pritraukia vabzdžius, kurie yra 
vaisos tarpininkai. Geltonos ti
gro juostos, rudi vabalai, balti 
šiaurių žvėrys, — vis tai apsi
saugo! imo pavyzdžiai. Tokios 
spalvos gyvūnai sunku išskirti 
iš jų aplinkumos. Iš Įeitos pusės, 
paukščių plaunksnos yra savo 
rųšies pagražinimas, - papuoši
mas.

Žmonės yra linkę manyti,.kad 
visokį gamtoje spalva paeina 
nuo kurio> nors dažo. Bet taip 
nėra. Tiesa, gėlių spalva pri
klauso nuo' dažų, kurie vadina
ma'' antrocianais. Bet paukščių 
mėlyna spalva yra niekas dau
giau, kaip tik išskirstyta saulės 
šviesa. Jokio dažo nepasisekė 
gauti iš paukščio plunksnų.

Dangaus mėlynumas irgi pa
eina nuo išskirstytos >. šviesos. 
Saulės spinduliai atsimuša > į 
ore esančias dulkes ir išsiskir- 
sto į savo pagrindines dalis:, 
Mėlynos šviesos bangos domi
nuoja. čia jau įdomu bus pa
stebėti, kad mėlynos akys f ak ti
nai yra bespalvės.

Pasakojama, kad prieš pat 
karą laivyno viršininkas užsa
kęs du laivu kujkasvydžių savo 
vardu. Kuomet jis tai darė, — 
buvo aišku, kad Amonitą neiš
vengiamai į karą įsimaišys. Val
džia tam viršininkui buvo labai 
dėkinga, nes kilus karui ginklai 
buvo labai reikalingi. /

Amerikos teritorijoje šiandie 
siaučia kitokios rųšies karas. Šį 
kartą kitas biuro viršininkas ne 
tik užsakė karuį reikiamų prie
monių, bet pradėjo mobilizuoti 
ir spėkas, nelaukdamas karo 
paskelbimo.

Kokios rųšies yra tas karas, 
ir kas yra tas biuro viršininkas, 
kuris pavartojo savo iniciaty
vą?

Jeigu jus Kalifornijoje gyve- 
ntute1,. tai jus neklaUstute apie 
karą. Ten, būtent, ir siaučia ko
va. Dedama pastangų sustab
dyti baisią burnos ir kojų gy-. 
vulių ligą, kuri įsigavo laivu iš 
Azijos. Išpradžių ta liga pasiro
dė San FranCisco prieplaukoje, 
paskui ėmė įsigalėti tarp kiau
lių, perėjo į West Berkeley gy
vulių skerdyklas ir, ant galo, ta 
liga pradėjo galvijai sirgti.

Bet didelis čia daiktas! Kam 
čia kiaulių ligos gali,labai rūpė
ti,—pasakysite jus.

Palaukite valandėlę, o pama-j 
tysite, kad tai, kas dabar daro
si Kalifornijoje, ir jus paliečia. 
Jus turbut manote, kad mokėti 
pieno kvortai 20 centų ir jautie
nos svarui 45 centus yra per
daug. Vargu daugiau jus besu
tiksite mokėti. Tačiau, jeigu 
ta baisi liga įsigalės Amerikoje, 
tai jus turėsite tiek mokėti ar
ba apsieiti be pieno 
Kojų ir burnos liga 
visai nėra pavojinga. _____
daug nuo jos težusta ir galvijų. 
Bet ji plečiasi nepaprastu spar
tumu, lyg miško gaisras. Apsir
gusių galvijų temperatūra par 
kyla, jų kojos nusilpnėja ir jie* 
vos vos bepaeina. Tankiai jų 
kanopos nupuola. Karvės labai 
suliesėja ir visai, nustoja pieną 
Jivusios/’' /

Jeigu tą ligą/dabar y nebūtų 
ateityje

ir mėsos 
žmonėms

Nelabai

gtų ir vilnoniai drabužiai, nes 
ta liga ir avių neaplenkia. Tokiu J šia neįmanomai svarbią rolę. Jo 
budu nuostoliai ačiū tai ligai sie
ktų bilionų dolerių.

Bėgiu pastarųjų 25 mietų ta 
liga jau aplanko Ameriką ket
virtą kartą. Ji . buvo pasirodžiu
si 1902 m., 1908 m. ir 1914 m. 
Labiausia ji buvo išsiplėtojusi 
1914 m., kuomet ji įsigavo į 
22 valstiji, neaplenkdama net ir 
Kolumbijos distrikto. šį kartą 
ji siaučia Kalifornijoje ir tur
būt į kitas valstijas jaį hebepa- 
siseks įsiguti., O tai ačiū. gyvu-1 
lių industrijos biuro viršininkui, 
Dr. John R. Mohler’ui, kuris sa-|

žmonių gyvenime rašalas lo-

pagalba žinyba platinama po vi
są pasaulį.

^Spaustuvėse vartojamas raštu- 
las padaroma iš suodžių, linsidi- 
nio aliejaus, sakų ir muilo. Kai 
kurie musų laikraščiai privalė
tų daugiau muilo vartoti, kad jie 
butų Švaresni ir padorus žmogus 
neturėtų jais biaurėtis.

Popierio Gamyba
Dr. John R. Mohler’ui, kuris sa-| Jungtinėse Valstijose ir Ka- 
vo iniciatyva paskelbė mobili-1 nadoje kas dieną išeina apie 30,- 
zaciją kovai su epidemija.

Pirmą žinią apie burnos ir 
kojų ligą Kalifornijoje, Dr. Mo- 
hler gavo vasario 21 d. Nieko 
nelaukdamas, jis įsakė tuoj 
stvertis griežčiausių priemonių 
ligos sustabdymui. Tam reika
linga buvo daug pinigų. Visi 
sergantys galvijai buvo žudomi 
ir naikinalpi negesintose kalkė
se. Tik kada viskas buvo suor- j 
ganizuota, kongresan buvo įne
štas bilius,'kuriuo einajit rei
kalaujama buvo paskirti milio* 
nas dolerių kovai su epidemija. 
Kiek vėliau pareikalauta buvo 
dar pusantro, miliono. Ir niekas 
tam biliui nesipriešino. Visi su
prato, jog Dr. Mohlero sumanu
mas ir greitas veikimas išgelbė
jo Ameriką nuo baisios nelai
mės. z

Dar kol kas nepasisekė visiš
kai sunaikinti tą ligą. Bet ji ka
sdien eina silpnyn. Iš Kaliforni
jos į kitas valstijas ji nepersi- 
metė ir vargu bepersimes. Ek
spertai yra tos nuomonės, kad 
Už mėnesio:— kito Kalifornijoje 
nuo tos ligos nebeliks nė pėdsa
ko. ;

Tokiu tai budu tapo prašalin
tas didelis pavojus Amerikos 
žmonėms. Karas, su epidemija 
vystėsi be jokio trukšmo, ir 
daugelis apie jį nič nieko neži
nojo. Nežinojo, kad nuo jo pa- 
sekmingumo ar nepasekmingu- 
mo priklauso musų gerbūvis.

000,000 numerių laikraščių. Jų 
leidimui reikalinga kalnai po- 
priedo. Du ir pusę milionų tonų į 
metus, apie 6,000 toninį diemį.

• Popierio dirbimui yra įsteigta 
dvidešimts fabrikų.

Juo daugiau laikraščių ir kny
gų spauzdinama, tuo mažiau be
lieka miškų. Tiesa, bandoma 
popieris dirbti iš šiaudų bei žo
lės. Rezultatai nepergeriausi.

Reiškiama baimės, kad besi
platinanti spauda gali miškus 
sunaikinti. Bet tokiai baimei 
nėra rimto pamato: mokslas 
jau labai daug padaręs miškų 
apsaugojimui.

i

v

Rašalas
Tolyn mes vis daugiau rašalo 

sąvartoj ame. Mes dabar nela
bai bepasitikime žmogaus žo
džiu, kol jis juodu ant balto nė
ra'' užrašytas. Tai, kas užrašy
ta, neprivalo greit pranykti. Šių 
dienų kai kurie meilužiai tiek 
išgudrėjo, jog meiliškų laiškų 
rašymui pradėjo vartoti .tokį ra
šalų, kuris į 30 dienų pranyksta. 
Tai daroma dėl atsargumo, kad 
nebūtų jokių įrodymų. Toks ra
šalas taipgi yra labai naudingas 
parašams ant vekselių...

Paprastas rašalas yra gan pa
tvarus. Jis padaroma sumai
šant ąžuolo obuolėlius su koperu, 
vandeniu ir guma. Prie to mi* 
šinio dar pridedama kiek indigo 
arba kitokio dažo. Tas skystis 
susijungia su ore esančiu deguo
nį u ir pasidaro beveik visai juo
das. Koperas turi geležies, o 
ąžuolo obuolėliai taniko. Gele
žies ir taniko skiedinys ore iš
virsta į juodą skystį. Guma 
sulaiko rašalą nuo išsiskietimo 
ant popierio.

'Saugi Sekuracijaf
Pipmi Morgečiai Chicago Lithuanian Auditorium 

Korporacijos, ant statančio Lietuvių Auditorium 3131- 
3133-3135 So. Halsted Street, Chicago, Illinois. Audito
rium namas bus ant 3 augštų, 75 pėdų pločio ir 125 pėdų 
gilumo, bus svetainės dėl susirinkimų Draugijoms, sto
rai, ofisai, bowling alleys, klub-rumai. Bus tik vienas 
toksai namas kur Lietuviai galės atlikti savo reikalus 
Lietuviškame Name.

Įplaukos už nuoma bus virš.......$30,000.00
Morgičius atsimokės po $8,000.00 į metus 
Iškaščiai operacijos namo neš virš $5,000.00 i

. Morgičius išleistas yra.............. $125,000.00
Namas kaštuos...........................$250,000.00

Morgičius yra leidžiamas pavizdžių Gold Bdndsu po 
$100.00 ir $500.00.neša 6^č>% (nuošimčio), yra mokami 
Spalio Ima ir Balandžio Ima kožną metų. Paskutinė 
serija Gold Bondsu bus apmokama Spalio Imą, 1935.

Morgičius yra parduodamas tik Lietuviams kad kož- 
nas vienas Lietuvis butų dalininku ir savininku Au
ditorium.

Chicago Title & Trust Co. yra Trustee ant morgi- 
čiaus — Nuošimtis bus išmokamas Universal State Bank 
virš minėtose dienose, arba Bendrovės Raštynėje.

Pardavėjai piorgičių lankysis visose kolonijose ir 
yra prašoma kad kožnas Lietuvis taptų nariu ir savinin
ku šios įstaigos, arba galite atsišauki prie Valdybos rei
kale bondsų nuomavimo svetainių.

Generalis Ofisas
CHICAGO LITHUANIAN AUDITORIUM 

•CORPORATION
840 West 33rd Street — Yards 2790
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davusios

galima sustabdyti, tai 
sunku nuo jos bebūtų pasiliuo- 
suoti. Jei ne vienoje, tai kito
je vietoje ji nuolat pasireikštų. 
Gi tokiame atvejyje pienas ir

VASARINE MOKYKLA
Terminas-Prasidės

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

Yra daug laiko liuosam laikui

AŠTUNTĄ KLESĄ PABAIGĘ
Galite pradėti ir užbaigti biznio kursą arba prisirengti prie High School mokslo laike vasaros mėnesių

■ - • . HIGH SGHOOL, STUDENTAI
■'■'4 Padarykite«.sekamų • metų moĮJralą''mąlort" mmmtimii ■

> laike(rtušųipustiiemo.meKsie
PATYRĘ AUKŠTOSIOS MOKYKLOS INSTUKTORĮAI?

įstokite dabar, ti}c aprubežiiiotas skaitlius ęali būt priimtas ‘ ■'

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

1 . V

Tatai Įrodė mėsa turėtų pabrangti. Pabran- b
Tel. Cicero 242.

iiu * gaudami/gtyną supratimą sunkiausiame >» mokslo 
pusdienio. moksle i

i b' •»k

F. J. Broz, Principalas



NAUJIENOS, Chicago, III.

KUKLUMAS t i s: Ima pasitenkinti sklypu

Šeštadienis, Birželio 24, 1924

SATYRA IR JUOKAI

Feljetonas

Iš Lietuvos Geografija 
(Vadovėlis žiovaujantiems).

Jura.. Geriau butų, kad 
Lietuva juros visai neturėtų. 
Naudos iš juros mums tik tiek, 
kad galime pasidirbti gintari
nį mundštuką, o minusų šim
tai. Kad nors sočiai privalgy- 
tumėme strimelių • ir minagų, 
bet ir to nėra — tais gardė
siais mus latviai peni. Jura tik 
viena bėda. Juroje visuomet 
galima prigerti, o atsigerti nie
kuomet; jura ardo valstybinį 
aparatą •aršiau negu Smetona 
ir Ko., demoralizuoja žmones, 
veisia idiotus ir daugina viso
kius iškaščius. Jau taip tų li
tų nėra, o čia tai jurai kišk ir 
kišk. .< B

Sako, valstybinis aparatas 
blogas, girgžda, kaip netepti 
rata^i. Kas kaltas? ĮJura. Ko
kio nors valdininkėlio, valsty
binio aparato, žmona visus me
tus žirzia:

— Ak, aš noriu į kurortą, į 
jurų.

Valstybinis apalratas atker
ta :

— Truk galvą!
— Tu vyras, prieš altorių ką 

*tu man prižadėjai?!
Aš ne genijus, kad viską at

siminčiau.
— A—a, dabar taip kalbi, o 

apie mano kojas šliaužydamas 
ką plepėjai: širdyte mano aš 
tau viso pasaulio turtus ati- 
duodu. f1

— Pasiimk!
žmonelės kantaplis lekia val

stybiniam aparatui į pakau
šį:

Man dirksniai suįrę!..
— Galva tau suirusi, nė 

dirksniai..
— Mulkis! Aš tau tokį skan

dalą iškirsiu, kad kauksi! Ži
nosi, kaip su žmona...

Valstybinis aparatas, lyg iš
kili ikęs, lekia į departamentą, 
porą valandų, galvą susiėmęs, 
bėgioja iš kertės į kertę, vai
toja ir, sukramtęs pusę plunk
snakočio, imasi valstybinio 
darbo, rašo:

'“Telšių Apskrities Valdy
bai.

Gautomis žinomis Alytus ap
skrity taip subiuro dirksniai, 
kad žmonės negali nei praeiti, 
nei pravažiuoti. Kam laikote ke
lių techniką? Jei taip toliau 
bus, neliks nė vieno kantaplio 
sveiko. Ilomo homini lupus 
ėst”.

Deda į voką ir užadresuoja: 
“Gruzdžių Valsčiaus valdy
bai”.

Gruzdžiai, gavę raštą, šaukia 
Tarybą, galvoja, pūkščia ir ra
šo atsakymą:

“Ponui Sveikatai Departa
mentui”.

Į musų valsčių Alytaus dirk
sniai neužklydo ir niekas ne- 
subiuro. Pas mus niekas nie
kam lupų nėeda”.

Valstybinio aparato žmona 
zirzia tol, kol iškaulija pini
gų ir dumia i pajūrį. O čia — 
juros ošimas, medžių šlamėji
mas, mėnulio spindėjimas, šir
dies plastėjimas, kinkų drebė
jimas ir kiti galai..

Valstybinio aparato žmona, 
glauzdamos prie Borneo kruti
nės šnibžda:

—■ Brangus, tikėk, kad , aš 
savo besmagenio ne tik nie
kuomet nemylėjau, bet, kad 
galėčiau, aš jį gyvą prary
čiau. .

— Aš degu! Ryk, greičiau 
ryk! Busime liuosi, kaip arai, 
ir plaukysime po šitą sūrų van
denėlį.

Pati grįžta iš pajūrio ir apa
ratui pakloja neapmokėtų są
skaitų vežimą.

Aparatas išverčia akis:
— Čia kas?
— Sąmatos, užmokėk 1

CINIKAS

Vienas apysenis, bet turtin
gas vyras ėmė suktis apie jau
ną panaitę ir nuolat jai. dova
nas pirkti. Pastaroji, būdama 
sąžininga, pasakė jam: •

— Tamsta, iš to visvien nie
ko nebus. Aš savo širdį kitam 
pažadėjau.

— Tai niekis. Aš taip auk
štai nesiekiu, — atsakė cini
kas.

Vieną kartą Paryžiaus paš- 
tan pateko laiškas su antrašte: 
Didžiausiajam Prancūzijos poe
tui. Laiškanešys nunešė Vikto
rui Hugo. Bet tas nepriėmė, ir 
pasiuntė Lamartinui, kuris taip
gi atsisakė priimti ir pasiuntė 
Alfredui de Musset. šitas su
grąžino laišką Viktorui liūgo, 
kuris gailiaus laišką atplėšė. Iš 
tikrųjų laiškas jam priklausė.

2x6 pėdų.
Septintas dešimt

metis; Gauna tą sklypą.

Tėvas (nuo augšto kalba prie 
laiptų žemyn) — Sakyk, Eliu- 
te, ar šits jaunikaitis bus čion 
visą naktį?”

Duktė (truputį lukterėjusi) 
— Jis sakos busiąs, tėti, jeigu 
bus gana, vietos. Kur-gi šiaip aš 
jį dėčiau?’’

PRITRUKO RAŠALO IŠTIKRŲJŲ, KAS YRA 
DŪŠIA?

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofL 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
hkstų, pūslės ir šlapumo li
rų.

pinigus, sąskaitas
vaikščioja be gal-

• i
negirgždės apara-

— Mokėk, kad turi!
j — O tu kas man esi?*Vy- 
’ras? Buvai prie altoriaus?! Man 
I dirksniai suirę, o jis skanda- 
Įlija!

Lietsargis pradeda šventinti 
aparato nugarą.

Aparatas, apkvaišęs, bėga į 
departamentą, rauna plaukus 
iŠ galvos ir kumščiu daužo sta
lą:

— Snukį suardysiu tai ju
rai! Pasipainiok tik tu man į 
akis!

Skolina 
apmoka ir 
vos.

Kur čia 
tas!

Bitė taip aprašo jurą: “Di
desnė dalis žmonių, kurie ser
ga dirksnių ligomis, mėgsta 
švelnų, nors ir smarkų vėją 
nuo jūrių. Ilgas valandas jie 

sėdi nesijudindami, įbedę akis 
į neišmatuojamą banguojan
čios juros plotį ir klausosi Vil
nių ūžimo”. Ar žinote kas ne
judėdamas ilgas valandas turi 
įbedęs akis į vieną tašką? Nu
gi idiotas. Sveikas žmogus taip 
nedaro. Musų ponybei, važiuo
jančiai į pajūrį, gręsia did
žiausia katastrofa —- pavirs vi
si idiotais..

Juros tyrinėjimai daug biud- 
žieto suėda.' Kiek jau laiko ty
rinėtojai, atsiraitę kelnes, bė
gioja pajūriu, ieško kur uostą 
įtaisyti ir ligšiol dar nesurado 
kur ir vištai atsitūpti.

Tyrinėtojas, Jb^idęs ke
lių į jurą, sušunka:

-j— Kolega, man rodos čia 
geriausia vieta uostui!

— Nu, koks čia uostas ir 
viena žvejo aldija nepareis..

•— Ne, čia ir dvi aldijos su
tilps. .

Pradeda krapštinėti, kasinė
ti smėlį — pirmiausia, puriau
sia ir išsižioja5

— Teisybė, čia dugnas mink
štas, kaip košė, gali laivas n il
ki impti — netinka uostui, bė
kime toliau..

ir bėga, bėga. .
Tas bėgiojimas valstybei dy

kai neapsieina.
1923 metais į musų sostinę, 

Kauną, atvažiavo Amerikos ad
mirolas. Savo karo laivą jis ba
lą žiu* kur paliko. Apie mu
sų jurą savo komandai 
sireiškė:

— Nėra ko lįsti į tą 
Aš ir traukiniu galiu 
ną nuvažiuoti.

Čia, Kaune, jį mylėjo, vai
šino — gėrė, valgė, valgė ir gė
rė. .

Admirolas, sugrįžus į savo 
laivą, pasakė:

— Gerai būti Amerikos ad
mirolu !'

Žjinoma, kiekvienas tikoja 
už svetimus pinigus išsigerti ir 
užkąsti..

Amerikos admirolo pavyzdį 
gali pasekti ’jr kiti admirolai
— nu, ir didink biudžietą, 
krapštyk pakaušį, kaip galus su 
galais suvedus — vaišės nepi
gios !

Sako — jura langas į vaka
rus.

A balam mums tas langas
— mes ne lenkai, ūdysime pro 
langą vogti!

(“Pan. Balsas“).

. KERŠTAS ' |

Te i s č j a s: — Aš lyg 
esu jus kur tai matęsi? ;
' K a Ii n y s: — Tikrai taip; 
aš mokinau jūsų dukterį dai
nuoti. i
T ei s ėjas: — Pakan
ka. Dvidešimts metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

VISVIEN TIKI

TRYS PAČIOS 
' I I t

— Jeigu aš kada nors vesiu, 
tai aš išsirinksiu sau tokią pa
čią, kuri butų graži, turtinga ir 
išmintinga.

— VVell, tai tamstai prisi
eis tris pačias vesti.

AR NE KLASTORIUS?

žodis “vagis” buvo parašytas 
ant lentos mokykloje; bet Ka
ziukas neįgalėjo perskaitytą 
Be abejonės tu žinai tą žodį — 
šūkterėjo mokytojas. “Na-gi, 
leiskime, kad aš įkiščiau ranką 
tavon kišenėn ir išimčiau litą, 
kuomi aš tad bučiau?’’

O-gi raganium, atsakė Kaziu
kas. (Mat, kišenė jo buvusi tuš
čia).

Mokytojas prie mokyklos 
įsteigė taupymo kasą, kad vai
kus pripratinus prie taupumo. 
Todėl mama mažam Jonukui 
davė tris penus, kad ir jis tau
pyti pradėtų. Bet, einant moky
klon, Jonukas pamatė gražių 
saldainių ir neiškentęs vieną pe
ną praleido. Parėjus Jonukui 
namo, mama pažiurėjo kasos 
knygon ir pamatė, kad tik du 
penai knygon įrašyta.

— Kodėl tik du penai į tavo 
knygą įrašyta, Jonuk?

Kad, mama, mokytojas dau
giau rašalo neturėjo.

Zakristijonas ir vargoninin
kas susiginčijo apie tai kas yra 
dūšia: gyvas ar negyvas daig
ias. Ginčas 'buvo ilgas iki za
kristijonas nepapasakojo tokio

: Reumatizmas sausgėlė ■
1 Nesikankykite savęs skaus- ■
1 mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
B e— raumenų sukimu; nes skau- ■

‘dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo. 1

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 

E nėtas ligas; mums šiandie dau- j 
gybė žmonių siunčia padėka- ■

■ vones pasveikę. Kaina 50c per ■
. paštą 55c arba dvi už $1.05. 1
J Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS”, augalais gydyties,2 kaina 50 centų. '

■ Jusliu Kulis :
i 3259 South Halsted Street,

i

privatilkų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausj Ameriko
nišką i* TI\zope- 
jišką bužą gydy
mo. Ditklli skai
čius žmotią U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks* 
lauja užmesti tavo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

NUGINKLUOTA

— Jonai, žiūrėk!
— Na, o kas yra?
— Motina tave šiandien ma

te mieste, kaip tu spoksojai į 
kiekvieną gatve einančią gra

žią merginą.
— Bet ten nebuvo nevienos 

taip gražios kaip tu, Onyte; aš 
jas stropiai apžvalgiau. —

Ką-gi ji po to viso begalėjo 
pasakyti ?

TEATRE

ŽMOGAUS AMŽIUS

šitaip nustatyta žmogaus am
žius :

P i r m i e j i 10 m e t ų: 
žmogus pamato žemę.
Antrai dešimtme

tis: Jis žemės užsigeidžia.
Trečias dešimtme

tis: Pradeda ją užiminėti.
k Ketvirtas dešimt
metis: Nutaria pasitenkinti 
jos puse.

Penktas d e š i m! t m e- 
t i s: Dar nuolaidesnis pasida
ro.
šeštas d e š i m t m e-

taip iš

peikę!
į Kau-

žmogutis, nusipirkęs tea- 
tran bilietą, sugrįžo kontorom 
kur bilietus parduoda.

— “Šits sėdynės numeris lyg 
butų vokiečių submarino: U- 
19”.

“Ar todėl tamista nori jį pa
mainyti kitu?” — užklausė par
davėjas.

—-Ne, bet aš maniau, kad ta
mista prilaikai periskopą — 
spektyvą, kad geriaus įžiūrėti 
galėčiau aną storungę žmoną, 
kuri tiesiok priešais sėdi ir man 
sceną uždengia.

atsitikimo:

— Kartą aš miegojau klebo
nijoj ir nubudęs aiškiai girdė
jau, kaip už durų klebonas kam 
tai sakė: “Mano duselė, ne- 
vaigščiok basa, persisaldysi”. 
Tai reiškia, kad dūšia yra gy
vas daigtas..

f Vargonininkas po to dau- 
giau nebesiginčijo ir pripažino 
zakristijonui tiesą.

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

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

I LIETUVĄ

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

kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIU APTIEKA 
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

trum-piausiu laiku, kas Scredą, tre
jais ekspreso laivais
BERENGARIA AQUITANIA

MAURETANIA
(per Cherbo'urgą ar gouthamptoną)

—o—
Iš Lietuvos į Ameriką

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

Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai ^9- 
ną. Panedėlyj, seredr.V i* 
aubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo glaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas'akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikirr/uose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

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

' Phone Bcotevard 7589
Turiu garbės pranešti Lietu

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

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

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.■ •— ------- —•—________________

Akinių pritaisymo mene I
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGĄS

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 atmintiš po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

140 N. Dearborn St.j

Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti. Šiandien yra visiSkai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą Svarioje ir svei
koje padėtyje.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visų savo darbų, ir 
žemas musų kaine.s. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai. .

1545 West 47th Street, 
Netoli Aakltund Avė.

Po ilgo nesimatymo įsimy
lėjusieji vėl susitiko.

— Maryte, tu nė kiek ne
persimainei; vis toki graži, 
kaip ir daug metų atgal.

—- Ir tu, Jonai, ne kiek ne
persimainei: meluoji po seno
vei. Bet aš tikiu tau visvien.

AUGIMAS
1

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

ištepant galvą kas vakaras einant gulti 
per savaite ar deSimtį dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to* naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 86c. aptiekose, arba už 76o. 
prisiunčiamo stačiai iŠ dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So, 4th St,, Brdokhs.

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

Aš noriu pakalbėti su kiekvienu 
kenčiančiu nuo Chroniškų, Nervų, 
Kraujo, odos, šlapumo, Išėjimo žar
nos ir Privačių Ligų.

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

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panele Kudulis, musų lietu
vaitę bankos darbininke, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

The Stock YardsSiLs Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.
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John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valančio® i no 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

- LITTLE - 
SPINOGI?APHS

TRYS DIENOS LAIKAI.

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

KODĖL?
1) — RYTAS —

TODĖL, KAD: '
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; f m .
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
3) — Salutaras pataisę sveikatą. )

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

w
b

Mes abelnai norime kb į 
nors, kad parodytų 
mums dalykus, kurie < 

• butų pastovus.
Kasnors pasakys 

jums kurią dieną, kuo
met jus sirgsite ir ne
turėsite vilties pasvei
kimui, apie C hiroprac- 
tic.

Tuomet jus nueisite 
prie Chiropractic ir ma
nysite, kodėl jus nepa
galvojote apie tai pir
miau.

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

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

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

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

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

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

Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas 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 egzaminaciia.

CHICAGO MEDICAL CLINIC . 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State St. kampas Congress, * 
augštaš, Chicago ,111.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien* I

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvieno ser
gančio žmogaus 
draugas. Mano 
geriausias paty
rimas. “Nei vie
no dolerio nerei
kia mokėti, kol 
nebus pasekmių”

Giduolės išski
riamos.

Mano 35 metų 
pasekmingo prak 
tikavimo aš pa
švenčiau gydy
mui ir atbūdavo- 
jimui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ir visais geriau
siais ir naujos 
mados elektros 
įtaisymais. Ne
trukdykite laiko 
ir pinigų rinki
mui daktarų; a- 
teikite ir sužino
kite tiesą apie 
jūsų nesveikatą. 
Mes suteikiame 
X-Ray ir mikros
kopiškus egza
minavimus, krau
jo, šlapumo ana- 
lyzą ir t. t. kuo
met reikia ištai
syti diagnozą ir 
būti tikram, kaip 
gydyti.

Apsisaugokite klinikų ir Institutų 
su jų pavojingų nepatyrusių studen
tų egzaminavimu.

Dabokite savo sveikatą. Aš užtik
rinu jums patyrusį, teisingą gydymą 
už mažą kainą.

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

pietų, kasdien. Utaminke, Seredoj ir 
Subatoj vakaris iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

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

(Imkite elevatprį iki 12 augšto^




