
This issue consists of 2 parts

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879, ,

Ši laidą susideda iš 2 dalią

VOL. XI. Kaina 3c.

Sovietai ruošias
šeštadienis, Liepos-July 26 d., 1924

Mokesnių Apeliacijų Taryba
No. 180

Iš darbo lauko Lietuvos žinios
kovai su badu

Fašistai veikią išvien su 
komunistais Vokietijoj

Londono konferencija spręs 
dėl Vokietijos dalyvavimo 

aliantų mitinge
Sovietų valdžia kovo

sianti su badu
Paskyrus $32,000,000 dėl neuž- 

derėjimo nukentėjusioms val
stiečiams šelpti.

MASKVA, liepos 25. — Ko
munistų partijos centralinis ko
mitetas paskelbė, kad sovietų 
valdžia paskyrus 32 milijonu 
dolerių kovai su gresiančiu badu 
Rusijoj. Iš tos sumos 15 milijo
nų dolerių busią suvartota sėk
lai, o likusieji 17 milijonų — 
tiesioginiam šelpimui valstiečių 
labiausiai nukentėjusiose srity
se.

Centralinis komitetas savo 
pranešime sako, kad šiemet ja
vų nepriteklius sieksiąs 150 mi
lijonų pūdų. Del neužderėjimo 
šiemet badas paliesiąs tik 7 ar 
8 milijonu^ žmonių, tuo tarpu 
kaip 1921 metais badavę 30 mi
lijonų žmonių.

Fašistai Vokietijoj veikių 
išvien su komunistais

kietijos reichstage. Pasak Še- 
fero, daugelis fašistų batali- 
jonų susidedu iš komunistų.

Svarstys vokiečių dalyva
vimų alianty konferencijo

Pati konferencija vis dar sukliu- 
vits dėl bankininkų ir Franci- 
jos nusistatymų.

LONDONAS, liepos 25. — 
Vokietijos dalyvavimas aliantų 
konferencijoj bus svarstomas 
plenarėj konferencijos sesijoj 
ateinantį pirmadienį. Manoma, 
kad delegatai nutars pakviesti 
Berliną tuojau atsiųsti savo 
atstovus Londonan.

Bankininkai ir konferencijos 
finansų ekspertai vis dar su
kliuvę proponuojamos Vokieti
jai paskolos garantijų klausimu, 
bet derybos, oficialiai ir neofi
cialiai tebevedamos.

Bankininkai tvirtina, kad jie 
esą suinteresuoti tik tinkamo
mis paskolos garantijomis, ir 
kol tatai nebusią nustatyta, jie 
negalį nieko žadėti.

Francija gi pasilieka prie sa
vo originalio nusisitatymo, bū
tent, kad ji laikysiantis Versa-

Hitlerio advokato sensacingi tlės sutarties, ir atsitikime, jeigu 
pareiškimai Bavarijos land
tage.

Vokietija savu noru prasilenktų 
su mokėjimu reparącijų, ji, 
Francija, turėsianti teisės dary
ti atitinkamų žygių nežiūrėda
ma, ar kiti aliantai kooperuos 

dieno byloj dėl Bavarijos fa-’jai, ar ne^
Nežiūrint, kad dalykai taip 

gynė fašistų vietoj sukliuvę, viltys neapleid- 
sensa- žia konferencijos dalyvių, kad

BERLINAS, liepos 25.
Advokatas šefer, kurs Miun-

šistų-monarchistų “karčiami- 
nės revoliucijos 
vadą Hitlerį, paskelbė i 
cingų naujienų apie Vokietijos galų gale bus prieita prie bend- 
fašistų judėjimo paslaptis ir 
jų slaptą bendradarbiavimą su 
komunistais.

šefer, kurs yra Bavarijos 
landtago (krašto seimo) narys, 
savo kalboj landtage pareiškė, 
kad visas fašistų judėjimas ir 
Hitlerio “putčas” -buvę apskai
čiuoti ne kam kitam kaip tik 
asmeniniams Hitlerio planams 
atsiekti. Jis taipjau tvirtino, 
kad fašistai ir komunistai Vo
kietijoj turį slaptą tarp savęs 
ryšį ir veikią bendrai. Tam 
įrodyti jis privedė pavyzdžių 
iš abiejų -partijų taktikos Vo

ro susitarimo.

Japonijos sąlygos soviety 
Rusijai pripažinti

Nori gauti ilgiems metams kon
cesijų Sachaline naftai, ang
liai ir miškui naudoti.

Tai nauja įstaiga — Board of Tax Appeals, prezidento Codidge’o paskirta einant naujuo
ju valstybės mokesnių įstatymu. Taryba laiko pirmą savo jMisėdį Įpinigyno departamente, 
einančiam pinigyno sekretoriaus pareigas G. B. Whinsteinui pirmininkaujant.

Užsidaro šilko ir medvilnės 
fabrikai

HOLYOKE, Mass., liepos 25. 
— Skinner and Sons šilko fabri
kas, Lyman Mills medvilnes fab
rikas ir American Thread kom
panijos |fabrikas šiandie palio
vė dirbę. Paliausiąs dirbti taip 
jau ir Farr Alpaca fabrikas. 
Fabrikai uždaroma dešimčiai 
dienu.
Šilko fabrikas pradėjo vėl dirbti

MANCHESTER, 'Conn., lie
pos 25. — Cheney Bros, šilkų 
fabrikas, kuriame dirbdavo 
4,000 darbininkų ir kuris per 
keletą pastarųjų mėnesių buvo 
sustojęs, dabar vėl pradėjo dir
bti pilną laiką.

Užsidarys plieno fabrikas
SYDNEY, Nova Scotia, liepos 

25. — British Empire Steel 
korporacijos plieno fabrikas bus 
trims mėnesiams uždarytas, j 
pradedant nuo rugpiučio 8.

GEGUŽINIŲ AUKOS.

Kaimiečiai gyvų sudegino 
bolševiky komisarų

Bet užtai kaimas buvo su žeme 
sulygintas ir visi gyvento
jai išskersti.

pri-

šoferį, su- 
o patį ko- 
arklio • uo- 
spiaudyda-

Rusų tremtiniŲ likimas 46 Gruzijos kunigai me
ta kunigystę

Nori “dorą ir naudingą darbą 
dirbti”; religija nesutinkanti 
su gyvenimo realybėmis.

—""T""’1'
300 jų vargo Cherbourge, lauk

dami išvažiuot Amerikon, da
bar neteko valties.

CIIERBOURG, Francija, 1 lie
pos 25. — Vietos emigrantų įs
taigoj jau nuo praeitų metų — Keturiasdešimt šeši Gruzijos 
spalio mėnesio laikosi daugelis pravoslavų kunigai metė kuni- 
rusų tremtinių, kurie laukė sa- gystę, norėdami gyventi ir dir- 
vo eilės iškeliauti Amerikon, bti taip, kaip kad gyvena kiti 
Dabar jie baisiai nusiminė suži- 1 naudingi darbininkai. Jie krei- 
noję, kad iš viso jų skaičiaus gitl-pėsi į sovietų valdžią prašydami 
tik dvidešimčiai bus leista išva-, žemės, idaiyt tuo budu jie galė- 
žiuoti į Jungtines Valstijas.

Tie tremtiniai, 
apie trys šimtai — išrinko ko
mitetą, kuris, vietos vyriausy
bei prisidedant, parašė peticiją 
Amerikos valdžiai prašydamas, 
kad vienuolikai mergaičių —na
šlaičių, kurios neturi kitur gi
minių kaip tik Jungtinėse Vals
tijose, butų leista pirmutinėms 
iškeliauti.

T1FLIS, Kaukazija, liepos 25.

tų “dirbti dorą ir naudingą dar- 
viso jų yraįbą ir sau, ir kitiems, ir valsty- 

Išsižadėdami kunigystės 
jie esą įsitikinę, 

su

bei”.
jie sako, kad 
jogei religija nesutinkanti 
gyvenimo realybėmis.

Du farmeriai žuvo 
’ ant šakiu •

30,000 DARBININKŲ STREI
KUOJA SILEZIJOJ

VARŠAVA, Lenkija, liepos 
25. — Silezijoj sustreikavo 
daugiau kaip 30 tūkstančių^ 
fabrikų darbininkų, kadangi 
samdytojai įvedė dešimties va
landų darbo dieną. Valdžia da
ro žingsnių, kad sutaikius sam
dytojus su darbininkais korrt- 
promiso keliu. . *

ŠIAULIAI. — Birželio mėn- 
19 d. per Dievo Kūno šventę 
Bubių dvare, 13 kilometrų nuo 
Šiaulių, buvo surengta didelė 
gegužinė, į kurią buvo labai 
daug sukviesta svečių. Svečius 
vežiojo automobiliais ' ir ark
liais. Gegužinėje griežė dūdų 
orkestras ir buvo bufetas su 
svaigiais gėralais. Automobiliai 
taip smarkiai lakstė, kad kiek
viename žingsny buvo galima 
nelaimę sutikti. Vis tai darė bu
fetas su svaigiaisiais gėralais.

Baigiant gegužinę, svečiai 
pradėjo vėl linksmai automobi
liais šveisti į Šiaulius- Apie 11 
valandą nakties 3 kil. nuo Bu
bių dvaro susitikę automobiliai 
baisiai susikūlė ir tapo sunkiai 
sužeisti 6 žmonės, kurių tarpe 

.važiavusieji iš gegužinės Šiau
lių miesto burmistras p. Ubeika 
• su žmona. P. Ubeikai tapo petys 
perlaužtas, galva permušta ir iš 
abiejų ausiu tekėjo kraujas, o 
jo žmonai sudraskytas veidas it 
visa smarkiai sutrenkta. P. Ma- 

jtusevičius, Amerikos B-vės di
rektorius, tai negali nei sėdėti, 
nei gulėti, taip sumuštas. Kar
tu su jais važiavusi “Rūtos” 
dirbtuvės savininko jauna duk
relė sutrenkta- Abu šoferiai prie 
mirties. Visi nukentėjusieji pa
talpinti Šiaulių ligoninėj. 1
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NUSKENDO

• Kaunas. — Aukštoje Pane
munėje Karo mokyklos ko-

BUTAIS APltUPlNlMO ĮSTA- mahdoš kareiviui (ne karinin-
TATYMAS PRIIMTAS.

LONDONAS, liepos 25. — 
Parlamentas šiandie trečiuoju 
skaitymu priėmė MacDonaldo 
valdžios įneštą darbininkus bu
tais aprūpinti įstatymo sumany
mą. Opozicijos įnešimas tą bilių 
atmesti buvo sumuštas 226 bal
sais prieš 131.

kui) Barzdaičių! Stasiui besi
maudant su kitais kareiviais, 
Nemune, palei žydų kapines, 
staiga pasirodė per burną krau
jas ir jis pradėjo skęsti, šauk
damas pagelbos. Nežiūrint pa
slaugų išgelbėti, jis nuskendo.

Kar. Barzdaitis Stasys paėjo 
iš Mažeikių apskrities, Sedos 
valsčiaus, Paparčių kaimo.

Laivui paskendus trys 
žmones žuvo

Vienas krisdamas, antras šok
damas pataikė ant stačių ša
kių ir persiskrodė.

JA(X)B WASSERMAN- 
N’O APYSAKA.

Pastaruoju laiku Vokie
tijoje labai pagarsėjo įJa- 
cob Wassermann. Jis yra 
vienas žymiausių rašyto
jų. Kai kurie jį vadina 
musų gadynės “gyvąja 
sąžine-”

Neužilgo “Naujienose” 
bus spausdinama to gar
saus rašytojo apysaka, 
kur vaizduojama Rusijos 
gyvenimas revoliucijos 
laikais.

Tad tėmykite “Naujie
nas” !

TOKIJO, Japonija, liepos 
— Kabineto priimtu vakar 
rimu sąlygos, kuriomis Japo
nija sutiktų pripažinti sovie
tų Rusiją yra, be kita, tokios: 
Rusija turinti duot Japonijai 
naftos, anglies ir miško kon
cesijų Sachalino saloj penkias
dešimt penkiems metams; naf
tos šaltinius išnaudotų Japo
nų kompanija, bet Rusija gau
tų savo dalį pelno, kurio nuo
šimtis butų nustatytas vėliau. 

Į Kol kas Japonija neprašy
sianti jokių koncesijų Sibiro 
kontinente.

Konferencija Pekine, sako, 
busianti daugiau formate nei 

, iki šiol buvusios.

ta-

RYGA, liepos 25. —• Rygos 
spauda praneša apie šitokį bai
sų įvykį Bolševikijoj:

Kostromos apskričiui apro- 
vizacijos komisai ų-diktatoriu 
buvo bolševikas Go'ldenvai^er, 
baisiai žiaurus asmuo, turėjęs 
savo specialę sistemą žmo
nėms terorizuoti. Jis pasiųsda
vo į kaimus kazokų burius, ir 
kai tie bauginimais ir muši
mais priversdavo kaimiečius 
bėgti į laukus ir miškus slėp
tis, komisaras Goldenvaicer 
atvykdavo automobiliu ir pri
sikrovęs pačių kaimiečių vėži
nius visokių maisto dalykų, iš- 
siveždavo.

Kaimiečiams 
truko kantrybės.
ie patykojo važiuojančio Gol- 

denvaicero, užmušė 
<apojo automobilį,

'm išarę pririšo prie 
degos ir pliekdami,
mi jį atvilko į Nikitino kaimą, 
tame tuojau buvo sukrautas 
aužas. Ekzekucijoj .dalyvavo 
visas kaimas. Kai laužas buvo 
sukrautai, pradėjo skambinti 
cerkvės varpais, komisarui už
rišę burną, surišę kojas ir 
rankas, padėjo ant laužo ir 
apliejo žibalu padegė. Tuo- 
įmet pradėjo griežti armonika, 
et budeliai su savo moterimis 
ėmė apie laužą šokti.

Taip kaimiečiai atsikeršijo 
savo budeliui.

Žinia apie tą baisią ekzeku- 
ciją netruko pasiekti Kostro
mą ir vyriausybė tuojau pa
siuntė į Nikitiną būrį raitelių 
su dviem armotom. Kaimas 
pradėtą sistemai ingai grana
tomis bombarduoti. Visi trio- 
besiai buvo sudraskyti ir su
deginti, o gyventojus, kurie 
nebuvo užmušti kulkomis ir 
granatomis, kareiviai kardais 
iškapojo, išskerdė. Nikitino kai
mo neliko, jis buvo su žeme 
sulygintas.

NEW ORLEANS, La., liepos 
25. — Ištikus trumpai, bet 
smarkiai audrai Mississippi 
upėj paskendo prekinis laivas 
CIimax. Trys įgulos žmonės, 
tarp jų ir vyriausias laivo in
žinierius prigėrė. Prekių lai
vas gabeno vertės apie 76 
tūkstančių dolerių.

LAPORTE, Ind-, liepos. 25. 
— Farmerys Frank Troester, 
bekraudamas šieną j kūgį, nete
ko pusiausviros ir krito žemyn, 
bet krisdamas pataikė ant pa
statytų geležinių šakių, šakių 
virbalai persmeigė jam plau
čius.

Antras farmerys, Verle An- 
drews, šoko nuo šieno vežimo ir 
taipjau pasmigo ant geležinių 
šakių. Jis gyveno dar daugiau 
kaip dieną.

SKAUTŲ STREIKAS.

BANKROTĄVO BANKAS
, ST. PAUL, Minn., liepos 25. 
— Rankas -First State Bank of 

-Bulaton, turėjęs 700,000 dol.
depozitų, šiandie uždarė savo 

I duris.

PARIS, III., liepos 25. — Apie 
šimtas vietos skautų sustreika
vo, kam Prekybos Rūmai, kurie 
skautų judėjimui remti pasky
rę 5000 dolerių, nusamdė Jiems 
vadą, su $2,000 algos metams, 
iš Chicagos, o ne vietos žmogų-

Chicago ir apielinkė.— Gra
žu ir truputį šilčiau, vidutinis 
šiaurės, paskui mainąsis vėjas, 
— taip šiai dienai pranašau
ja fiederali's orakulas.

Vakar temperatūra 
niai siekė 660 F.

šiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 8:16. Mėnuo teka 2:36 
ryto.

viduti-

PINIGŲ KURSAS

1,500 ŽVEJŲ VALČIŲ 
STREIKUOJA

2000 žuvies konservavimo dar
bininkų turi taipjau švęsti.

.* SAN DIEGO, Cal., liepos 24. 
— Kadangi žuvies konservavi
mo kompanijos numušė žve
jams kainą už jų pristatomą 
žuvį, žvejai atsisakė žvejoti ir 
dąugiau kaip pusantro tūks
tančio žvejų valčių stovi be 
darbo. Du su viršum tūkstan
čiai konservavimo įmonių dar
bininkų taipjau švenčia, nes 
žvejams sustreikavus ir jiems 
nėra kas veikti.

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
Italijos, 100 lirų ..........
Franci jos, 100 frankų ...
Lietuvos, 1OO litų ...........
•Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų....
Suomijoj, 100 markių ...
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų .

.... $4.40

.... $4.60

... $16.16
.... $4.33
..... $5.13 
.. $10.30 
.. $13.41
... $38.26
.... $2.25
.. $26.64
... $18.40

TRYS UŽSIMUŠĖ AUTOMO
BILIO NELAIMĖJ.

GALLUP, N. M-, liepos 25.— 
Automobiliui nukritus nuo til
to, važiavusi juo vietos viešbu
čio savininkė Mrs. Sojat su 
dviem savo giminaičiais užsi
mušė.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 1151 h St.

NAUHEN
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Klaipėda
NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYTI

Šio puikio perstatymo

Bus rodoma

Maižiešius ir 
Dešimtis Dievo 
Prisakymų
Pasaulyj
Didžiausi
Krutanti 
Paveikslai

MILDA TEATRAS, 3140 SO. HALSTED ST.
— 30c.-* *- -

Taupmenų ir Paskubą Draugi
ja (Raiffeiseno kasa) pereitų 
penktadienį turėjo savo genera
linį susiėjimą. Iš valdybos pra
nešimo matyti, kad draųgįja 
pereitais metais gerai dirbo ir 
pamažu išsivystė į mažą bankinį 
institutą. Apyvartos pereitais 
metais butą 7 milionai litų, bot 
šiais metais, vadinasi laike pu
sės metų, jau >8 mil. 1. Narių 
draugija turi dabar 441. Prane
šimo metu paaiškėjo buvę gali
ma patenkinti visus kredito rei
kalavimus. Iš prekių sąskaitos 
1923 gauta 10,000 litų pelno 
Bet šiais metais norima aprėžti 
prekybines operacijas tik na
riams. Jau paskelbta spaudoje 
bal.Tnsą susiejimas patvirtino, 
taip pat ir revizijos pranešimą. 
Aukščiausia indėlių suma nusta
tyta į 1% mijionp litų. I valdy
bą išrinkta senieji asmens, su p. 
Lauruškaičiu pryšaky. Į priežu- 
ros tarybą išrinkta antru kartu 
pp. Urbonas, Severinas ir Hoepf- 
neris. Pirmininkas pranešė, kad 
dr-ja dabar įsitiekusi .100 Rąjf- 
feiseno Banko akcijų. Susieji
mas pagaliau nutarė laiks nuo 
laiko nariams parengti linksmas 
vakarines sueigas, kad tuo stip
rinus narių vienybę.

Populiorės kainos: Dieną 10 — 20 
Vakarais 15 — 30 — 40c.

$145,000.00 PALŪKANOMIS

Gerai 
tuvių 
runju

Ar jus 'gavote’ Įdėk iš tų pinigų
! i

no' dolerio
/ . > •

knygutę.1

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip-

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
\ * Rengia St. Charles Lietuvių Darbininkų Vartotojų Bendrovė

"** Nedėlioj, Liepos 27 d., 1924 
*’*i^Erikson Darže

Pradžia 10 vai. ryto ir trauksis iki vėlai 
Širdingai kviečiame visus ketinius ir apielinkės

KAIP NUVAŽIUOTI. — St. Charles keliu iki Lily Lake, suktis po kai
rei, kelias bus pažymėtas.

vakare
lietuvius

KOMITETAS
atšilau-

Muzika Chąpm'an, Snapy Orkestrą. 
Tikietas nuo narių 35c., prie vųrtų 50c.

SSB

PRIE MENULIO ŠVIESOS PIKNIKAS
' /RENGIA AUKSO RYKŠTĖS MERGINŲ KLIUBAS

Subtoj, Liepos 26, 1924
CHURCH DARŽE, 

4-lth St. ir Fairfield Avė.
Vartai atsidarys 7:30 vai. vakare.

Klaipėdos lietuvių gimną^ija
Mokslo metų pradžia ir stoja

mieji egzaminai į rengiamąją, I, 
II ir III klasę bus rugpiučio 1 d. 
Į rengiamąją klasę priimami ir 
vaikai, dar nesimokę.

Nuo rugpiučio 15 dienos atsi
daro V klasė. Į tą klasę priima
mi išėjusieji progimnazijos ar 
vidurinės mokyklos kursą. Loty
nų kalba III ir V klasėse norin
tiems pakeičiama komercijos 
mokslais.

Prašymai reikia įteikti direk
toriui iš anksto.

Mokesčio už mokslą I, II, III 
ir V klasėje imama ne daugiau, 
kaip 20 litų mėnesiui; rengiamo
je klasėje mokslas nemokamas.

VI kla^č galės bus atidaryta 
tiktai susidarius pakankamam 
mokinių skaičiui.

Mokytojų vakansijų yra tiktai 
išėjusiems aukštąjį mokslą.

Gimnazijos Direktorius.

SVEIKATA

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

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

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;

, 8) — Salutaras pataiso sveikatą. 
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.

Klauskite aptiekose arba prie 

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

“Memeler bamfboot” seniau
sias vokiečių dienraštis Klaipė
dos krašte, liepos 4 d. šventė 
savo 75 metų jubilėjų. ’šiam į- 
vykiui išleista numeris 56 pusla
pių didumo su visos dienraščio 
istorijos aprašymu.

TRYS DIENOS LAIKAI,
tb

**-w**w?*w

*

mėgėjų draugijos įstei-
Liepos 2 d. ’ Fincherio

Radio 
girnas.
vynainėj įvyko Radio mėgėjų 
steigiamasis susirinkimas. Drau
gijos įstatai buvo paruošti p. 
Briede, dr. Kersten ir, inž. Bars- 
ties.

Oarsinkitės Naujienose
—--- -------- -- I

j

(T

hialstedfct

Hlnning Węnnersten Inc
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

•■■■' Vien tik Lietuvių krautuve 
yįy ž> J -.- ’*■' ‘

Tapo išmokėta per šj banką žmonėms už 
b t '

jų taupymus per paskutinius’ 6 mėnesius. 
.. ,< h

j? * Jei ne
— pradėkite’taųpyn^ų sąskaitų dabiir. - Vie- 

uptenka, kad gavus taupymų 
Musų bąnk'as atdaras taipgi va

karais ketverge ir subatoje.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo .

47 Stv ir Ashland Avė.
CHICAGO

MES PASIŪLOME NEIŠPARDUOTĄ DALĮ 
$32,000 

E/ 1 ‘

Išleistus ir apsaugotus Pirmais Morgičiais
MURPHY AĘĄRTMENTŲS

6201-03 South Richmond St.
' ' ' \ l.'-l

6%—Pirmų Morgičių Šeriai Auksiniai Bonai—6% 
Data kovo 15, 1924 Pasibaigs pagal serijas 

kovo 15,1926-1929

Sumos 51000, S500, $200 ir $100
APSAUGA. — žemė 59.85x125 pėdų, prie Pict-Rytinio kampo 62 

St. ir Richmond, pastatytas 2 augštų su skiepu, mūrinis, Bedford ak
menų apartjnentiuis. namas, kuris turi viso 8 apartmentus, 2 apart- 
nientai po 5 kambarius, 2 po 6 kambarius ir 4 po 4 kambarius, su 
valiomis.

VIRTA. — Murphy Apartmeptai randasi prie 6201-03 South 
Richmond St., pačiame vidury Mųrųųptte Manor distrikto, tiktai ke
letas blokų nuo biznio sekcijos 63 St. ir Ke^pie Aye.

VERTĖ. — Mes apskaitųjpe, Rad žemė ir įrepgjiųas yra vertus 
$70,000 kuris turi antfątiek vertės, ant kiek1 Ilonai yra išduoti.

ARSISĄJ GOJIMAS. — lyujp paprastųjų ši ląida yra apsaugota 
bpn.ų sayipinhM- Metini*? ųuskuitymas pųp vjsfl!» paskolos prasidės 
antrais inejųjs, gert ifika tas, per trųstęg, garantuotus tikrumas iš 
visų bęnų.

Cirkuliorius, kuris nurodo smulkmeniškai, 
suteikiamas dykąi.

Kaina par ir akuratiškos palūkanos.
Bonąi pasiūlomi prie pirmutinio išpardavimo.

Wennersten’s
Bohemian Blend

SUTAVPYiyT
SAVO DARBĄ
WENNERSTEh’S 

reikalauja tik penkto
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.
Bandykit 
WENNER- 
STEN’S!

*en neršte*5

JįytUrtH ll<C0«K>Mg.

ILSO
Fashion

STOR

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

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

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

Telephone Lafay^ttV1543
■ i N ■■■iii............... .. I. m r

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88-th St., Chicago, III. 
i”'"*!' "" ■■ 7"

■fII i imi... .

; į .... 11 i'iii|||'ii

Chicago Lawn State Bank
Sixty-Third Street ir Kedzip Avenue 
“Prisidėjusia prie Chjęagus Clearįng Rouse Asociacijos

Banko Valandos:
Kasdien 9 ryto iki 3 po piet; subatomis 9 iki 12 dienų. 

Utąrninko ir seredos vakarais 6 iki 8.

ir pajlegą zuvadama | aenua bf nsojpa ųam*a. taipgi dlrb-
X® A.eriUJ.

the Bridgeport Electric co„ inc.
A. BARTKUS, Ptm.

1619 w. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1B92. Chicage.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSC 

ANT NAUDOS. |

B.LFftBIONASCa

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Be devard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, v

K. GUGI8
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 111-11 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

8823 So. Halsted SL
Tel.: Boalevard 1810

Valandos: aus 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvertą. 

Madlliomis nuo 9 iki 13 ryte.

r~---------- -- -------------------
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Laaviti St.

Telephonaa Canal 2552
Valandos) 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 

padirba visokius Dokumentus,ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgitiau 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie S t., Room 2001
Tel. Randolph 1034 —- Vai. nuo 9 1 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 61 5 

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

V. W. RUTKAUSKAI 
Advokatas

29 Sp. La SaUp St. Room KM 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St, ChicagR.
Tai. Yarda 4681

— ■IIII. JĮ ....... —,

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
No t ar y Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
■....... K' I .............................   J

Plumingo ir Apiildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riui. Jie bus brangesnis po mėnesit 
gegužio. Sųtaupykit pinigų tiesia- 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
IIEATĮNG SUPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymąrket Haymarkęt 422’

Didžiausias Piknikas

JOHN I. BAGDZIUNAS
.ADVOKATAS

Vedi’' bylas visuoaa Teiumuos., Egzami
nuoja Abstraktu*, Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumentua ir įgaliojimu. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1G38 TRIBŪNE BUILDIhiG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal ĮM7.

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

Room 909 Chicago Trųst Bailding 
79 VVejt Monroe Street, ChieągiK 

Telephone Randolph 2990 
Beg. 3263 Su. Halsted 89.

Yards 1P15. Vai.: 6 iki P vai.

J. P. WAITCHES I
LAWYER Lietnvys Advokatas

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St.,

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. i

TeĮ.i Pullman 6877. \ ‘

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Centrai 6209

Cicero Panedėlio vak.
1814 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

Bpidgeport kitais vakarais
3236 S. Hajsted St. J.Ęoul. 6737

✓

5JS55S

SU DOVANOMIS ŠIĄ KĄSAHĄ

Rengia Federacija Lietuviškų Kliubų Chicagoj
Nedėlioję, Liepos- July 27tą, dieną 1924 ni

Stickney Park Darže, Lyons, III. 5 < • Y.' t y t
i

Pradžią 12 vai. dieną.
Muzika Chapmian’s orkestrą,

Tikietas 50c. Šiame piknike bus duodamos dęvanos dėl tų 
kurie atvyks į pikniką. Didžiausiai grupėj, — pir
ma dovana — $25. Antra dovana — $15. Trečia

dovana — $10. 
ir pavienius.

/ • ,1- >

Kviečiame visus kliubus, draugijas
S ' ■ ■ 1 KOMITETAS

i

te «



šeštadienis, Liepos 26, 1924 NAUJIENOS, Chicago, III,

KORESPONDENCIJOS Minersville, Pa.
Lenkų parapijoj. — žmožudys 

pasidavė. — Perpiovė dėl šu

Detroit, Mieli
Apsišvietęs** melagis.

Amerikos Darbininkų Apšvie- 
tos Dr-jos 2 kuopos korespon
dentas save vadina apsišvietu
siu, tečiaus ant melavimo jį var
gu sukirstų ir dideliausis mul
kis- Kada jis aprašė socialistų 
prakalbas, kur kalbėjo P. Gri
gaitis, Naujienų redaktorius, tai 
jį sugavo bemeluojant LSS. 116 
kuopos 'org. St. Spaitis. Dabar, 
kada jis vėl aprašė mirtį ir lai
dotuves savo draugo Diksnio, 
jis vėl meluoja ir nesigėdi. A. 
D- A. D. 2 k p. korespondentas 
“Apsiš.” 6 num. rašo:

“2 kp. narys d. Diksnys persi
skyrė su šiuo pasauliu. Velionis 
ilgai ligonbuty sirgo; apie drg. 
mirtį draugai gavo žinią tik po 
laidotuvių, kuriose dalyvavo tik 
vienas narys P- L-kis. Nariai 
pasimokino, kad daugiau toks

respondentas moka meluot visai 
nemirktelėjęs. O tai labai ne
gražu. — P. Jurkšaitis.

i Kunigo liudijimas
Prie šios žinutės yra pridėtas 

šitokis kun. Boreišio liudijimas:
“šinomi liudiju, kad Pranciš

kus Deksnis miręs 19 kovo šių 
metų, liko palaidotas Šv. Kry
žiaus (Holy Cross) kapinėse 26 
kovo iš šv. Antano Liet. R. K. 
bažnyčios.

“Jokio atlyginimo už laidotu
vių patarnavimą kaip šv- Anta
no Parapija, taip ir klebonas 
neėmė, atsižvelgiant, kad a. a. 
Pranciškus Deksnis ilgai sirgda
mas ištekliaus neturėjo, o Lie
tuvoje paliko senutę motiną. Tą 
paliudija visi, kurie tose laido
tuvėse dalyvavo, a. a. p. Dali
nis ir kiti.

nies.

dinas su Kasiulevičium, delei 
šuns susipyko ir Gudinąs šė- 
ręs per ausį Kasiulevičiui, Ka- 
siulevičius gi parėjęs namo pa
siėmęs peilį puolė Gudiną ir per
dūrė jam kairįjį šoną pavojin

gai Gudiną sužeiždamas. Gu
dinąs, kuris gavo kraujo užnuo- 
dijimą ir pavojingai serga, yra 
Ashland Pa. ligoninėj. O pjo
vikas Kasiulevičius gi pasišali
no. — Kvietkų Vargšas,

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUšERKA

Siti So. Halsted St., kampas 31 gat

Su tikra pagarba,
“Kun- J. F. Boreišls, 
Šv. Antano Liet. R. K.
klebonas, Detroit, Mich.

Lenkų parapijoje buvo daug 
irgelio su savo klebonu. Apie 
pusę parapijonų negalėdami 
daugiau tokių dalykų iš klebono 
pusės pakęsti, atsimetė nuo Ry
mo parapijos ir sutvėrė nępri- 
gulmingą nuo Rymo parapiją, 
gavo sau kunigą ir laiko visas 
pamaldas lenkų kalboje. Jų 
kunigas per prakalbas pasakė: 
Jei Dievas sutvėrė, lenkus, tai 
jis turi suprasti ir pamaldas len
kiškai, o ne lotyniškai ar itali-

I joniškai.
* * *

J. Mučinskas, kuris nušovė 
savo moterį, sakoma, dėl mun- 
šaino, buvo pabėgęs, bet dabar 
pats sugrįžo ir nuėjęs pas advo
katą pasidavė 
liepos.

teismui 15 dieną

lionis sirgdamas buvo nustojęs 
narystės teisių per draugų ne
apsižiūrėjimą. Užtai nariai save 
kaltina ir apgailaudami draugo 
Diksnio, pasižada, kad ateity 
tokio apsileidimo nebus. Ypatin
gai nemalonu tas, kad lenkų ku
nigas pasinaudojo ta proga ir 
velionį palaidojo, paskui rinko 
pinigus iš darbininkų už tą sa
vo darbą, savo parapijonams 
gyrėsi: “tai aš esu lietuvių tar
pe geradaris, kad ir tuos pra
keiktus bedievius iškilmingai 
palaidojau.” Gaila, kad ant mu
sų draugo kūno tasai niekšas 
pasitiešijo ir biznį padarė..-.”

Man visai neapeina kunigas 
girt ar teisint, o taipgi ir jieikt 
kada neužsipelno. Tečiaus šiame 
atvejyje, kuomet faktai yra vi
sai kitoki, negu kad 2 kp. kores
pondentas paduoda, laikau už 
pareigą paduot faktus apie vė- 

H’onio Diksnio laidotuves.
A. a- Fr. Diksnys ilgai sirgo 

ir pasimirė 19 d. kovo. Jo lavo
nas išbuVo miesto lavoninėj 
dienas, nes niekas 
vėliau
tis jo kūno palaidojimu ir 26 
dieną 
snio
tas į šv. Antano (lietuvių) ba
žnyčią čia kun. J. F. Boreišis, 
irgi lietuvis, atlaikė reikalingas 
pamaldas ir suteikė kitus religi
nius patarnavimus visai dykai, 
tik vargonininkei sumokėjo du 
doleriu, kuriuos sumetė grabne- 
šiai.

Iš šv. Antano lietuvių bažny
čios velionio F. Diksnio kūnas 
tapo nuvežtas į šv. Kryžiaus ka
pines ir ten palaidotas p. Dau
nio, parinktoje vietoje-

Dabar lai visuomenė mato 
kaip apšviestiečių 2 kuopos ko-

6 
neprisiėmė, 

p. Daunys pradėjo rupin-

kovo 
kūnas

velionio Dik- 
buvo atgaben-

„ *
'♦ *

Liepos 8 d., Mar Len, Pa. Gu-

Nelaikyk Pinigus
Namie

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

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Dek savo pinigus į UNIVERSAL STATE 
BANK, didžiausį, stipriausi ir saugiausi Lietuvių 
Banką Amerikoje.

Didžiausios Lietuvių organizacijos, Parapijos, 
Draugijos, Kliubai, Biznieriai ir tūkstančiai Lietu
vių bei svetimtaučių, daro biznį tik su šiuo Banku, 
ir jame pinigus laiko.

Pirk šiame banke First Mortgages ir bondsus, 
kurie neš Tamstai didį nuošimtį.

ŠIO BANKO TURTAS APIE

$3,000,000.00
Siųskite Pinigus 

Lietuvon 
Per Šį Banką

Greitai ir Pigiai

Savo tautiečiams teikiame visados nuoširdų 
mandagų patarnavimą.

BRIGHTON P ARK
Namų Bargenai

2 augštų mūriniai namai, puikiai užbaigti; pastatyti ant 
ekstra plačių lotų. .
Namai gatavi gyvenimui.
Ateikite j musų ofisą nedėlioj ir mes maloniai parodysi
me, arba telefonuokite, mes maloniai prisiusime jums 
automobilių ir nuvešime jumis prie tų namų.

RUBIN BROS.
HOME BUILDERS

C V J* A Tel. Lafayette 51533o04 bo. K.edzie Avė Tel. Lafayette 6438

Mes patarnausime jums teisingai kuomet jys sergate 
arba neturite darbo Garsinkitės “Naujienose”

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.

AKIŲ 
EXPERTAS
Kreivos akįs ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor-

mos, 6,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles ligas

Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudama nosis
Varvanti nosis
Kreiva .... nosis
Nesveika nosis

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12

KAIP JŪSŲ AKYS?
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, IV 
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v. 
Nedėliomis nuo 10 iki J

Te. Ecu’evard 7679

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų * vati
nių siūlų Špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutes dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. C 

316 Fourth Ava., N«w York

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

.. ...... 1 " >
Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare ’

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

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nua 9 iki 11 vai. ryto; 

ano 5i80 iki 7i88 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2168 
Valandos 

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

mo

Tel. Blvd. 8188
M. WoltkevMI 

BANIS 
AKUMERKA

Puriu patyrimą. 
Pasekmingai pa* 
camauju mota*

atsitikime. Teikis 
ypatiška prižiurs* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted SL

A^DR. HERZMAr^A 
—IŠ RUSIJOS— 
Gerai lietuviams žinomas per 18 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. ’

Gydo staigias ir chronilkas Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nae- 
jausius metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorljat 1028 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal

( Boulevard <188

8414 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 ral. n*.

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

■■■ r

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
z 4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

D& M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

i ■ i ii ,i„ «

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
DOW1AT—SASS

1707 W.'47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, n ne 8 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.
*......... ■■■■■■■■■ i .. ....................................................... t

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kadžio Avė. Phoną 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8160 W. 68 St Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:34 vakare. Del specialią 
sutarčią telfonuokit Prospect 0611

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

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

Prancūziškas Daktaras
M 

Specialistas kraujo, odos, chronlž 
ką ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S’. Ashland Ave^ stI 
viršaus Ashland State Bankr

Telefonas Canal 8464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietą

Blsras 4848 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 Ud 2 ir nuo 6 Ud 8
Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
*■— ...... e, >iiii r ■ .— ■—■■■■■ii
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NAUJIENOS !pat, kaip dabar, tik jų for
umą gal šiek-tiek pasikeistų.

The Lithuanian Daily Mm
Published Daily Exoept Sui

Chicago, Ilk
Talaphone Roosevelt 85fit

Subscriptfon Katėsi
|8J)C per year in Canada.
$7UKl per year outsida of Chicag*.
J8.00 per year in Chieago.

8c per copy,

Entered ai Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, itelcLrituu 
Nkmadienius. Leidžia Naujieną b'eo* 
drova, 1789 So. Halsted St., Chicago 
(U. — Telefonas i Keosevelt 8508

Užsipuldinėjimas ant at
skirų asmenų yra' fanatiz
mo pasekmė. Fanatikas yra 
aklas. Jeigu jam nepatin
ka kito žmogaus idėja, tai 
jisai ir to žmogaus neapken
čia. Pirmiaus pas mus tokį 
fanatizmą skleisdavo kuni
gai ir davatkos; dabar juos 
pamėgdžioja ir “susjpratu- 
sleji revoliucionieriai”. Ka
da tam bus galas?

E) tuinoMjtmo kaina I 
Ehlcagoje — paltui 

Matams.................................
Pusei met<---------------------
Trinia minėsiant* ------------
Dviem raineliam __.... .
Vienam minėsiu!------------ -

Bavianytoee Valstijose, ne Chlcsgoje, 
paltui

4.00
2.00

, .75

Bhlcagoje per neliotejeiJ
Viena kopija...........  .... — 8c
Savaitei --------------- —< 18c
Mineliui________ ____. 75c

Metami---------------------- _____ $7.0fl
Pusei --------------- ______ 8.50
Trim* minėsiant*_____ ______ 1.75
Dviem minasiam_____ ______  1.25
Vienam minėsiu! .......______ _ .75

Lietuvon ir kitur ui slėniuose: 
(Atpiginta)

Metame -------- ----------------— $8.00
Pusei meti ----- ------------------- 4.00
Trim* mėnesiams__________ 2.00
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu, kartu su uisakymu.

“Tėvynės” koresponden
cijoje iš Worcesterio, Mass? 
aprašoma vieno delegato 
raportas iš SLA. seimo, iš
duotas vietinės kuopos susi
rinkime. Delegato, matyt, 
esama bolševiko, nes jisai iš
juokė ir išniekino visa, kas 
buvo prešinga tai partijai. 
Neiškentė jisai net ir visai 
pašalinių asmenų neužkabi
nęs. Korespondentas delei

Apžvalga
LIAUDININKŲ POLITIKAVI- 

MAS.

kratais, liaudininkų' vadas sa
ko:

“Griežtai skirdamiesi su 
socialdemokratais feiocialikiose 
klausimuose ir vėsdami tais 
klausimais su jais griežtą ko
vą, mes-... kultūros darbe ir 
politikos laisvių bei demokra- 
tybė« pagrindų gynime visuo
met ėjome, ir einame išvien fen 
socialdemokratais- kovodami 
prieš klerikalus ir kitus re
akcionierius.”
Čia visų-pirma ne viskas yra 

tiesa. Politikos laisvių ir demo- 
kratybės pagrindų gynime liau- 
(iininkai dažnai ėjo ne su social
demokratais prieš klerikalus, 
bet su klerikalais prieš socialde
mokratus. Liaudininkai, pav. 
stojo už karo stovio palaikymą, 
jų ministeris žalkauskas leido 
žvalgybai areštuoti nekaltus j 
žmones, ir t. t.

Kultūros reikaluose tarp liau
dininkų ir socialdemokratų bu
vo didesnis sutarimas- Bet štai 
kas įdomu. Viena iš tų kultū
ros organizacijų, kurią remia 
jie vienį ir antri, yra Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos, 
šios organizacijos atstovai, itarp 
kitų, buvo pasirašę po augščiays 
minėtuoju kabeliu apie studeh-; 
tų korporaciją. Kodėl gi, mes 
dabar klausiame į). &eževičiūūs, 
tos nepartinės organizacijos pa
sirašytas pranešimas turėjo būt 
adresuotas vieniems tiktąi san- 
dariečiarns, o “Naujienoms” — 
ne? Juk'yra faktas, kad “Nau- 
j ienos” rėmė L. P. Sąjungą 
šimtą kartų daugiaus, negu visi 
Amerikos tautinlinkų laikraš
čiai, sudėti į daiktą.

Per toli p. Šleževičius 
žiavo savo pataikavime 
partijai.

nuva- 
vienai

Du laišku - Dėbso ir Fosterio

riuomenėje vietos nebeturi, ir 
šiuo metu kariuomenė yra liuo- 
sa nuo bet kokių politinių įtakų. 
Jos kariai auklėjami tautinėj ir 
demokratinėj dvasioj. Kitas val
džios nuopelnas — tai suvaldy
mas tos grupės jaunuolių, kurie 
pasivadino latvių fašistais ir ku
rie “monopolizavo” nacionaliz
mą. šių “tautininkų” dvasios 
tuštumas pasireiškė labai greit, 
kaip tik jie neteko oficialės pa
ramos. Dabar jų žaislą galima 
laikyti praloštu. Negalima dar 
nepastebėti intensyvaus darbo 
valstybes įstaigų reorganizavi
mo. Sujungta ištisa eile įstaigų 

ir tokiu budu pasiekta ir ekono
mija ir didesnis darbo tikslumas. 
Pav., sujungta kriminalinė poli
cija su politine apsauga, kuomi 
prašalinta galimybė provokacijų 
su politiniais nusikaltėliais, kas 
įvykdavo anksčiau. Bendrai, val
džia, kur tik galėdama, stengia
si įnešti didesnio demokratingų- 
mo, ir jos nuopelnas tas, kad 
vidujinė atmosfera žymiai pra
giedrėjo.

Iš Seimo nutarimų, kurie pri
imti valdžios partijų balsais,’ 
svarbiausią vietą užima įstaty
mas nemokėti dvarininkams už 
nusavintąją žemę jokio atlygini
mo. šitas nutarimas laikomas 
latvių tautos kovų už i^epriklau- 
samybę apvainikavimu. Ir ne 
veltui: juk juokinga butų mokė
ti atlyginimas tiems atėjū
nams, kurie iš pačių latvių savo 
laiku atėmė žemę ir ištisus šimt
mečius visokeriopai vargino lat
vių tautą. Taip pat pažymėtinas 
Seimo nutarimas atmesti visas 
valstybines pašalpas bažnyčioms. 
Tuomi faktinai bažnyčia atskir
ta nuo valstybės, ir, kaip girdė
ti, neužilgo seks ir pats įstaty
mas. Visi tie ir kiti smulkesni 
įstatymai *veda Latviją prie di
desnio demokratingumo.

Visa tai rodo, kad musų kai-' 
mynai — latviai savo valstybės 
statymo darbe yra pasirinkę 
teisingą kelią ir šituo atveju ei
na prie to paties tikslo, kurio 
siekia Vakarų Europos didžiulės 
demokratingosios valstybės: 
Anglija, Francija ir k. Tie bend
ri tikslai —demokratybės dės
nių įgyvendinimas. O kas daro
ma pas mus? Ar begalėsime 
pavyti Europa, kuomet po 
“krikščionių” valdymo Lietuvos 
valstybės vairą paims tikra de
mokratija?—A. G.

rodosi, kad jisai turi būt “smū
gis tūkstančiams dai/bininkų.” 
Aš žinau, beje, kad Jus esate 
labai prastos nuomonės apie So
cialistų Partiją — lygiai kaip ir 
aš esu labai prastos nuomones 
apie Komunistų Partiją, —* ir aš 
gerai numanau, kodėl Jums butų 
geriaus tikę, jeigu Socialistų* 
Partiją butų pabaigusi savo kar-l 
j erą , Clevelande ir butų išnykusi 
visai-arba butų palikusi atskir
ta ir. turėtų vaidinti tokią pat 
liūdną ir diskredituotą rolę, ko
kią šių metų rinkimuose loš Ko
munistų Partija.

Kad mano rėmimas La Follet- 
te’o dabartinėse sąlygose išrodo 
Jums ‘‘nuostabiu” ir “netiketi- 
nu dalyku”, tai man • yra labai 
keista, kadangi juk yra faktas^ 
kad St. Paul konvencija, kurią 
absoliučiai kontroliavo komunis
tai, ketino, pasak kai kurių vy
riausiųjų josios vadų (tarp jų 
Mahoney ir Ruthenbergo), pada
ryti kaip tik tą patį, t. y. parem
ti La Follette’o nominavimą į 
prezidentus; šita mintim vado
vaujantis, juk ir Duncano McDo- 
naldo nominavimas buvo pada
rytas ne galutinai. Ir St. Paul* 
konvencija butų, be abejonės, 
nominavusi La Follette’ą, jeigu 
ne ta aplinkybė, kad jisai, žino-' 
damas komunistų praeitį ir su
prasdamas jų siekimus, viešai 
pasmerkė juos ir griežtai atme
tė jų paramą. ,

Vėliaus Mahoney pareiškė, 
kaip pranešama spaudoje, kad 
komunistai jį “apgavo”, ir kad 
dėl jų veidmainybės bei išdavi
mo masėse įvyks skilimas ir, gal 
net visai suirs Minnesotos 
Fąrmer-Labor partija.

Jūsų kritika mano nusistaty
mo gal būt yra teisinga ir aš gal 
būt klystu, kaip ne kartą klydau 
praeityje. Bet kadangi aš netu
riu Vatikano Maskvoje, kuris ro
dytų man kelią, tai man tenka 
vadautis tąja išmintim, kurią aš 
turiu; taip aš pasielgiau šiame 
atsitikime ir taip visuomet elg- 
davausi pirm i aus, ir niekuomet 
dar aš nebijojau, kaip nebijau 
ir dabar, savo elgimosi pasek
mių.

Socialistų Partijos nariai, 
kiek aš žinau, yra pilnai paten
kinti mano nusistatymu ir įuo 
pareiškimu, kurį aš paskelbiau 
dėl Clevelande konvencijų, ir aš 
nematau jokio pamato, kodėl aš 
turėčiau aiškintis arba davinėti 
atskaitas iš savo darbų komu
nistams ir kodėl man turi bent 
kiek rūpėti, ką jie mano apie ma
ne.

kada nors buvo kalėjime arba 
beturčių name, ar jis arba jo tė
vai kada nors buvo ligonbutyje 
arba panašioje įstaigoje dėl ne- 
pilnapročių. Imigrantas turi 
pristatyti, kur galima, su savo 
aplikacija dvi kopijas kalėjimo 
rekordo, jeigu sėdėjo kalėjime, 
militarį rekordą, dvi certifikuo- 
tas kopijas jo gimimo certifika- 
to, ir dvi kopijas Visų kitų viešų 
rekordų, kurie jį liečia.

Tiek dėl paprasto kvotos imi
granto, kurio tinkamumą įva
žiuoti į Suv. Valstybes nuspren- 
cižiit Amerikos konsulas užslc- 
nyj. Išdavimas imigracijos vi
zos nekvotiniams imigrantams, 
kurie yra neištekėję vaikai, ne* 
turintys 18 metų amžiaus, arba 
žmonos Amerikos piliečių, arba 
kvotos imigrantai, kurie yra ne
vedę, vaikai norintys 21 metų, 
tėvai, vyrai' arba žmonos Sūv. 
Valstybių piliečių, Rurie patys 
turi 21 metus arba daugiaus, yra 
kitokis. Jeigu imigrantas savo 
aplikacijoj dėl imigracijos vizos 
sako, jog jis priguli prie vienos 
iš viršminėtų dviejų kliūčių, tai 
pilietis Suv. Valstybių, jo gimi
nė, gali prisiųsti prašymą pas 
Commissioner General of Immi- 
gration. Tas prašymas turi bū
ti padarytas ant tam tikros for
mos, kurią Imigracijos Biuras 
pristato. Prašytojas turi pri
siekti ir pridėti patvirtinantį 
afideivitą dviejų arba daugiaus 
Suv. Valstybių piliečių. Kaslink 
išdavimo imigracijos vizų gimi
nėms, įstatymas pabrėžia, kad 
Amerikos pilietis, kuris paduoda 
prašymą dėl įleidimo imigranto, 
kuris yra nevedęs vaikas netu
rintis 18 metų amžiaus, arba 
žmona Suv. Valstybių pilie
čio, tas pilietis turi gyventi Su
vienytose Valstybėse, kuomet 
paduoda prašymą. Jeigu prašy
mas paduotas kitoje šalyje, ne
gu SuV. Valstybėse, prisiega turi 
būti konsulinio valdininko teik
ta. Aplikacija gali būti paduo
ta pačiame prašyme dėl įleidimo 
daugiaus kaip vienos ypatos. At
eiviai, kurie prašo įleidimo iš ar
timų svetimų šalių kaip.tai, Ka
nada, Meksika ir t.t., bus įleisti 
į Suv. Valstybe tik jeigu gali 
parodyti, kad buvo atvežti i tą 
teritoriją transportaęijos kom
panijos, kuri turi kontraktus su 
Suv. Valstybių valdžia (beveik 
visos kompanijos, kurios turi lai
vus, kurie plaukia į Kanadą turi 
kontraktus); arba jog jie nuva
žiavo arba apsigyveno tokioje 
teritorijoje daugiaus kaip du 
metus prieš padavimą aplikaci
jos dėl įleidimo į Suv. Valstybes. 
Vietinis piletis tų šalių gali įva
žiuoti į Suv. Valstybes kaipo ne- 
kvotinis imigrantas. Taipgi jo 
žmona ir nevedę vaikai neturin
tys 18 metų amžiaus gali įva
žiuoti, jeigu važiuoja su arba pas 
jį. _[FLĮS].

Liaudininkų Valstiečių centro 
komiteto pirmininkas, p. M. 
Šleževičius atsiuntė Amerikos 
sandariečiams ilgą laišką, norė
damas išaiškinti jiems, kodėl
liaudininkai mušė Amerikon te-■ x . , , ,
legram, apie “Neo-Lithuanijos” Ž“s P^.oda'Įie du ido- 
atstovus, Marčiulionį ir Banaitį. P"1“ lals,ku ~ Amerikos socia- 

Tuos išvadžiojimus čionai nė- llstų vado- tugene V’ Debs *’ ir 
ra reikalo kartoti, kadangi juose Amerikos komunistų vado, Wm. 
nėra nieko naujo pasakyta. Nu-p- toster io, 
rodoma tiktai, kad minėtoji stu- Priežastis, iššaukusi šitų susi
dėtų korporacija yra atžaga- rašinėjimų, buvo Dėbso.pritari- 
reiviška ir remia Smetonos bei mas Socialistų Partijos konven- 
Voldemaro ^Pažangą”, — kas cijos nutarimui remti La Follet- 
jau yra senai visiems žinoma. te’° kandidatūrą į Jungtinių 

Lietuvos liaudihinkų vadas Valstijų prezidentus. Fėsteris 
tečiaus pakeliui šiek-tiek užkliu- parašė Debsui laišką, bardamas 
do “Naujienas” ir Lietuvos so- jį užtai, ir kartu, agitacijos ti- 
cialdemokratus. Jisai sako: . kslais, paskelbė to laiško tekstą

“Tiesa, mes turėjome tiJ komunistų spaudoje Bet kai 
Jus Vienus perspėti ir nepya-1UebsaS atsa% ,ta‘ ko“^ 
Syti tai pranešti .NatljieJ&Pauda aple ta. .nieko nepranešė 
noms’, nes tuo budu davgme savo skaitytojams. Mat Dėbso 
musų kairiemsiems priešiniu- įsakymas jų piopagandai ne- 
kams Jus užpųjti ir kiršinti. tlnka- 
Taip, tame visame mes esame Socialistai yra bešališkesnį, 
kalti.” " todėl jie paduoda visuomenės ži-
X,x. ¥ iv. . v, _ |niai kaip vienos pusės nuomonę, kapitalistinėmis partijomis, ry

šių, kuriuos Hillųuitas dabar 
vėl atnaujina. Man buvo nuo
stabu, kam reikia garbinti smul
kiosios buržuazijos politikierių,' 
kuris per visą savo gyvenimą 
kovojo prieš socializmą, ir kodėl 
tapo užmiršti darbininkų klasės 
kariautojai tokiu svarbiu polith- 
nio darbininkų gyvenimo mo- 
meniu! Mažai kas tesistebės ITill 
quitu. Jisai jau yra gerai žino
mas! Bet kad Jus galėjote be 
jokio atsižvelgimo nueiti paskui 
jį, tai yra beveik netikėtinas da
lykas.

Jus buvote vado padėtyje re- 
voliuciniems Amerikos darbinin
kams ir todėl Jus pasiėmėte at
sakomybę prieš tuos darbinin
kus. Tūkstančiai jų kartu su 
manim pasakys, kad ta* “auksinė 
proga”, kurią Jus suradote, sek
dami Hillųuitu, yra tiktai proga 
darbininkų klasės priešų veiki
mui politinėje dirvoje\ Darbi
ninkų akyse yra begalinė kvaily
bė ir išdavimas raginti juos at
sižadėti visų tų pastangų, ku
rios buvo padarytos nepriklau
somo veikimo tikslu, ir be sąly
gų pasiduoti užmačioms politi- 
kierio, kuris net dabar dar nėra 
pasitraukęs iš Gaivino Cool- 
idge’o, Charles’o G. Dawes’o ir J. 
P. Morgano republikonų parti
jos.

Bendras smulkiosios buržua
zijos frontas dabar yra sudary
tas pilnai — nuo Hearst’o iki 
Dėbso. Socialistų Partija yra 
likviduota kartu su paskutiniais 
likučiais vadovybės, kuri buvo 
Jūsų rankose ir kurią Jus dabar 
laisva valia pavedėte La Follet- 
te’ui.

šitie žodžiai, žinoma, yra poli- taip ir antroS- 
Ūkavimas. P-as Šleževičius nori
įtikti savo partijos rėmėjams A- Fosterio laiškas 
merikoje dėlto jisai šitaip kai- Chicago, Illinois,
ba; Kitokio pamato tiems jo žo- Liepos 15 d. 1924 m.
dziams nėra. Lr „ Tr uT. . , . , v. .. Mr. Eugene V. Debs,Jisai nurodo, kad Marciuho- , T. „ , o .. .„ r? ± i . v. v c/o Lindlahr Samtanum,nis su Banaičiu, atvykę i šia sa- L,. u . T11 
Ii, veidmainingai apsimetė “de- > Ell“t, III. • 
mok ratais” ir “klerikalų prie
šais,” kad išviliojus pinigų iš 
progresyvės visuomenės. Liau
dininkai apie tai patyrė iš Ame
rikos laikraščių ir iš laiškų. Ko
kia gi buvo jų pareiga akyvaįz- 
doje šito fakto,

Jų pareiga buvo kuoplačiau- 
įsia painformuot apie tai Ameri
kos lietuvių visuomenę. Juo la
binus jie turėjo tą pareigą atli
kti, kad korporantų atstovai 
naudojosi vieno žymaus jų vei
kėjo, Jono Vileišio, rekomenda
cija.

Bet p. Šleževičius dabar sako, 
kad butų buvę geriaus duoti 
pranešimą apie korporantus tik
tai vieniems sandariečiams, o 
ne visai visuomenei. Ir šitaip ji
sai sako po to, kada pasirodė, 
kad sandariečiai daugumoje vi
sai nepaisė liaudininkų įspėji
mo ir dauguma jų laikraščių net 
visai nepaskelbė liaudininkų te
legramos. Jeigu ne “Naujienos”, 
tai plačioji amerikiečių publika 
niekuomet butų nepatyrusi, kas 
per vieni yra tie studentai.

Pasak p. Šleževičiaus, tuo bu- 
jdu butų buvę geriaus, kad fak
tai apie “Neo-Lithuaniją” butų 
buvę paslėpti nuo visuomenės. 
Kodėl geriaus? Todėl, kad jie 
buvo nepatogus sandariečiams, 
kurie šoko remti korporantus, 
pirma negu patyrė, kas jie per 

darbus; bet yra nesąmoniš-’vieni.
kas dalykas atakuoti jį, kai-j Ir taip, dabar aišku: p. šleže- 
po asmenį. Naudos iš to vi--vičius mano> kad liaudininkai 
suomenei negali būti jokios, 1^" taikytis sandanečių ^Hi- 

o gali būt tiktai žala, nes se> i<uom'et jįe mato, kad Ameri- 
per tuos užsipuldinėjimus,kos visuomenė yra vedžiojama 
užmirštama tas, kas iš tikro už nosies ir išnaudojama! 
yra svarbu.
/“Asinuo, kaipo toks, tuęi
mažai reikšmės. Jeigu šian-;”“ tokįe^siauri 
die išnyktų vadai visų tų mokratai, bet rūpinusi “placių- 
partijų, kurios kovoja tarp jų darbo žmonių minių 
savęs, tai visgi musų visuo- ^s’” Ap\e plačiasjas 
menėje pasiliktų tie patys 
klausimai ir nuomonių skir
tumai, ir ginčai eitų taip apie santykius

“Be to delegatas minė
jo Grigaičio smailą barz
dą. Man rodosi, Grigai
tis nė atstovu Seime ne
buvo, tai kam delegatas 
turėtų minėti savo rapor
te tą žmogų, ižeidžiant 
jį kuopos susirinkime?” 
Tai yra, iš tiesų, navat- 

nas delegatas ir navatnas 
jo raportas. Beveik ištisas 
penkias dienas Susivienymo 
kuopų atstovai svarstė įvai
riu/ organizacijos reikalus; 
tam jie buvo suvažiavę, ir 
apie tai pranešti bei paaiš
kinti savo kuopoms buvo pa
reiga kiekvieno dalyvavu
sio seime. Bet tas delegatas 
atrado svarbesniu reikalu 
išlieti savo tulžį aht Grigai
čio!

Ne svarbu čia yra “Nau
jienų” redaktoriaus asmuo. 
Jisai yra papratęs prįe 
“komplimentų”, taip iš bol
ševikų, kaip ir iš kitų atža
gareivių pusės. Bet yra ne
normalus reiškinys, kad pas 
mus taip įėjo į madą kabi
nėtis prie atskirų žmonių.

Galima ir reikia kriti- 
kuot žmogaus veikimą — 
jo idėjas, jo visuomeninius

Vienok tame pačiame savo 
• ’ laiške Lietuvos liaudininkų va

jas giriasi, kad liaudininkai ne- 
i,” kĮip socialde-

reika- 
minias, 

pasirodo, jie kaip tik ir užmirš
ta.

Kitas dalykas.
su

Rašydamas 
socialdemo-

Brangus Drauge Debs:
Jūsų pareiškimas, remiantis 

La Follette’ą, pasirodęs šiandie 
'kapitalistinėje spaudoje, yra 
>nuostabus dokumentas. Nežiū
rint to, kad jau pirmiaus buvb 
matyt, jogei Jus leisite Hillųui- 
tui puvesti Socialistų Partiją į 
Wisconsino senatoriaus stovyk
lą, Jūsų visiška kapitaliacija tam 
smulkiosios buržuazijos refor- 
mininkui bus smūgis tūkstan
čiams darbininkų, kurie žiuri į 
Jus, kaipo į kapitalistinės siste
mos priešą.

Bet ką dabar manys darbinin
kai, kurie per tiek metų sekė 
paskui Jus Jūsų pastangose su
kurt šiokį-tokį nepriklausomo 
politinio veikimo panašumą, 
kuomet Jus dabar to visko atsi
žadate ir teikiate be jokių sąlygų 
savo paramą asmeninei kampa
nijai žmogaus, kuris yra ne tik
tai NE socialistas, bet atviras so 
cianzmo priešas? Ką jie manys, 
matydami šitą asmeninę kandi
datūrą, kurią Jus remiate, ar
dant visus pėdsakus nepriklau
somos politinės organizacijos, 
sutvertos metais sunkaus dar
bo?

Išrodo, kad Jus tikitės, jogei 
La Follette’as kada nors, dar 
nepaskirtu laiku, ateityje padės 
Jums įsteigti darbo partiją. Ar 
jisai davė bent kokį ženklą ši
tokios savo intencijos Clevelan
de? Anaiptol! Jisai neleido kon
vencijai parašyti nė vieną žodį 
jo programe nei pasakyti ką 
nors apie kandidatus, arba bent 
apie kandidatą į vice-preziden- 
tus. Jisai elgėsi, kaip tikras 
diktatorius. Jisai yra susirišęs 
su senaisiais abiejų kapitalisti
niu partijų politikieriais. Jisai 
sudavė mirtingą smūgį didžiajai 
masinės darbo partijos konven
cijai St. Paul mieste ir šiandie 
jisai jau visur organizuoja savo 
mašineriją, kad suardžius ir iš- 
šlavus darbo partijos pumpurus,

užsimezgusius įvairiose valstijo
se, ir jų vietoje, pamėgdžioda
mas senąsias partijas, stato savo 
pakalikus — advokatus, pamoks 
liniukus ir profesionalus politi
kierius. Niekur La Folletįo kan
didatūra nėra “darbo partijos” 
elementų rankose. Net Minne- 
sotoje jo atstovas yra bankinin
kas Sinclair. Jus galite būti tik
ras, kad tikra industrinių darbi
ninkų ir išnaudojamųjų f armė
nų partija galės įsikurti tiktai 
kovoje su aktinga La Follette’o 
opozicija.

Kai Hillųuitas karštai garbino 
La Fallette’ą Clevelande, kaipo 
žymiausiąjį išnaudojamųjų gy
nėją, aš galvojau apie Jus ir ste
bėjausi, kas pasidarė su senuo
ju kovotoju, dėjusiu tiek daug 
pastangų suardymui ryšiu su

Kas tai yra imigra 
cijos viza?

Lietuva ir Latvija

Dėbso atsakymas

Elmhurst, Ilk, 
Liepos 23 d. 1924 m.

Wm. Z. Foster,Mr.
1113 W. Washington Blvd 
Chicago, III.
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Brangus Drauge fckister: 1 i
Jūsų laišką iš š. m. liepos l$d. 

gavau, atidžiai perskaičiau ir ap
svarsčiau. Turiu pasakyti, kad 
aš negaliu suprasti, kodėl Jus 
laikote mano pareikštąjį nusi
statymą dėl nesenai įvykusių 
konvencijų Clėvelande “nuosta
biu dokumentu’’ ir kodėl Jums

[“L. ž.”] Musų šiaurės kai
mynai — latviai yra laiminges
nėj padėty už mus. Tuo metu, 
kai pas mus tautos ir valstybės 
gerovės nulėmimas randasi vi
durinių amžių psichologijoje gy
venančių klerikalų rankose, lat
vių tauta dar praeitame šimt
mety sulaikė kunigijos pastan
gas sugrobti pasaulinę valdžią 
ir nurodė jai priderančią vietą, 
būtent, tikybinių pažiūrų lavini
mą. Latvių pastoriui įstatymo 
kėliu uždrausta išnaudoti bažny
čią, kurios nors partijos tiks
lams. O kam tarnauja musų baž
nyčia — niekam ne paslaptis.

Tuo metUj kai pas mus “kri
kščionys”, pasiėmę valdžią į sa
vo rankas, visomis išgalėmis 
stengiasi nustelbti bet kokią pa
žangą, Latvijos respublikos de
mokratiškoji valdžia eina pažan
gos plačiu keliu. Ypatingu nuo- 
sakumu šitame darbe pasižymė
jo dabartinė Latvijos valdžia, 
kuri susidaro iš grynai demokra
tinio elemento ir kurios pryšaky 
stovi senas latvių dėmokratas 
V. Zamuels.

Prie dabartinės valdžios viena 
svarbiausiųjų nuopelnų priskai- 
tomas išvalymas kariuomenės 
nuo negeistino ' elemento, kįis 
buvo beįsiveisiąs senųjų valdžių 
metu. Jis pasireiškė įtraukime 
kariuomenės į partines rietenas, 
ką buvo bepradedą praktikuoti, 
taip vadinamieji, “tautiniai“ pul
kininkai iš dešinės. Dabar gali
ma pridurti, kad tokie ponai ka- jas, bet tarp kitų dalykų, ar jis siuntėt mums- Netilps.

Amerikos konsulai užsienyje 
išduoda imigracijos vizas pa
prastam kvotos imigrantui, bet 
imigracijos vizos nekvotiniams 
imigrantams, kurie yra vaikai, 
neturintys 18 metų amžiaus, ar
ba žmonos Amerikos piliečių, 

kaip ir imigracijos vizos kvotos 
imigrantams, kurie turi pirme
nybę ir yra neištekėję valkai ne
turintys 21 metų amžiaus, tė
vai, motinos, vyrai, arba žmonos 
Suvienytų Valstijų piliečių, ku
rie sulaukę 21 metų arba dau
giau turi būti Darbo Departa
mento autorizuoti ir konsulas 
neghli juos išduoti, kol neįsaky
tas tą daryti iš Valstijos Depar
tamento.

Imigracijos vizos nereiškia į- 
leidimo pavelijimą imigrantams, 
kaip vizuoti pasportai nereiškė 
įleidimo pavelijimą į Suv. Vals
tybes praeityje. Konsulas gali iš
duoti imigracijos vizų kvotos 
imigrantams tik iki 10% meti
nės kvotos kas mėnesį, ir jeigu 
kvotos imigrantas neįleistas į 
Suv. Valstybes kita imigracijoš 
viza nebus išduota vieton tos 
pirmos vizos. Viza yra gera tik 
ant keturių mėnesių; Vizos kai
na yra devyni doleriai.

Imigrantas padaro aplikaciją 
dėl vizos ant formos <su kopija), 
kurią konsulas pristato. Konsu
las ima vieną dolerį už pristaty
mą ir patikrinimą kiekvienos ap
likacijos. Aplikacijoj imigran
tas turi pranešti žinių apie save, 
netik jo vardą, gimimo dieną, už
siėmimą ir panašias informaci-

Koperacijos švente Kaune
šeštadieny, liepos 5 d., kau

niečiai labai iškilmingai at
šventė metinę. koperacijos 
šventę. Jau iš pat ryto kopera- 
Jyvų krautuvės pasipuošė gra
žiais žalumynų vainikais ir vė- 
liavomis-vėliavėlėms. Gi po pie
tų prasidėjo šventės iškilmės,- 
kurios buvo atliktos sekančioj 
formoj: Po miestą ir priemies
čius lakstė gražiai išpuošti au
tomobiliai, o padangėse skrai
dė orlaiviai ir barstė koperati- 
nį literatūrą. 5 vai. ąžuolyne, o 
7 vai. Vytauto Kalne buvo sa
koma apie koperaciją prakal
bos, platinta literatūra, dai
nuota dainos, grojo muzikos 
orkestrai. Sutemus deginta fe
jerverkai, leista rakietos ir tt.

Lietuvos darbininkas.

Redakcijos Atsakymai
W. Strygai. — Jus savo atsa

kymą, kuriame patys užginčija
te savo pirmesniems rašiniams, 
pasiuntėt kitam laikraščiui ir 
tik iš to laikraščio perrašę pri-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

La Follette organizacija 
Chicagoje jau sudaryta
Organizacija, kuri ves agi

taciją už senatorių La Follettą 
Chicagoje jau tapo sudaryta. 
Sudaryta ją konferencijoje už
vakar Morrison hotely. Išrink
ta ir valdyba.

Pirmininku išrinkta geležin
kelietį George A. Meade, pir
muoju vice pirmininku — so
cialistas Swan M. Johnson. 
Iždininku išrinktas rubsiuvių 
unijos Chicagoje pirmininkas 
Samuel 'Levin. Konferencijoje 
dalyvavo ir Farmer-Labor par
tijos atstovai, kurie prisidėjo 
ir pbie komiteto.

Po ryt įvyks kita konferenci
ja, kuri apsvarstys budus ve
dimui kampanijos. Cook pavie
te atskirų kandidatų nebus sta
toma. Bet iriekutie valstijos 
kandidatai veikiausia bus pa
statyti, ypąč į kongresą ir se
natą. Tai bus nutarta sekamo j 
konferencijoj. ' -■ (

BARZDASK UČIAI RENGIASI 
STREIKUOTI

Jie reikalauja ' pakėlimo algos.
Barzdaskučiai rengiasi strei

kuoti, jei nebus išpildyti jų 
reikalavimai iki sekamo pir
madienio, --- ir tai vis <iel mo
terų ... plaukų. Padorias barzda- 
skutykias, kurias pirmiau tik 
vieni vyrai lankydavo, dabar 
pradėjo lankyti ir moterys, už- 
imdamos vyrų vietas kedėse. 
Mat dabar mada kirptis plau
kus ir kerpasi juos — Binge
liais ir visaip kitaip, raitytus 
ir neraitytus, veik visos mote
rys. Už “bobinimą” imama 
nuo $1 iki $1.50, o čia dar rei
kia tankiai padaryti ‘kurlus,” 
marcelinimą ir šampu. Su to
kiais dalykais barzdaskučiai 
nebuvo apsipažįnę ir jiems rei
kėjo dabar išnaujo mokintis 
visokių tų moteriškų gudry
bių. Kadangi mokslas kainuoja 
pinigus, tai ir barzdaskučiai 
dabar nori gauti daugiau pi
nigų. Jie gauna dabar $26 ir 
GO nuoš. virš įimtų $38. Jie 
dabar reikalauja $35 
je ir 60 
streikas, 
Moterys 
bet kur

savaitė- 
nuoš. virš $50. Jei kils 
tai vyrams bus bėdos, 
dar turi “hiuti šaps,” 
dėsis vyrai?

Suėmė plėšikų.

Cicero policija suėmė tūlą Ka
ry O’Dell iš Omaha, kuris bandė 
apiplėšti Grube drabužių sankro 
va,. 5504 W- 25 St. Jį areštuota 
nešant drabužius iš sankrovos ir 
kraunant į automobilių, kurį jis 
buvo pasistatęs užpakaly san
krovos.

Kratos Hanimonde
Užvakar 30 agentų užklupo 

Wešt Hammondą, kuris irgi yra 
labai šlapias miesteliu. Bet mie
stelio gyventojai pasitiko agen
tus ‘tiek nedraugingai, kad jie 
turėjo išsitraukti revolverius ir 
pasišaukti džiugiau agentų pa- 
gelbon. Minia juos visaip kolio- 
jo ir mėtė į juos akmenimis, bet 
agentai vistiek padarė kratas 
dešimtyje galiūnų ir suėmė daug 
munšaino ir vyno. Gryštant ke- 

■ jiems pasisekė suimti u vie 
ną vežimą, kuris slapta gabeno 
į Chicago gerą alų.

Bet sugryžus agentams į 
Chicago ir jiems važiuojant su 
alaus vežimu, juos ^sustabdė 
Burnside policija, kuri juos vi
sus suėmė kailio nužiūrimu 
butlegerius, nes jie turėjo tik 
1922 m- paliudijimus Ir nugabe
no į policijos stotį. Juos paliuo- 
suota tik po duoto užtikrinimo, 
kad tai yra tikri prohibicijos 
agentai, o ne kokie butlegerial. 
Tečiaus visgi tas incidentas su
kėlė kivirčių tarp policijos ir 
federalinės valdžios ir pastaroji 
buvo prigrūmojusi tuos policis- 
tus areštuoti už trukdymą fede- 
valiniams agentams eiti parei
gas. Tečiaus visgi susitaikinta 
ir tuos kivirčius likviduota.

\

Lietuvių Rateliuose
Remia Lietuvių Auditoriją

Liepos 23 d. Chicagos aps
krities sandariečiai priėmė re
zoliuciją, užginančią Chicagos 
Lietuvių Auditorijos statymą.

Rezoliucijoje tarp kitko nu
rodoma, kad tos svetaines par
davinėjamieji,. serai ir ,'bonAi 
yra saugus investmentas, ne-1 
šantis gerą nuošimtį, —-

“Todėl šiuomi raginame 
kiekvieną lietuvį tėvynainį clii- 
cagietį paimti nors po keletą 
šėrų arba Bonų statomos Chi
cagos Lietuvių Auditorijos, 
kad galėjus kuogreičiausia pra
dėtąjį darbą įsigijimo gražios 
lietuvių svetaines užbaigti.”

Pasirašo A. L. T. Sandaros 
Chipagos apskrities pirminin
kas — Dr. A. Zimontas ir sek
retorius — J. Laukis.

Gal kas radote pinigus?
Bėdna mergaitė pametė $240.

Autose Dambrauskaitė, gy
venanti 3535 So. Halsted St. 
turėjo didelę nelaimę: eidama 
iš darbo penktadienio x vakare, 
liepos 25 d. apie Canal St. & 
C. B. Sc Q. geležinkelio tilto 
pametė $240.

Autose dar nesenai atvyko 
iš Lietuvos. Per savo darbštu
mą ir taupumą pajėgė sutau- 
pyt tokią sumą pinigų ir ren
gėsi paskolinti kitai savo drau
gei, bet einant iš dirbtuves ne
pasijuto kaip neteko pinigų.

Antose labai butų dėkinga ' 
tam, kas sugrąžintų, nes tai j 
jos sunkiai uždirbti pinigėliai.' 
Jei kas suradote, bukite taip I 
geri priduoti jai arba į Naujie-

2105 ■ 
Lmb (d<o7

No. 2105. švelnus naktinis rūbas. 
Kas nemėgsta turėti gerą, švelnų 
naktinį rūbą? Lengvai pasiuvamas 
ir patogus.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Išsiuvinėjimui pavyzdys L*.. 
Kaina 15 centų extra. •

No. 667,

*•

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali Jprlslr»i|yt3 
Zlaujienų Spulkos, ir prisiraftyM 

tųpjąu Jei dar v>esi priąirąšęs. 
mas kas savaitė po dolei»į-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad niisionkus sau namelj.

Naujienų Spulka 
t7&> S. BuLted St

norinti gauti “Naujienas

PRANEŠIMAI.
Roselund. — šv. Onos Moterų 

Draugija rengia iškilmingą vaka
rienę su programų, šeštadiepy, lie
pos 26 d., 8 vai. vakare, Strumi
los svetainėj. —Komitetas.

Kentėjo nuo pat 
jaunos mergaitės

Norėjo likti banditais, dabar 
' •> * nori gryžti panto, 

į.--- ,--- -u-
Antanas Niškis, 10 m., 3826 

Emarald Avė., ir Stcpheri Oden, 
10 m., 3827 Emerald Avė., su
manė važiuoti į “vestus” ir lik
ti dideliais plėšikais. Stepukas 
pasičfnė nao savo tėvo $50 pini
gais ir .$20 čekį ir seną revolverį 
ir abu išvyko į ^svietą.” Beeida
mi pasistiprino saldainiai^ ice 
creamu ir kitais skanuminais, o
pasistiprinę sumanė pabandyti nų ofisą, 
savo laimės ir parodyti savo 
drąsą, kad visi žinotų su kuo 
turi reikalą. Jie tad nuėjo į 
12 gatvės sankrovą (prie 12 ir 
Halsted gat ) 
rėjo padaryti 
Bet policija 
suėmė.

Antaniukas
gryšti namo, nes jam jau prasi
dėjo nusibosti “plėšiko gyveni
mas“, bet Stepukas vistiek pasi
liko atkaklus ir nesutiko gryšti 
namo, nes jis nenorys būti “pri
rištas prie motinos žiursto”. 
Todėl jį išvežta į jaunuolių na-* 
mus. Bet vėliau ir 
savo nuosprendį ir sugryžo 
Aio.

ir turbūt ten no 
pirmą “plėšimą”, 
juos nužiūrėjo ir

tuojaus sutiko

jis -atmainė
na-

Nori “Blue Sunday.”

Užvakar Mayvvood piliečių 
sirinkime George Dunlap buvo 
įnešęs tame miestelyje įvesti aš
trią “Blue Sunday“, uždrau- 
džiant sekmadieniais dirbti, lin
ksmintis, žaisti, užsiimti spor
tu ar lavintis, nusikaltusius gi 
aštriai baudžiant. Bet piliečiai 
įnešėją tik išjuokė ir jo įnešimą 
didele didžiuma balsų atmetė.

su-

Neužtenka žodžių išreiški
mui tos naudos kokių gavo 
iš vartojimo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 27 d., 1:30 v. p. p., 
Lukštus svet., 15 St. ir 49 Avė. 
J Įrangai, bukite laiku ir visi.

—Sekretorius.
~7( " :

Cicero..—- Liaudies žnyčios nd- 
moka įvyks nedėlioj, liepos 27 d., 
pradžia 2:30 po pietų, Liberty sve
tainėj, Cicero. Kalbės Rev. S, A.' 
Geniotis. Apart pamokos bus dali
nama literatūra “Ar žmogus turi 
dūšią?” TCviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti.

—ž. Komitetas.

Greenville, Texas. — “žodžiais ne
galima išreikšti kiek gero Lydia E. 

Pinkham’s Vege
table Compound 
padarė man. Kiek
vieną. mėnesį aš 
turėjau sutrauki
mus ir, galvos 
skaudėjimą ir aš 
jaučiau, kad užšą
lu iki mirčiai. Aš 
kentėjau tuo budu 
nuo laiko savo jau
nų dienų ir dakta
rai vis man sakė, 

operaciją. Per mč-

Visi 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
nam’us.vpraneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 8210 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 mėpesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavim-ą telefonu: 
Boulevųrd 9^63. - - ■ ■ ■■■■■■ ✓

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metą vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje mųsų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Ciceru, III.F. Lukoševičįųs.

—Naujienų Adm.

Draugystės Lietuvos yeliava Ąiji. 
No. 1. Sekantis išvažiavimas'į miš
kus 'įvyks nedėlioję 27 liepos, 10 vaT. 
iš ryto, iš Davis Sųuare Park į La 
Grangę mišką. •'

Visi draugai, kurie turite savo au
tomobilius ir nežinote kaip nuvažiuo
ti į ten, tai pribukite į virš nurodytą 
vietą laiku.

Visi tie draugai ir draugės, kurie 
norėtų važiuoti su troku, tie turėtų 
pranešti Komitetui, nevėliau kaip iki 
penktadienio, kad butų galima pa
samdyti troką. Pranešti J. Motuz, 
4306 So. Wood St. ’

Melrose Park. — J)raug. Simų ir 
Dukterų Lietuvos susirinkimai per 
tris mėnesius — liepos, rugpiučio 
ir rugsėjo bus laikomi kas trečią 
nctleldienj, 10 vai. ryte, vieton 1 
vai. p. p., J. Vaičiulio svet., 23 ir 
Lake gt. —Rast. y. Kasparunas.

Koseland. — Liet. Am. Piliečių 
Polit. Kliubo draugiškas išvažiavi
mas įvyks nedėlioj, liepos 27 d., Į 
Leafy Grovc miškus. Nariai visi 
susirinkit 9:30 v. ryte prie Stru
milos svet. Bus užtektinai automo
biliu. Pasirinkit užkandžių. Bus vi
sokių žaismių su dovanomis.

—Valdyba.

DLK. Vytauto gvardijos susirin
kimas įvyks nedėlioj, liepos 27 d., 
2 vai. po pietų, paprastoj svet. Vi
si nariai malonėkite pribūti, nes 
bus svarstoma kas link 20 metų 
apvaikšČiojimo ir pataisymę kon
stitucijos. —(N. Klimas, nut. rašt.

Kimbark State panko dalininkų su
sirinkimas įvyks sekmadienį, liepos 
27 d., 8 vai. vak., svetainėj prie 107 
h* Indiana Avė. 
pranešimas.

Bus perskaitytas

cad reikės daryti 
nesiūs aš turėjau nuvargusį, mieguis
tą jautimą per visą dieną ir kuomet 
ateidavo naktis, aš taip buvau ner- 
vuota, kad aš negalėdavau gulėti lo
voje. Musų aptiekorius rekomenda
vo the Vegetable Compound mano vy
rui ir jis nupirko keturis butelius. Aš 
išvartojau visus ir aš manau, kad aš 
turiu tiesą pagirti jūsų gyduoles”. — 
Mrs. J. B. Hollenvan, 2214 E. Mar- 
shal Street, Greenville, Texas.

Per penkiasdešimts metų Lydit E. 
Pinkham’s Vegetable Compount yra 
vartojamas motei-ų nuo pat jaunų die
nų iki vidutinio amžiaus.

Yra atsakanti gyduolė nuo nesųią- 
gumų visoms moterims. Tokie symfr- 
tomai kąip Mrs. Rollemap' gavę, 'pa
lengvinimą ir prašalino hėsmągumus. 
Pardavimui pas aptiekorius visur.
---------------- i :________

? i

“After SisDays”.
ii ‘ ■ “““—-

Tai jH*a krutamj pąveįkslai kurie 
turi labai didelį artistingųmą. Kaip 
tik gavome tuos paveik.4įyji,- tuojau 
juos pradėjo rodyti '■'Mildos Teatre, 
3140 So. Halsted St.

Porąs metų ąfguf' njeks negalėjo 
nei pamįslyti, kad krutami paveikslai 
taip pritrauks publiką. Tuomet pub
lika mėgdavo žiūrėti į labai papras
tus dalukus. Geresni krutami pa
veikslai būdavo be publikos.

Šiandien yra visai kas kita. Da
bar krutamu paveikslų teatrai yra 
kupini žiponių ir publiką'labai gerai 
t.emija į gerus, tikrus krutąmus pa
veikslus, kur yra daug grožės ir ąr- 
tizmo.

“After Six Days” yra parašytas la
bai geras veikalas. Tą veikalą su
pranta kiekvienas. Mesijošius ma
nė, kad jis nuves žmonės j liuosybę. 
Reikėjo išleisti milionus dolerių, kad 
pastačius tą veikalą per 5 metus. 
TtfR veikalas buvo loštas šventoj že
mėj, kur tikrai tas buvo atsitikę. 
Tikslas šio veikalo yra, kad paradyti, 
kaip ištikrųjų buvo. Kiekvienas epi
zodas paimtas iš Seno Testamento. 
Čia nurodoma visos smulkmenos ir 
teisybė.

Parodoma Adomas ir Jėva, Rojus, 
Abelis ir Kainas, Nojaus arka, Ba
belio bokštas, Išnaikinimas Sodomos 
ir Gomoros, Juozapas ir jo broliai, 
Maižiešius ip Dešimtis Dievo Prisa
kymų, Perskyrimas Raudonų jūrių, 
Saliamonas karalius. čia visi tie 
atsitikimai yra parodomi.

Nepraleiskite progos pamatyti 
“After Six Days”.

(Apskelbimas)

Išvažiavimas į Beverly Hill; miškus, 
nedėlioj, liepos 27 d., užkandžiai ir 
gėrimas free, dėl tų narių kurie lošė 
ir programe dalyvavo pereitu žiemą. 
Simano Daukanto Teatrališkos Jau
nuomenės Kliubo naudai.

Visus širdingai užkviečia
U. Žukauskiene.

iaj yru Kruiamj paveiKsiai kūne 
turi labai dideli artistingųmą. Kaip 

-i tuos' paveiksiu*, tuojau 
juos pradėjo rodyti '"Mildos Teatre,

Raymond Institute 816 W; 31 St. 
nedelioj, liepos d., 7:30 vai. vaka
re bus svarbus susirinkimas • kuriam 
bus apkalbama prograipas rudens se
zono ir žurnalo “Vadovo” reikalai.

Geistina, kad atsilankytų visi lie
tuviai. — Komitetas.

KAS TURITE parduoti ar pasko
lint teatrališkų knygučių “Orleano 
Mergelė”. Malonėkite pranešti, siun
tinėjimo ir susirašinėjimo lėšas atly
ginsiu. M. Dundulienė, 1258 N. 
Wood St., Chicago, III.

J 1 1 ' I ■■ -I.

Valparąiyo, Ind. —. Lietuvių Moks
leivių Literatišką Draugija rengia 
draugišką išvažiavimą, kuris atsibus 
nedėlioj, liepos 27 d., ant kaipo prie 
Siger’io ežero. Mes, mokseliviai 
kviečiame Chicagįečius, Gariečius ir 
apielinkes lietuvius atsilankyti musų 
išvažiaviman ir praleisti šventadieni 
tyrame ore kartu su mumis. Del pa
rankamo surasti vietą kreipkitės į lie
tuvių mokselivių knygyną, 751 Cyrus 
Str. — Komitetas.

Didžiausį Pikniką šioj vasaroj su do
vanomis rengia Federacija Lietuvių 
Kliubų, nedelioj, liepos 27 d., Stickney 
Park darže, Lyons, III. Pradžia 12 
vai. Kviečia visus Komitetas.

PRAŽUVUSI MORĄTHON 
RASĖ.i Vilniaus Vadavimo Komi- 

tas pradėjo darbą
Ketvirtadieny,'» liepos 24 d. 

i vakare Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas turėjo susirinkimą. 
Pirmiausia buvo pranešta pe
reito 'susirinkimo nutarimai ir 
pcrskaiitj’ta organizacinės ko
misijos raportas. Pirmininkas 
patiekė dienotvarkę ir einama 
prie naujų narių priėmimo. 
Užsirašo, rodos, astuoni. Po to 
sekė valdybos rinkiniai. Pir
mininku tampa 
Kuodis;
— I>r. A. 
retoriu —- 
ku — S. 
raštininku 
šos globėjais — K. Vilkas ir 
Zolpis. Tai tur būt ir viskas. 
I)r. Zimontas atsisakė įeiti į 
valdybos narius, kadangi jam 
nesą patogu tai daryti būnant 
Sandaros apskričio pirmininku. 
Išrinkus valdybą buvo svars
tomi kitokie komiteto reikalai. 
Visi nariai išreiškė pageidavi
mą, kad į komitetą įeitų kuo- 
daugiausia lietuvių, įvairių pa
kraipų ir tuo bildu sustiprintų 
komiteto jiegajs.

Reikia pastebėti, kad susi
rinkimo ūpas buvo tikrai drau
giškas. Visi, matomai, supra
to darbo svarbumą ir atsako
mybę. Komiteto organizavimo 
reikalams sudėjo $50. Du mu« 
sų daktarai geraširdžiai auka
vo net po 10 dol. Apie kitus 
nežįnau. —Ten buvęs.

išrinktas St. 
pirmininko padėjėju 
K. Rutkauskas; sek- 
M. Vaidyla; iždinin- 
Valančius; finansų 
— S. Grišius; ka-

No. 2997. Visų labai mėgiama suk
nia Visos mergaites nori po vieną 
tokią suknelę. Kodėl nepasisiudinti 
ją? Ji jaunina ir dabina.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. Vidutinio 
ūgio mergaitei reikia 2% yardo 40 
colių materijos.

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

Naujienų: Pattern Dppt., 1739 So. 
Halstęd St., Chicago, III.

Liepos 14 dienų Hannes 
Kolehmainen, gabus Finų 
bėgikas, negalėjo laimėti 
ųntru sykiu dovanos Olim- 
pijadoj, Colombes, Franci- 
joj, todėl, kad įgavo skilvio 
nesveikatą ir turėjo pasi
traukti iš bėgimų, po 17 my
lių bėgimo. (Jis laimėjo 
Marathon bėgime, 25 my
lias, 1920, kuomet Olympic 
lošimai atsibuvo Brusselio 
mieste, Belgijoj). Skilvio 
nesveikata sulaiko daug vy
rų nuo galutino laimėjimo. 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
gyduolė ant kurios jus galite 
pasiremti, jei jus norite pra
šalinti užkietėjimą vidurių, 
gasus žarnuose, 
širdies plakimą, 
miegojimą, galvos skaudėji
mą, nervingumą ir panašius 
skilvio nesmagumus. Tri
nerio Kartusis vyras išvalo 
žarnas, prašalina susimetu
sias išmatas ,kurios nuodija 
žarnas ir paralyžuoja jų 
normalį veikimą ir užkenkia 
visai kūno systemai. Visos 
Trinerio gyduoles ir priren- 
gima’i yra pilnai atsakan
čios. Odai dabar yra labai 
nemalonus sutvėrimai, už
muškite juos su Trinerio 
Fli-Gass! Jei jųsų gyduolių 
pardavinėtojas negali jums 
suteikti jų, rašykite pas Jo- 
seph Triner Company, Chį- 
cago, III.

(Apskelbimus)

♦

LMSA. Centro valdybos susirin
kimas įvyks liepos 27 d., K. .1. Se
maškos namuose, 1834 VVabansia 
Avė., 10 vai. ryto. Visi Centro val
dybos ir Apš. Komisijos nariai bū
tinai atsilankykite, nes yra svar
biu reikalų aptarti. Seimas arti
nasi, reikia paskelbti jam laikas ir 
vieta. Po susirinkimo bus galima 
važiuoti kur nors i miškus arba 
maudytis visiems drauge.

B. Simokaitis, Centro rašt.

Garfield Park L. P .Kliubo išva- 
važiavimas įvyks nedėlioj, liepos 
27 d. į Jefferson miškus. Kviečia
me visus atsilankyti. —Rengėjai.

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 
laikys pusmetinį susirinkimą ne
delioj, 27 liepos, Ūkelio svetainėj, 
3436 S. Auburn Avė,, 1 vai. po pie
tų. Malonėkite visi darugai pribū
ti paskirtu laiku, nes turime daug 
nepabaigtų reikalų.

—Nut. rašt. P. J. Puniszka.

Kensington. — Lietuvių Bendro
vė rengia draugiško išvažiavimą į 
Thorton miškus sekmadienį, liepos 
27 d. Trokai pradės vežti kaip 10 
vai. ryto njio krautuves 315 Ken
sington Avė. Kostuineriams Važia
vimas dykai. Draugai, nepamirškit, 
kad bus toj pačioj vietoj, kur bu
vo Petro ir Povilo draugystes iš
važiavimas liepos 6 d.

—Renginio Komisija.

I. W. W. lietuvių propagandos 
grupė rengia išvažiavimą nedėlioj, 
liepos 27 d., į Jefferson mišką. 
Bus kalbėtojai ir žaismės. Kviečia 
visus Komitetas.

smarkų
neramų

ASMENŲ IIESKOJIMAI
Aš ANTANAS DEGUTIS pajieš- 

kau savo brolio Adomo Degučio. Pa
eina iš Vilniaus rėdybos, Trakų 
apskričio, Žaslių parapijos, Šaknių 
kaimo. 23 metai kaip Amerikoj, 
pašau pats arba kas*apie jį žinote 
atsišaukti ant šio antrašo, dž ką bu
siu dėkingas.

ANTHONY J. DEGUTIS, / 
Box 331, 

Euclid, Ohio.

Bedarbė jnotėris nusižudė.

'i-

THE GEEVUM G IR ES

t

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Kadangi ji nuolatos sirgulia
vo ir negalėjo susirasti tinkamo 
darbo ir todėl turėjo gyventi iš 
dviejų jos seserų teikiamos pa
šalpos, Tįlly Daniels, 50 m. išvy
ko vidumiiestin, užlipo ant de
šimto augšto Capitol triobėsy ir 
ten puolė pel langą, užsimušda
ma ant vietos.

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

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

JIESKO PARTNERIŲ
Pa j ieškau Pusininko 

Arba Pusininkes

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Į pry Goods ir Lądie*s' and Gents’ 
Furnishipg Storą, kur galima teipgi 
vesti kriaučiaus biznį. Vieta išdirb
ta per 8 njetus. Ners gaila butų 
parduoti visą biznį, bet jei reikalaus, 
kas, parduosiu arba mainysiu ant ki
to ko. Nemokantį biznio, išmokin
siu. Savininkas,

3310 So. Ralstpd St., .y
Chicago,* Illinois.

O-O-H1-BUT i mušt 
BE HADE BEAUJ1FUL 
AT ANV COSTlr

HOLDSllLL!

SIS WIŲL GETTRE 
SUR^R-ISE OF HtT 
LIFE WHEN SME. 
SEE$ HOW 
1R2ETTY I

✓ r...... * --  -■
GOOBN&SSl HAVENT VDU 
STĄRTED VET?

REIKIA PARTNERIO
Proga jaunam vyrui prisięlėtį prie 
Mail Orderio biznio; pinigų reikia 
įnešti $500; kitus atmokėsi iš padary
to pelno bizny; biznis išdirbtas per 2 
metti! atsigaukit laiškais; kurie turit, 
pąžymėkit telefoną, Antanas Siųįas- 
ka, Gen. Del., Chicago, III.

ĮVAIRUS skelbikai
RAGR^ŽINAM NAMUS

Ar Tomistai' yra reikaląs savo ua- 
.ta — maliayotl, dekoruoti, kalshnuo- 
Ii, popieruoti . ąrba į ųaujus' naibus 
sudėti stiklus mes tą
visą Tamstos dąrbą galime’ąU ilĮti u£ 
gana priemanTą kainą — pirma negti 
duosi kitara virš pažymėtą,; darbą,La, 
-iglauNkRe kainos pa> mus.

KĮreipkjtgfc: /’

PJUDGF.RORT PATNTINfr 
HARDWARE CO-. f’ 

y/ 3149 So. Halsted St. i ~ 
■L ' T$į. Ytąda 7282. jfft



NAUJIENOS, Chicago, III
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JVA1RŲS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJliMUI kamba

rys dėl vieno ar dviejų vaiki
nų su valgiu ar be. Auburn 
Park apielinkėj; ant pirmų lu
bų, garu šildomas.

7838 So. Green St.

JfESKO DARBO PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

REIKALINGAS 
Storas 
mui.
Tovvn 
netoli 
neškit

JIEŠKAU darbo už orderių . išva
džiotoją, kolektorių: Turiu savo au
tomobilių. Kam toks žmogus reika
lingas, prašau atsišaukti.

M. KUNCEVIČIA, 
845 W. 33rd Place, 

Telefonas Yards 6061

PASIRENDAVOJA KAMBARYS 
šviesus, švarus tinkamai prirengtas 
dėl 2 asmenų. Parendavosiu vyrams, 
merginoms arba vedusiai porai (be 

Paranki vieta prie mažos ir 
Turi būti blaivus.

vaikų).
tykios šeimynos.
Atsišaukite: 2857 So. Enverald Avė., 
kampas 29 St. (iš fronto 3 lubos).

J IEŠKAU darbo į pekarnę už 
pirmarankį ar antrarankį be 
kerį. Kpm reikalingas kreip 
kitės.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė, 
su namu arba atskirai galima 
pirkti tos rūšies štorų arti nė
ra per visa blokų. Kreipkitės

6009 So. May St.

GREITAM PARDAVIMUI

J. šestauskis
4637 So. Honore St

rendai nedidelis 
su keturiais ruimais gyveni- 
Geistina vietą Bridgeporte, 

of Lake ar Brighton Park ir 
nuo lietuviškų bažnyčių. Pi*a- 
laišku

Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St., No. 133.

PAVOGTA
Prapuolė iš automobilio dakta

riški instrumentai ir kiti reikalingi 
daiktai. Už sugrąžinimą tų daiktų 
bus gražiai atlyginta. Tas atsitiko 
vakare prie 10453 So. State St. 
Roselande. žinantis ar gražinantis 
meldžiu siųsti pas Dr. I. E. Maka
ras, 1444 \Venthworth Avė. Chicago 
Heights, III.

jšIUOMI pareiškiu, kad su 
liepos (July) 25-ta, 1924, ne
atsakau už jokias bilas ar kon
traktus padarytus be mano 
žinios.

(RUIMAS rendai vienam ar 
dviem vaikinam. Su valgiu ar 
be valgio; gera vieta gyveni
mui. Karštu vandeniu šildoma.

Kreipkitės
3128 So. Union Avė.

AUTOMOBILIAI

Povas Sinkus.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 4 ruimai; šviesus, 

elektra, gasas ir gera vieta gy
venimui, 3 lubos užpakalis.

Kreipkitės į krautuvę.
3108 So. Halsted St.

RENDlAI 5 kambariai; vanos, 
elektra. Patogi vieta gyveni
mui.

Kreipkitės
2547 So. Halsted St.

RLIItH DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ

BARGENAĮ NAUJU IR VARTOTU 
' KARU

LEXINGTON, 5 pasažeirių, tour
ing. Mes turime keletą tų karų, 
kurie yra visai nauji, visai dar ne- 

i važinėti, kuriuos parduosime labai 
pigiai.

COLUMBIA touring karai, nauji. 
Turi Continental 6 cilinderių mo
torą, Timkin ašis, Borg & Beck 
ciutch, Spicer universals, rl5 co
lių wheelbase, $985, F. O. B. dirb
tuvėj.

Tuos karus galima nupirkti la
bai žemomis kainomis.

VARTOTI karai. Cohimbia, 1923, 
5 pasažierių,' touring. Tas karas 
vra labai gerame padėjime, turi 
tmmpcrius iš fronto ir iš užpaka
lio, užraktą, extra t ajerą, (lisc ratai, motometer. sustabdymui švie
sa ir lango stiklo valytojų, $750.

(iARDNER, 1922 roadister. Tas 
karas yra labai gerame padėjime ir 
pilnai prirengtas, $395.

DODGE, 1921. 5 pasažierių, tou
ring, labai geras karas, $295.

OAKLAND, 1921. 4 pasažierių.
Couiie, užbaigtas ir labai .gerame 
meenanieškame padėjime, $395.

Wm. LANDSHAFT & BROS.
2336-38 Milvvaukee Avė. 
2840-42 Edgwood Avė.

Telephone Humboldt 0502
TURIU parduoti automobi

lių “Marmon”. Nupirksit pigiai. 
Jei kam reikalingas 
tomobilius meldžiu 
1 lubos frontas.

3114 So. Lcwe

geras au- 
atsišaukti,

Avė.

J IEŠKAU 3 ar 4kambarių. Esu 
vienas ,bet iš rendos aukštumo, gal 
imsiu kitą draugą. Kas turite, ar 
žinote tokią vietą malonėsite pra
nešti: Lafayette 7340. Nešaukit su- 
batoj, bet nedėlios ryte, o kitomis 
dienomis po 6 vai. vak.

VYRAI KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RANDAI geras kambarys dėl dvie

jų merginų ar moterų, kurios galės 
pasigaminti sau ir man valgį namie. 
Ateikite, o susitaikysime. Esu na
mie po 6 vai. vakarais.

958 W. 36th St.,
2 lubos iš užpakalio

REIKALINGAS vyras 
ruimo, galima su valgiu 
be.

ant 
arba

Mrs. M. Derbas .
3120 W. 41 Place 

Tel. Lafayette 4247

Padarykite savo Husą laiką bran
giu. Mes turime suorganizavę Lie
tuvių Skyrių ir reikalaujame keleto 
gerų ištikimų vyrų dirbti su mumis 
keletu valandų kasdieną arba keletą 
dienų kas savaitė, per visus šiuos 
šiuos metus. Jus galite atlikti šį 
darbą labai lengvai, be atsitraukimo 
nuo dabartinio Jūsų užsiėmimo, labai 
geras pelnas. Puikus pakėlimas gy
venime. .

Atsišaukite greitai nuo 9:30 iš ry
to iki 1 vai. po pietų.

Klauskite
ADAM MARKŪNAS 

Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
Room 800

Ist National Bank Building 
68 W. Monroe St., 

Chicago, III.

MOON KARU BARGENAĮ 
Modelis 6—10, touring, išmokėji

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

lno. išmokėjimais $675.
Modelis 6—40, sedanK demo, iš

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

mais $550.
Modelis 6—50, sportu touring, de

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

chaniškame padėjime ir turi nau
jų karu garantiją.

UNIVERSAL AUTO SALES CO.
5001 S. Western Blvd.

Jos. Bagdonas, Agentas

FARSIDUODA OAKLAND AUTO- 
mobilins 6 cilinderių, 5 pasažierių, 
1922 metų modelis, atrodo kaip nau
jas, parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant loto.

Atsišaukite
2460 W. 45th Place 

Ant antrų lubų

ANT RENDOS vasariniai ne- 
mai (summer r^sort) 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

REIKIA vyro kontroliavimui gaso- 
lino stoties, kaipo partnerio. Reikia 
įnešti $1,750, algos $25 į savaitę ir 
pusė pelno. Vyras gali uždirbti $75 
į savaitę. Patyrimo nereikia.

109 N. Dearborn St., Roonv 601 
Klauskite managerio

RAKANDAI

I (EI K ALI N GA k nyg ved is-dė, 
žinantis-ti stenografijos pas

J. P. Varkalų,
3251 So. Halsted St.

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.

REIKALAUJAME porų par
davėjų liuesu laiku. Proga pa
sidaryti pinigų; patyrimas ne
reikalingas.

3327 Archer Avė., Chicago

PARSIDUODA furničiai ir 2 pa
gyvenimų namas, pirmas floras 7 
kambarių, su sun parlor, rendos 
atneša $70 į mėnesį, antras floras 
5 kambarių, yra porėtai iš prie
kio ir užpakalio, rendos į menesį 
$60.83, furnace šildomas. Ant tre
čių lubų yra kambarys, rendojasi 
už $25, yra vanduo ir elektra, ga
lima padaryti 4 kambarių flatą su 
mažu kaštu ir rendos gauti $45, 
3 karų garadžius, neša rendos $21. 
Beizmente šapa neša rendos $25, 
yra geras vištininkas su elektra. 
Lotas yra 3716 
šių po 15 pėdų 
kioj apielinkėj, 
lėlio, yra visi 
bariai puikiai

pėdų, iš abiejų pu- 
tuštuma. Labai pui- 
pačioj širdy mies- 
parankumai, kam- 
išdekoruoti. Viso 

rendos neša į mėnesį $201.83. Par
duosiu už $13,000, greitam parda
vimui, nes savininkas važiuoja į 
kitą valstiją ant farmos, $3700 yra 
morgičių, $6000 cash, kitus išmo
kėjimais.

J. Shusho, 10929 S. State St.

LABAI gražus frontinis kam
barys ant rendos, dėl vieno ar
ba dviejų vyrų.
2931 Emerald Avė., 3rd floor 

Phone Victory 0854

DVIDEŠIMTS penki doleriai sa
vaitinės algos ir didelis komišinas. 

ir gerai apsipažinęs apie 
yra 
Ra-

Gabus ir gerai apsipažinęs 
Pittsburgho apielinkę žmogus 
reikalingas reprezentuoti biznį, 
šykile.

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

PARDAVIMUiI 3 
ros skuros parloro 
gi kauras, dreseris 

Tikras bargenas.
3353 W. 15

šmotų tik
sėtas, taip- 
ir lova.

St.

PARANDAVOJIMUI kambarys 
dėl vieno ar dviejų vaikinų, be val
gio, garu šildomas, maudynė, telefo- 

Atsišaukit 
lubos

nas ir visi parankamai, 
vakarais arba nedėlioję, 3-čios 
iš fronto.

P. PILKIS, 
731 W. 18th St.

RUIMAS rendai vienam ar 
dviem vaikinam ar vedusiai po
rai, prie mažos šeimynos,s su 
valgiu ar be. švari, tinkama vie
ta, 2 lubos. 4141 So. Artesian 
Avė., Brighton Park.

SALESMENŲ. Overkautai, šilko 
pamušalu, $18.50 vvholesale, pada
ryti pagal mierą, union siuvėjai, 
sūkolektuokite ir pasilaikykite sau 
pelnų. Mes niisiunčiame kostuine- 
riams per C.O.D. Geriausia proga 
uždirbimui pinigų. Daug Swatęh 
siutų gatavų.

I^edsį Tailors, Chicago*

iREIK'IA 6 patyrusių vyrų ir 
moterų į olselio skudurų šapą.

H. DRAY
1447 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI rakandai sykiu ar 
atskirai; taip pat parduodu vieno 
tono troką. Gausit bargeną, nes iš
važiuoju į Lietuvą.

A. D.
817 W. 34 St.

Tel. Boulevard 9336

PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai, 
daiktai visi' Keri, Kalima pirkti sy
kiu ar atskirai. Gausit bargeną. 
Pardavimo .priežastis svarbi.

Kreipkitės'
3214 Lim-e St.

1 lubos

PARDAVIMUI
PARENiDAVOJIMUI kambarys

REIKIA salesmanagerio, ku
ris gali suteikti asmeninį pa- 

”1 geras 
pasekmes biznyje tarpe Hetu-

vienam vyrui arba merginai; labai tarnavimą ir parodyti 
gražioj vietoj, viskas vėliausios pasekmes biznyje tarp. __
mados įtaisymas, netoli karų lini- . x. . _ . _ 1:^4...
jos. Vyras turėtų būti nerūkantis. ^ia ^ra Pa,kt proga hctll- 

rr____•__ 1 ♦ • i ? x____ • ________ ________ 1— .

Šeštadienis, Liepos 26, 1924
■ i u i tu ■■■ ■ »

HiMAI-ZEME
DEL SVARBIOS priežasties tu

riu parduoti mūrinį namą, 2 pagy
venimų, 6 mėnesių senumo, namas 
yra pastatytas pagal naujausios 
mados; vidus labai dailiai ištaisy
tas, neša gerą rendą. Atsišaukite 
pas savininką ant pirmų lubų.

6134 So. Rockwell St.
Tel. Republic 7784 •

Turiu parduoti gerą biznį — gro- 
sernę ir kendžių krautuvę, kurioje 
jus galit pardavinėt kilbasus, pieną, 
daržoves, ice creamą, sodą ir “No- 
tions”. Daug stako. Biznis vertas 
$2,500, parduosiu už $1,800. Parda
vimo priežastis — liga šeimynoje.

Kreipkitės:
950 W. 18th St.

Didžiausi Bargenaį 
Chicago!

| PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
" ir visokių smulkmenų krautuvė, prie 

mokyklos, yra 4 kambariai, naujos 
mados įtaisymas, karštu vandeniu šil
doma ,elektra ,maudynes, 2 karų ga
radžius. Daugiau patirsit ant vietos,

- 94 W. 4th St.,
j ' St. Charles, III.

J PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
minkštų gėrimų, saldainių ir kitokių 
smulkmėm) krautuvė. 4 kambariai 
gyvenimui. Turiu parduoti greit, iš- 

, važiuoju į Lietuvą.
FRĄNK PORMALIS, 

732 W. 19th St.

I PARDAVIMUI Ice Cream 
Jparloras, saldainių, cigarų ir 

smulkių dalykų krautuvė.
657 W. 47 St.

I Tel. Boulevard 6856.
1 - .... -Į--- - - ---- - - - - - —T

CIGARŲ krautuvė ir delikate- 
sen pardavimui.GerA vieta ilgam 
laikui lysas, 4 kamb. iš užpaka
lio. Parduosiu prieinama kaina, 
pardavimo priežastis, kitas biz
nis. 1848 W. 63rd St.

EKTRA
Pardavimui grosernė ir delikatesen, 

Jackson Parko apielinkėj, senai įsteig
tas biznis, nėra kompeticijos; pigi 
renda, su kambariais dėl gyvenimo. 
Del nesveikatos parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą.

1413 E. 58 St.

PARSIDUODA ice cream, sal
dainių, groserio tavoras, taba
ko ir kitų smulkmenų krautu
vė. Galima pirkti ir namą.

! 3417 S. Ashland Avė

PARDAVIMUI duonkepykla, ke
pama visokia duona ir keksai. Nuo
šaliai nuo Chicagos ant gero ke
lio, kur tik nori galima pasiekti 
visas puses, arba mainysiu ant na
mo. Biznis senai išdirbtas. Kreip
kitės i Naujienų Skyrių, No. 134 

| 3210 So. Halsted St.

j PARDAVIMUI ice cream 
parloris; lengvo, valgio, ken
džių ir cigarų. Savininkas turi 
parduoti iš priežasties ligos.

4158 So. Campbell Avė. •

PARDAVIMUI Restaurantas arba 
mainysiu ant namo, Biznis išdirptas 
ir gera viąta, norėčiam1 biznį gera da
ryti. Apleidžiu miestą, pasiskubinkit 
gausit bargeną.

Kreipkitės
5001 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA grosernė ir viso
kių smulkių daiktų krautuvė, vie
la apgyventa visokių tautų. Biznis 
senai išdirbtas; priežastį patirsite 
ant vietos. Parduosiu už pirmą pa
siūlymą.

3656 So. Union Avė.

PARSIDUODA cigarų, cigaretų, 
tabako krautuvė, kur randasi ice 
cream parlor. Pigi remia, 4 kam
bariai pagyvenimui.

‘Kreipkitės
3633 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 3564

PARSIDUODA grosernė ir deli
katesen krautuvė, kurioje parduo
dama dar tabakas, cigarai, kendės 
ir “notions.”

4133 S. Wallace St.
Kampas Root St.

Tel. Boulevard 6617

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, show cases, pigiai. Kainavo 
$650. Renda $35, yra lysas. Geras 
pirkinvs, jei norite dirbti.

GEO. YUTCHES 
1978 Canalport Avė. 

Tel. Canal .2700

PARDAVIMUI laikrodėlių tai
symo visi įrankiai (tools) pigiai. 
Geri kaip nauji. Ateikite nuo 
5 iki 8 valandai vakarais.

JONAS,
9416 Burnside Avė. 

į i
iPARDAVIMUI restauranas, ran

dasi vidųėiniesty, įplaukų $300 į 
dieną, pigi renda, geras lysas, tei
singa kaina greitam pardavimui. 
Pardavimo priežastis — kitas biz
nis. Kreipkitės į Naujienas

Box 524\ i » . . t t

TURIU parduoti savo puiku $275 
vertės Queen Anne Console Viktro- 
lą, vartotą tiktai 3 mėnesius, yra 
daug rekordų, deimantinė adata, 
$65

2502 W. Division St., 2 aukštas 
Tel. Armitage 19811

Naujas 2 flatų mūrinis, gatavas dėl 
apsigyveno 2 po 6 kambarius. Vė
liausios mados įtaisymai. Randasi 
prie Marųuette Parko (Lietuvių 
Klioštoriaus). Kaina $15,800. 2 na
mai ant vieno loto South Side mūri
nis 5 ir 6 kambariai, užpakalyj ant
ras medinis 4 kambarių, elektra, skal
byklos, vanos. Rendos $135. Savi
ninkui reikalingi pinigai, parduos už 
$12,500.

3 flatų mūrinis 3 po 6 kambarius 
ir cottage madinė užpakalyj. Randa
si Brighton Parke. Kaina $12,000.

4 lotai ant Kedzie, vertė $14,000. 
Reikalingi pinigai, 
$11,000.

Turime 10 farmų ir daugybė biznių, 
mainysiu ant namų. Kas norite 
pirkti, parduoti ar mainyti, atsišauki
te pas mus, gausit teisingą patar
navimą.

Elta Commerce Co., 
3251 So. Halsted St., 

Tel. Yards 1234

PARDAVIMUI krautuvė, 
smulkių daiktų ,rašymui popie- 
ros, žaislių ,Ice Creamo, ciga
rų, cigaretų.

MARIE PULEIKIS,
3528 S. Halsted St.

PARDAVIMUI lova ir šėpa 
už $35.

Kreipkitės
6219 S. Califomia Avė.

GiROSERNe, pirmos klesos, 
pardavimui, senai įsteigta, pi
gi renda, gyvenimui kamba
riai, 5 metų lysas, bargenas.

2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI piąnas tinkamas 
Icekriminej, restaurante, 2 Ice boxiai, 
tinkamas, mažoj bučernčj grosernėj. 
Rendai Storas su gyvenimo ruimais 
geroj vietoj.

Kreipkitės
5252 So. Artesian Avė.

Tel. Prospect 3590 »

PARDAVIMUI grosernė ir 
rūkytos mėsos krautuvė. Biz
nis gerai išdirbtas. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4617 So. Honore St.

NAMAI-ZEME
RETAS BARGENAS

Pardavimui Road House, Wheat- 
field, Ind. 14 kambarių ir nesvaigina
mų gėrimų Annex, su rakandais ir 
visais prirengimais, kaina $5,000, pi
nigais $2,000, kitus išmokėjimais.

VICTOR L. SCHLAEGER 
8821 Commercial Avė., 

Phone South Chicago 0764

PARDAVIMUI 6 kambarių 
l>/2 augšto cottage, pinigais 
$1,000, kaina $6,500. Geriausis 
pirkinys, .

5923 So. Robey St.
Tel. Diypfs^y 1971

PARDAVIMUI 2 flatų namas, skie
po lubos pleisteriuotos, 5-5 kambarių, 
platus lotas, naujas namas, aržuoli- 
niai trimingai, garu šildomas, netoli 
63 St. ir Kedzie Avė. Kaina $16,000, 
pinigais $5,500, kitus po $55 į mėnesį.

SECURITY REALTY CD.,
10 S. La Šalie St., 

Rm. 624.

PARSIDUODA naujas 2-jų augštų 
muro namas 5 kamb. viršui ir 5 že
mai, visi kieto medžio trimingai, 
karštu vandeniu šildoma; 2 karų mu
ro garadžius su vandeniu, suromis ii 
šviesa.

6154 So. Mozart St. 
arti 62 St.* l

■X—.---- - ■
120 AKRŲ farma pardavimui, 

derlinga žemė, geri budinkai, 
netoli nuo mokyklos ir mieste
lio, parduosiu pigiai greitam 
pirkėjui. J. F. Kostohryz, Box 
26, R. 1, Melrose, Wis.

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinis namas. Elektra, va
nos ir kiti pagerinimai. Kaina 
$2,300.

5629 W. Kilborne Avė

PARDAVIMUI namas su 
bizniu; namas dviejų aukštų 
muro ir ęottage užpakaly. Taip
gi krautuvė kendžių ir kitokių 
dalykų. Parduosiu sykiu.

2043 W. 21 St.

PARSIDUODA muro 2 flatų 
po 4 kambarius namas. Beiz- 
mentas, vanos, elektra, gasas, 
viškos su grindim.

5530 S. Albany Avė.
• 4 Ist f'L

PARDAVIMUI haihas ir delicate- 
ssen krautuvė. 4 ruimai pagyveni
mui užpakalyje. Prie strytkarių li
nijos, gasas ir elektra, įtaisymai 
moderniški. Atsišaukit

Wm. W. Tyrrell, *
4558 S. Wood St.

Tel. Yards 5345

PARDAVIMUI krautuvė. nauja 
vieta, tinkama grosernei ir bučer- 
nei, $2000; 11 kambarių rezidenci
ja, elektra, garadžius, 6 lotai, na
mas 3 metų senumo, $4800. J. Kar- 
vasek. Išlipkite prie .lustice park, 
eikit 1 bloką, pasukit į kairę, 3 
namas.

parduosiu už

PARSIDUODA 6 kamb. mū
rinis namas ir 2-jų karų mūri
nis garadžius, saulės kambarys, 
“Fire place” book cases, miega
mas porčius; namas yra vė
liausios mados, 2-jų metų senu
mo ir randas dailioje vietoj arti 
Mafquette park ir Kedzie Avė. 
Parsiduoda labai pigiai $8250. 
T. Prospect 7107 6438 S. Troy st.

7701 FIELDING AVĖ. kampinis 
mūrinis namas, 2 flatai ir 1 krautu
vė, furnace šildomas, renda $1440, 
kaina $9500, pinigais $450, kitus iš
mokėjimais.

R. F. MUELLER,
29 So. U Šalie St.,

. Klauskite Cooke.

TIKRI BARGENAĮ
2 fialai 4—4 kainb. muro namas 

su besmantu ir bungalow stogas, 
elektra, vanos ir kiti patogumai. 
Kaina $7250, įmokėti $2000, arba 
kas turi lotą priimsiu už pirmą 
įmokėjimą. Namas yra Brighton 
Parke. Skubėkit būti pirmas.

2 FLATAI 4— 4 kainb. namas, 
cementiniu pamatu, elektra ir kiti 
patogumai. -Kaina $4500.

Taipogi mes turime lotų, farmų 
ir biznių ant pardavimo ir mainy
mo visose dalyse. Viršminėtais rei
kalais visada kreipkitės pas mus, 
o busite pilnai užganėdinti.
J. N. Zewert & Company 

4377 Archer Avė.
South west corner Archer

& Kedzie Avės.

UKft
Iš priežasties, jog turiu dvi, par

duosiu vieną savo ūkį, 86 akrų 
derlingo juodžemio, 60 akrų dir
bamos, 15 akrų ganyklos, 5 akrai 
girios; sodas, geri budinkai, upe
lis bėga per ganyklą, P/2 mylios 
nuo miesto, prie žvyruoto kelio ir 
mokyklos. Labai linksmi vieta, lie
tuviais apgyventa, 30 akrų gero 
šieno, kaina 3,800 dol., įmokėti 
$1,200; jei negalima paimsiu ma
žiau. Tolesnei klauskit savininką.

S. B. 1).
262 Pine St., Muskegon, Mich.

5 KAMB. mūrinis bungalow, la
bai moderniškas, pabudavotas tik
tai metai atgal; karštu vandeniu 
šildoma, ugnavietė, knygų šėpa ir 
sun parlor. Kaina $6,800, išmokė
jimais. Savininkas,

6927 So. Claremont Avė.

PARDUODAME ir mainome ant 
namu farmas įvairiose vietose valsti
joje Illinois, kokybė žemės gvarantuo- 
jame, nes žemė ištirta per visiem ži
nomą gerai patyrusį agronomą p. D. 
B. Pratapą. Kainos sulyginamai su 
kitom farmom panašios rųšics yra 
žemos ir lengvai įperkamos.

FARM BUREAU,
Del platesnių žinių kreipkitės pas 

M. M. DŪDAS,
3137 W. 3$ Place, Chicago, III. 

Tel. Lafayette 1360.

PIRKIT NUO SAVININKO
Pardavimui 3 bizniavi lotai prie 

Western Avė. ant 69 St., N. E. 
kampas ir 2 lotai ant Western Avė., 
prie 82 St. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
2033 W. 21 PI., 

Phone Canal 4982 
______________ ______________________ t___

EXTRA BARGENAS .
PARDAVIMUI lotai, 33 pėdų 

platumo, ant 103 Place tarp 
State St. ir Perry Avė.

Kreipkitės:
W. C. WOOD 

John Buika
Parkway bldg.

11055 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, po 6 ir 6 kambarius, karš
tu vandeniu apšildomas. Moderniš
kas namas.

Agentai neatsišaukit.
3224 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų bizniavus 
mūrinis namas; arba mainymui i 
cottage, bile koki biznį arba lotą.

Engei and Evanuk Co.
4358 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 0797

PARSIDUODA bizniavas namas, 
3 pagyvenimai ir biznis — bučer- 
nė ir grosernė. Namas 
sios mados. Cash 
$11,000, arba sutikčiau 
gyvenamo namo.

Tel. Englewood 
6530 So. Robey

yra vėliau- 
reikalinga 

mainyti ant

6821. 
St.

CICERO BARGENAS
Dviejų flatų naujas murinib 

namas, 5—-5 kambariai, garu 
apšildomi, visi naujausi įtaisy
mai, parsiduoda labai pigiai; 
reikia įmokėti du tūkstančius 
dolerių.

3352
Tel.

Surumskis & Co.
So. Halsted St. 
Boulevard 9641 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 aukštų 4 gyveni
mų mūrinis namas, lietuvių kolioni- 
joje. Namas geras ir kaina ne
brangi.

Kreipkitės prie savininko
5252 So. Artesian Avė

- - yu11 r - v -

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, Pirklyboa 
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 i visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St„ Chlcaga. 
(kampas 88-ėios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

PARiDAVIMUI mūrinis na
mas, yra elektra, gasas, kaina 
$4500. Atsišaukite tuojau, nes 
tai yra labai didelis bargenas. 
' J. Zaruba

3251 Normai Avė.PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne 2050 W. 22 Str. už tikrą pasiūly
mą gulima nupirkti ir su namai. Biz
nis gerai išdirbtas, randasi lietuvių 
apgyventoj apielinkėj. Parsiduoda 
dėlto, kad turiu 2 bizniu. • Taipgi mai- 
nyčia ant namo ar loto . Atsišaukit 
pas savininką.

2210 W. 22 Str.
viui, kuris turi gerą vardą tar
pe savo tautiečių. Yra gera 
proga išsidirbti puikią ateitį.

RENDON kambarys dėl vie-j Pasi matykite su Mr. Gregory, 
no vaikino; kambarys garu 14 E. Jackson Blvd. Nedėlioj 
šildomas; yra visi paranku- nuo 10 iki 4 po pietų, arba pa-jkiu parduosiu ir rakandus, viskas, už 
niai ir garadžius.

6004 S. Bishop St.

Kreipkitės
5944 So. Mozart St. 

Tel. Prospect 4265
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, visokių tautų apgyventa vieta, 
yra 4 puikus kambariai, garadžius, 4 
metų lysas ,rendos $45 į mėžnesį. Sy- - - - - « - • - - M

įtuvr i-" | kiu paniuu.MU ir laaaimun, vmivas. uZ

nedėlio vakare. Phone Harri- 13760..Atsišaukite 
son 1740a 8856 Lowe Ave»

PARSIDUODA
Golden Malt Extract Co. patentai 

ir stakas, apart to yra kendžių, Ci
garų, Ice Cream ir kitko. Taipgi du 
automobiliai, biznis išdirbtas per 5 
metus.

1386 So. Cicero Avė;

PARDAVIMUI du lotai prie vie
nuolyno ant Clermont Avė., blo- 
duosiu už $200, iš agentų nepirksi- 
kas nuo Western Avė. ir 69th. Par- 
te nė už $1600, arti prie karų li
nijos. Priežastį patirsite ant vietos. 
B. Linauskas, 1441 So. 49 Ct., 
Cicero, antros lubos.

PARDAVIMUI 8 kambarių medine 
cottage, furnace šildoma, 50 pėdų lo
tas, didelė barnč, pigiai už 
gus, $5500.

2322 Kirkland Avė. 
netoli 22 St. boulevaro. Šaukit 

ninką Prospect 6358.

pini-

savi-

PARDAVIMUI (Cottage) 4 ruimų 
ir bungalow G ruimu ant laukų greta 
miesto arti karų linijos. Namai ge
ri, arti mokyklos ir bažnyčios.

Kreipkitės
8906 W. 62nd St.

-PIANO LEKCIJOS
Norinti išmokti pianą skam

binti, dideli ir maži/ Mes išmo
kinant ir suteikiam geriausias 
informacijas. Musų mokiniai 
greitai pasiekė tikslo. Visados 
kreipkitės

P-le Margareta Radavičiute
5252 S. Artesian Avė.

Tel. Prospect 3590
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(Loebas ir Leopoldas) Protone u rozai ir protoanalyza

Dr. Al. K. š. Margelis.

Į skaitytojus
šitas raštelis, kaip jus patys 

matysite, yra lyg ir paskubo
mis, taip sakant, ant greitųjų, 
parašytas. Mat, šitoje srity 
(protoneurozų ir protoanaly- 
zcs) pusėtinai didelį raštą gami
nu, taigi šitokių painių klausi
mų visai nė manyte nemaniau 
trumpame, kaip šitas, rašte 
kliudyti. Tik dabar ve ėmus 
ir aikštėn iškilus stačiai negir
dėtai žmogžudybei, pa, ii’ žmo
nėms šita žmogžudybė labai gi
liai susidomėjus, noroms neno- 
roms nusitariau kadir šitą 
trumpą ir nevisai tobulą raštelį 
protoneurozų ir protoanalyzos 
klausimais parašyti.

Tai viena, o antra, tai rašiau 
dar ir dėlto, kad nekurie žmonės 
pradėjo apie šiuodu žmogžud
žiu visokių niekų prišnekėti. O 
jau tie biedni (sveiku mokslu!) 
“Draugo” redaktoriai, tai, tar
tum visai lygsvaros netekę, pra
dėjo net visai nekaltus žmones 
“parsidavime” įtarti. Ar tai ne
stebėtinas daiktas, kad ve ir 
tokie žmonės, kaip “Draugo” 
redaktoriai, kurie veikiausiai 
nė ragauti nėra, ragavę proto 
mechanikos anatomijos, fiziolo- , 
gijos, patalogijos ir šiaip jau 
visokių funkcijinių iškrypimų 
(protoneurozų), drįsta, klausy
kis, pilna burna šnekėti net ir 
apie tai-, ar tokie komplikuoti 
proto iškrypimai, kokius, beabe- 
jo, ir Loebas ir Leopoldas turi, 
yra tikri ar tiktai “parsidavė
lių” pramanyti! x

Pagaliau, labai galimas daik
tas, kad ne visi iš musų sekė
me šitos baisios žmogžudybės 
laikraščiuose aprašymus, taigi 
ne visi ir žinome, kaip ten ištik
rųjų viskas atsitiko. Užtat im
siu ir nors trumpai visą epizodą 
čia atpasakosiu.
Trumpa šitos baisios žmogžu

dybės istorija.

šį pavasarį Chicagoje 
puolė vieno milijoninko trylikos 
metų vaikas. Beeidamas iŠ mo
kyklos namo, dingo, rodos, lyg 
butų ugny sudegęs. Visų supul- 
ta ieškoti- Tik štai gauna vaiko 
tėvas laišką, kad, girdi, nieko 
pikta su tavo vaiku neatsitiks, 
jeigu tik tu išpildysi musų rei
kalavimus. Ir tenai paduoti ma
ždaug šitokį reikalavimai: Pa
imk su savim dešimt tūkstan
čių dolerių ir ateik į tau nuro
dytą aptieką. Nieko nesakyk po
licijai, nes tada tai jau ištikrųjų 
tavo vaikas žus.

Tėvas pasiėmė kiek reikia pi- 
niprų ir jau buvo beeinąs kur į- 
sakyta, tik štai apsižiūrėjo, kad 

adresą pamiršęs. Besirūpinant 
ką čia toliau bedarius, urnai atė
jo žinia, kad jo vaikas atrasta 
kur tai už miesto —- nužudytas: 
galva pramušta, drabužiai nuvil
kti, veidas šiek tiek kliorine rū
gštimi sugadintas

Dabar jau nejuokais 
žmogžudžių ieškoti, juo labiau, 
kad ir Chicagos policijos virši
ninkas, ir nekurie dienraščiai, 
ir pagalios patsai žuvusio vaiko 
tėvas pažadėjo gan dideles do
vanas tam, kas nurodys žmog
žudžius.

Pulta ant mokyklos, kurioje 
vaikas mokėsi, mokytojų. Du 
mokytoju suareštuota, visaip 
kamantinėta, net ir negailestin
gai kankinta, vis dėlto nieko ge
ro neišgauta.

žmogžudžių nelaimei, netolie
se vaiko lavono atrasta akiniai. 
Subrusta peržiūrėti akinių par
davėjų rekordus. Ir surasta, kad 
tūlas akinių pardavėjas nelabai 
senai buvo pardavęs tuos aki
nius vienam milijoninko sunui-

Dabar jau ištikrųjų atrodė, 
jog siūlo galas policijos naguo
se. Ir žinoma, kad detektivams

pra-

šokta

tik to įy reikėjo. Tuoj suareš
tuota netik šito milijoninko sū
nūs, kurs tuos akinius pirko, 
bet ir jo geras draugas — kito 
milijoninko sunūs.

Nekurie Chicagos dienraščiai 
papliupo žiniomis, Kad žmogžu
džiai surasti. Tai labai turtingų, 
gyvai milijoninkų vaikai, dargi 
ir Chicagos Universiteto stu
dentai-

Bet kasgi čia tau norės tikė
ti, kad ve milijoninkų tvaikai, 
dartės ir universiteto studentai, I 
suloštų ligi šiol negirdėtų žmo
gžudžių rolę. Pasipylė protestai. 
Ir suareštuotųjų tėvai ir jų gi
minės griežtai reikalavo proku
roro, kad tasai tuojiįus paleistų 
žmogžudžius. Net ir šiaip jau 
žmonės piktinosi prokuroro ir 
dienraščių darbuote. Žinau ge
rai, kaip vieną rytą pasirodžius 
tūlame dienrašty žiniai, kad vai
ko žmogžudžiai nejuokais suim
ti, būtis studentų 
su kuriais aš tada 
ugnimi spiaudė ant 
čio, kad jis, girdi, 
jomis besiverčiąs, 
skaitytojus kiek 
mulkinąs. Jie labai didžiavosi ki
tu dienraščiu, kuris vos tik kė
lės eilutes, ir tai labai hbejo- 
damas, apie žmogžudžius parašė 

Bet kas policijai galvoj, kaip 
kas apie suimtuosius ir ją pačią, 
pagaliau, ir dienraščius šneka. 
Ir policija nepaisydama, ar tai 
milijonininkų vaikai ar keno ki
to, pradėjo ne juokais juos ka
mantinėti, kvosti. Pirmiausiai 
vienas, o paskui ir kitas, lyg tai 
norėdamas šitam atkeršinti, vis
ką prisipažino.

Ir išėjo aikštėn baisus, bet sy
kiu ir labai įdomus šito visokių 
įvairenybių kupino gyvenimo 
epizodas.

Štai jo paties svarbiausieji 
elementai:—

Dviejų Chicagos milijoninkų 
vaikai, apie devyniolikos metų 
amžiaus, abudu Chicagos Uni
versiteto studentai, per kelis 
mėnesius galvas suko, kaip čia 
pradėjus nekuriu milijoninkų 
vaikus žudyti, — žudyti taip, 
kad niekas nieko nežinotų, kaip 
mes, lietuviai, sakome, kad nė 
lap^ nelotų.

Nepaisant jau kitos jųdviejų 
plano dalies, itin baisi yra ta, 
kad juodu manė žudyti vaiką po 
vaikui. Vadinasi, jeigu tik pa
siseks saugiai apsidirbti su pir
mutiniu, tai paskui jųdviejų na- 
gan eis ir antras ir trečias ir taip 
toliau.

Bet kaip ir tyčia ne 
džių, bet tėvų laimei 

žmogžudžiai suimti.
Dabar dirstelėkime, kaip juo- 

du pirmąją — iš eilės — žmog
žudystę atliko.

Nusipirko laiškams rašyti po- 
pieros ir konvertų. Nusipirko 
kaltą (juodu manė, kad kaltas 
yra labai atatinkamas įnagis 
vaikus žudyti) ir tam tikro au
deklo, kad ve vieną šito kalto gar- 
lą apvyniojus, kad butų sma
gu paimti, kad delno ne sudras
kytų. Nusipirko chliorinės rukš- 
ties, kad vaiko veidą taip sudar
aus, jog niekas jo nepažintų. 
Pasirendavojo automobilių (dėl 
atsargos, nes savo locnų apie de
šimtį turėjo), na, ir pasileido po 
gatves atatinkamos aukos ieš
koti.

Pasirodė betgi, kad netaip 
engva sučiupti vieną iš tų, ku
riuos buvo savo tikslui nusisky- 
rę. Tad ėmė tą, kuris jiems po 
kojų pasipynė. Šitas vaikas ėjo 
iš mokyklos namo, juodu susto
jo prie jo ir pavadino automobi- 
liun. Vaikas, nors ne labai no
rėdamas, nes visai netoli jo na
mai, vistiek mašinon įšoko. Vie-

jis turės nemažai proto vartoti. 
Tačiaus paukštis proto neturi. 
Jis visa tai atlieka instinktyviai. 
Jis dirba pagal jėgcs, kurią jis 
atsineša į šį svietą iš savo tėvų. 
Tai grynai akla jėga, vis dėlto ji 
akstimi organizmą prie tokio 
darbo, kuris išddoda inteligen- 

| tini (išmintingą) rezultatą.
Tai tiesa, bet vis dėlto nereiš

kia, kad vifli niusų instinktai 
p''.veldėti, vadinasi, kad mes 

juos visus i šį svietą ateidami su 
savim atsinešam. Instinktai gali 
būti ir įgytininiai. Ana ve Pie
tinės Juros Salose yra tam tik
rų paukščių rųšis. K ei šiose sa
lose nebuvo kačių, tai šitie pau
kščiai krovė lizdus stačiai ant 
žemės, bet kaip atsirado katės,

..i .— • . , . • i •

ir daktarų, 
kalbėjausi, 

to dienraš- 
tik sensaci- 
na, ir s^vo 

įmanydamas

išejo:

nas tuoj smogė vaikui su kaltu 
per galvą, užkimšo burną — vai- 
kas mirė.

Tai atsitiko jiems atvirame 
automobiliuje bevažiuojant kur, 
rodos, gana tirštai žmonių yra. 
Vienok jų laimei — niekas nie
ko nepastebėjo.

Kad dar buvo dienos laikas, 
tai žmogžudžiai važinėjo ir lau
kė, kada sutems. Bevažinėda
mi išniko. Sustojo jrnie vienos 
valgyklos, mašiną palikę su ne-: 
gyvu vaiku, nuėjo valgyti. Valgė! 
labai gardžiai.

Sutemus, nuvežė vaiką už 
miesto, visai nurėdė, apipylę jo 
veidą chlioriho rakštim, Įvertė 

į griovį ir nuvažiavo namo. į
Dabar išsiuntė vaiko tėvui I , 

laišką, reikalaudamį dešimt tu-Į tai jie pradėjo statyti savo liz- 
kstančių dolerių ir įspėdami, 
kad jeigu tik jis pinigus prista
tys ir policijai nepraneš, tai vai
ką atgaus ir gyvą ir sveiką.

Ant rytojaus nuplovė kruviną 
automobilių, sukavojo viską, kas 
reikėjo, jų supratimu, sukavoti, 
na, ir užsiėmė savo kasdieniniu 
darbu: mokslu ir sportu. Laikė 
kvotimus universitete, gerai at
sakė į klausimus, kvotimus per
ėjo su nemenkais laipsniais. Nie
ko nepaprasto tomis dienomis jų 
elgimuose niekas nepastebėjo. 
Tai buvo — paprastomis akimis 
žiūrint — taip jau normalus 
vaikėzai, kaip ir visada.

II.

Irius medžiuose.
I Imkime dabar žmogų. Prade- 
I khne nuo kūdikio.
i Visų pirmiausiai, besivystant 
I kūdikiui motinos gimdoje, rei- 
Įkia žinoti ,kad jis ne tik anato- 
I miškai pareina visus tuos ate
ivius, kokius jo pratėvių pratė- 
Iviai perėjo pirma jie iš žemes- 
Įnių (stačiai viencėlinio gyvunė- 
llio!) gyvūnų, išsivystė, bet ir 
Į fiziologiškai ir protologiškai 
I (psychologiškai). šimtų tukstan- 
I čių metų žmogaus pasąmony pa- 
Ityrimai, mokslas, beabejo, ne- 
I stovi visai nuošaliai nuo tik-ką 
I užgimusio kūdikio. Kūdikis, tei- 
Isybę sakant, yra pilnas, yra ku- 
Ipinas šitokių patyrimų. Tik jie 
lyra jo pasąmony sukrauti. Va
idinasi, jie neturi apie juos są
monės; jis jų nepažįsta, nežino, 
nesupranta. Tai jo instinktai, 
tai jo turtas, tai jo įnagiai, su 
kuriais jis kovoja už būvį pate
liai, pakeliai protas neateina jam 
į pagalbą. Jis veikia, automatiš
kai. Jame randasi begalės tų 
ypatybių, kurias turėjo jo pra- 
tėviai; šitos ypatybės yra vei
kiančiąja jėga (motyvu), kuri 
pastumia jį prie * būtino tikslo, 

,paveizdan, kaip maisto reikala- 
į vilnas.

Tačiau ir užaugęs žmogus yra 
kupinas instinktų. Skirtumas 
tik tame, kad dabar žmogus gali 
bent dalį šitų instinktų valdyti. 
Jame dabar eina nuolatinė kova 
tarp instinktų ir tos jėgos, kuri 
kontroliuoja instinktus. O tai vis 
dėl to, kad lygsvarą palaikius.

žmogus ant tiek jau spėjo 
pralenkti savo protėvius — gy
vulius ir laukinius žmones — 
kad jis savo instinktais vartoja 
visai nebe tuos įnagius, kokius 
vartojo jo pratėviai. Ar gyvu
lį, ar lliuRinį žmogių, ar civilizuo
ta žmogų instinktai verste ver- 

bet tik dėlto, kad šaltis pa-1 £įa kovoti už būvį. Kad ispil- 
i reikalavimus, 

ar laukinis žmogus

KAIP MES INSTINKTUS SU
VALDOME IR PAKENČIA
MAIS (DRAUGIJOJE) ŽMO

NĖMIS PASIDAROME

Dabar, prieš pradėsiant šių
dviejų jaunų žmogžudžių protą 
analyzuoti, būtinai reikia su ne- 
kuriais dalykais gerai susipažin
ti. Pradėkime nuo instmkto.

Instinktas
4

Žiūrint į viencėlinį gyvūnėlį 
(amebą), kaip jis plaukioja, su
sitikęs su vienu daiktu, nuo jo 
šalinasi, su kitu, jį savaip paima, 
—tuoj pamatai kadir šitame la-| 
bai paprastame gyvunėlyj griež-! 
tą pasirinkimo jėgą: imama tai, 
kas patinka, neimama tai, kas! 
nepatinka.

Daleisti tačiaus, kad šitas 
viencėlinis gyvūnėlis turi protą, 
tūri valią, absoliučiai negalima. 
Jo susitikimas ir pasielgimas su 
svetimu daiktu vienaip ar kitaip, 
reiškia tiktai instinkto darbą. 
Tai fizinis arba, da geriau sa
kant, fiziko-chemįnis aktas.

Paukščiai lekia į šiltus kraš- ] 
tus ne dėlto, l^ad jie žino “ką da

rą”, I 
akstiną jų instinktus veikti. Bet |džius instinktų 
nereikia būtinai vientik išorinio gyvulys 
(išlaukinio) akstino, arba stirnų- vartoj a sav0 rankas, kojas, dan- 
lo, kadangi akstinas gali kilti ir tis; gi civilizuotas žmogus var- 
vidu j e. štai pavy zdis: J aunas to j a mintijimą.
paukštis stato pirmą savo gyve- žinoma gerai, kad instinkto 
nime lizdą. Suprantamas daik- pastumėtas žmogus ką nors 
tas, kad jis pirmiau tokio darbo veikti, veikia staigiai, urnai, be 
nedirbo, taigi nei praktikos, nei apsvarstymo, tarytum tas jo vei- 
žinojimo apie jį neturi. Vienok kimas butų visai palaidas: be 
jis padaro darbą taip jau gerai, mažiausios kontrolės. Tąčiau 
kaip ir seni paukščiai. Tėmyki- paakstintas ką nors
me šitą paukštį ir patirsime, kad veikti žmogus, veikia lėtai, su 
jis ir antrą, ir trečią, etc., lizdą [apsižiurėjimu, apsvarstymu, vie- 
nei kiek geriau i 
pirmąjį. Planas, 
nys ir tikslas bus vis toks pat.

Kaip iš arčiau prisižiurai į 
paukščio darbą ir jo darbo davi
nius, tai ištikrųjų atrodo, kad 
jis yra nemenkas 
Tiktai žiūrėkite: 
tam tikrą materijolą lizdo sie
noms padaryti, tą viską gerai 
sulipdo, paskum vidurį lizdo iš
kloja minkštu materijolu, ro
dos, kad geriau ir nereikia.

Tegu bando žmogus šitą darbą 
padaryti, tuoj pamatysime, kad

nepastatys už nu žodžiu tariant, veikia lygiai 
darbas, davi- taip, kaip šaltas protas reikalau- 

Įja.
žmogus ne tiktai turi tuos 

instinktus ,kuriuos jis į šį svie
tą ateidamas su savim atsineša, 
bet dartės ir galybes tų, kuriuos 
jis čia pat išsidirba, šitie dirbti
niai, arba įsigytiniai, instinktai, 
tiesa, nėra lygiai toki, kaip atsi
neštiniai, arba prigimtiniai, vis 
dėlto jie yra labai panašus. O 
tai yra įpročiai. Kadangi įpročiai 
Aėra tikrieji instinktai, tai yra 
pamato manyti,, kad jie bene tik

“meisteris”, 
jis surenka

bus netiesioginė paveldėtų in
stinktų išreiška ar,, gal būt, kac 
tai yra lyg ir nepastovus, silpno
ki įgytiniai instinktai.

Dabar pusėtinai giliai panag
rinėję instinktą, galime be bai
mės duoti jam ir atatinkamą de
finiciją, arba apskelbimą (api
brėžtį). Instinktas yra tokios 
rūšies reiškinys, kuris atsiliepia 
urnai, be pasirinkimo, be jokios 
atodairos, tiesiog einąs prie savo 
siekio.
• Da vieną kitą žodį tariant, 
matome, kad instinktas daug 
skiriasi nuo proto. Jis yra ak
las. Jis yra būtinas. Prieš jį 
neina apsvarstymas jo veikimo 
pasekmių, kaip tai kad yra su 
protu. Instinktas nereikalauja 
patyrimo; j is nepaiso pažangos; 
jis nedaro jokio patobulėjimo. 
Protas, kaip žinome, veikia šal
tai, palengvėle: pirma apsvars- 
toma, o paskui dirbama. Štai ko
de! sveiko proto žmonės visados 
yra nuosaikus, taktingi, turį ge-

jro pasisekimo. Jie iškalno ap
svarsto savo žygių, davinius. Ka
dangi instinkto vedami žmonės 
yra be takto, be nuosaikumo, be 
apsvarstymo savo žygių, pilni vi
sokių nepasisekimų.

Nereikia tačiau manyti, kad 
instjnktai yra mažos dėl musų 
vertės, žmonių išsitobulinimas 
yra dar baisiai toli nuo to laips
nio, kur bus galima su mažesne 
suma ir mažesnio intensyvumo 
instinktais apsieiti. Iš teisybės, 
juk dauguma žmonių tik instink- 
taik gyvena. Jie maža ką šita
me sviete pasiekia. Ir jeigu ne 
atsineštinis turtas — instinktai 
—tai tik vieni dievai težino, kaip 
dar jie visai gyventi galėtų!

Daugumą kasdieninių darbų 
mes atliekame instinktyviškai. 
Motyvai, kurie priverčia mus 
vienaip ar kitaip daryti,, daugu
moje yra visai mums nežinomi. 
Mes veikiame visai mintijimo 
nevartodami arba labai mažai 
vartodami. Kodėl mes pyksta
me, kada mums kas nors nepa
tinka? Kodėl/ mes juokiamės, 
kada mums patinka? Kodėl mes 
geriame, kaip tik norime gerti? 
Kodėl mes dažnai viską išsiple
pame?' Dauguma .žmonių nie
kad nebando šitokiais klausimais 
savo galvą mankštinti. Nebent 
tik tie, kurie filosofuoti mėgsta, 
bando į tokius'klausimus atsa
kyti.

Kasdieniniame paprasto žmo
gaus gyvenime taip mažai proto 
vartojama, kad stačiai nesu
prantama, kodėl mes įpratę sa
kyti, jog “žmogų protas vedžio
ja”; juk kur tai kas logingiau 
išeitų sakant: “žmogų instinktai 
vedžioja”. Kuone visą darbą in
stinktai atlieka, o mes ve pro
tui nuopelnus duodame. Ar tai 
ne juokinga?

instinkt«,s

Prieš pasakant, ką reiškia ego 
instinktas, reikia visų pirmiau
siai iškelti aikštėn gerą pavyz
dį.

Imkime kūdikį, žinoma, prieš 
atėjimą, taip sakant, į šį svietą. 
Į jo primityvio gyvenimo aplin
kybes gerai įsižiūrėjus, ištiesų 
jos atrodo gana pavydėtinos. 
Jam nereikia nė valgyti, nė kvė
puoti, nė kiti butini gyvam daik
tui reikalai atlikti, — žodžiu 
sakant, jam nieko nereikia dary
ti. Viskas, kas tik reikia dėl jo, 
padaryta. Jis plaukioją tam 
tikram^ skysčiuje, kur nei šalta, 
nei karšta, nei kieta; kur nei 
motyvai, nei geidimai, nei skaus
mai, nei antipatija (neapykanta) 
jo visai nekliudo. Viskas dėl jo 
padaryta; viskas su juo, dėl jo 
ir už jį. Ot, tai biskį gyvenimas!

Bet štai kūdikis ima ir į šį 
svietą ateina—užgema. Galybių 
galybės visokių jam nežinomų ir 
neįprastų akstinų jį akstiną. Iš- 
vidaus — pilvas ramumo neduo
da, taigi kūdikis maisto (riks
mu) prašo. Vadinasi, jame da
bar pasireiškia geidimo jausmas.

Išoro — daiktai, kurių jis dasi- 
lyti, jo odą erzina, šviesa akis 
erzina, visokį balsai ausis erzi
na, gi oras netik jo nosį, burną, 
plaučius, bet ir visą paviršių er
zina. Jame dabar pasireiškia 
nesmagumo (skausmo) jaus
mas.

\Kudikis dabar turi susipažin
ti su pasauliu apie save. Tūks
tančiai visokių įspūdžių tartum 
verste į jį verčiasi. Jis turi į vi
sa tai atsiliepti, kitaip jis nie
kad prie jų nepriprastų.

Tarp kudikid ir pasaulio da
bar ištiesų eina nemenka kova. 
Kūdikis (jo instinktais vado- 
vajamas) stoja už tai, kas jam 
priprasta, miela, smagu, gi pa
saulis stoja už tai, kas kūdikiui 
nepriprasta, nemiela ir nesma
gu.

Kūdikis kovą pralaimi. Ir ši
tas jo pralaimėjimas kaip tik 
ant naudos jam pačiam išeina. 
Jis diena iš dienos taikosi prie 
naujų gyvenimo aplinkybių, jis 
susipažįsta ir susidraugauja su 
naujo (jam) pasaulio ypatybė
mis. Jis pradeda priprasti prie 
Visa to, kas išsykio jį erzino. Ir 
prie nekuriu gyvenimo aplinky
bių prisitaiko jis taip gerai, kad 
kas pirmiau tik skausmą 
teikė, dabar jau daug 
teikia.

Kūdikis pradeda 
daiktais susipažinti, 
sakant, ima objektyvuoti (jeigu 
galima taip lietuviškai sakyti, 
tai butų “daiktuoti”). Pirmiau 
jis buvo pilnai savyje užsidaręs: 
tik į save žiurėjo (subjektyva- 
vo). Dabar betgi jis^pradejo “į 
svietą išeiti”, kaip aukščiau sa
kėme “objektyvuoti”.

Kūdikis daug draugų susiran
da. Kėdė, stalas, katė, šuva, žo
džiu — bile daiktas dabar tam
pa j© “diąugu”. Jis su visais 
kalbasi, džiaugiasi, juos personi-' 
fikuoja. O mėnulis tai itin di
deliu jo “draugu” tampa: jis į jį 
žiuri, juokiasi, džiaugiasi ir kai-' 
Basi.

Dabar kūdikis jau gali save 
nuo daiktų, atskirti. Gema idė- 
; a savo “Aš”. Jis dabar jaučia
si, kaip mes dažnai sakome, 
“kas aš”. Jis dabar mato skir
tumą tarp savęs ir aplinkybių, 
taigi pažįsta “Aš” ir “ne—AŠ”.

Vaiko “Aš” nuolat didėja, 
stiprėja. Ir yra už ką. Juk ir 
motina, ir tėvas, ir pagaliau vi
si namiškiai jam visur padeda, 
į jo reikalavimus atsako, jį gina. 
Jis dabar jaučiasi lyg ir kokis 
“carukas”.

Vaikas glaudžiasi prie to, kas 
jam patinka. Tai meilės jausmas 
jame pasireiškė. Beeidamas su
sidūrė su stalu, galvą susimušė; 
bando stalui “atsilyginti” — by- 
ką nustvėręs arba ir gryna 
kumščia kerta.į stalą. Tai ne- 
«-I»yl«ar*t:os jausmas jame pasi
reiškė.

0 kodėl jis visa tai daro? Jis 
nežino. Ir kam žinoti, kad jo in
stinktai jo žinojimą pavaduoja. 
Instinktai atsiliepia į stimulus, 
instinktai reikalauja visko, ko 
tik jam reikia, instinktai paragi
na jį vienaip ar kitaip daryti.

Tačiaus, kaip mes visi gerai 
žinome, mes nieko nedarome, 
neveikiame be tam tikro maty- 
vo. Kiekvienas musų aktas turi 
užpakaly savęs varomąją jėgą 
—motyvą. Taigi ir visi tie kūdi
kio veikimai, kuriuos aukščiau 
iškėlėme aikštėn, turi aiškų mo
tyvą—priežastį.

Kūdikio motyvas yra kuogry- 
niausiai tik jo pačio gerovė. Kas 
jam galvo apie kitus. Kas jam 
galvo apie būrį (draugiją), ku
riame jis randasi, ir kuris (bu- 
ris) jo gerove rūpinasi. Jam ru
pi išimtinai tik jo gerovė ir li
kimas, o su kitais, tai “kaip Die
vas davė”.

Ir va šitokis kūdikio motyvas 
yra jo atsarginis, yra jo apsau
ginis motyvas.

Kūdikis betgi nuolatai auga, 
vadinasi, vaiku virsta. Dabar jis

jam 
smagumo

arčiau sū
Jis, taip

kuri žadina jį 
savo idealo: 

kuomi žmo-

pradeda į ateitį žiūrėti. Jeigu jis 
nėra vienas iš paprasčiausių, 
tai yra, tų, kurie tik “loviu ir 
migiu” pasitenkina, jis turi ne
menką ambiciją, 
prie susiradimo 
“kuomi aš busiu,
nėms pasirodysiu, už ką jie ma
ne laikys”. Tokis jo idealas yra 
grynas “ego-idealas”. Jis tik dėl 
savęs rūpinasi, jam tik jo gero
vė terūpi. Tai kuoryškiausi in
stinktiniai motyvavimai.

Matome dabar, kad papras
čiausio vaiko (o tokių yra dide
lė dauguma) inkstintiniu moty
vu yra gyventi ir saugiu būti, 
vadinasi, kad lovys butų visada 
pilnas ir kad migis butų visada 
minkštas. Tai jo pamatinis mo
tyvas, tai varomoji jėga, -kuri 
verste verčia jį rūpintis savimi, 
tarytum, ta akloji jėga žino, kad 
“jeigu tu nesirūpinsi savim, tai 
niekas tavim nebesirūpins”, ši
tas matyvas gali vyrauti jame 
ant visados, reiškia, niekam dau
giau vietos neužleisti, arba jis 
gali būti modifikuotas, vadinasi, 
ir kitiems motyvams organizme 
vietos duoti.

Intelektualinis įdomavimas ir 
troškimas naujų patyrimų yra 
kitas nemenkas instinktinis mo
tyvas. Tik šitas svarbus moty- 
vos ne visuose lygiai veikia. Ne- 
kuriuose jis vos-ne-vos tepasiro
do, gyvena skurdžiai ir užgesta. 
Nekui'iuose yra vidutinė jėga. 
Bet yra tokių, kuriuose šitas mo
tyvas didžiausią vietą užima. To
kių instinktinių motyvų vaikai 
gali išaugti į tokius tyrinėtojus, 
neperstojančiai naujų dalykų 
j ieškotojus, kaip buvo garsusis 
Darvinas, arba į tokius vis naujų 
dalykų, patyrimų j ieškotojus, 
kaip šitie negirdėti jauni žmog
žudžiai. Kiekvienas geras daik
tas gali dirbti dėl gero ir. dėl 
blogo. Taip yra ir su instinkti
niu motyvu.

Čia mes įkišome “intelektą”, 
tai gali kas manyti, kad instink
tui vietos nebeliko. Ne, čia in- 

Istinktui vietos užtenka. Intelek- 
tualis įdomavimas ir troškimas 
naujų patyrimų nėra intelek- 
tualis motyvavimas kaip kam 
gali atrodyti, bet tiktai instink
tinis motyvavimas. Juk iš tei
sybės čia instinktinė jėga žadina 
intelektą, o ne intelektinė. Paga
liau, argi mes jau nebežinome, 
kaip beždžiones ir kitoki gyvū
nai įdomauja ir ieško vis naujų 
patyrimų.

Troškimas būti galingu, pasi
rodyti “kas aš” — kitas stam
bus instinktinis motyvas. Tai 
yra ryškiausias ego instinkto 
motyvas. Kadangi gerai žinome, 
kad niekad savo “didybės” nega
lima taip patenkinti, kaip tada, 
kada “tavęs ,kas nors bijo”, tai 
ve net silpnas vaikas bando 
“pabaidyti”, na, ir savo “didy

bę” parodyti. 0 jau užaugęs ir 
savo ego instinkto nesuvaldąs 
žmogus, tai baisiai puikiai jau
čiasi, kada jis kerta kitam į žan
dą, o tas ašaromis maldauja, kad 
daugiau nemuštų. Jo “galybei 
bei didybei” tada nėra galo; jis 
ištikrųjų jaučiasi, kaip koks Na
poleonas arba Aleksandra Di
dysis arba, pagaliau, kaip Ceza
ris.

Troškimas būti “dideliu žmo
gum”, vaikščioti virš visų kitų, 
kad visi į tave žiūrėtų ir apie 
tave kalbėtų, ir-gi yra nemenkas 
ego instinkto motyvas. Tiktai 
prisižiūrėkime į vaikus, kaip jie 
bando už save prastesnius ir 
silpnesnius kur tai puikesniais ir 
stipresniais pasirodyti. O ką jau 
čia ir bekalbėti apie užaugusius. 
Bet vieni iš užaugusių bando pa
sirodyti savo atletiškumu arba 
inąshimu, giliu įmanymu, vadi
nasi savo talentu; kiti tačiau 
bando pasirodyti savo paveldė
tais turtais, parėdais, formališ
kumais—ceremonijomis.

(Bus daugiau)
l
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Pasakodamas jums, mano 
draugai, šią istoriją, aš visai 
tuo nenoriu parodyti moterų 
klastingumą arba vyrų kvailu
mą. Istorija pati savaime įdo
mi tik kaipo kuriozinis psicho
loginis atsitikimas, kuriuo ga
lima pasinaudoti ir savo gyveni
mui pritaikyti. Bet visų pirma 
aš noriu kategoringai apsidrau
sti nuo visokio apkaltinimo, kad 
tą istoriją aš pasakoju tik norė
damas savo praeities meiliškais 
prietikiais pasigirti, šiandien, 
kai mano plaukai pražilo ir ke
liai susilpo, aš tik gailiuosi ^el 
praeities, šposų ir visai jaiss ne
noriu girtis.

“Tau nėra ko bijotis,’ mano 
brangusai, mielasai vaike”, tarė 
kartą Fane, kai jos vyras ką tik 
namo sugrįžo. . “Vyrai papras
tai tik tol pavydi, kol tam pa
vydui nėra mažiausio pamato. 
Nuo to momento, kai tikrai 
priežastis pavydui atsiranda, jie, 
pradeda nieko nebematyti.”

“Jo veido išraiška yra gan 
keista,” atsakiau aš pusiau 
šnibždomis. “Matomai, jis ką 
nors5 jau pastebėjo.”

“Maiio ,U’angusai, tu neteisin
gai tą išrAY$kų<įvertini,’’ tarėiji. 
“Jo veido išraiška yra rezulta
tas mano išrasto vaisto, kurį aš 
pavartojau, kad ant visados jį 
nuo pavydo išgydžius ir pašali
nus nemalonią nuožiūrą link ta
vęs.”

“Kas tai per vaistas?” — nu
stebusiai paklausiau aš. .

“Tai savo rųšies apsaugos čie- 
pas. Tą dieną, kai aš nutariau 
tave savo numylėtiniu pasirink
ti, aš jam tiesiai į akis pasa
kiau, kad aš tave myliu. Nuo 
to momento aš jam nuolat apie 
tai kartoju. Tu turi priežas
ties, sakau aš, jausti pavydą 
link to jaunuolio.; aš tikrai jį 
visa širdžia myliu; ne mudviejų 
nuopelnas, kad aš neprasiženg- 
siu, tik nuo jo vieno priklauso 
tai, kad aš tau po senovės pasi- . 
lieku ištikima.”

Nuo to laiko man pasidarė 
aišku, kodėl jis, nežiūrint į jo 
malonumą, kartais, kai jis ma
nydavo Jog aš jį nestebiu, žiū
rėdavo į mane su keista užuo
jautos ir paniekinimo šypsena

• veide.
“Ir tu tiki, kad tas vaistas 

gali ilgą laiką veikti?” su nepa
sitikėjimu paklausiau aš.

“Negali būti mažiausio abejo
jimo,” atsake ji su patyrusio 
astronomo pasitikėjimu.

Nežiūrint į tai, aš visgi nela
bai tepasitikėjau jos psichologi
niu anai ižu, kol vieną gražią die
ną sekamas įvykis nepatvirtino 
jos žodžių teisingumą.

Tuo laiku vidurmiestyje dide
lio namo ketvirtame aukšte aš 
turėjau nusisamdęs mažą kam
bariuką ir paprastai visą rytą 
voliodavausi lovoje. Kartą vie
ną saulėtą rytmetį, apie devintą 
valandą, prasiveria durys ir ji 
įeina į kambarį. Aš niekuomet 
nepasakočiau to, kas toliau įvy
ko, jeigu tai netarnautų įrody
mu labiausiai netikėtino • daly
ko, bet visgi išaiškinamo aklu
mu, kuris gali žmogų pagauti.— 
Ji numeta nuo savęs visus be
reikalingus tauleto daiktus ir 
palenda po kaldros. Toliau, ma
no draugai, jus neišgirsite nie
ko dviprasmio arba pikantinio. 
Dar kartą pakartoju, jog aš vi
sai nfeturiu galvoje linksmintii ' J* * A *
jus nepadoriomis istorijomis, —• 
Nespėjo t kaldra paslėpti jos kū
no gražybių,’ ką i p ant laiptų 
žingsniai pasigirdo; pasibeldė į 
cturis, ir tik-tik vikriu rankos 
užsimojimo suspėjau aš kaldra 
jos veidą pridengti, kaip į kam-i

barį įėjo jos vyras. Jis visas, 
buvo prakaitu apsipylęs nuo už- 
lipimo 120 pakopų, bet jo veidas 
buvo linksmas ir žibėjo. ,

“Aš atėjau paklausti tavęs, ar 
kartais tu nenęrėtum su manim,. 
Roebeliu ir Schletteriu pasivaži-; 
nėti. Gelžkeliu mes važiuosime 
iki Ebenhauseno, o iš ten ark-; 
liais į Amerlandą. Tiesa, šian
dien a'Š norėjau namie dirbti’, 
bet nuo pat ryto pati išėjo 
Brukmano jaunesnįjį sūnų ap
lankyti, ir man pritruko kant
rybės tokią gražią dieną namie 

/pasilikti. Luitpoldo kavinėje aš 
sutikau Roebelį ir 'Schletterį, ir 
mes nutarėme pasivažinėti. 
Traukinys išeina 10 vai. 57 
min.”

Per tą laiką aš šiek tiek atsi
peikėjau.

“Tu matai,” šypsodamas 
riau aš, “kad ąš ne vienas”.

“Taip, aš pastebėjau”,

ta-

SU 
daug reiškiančia šypsena atsa
kė jis. Jo akyse pasirodė keista 
ugnelė ir smakras ėmė dre
bėti. Jis svyruojančiai žengė 
vieną žingsnį pirmyn ir sustojo 
ties krėslu, ant kurio aš papras
ta! savo drabužius sudėdavau. 
Ant pat viršaus gulėjo ploni ba
tisto marškiniai be rankęvių. 
Marškiniai buvo pažymėti dviem 
raudonais šilko siūlais išsiūtom 
raidėm. Ant marškinių viršaus 
gulėjo juodos su geltonais ruo
žais šilkinės moters pančiakos. 
Kadangi,niekas daugiau neliu
dijo apie moters buvimą, jo 
žvilgsniai su neslepiamu gašlu
mu buvo įsmeigti į tualeto lie
kanas. ✓

Momentas buvo sprendžia
mas. Dar minutė, ir jis galėjo 
prisiminti, kad savo' gyvenime’ 
jis jau yra matęs tuos tualeto 
daiktus. Nepaisant į nieką, man 
reikėjo nukreipti jo dėmesį nuo 
tų dalykų. To buvo galima at
siekti tik kuo nors nepaprastu. 
Tos mintys, kurios žaibo greitu
mu gimė mano smagenose, pa
stūmėjo mane prie tokio grubi- 
joniškumo, kurio net dabar, 
dviem dešimtim metų praėjus, 
negaliu sau atleisti. Bet tuo lai
ku tas grubijoniškumas tik ir 
išgelbėjo mudviejų padėtį.

“Aš ne vienas”, tariau aš. 
“Bet jeigu tu turėtum nors ma- 
žiausį supratimą apie šio sutvė
rimo gražuma, tu tikrai man pa- 
vydėtumei”.

Tai kalbant mano ranka, ku
ri laikė virš jos galvos kaldrą, 
susispaudė toje Vietoje, kur aš 
maniau esant jos 
reikalui esant butų galima už- 
spaudžiant burną 
šaukti.

Jo gašlus žvilgsniais įsmigo į 
kaldrą, kuria buvo pridengtas 
jos kūnas.

Dabar prisiartina kas tai ne
paprasto, netikėtino. Aš pasitvė- 
riau žemutinį kaldros galą ir 
nutraukiau ją į viršų. Pasiliko 
tik jos galva kaldra- pridengta.

“Ar teko kada nors tokia pra- 
brangą matyti?” paklausiau aš.

Jo akys buvo plačiai išplėstos, 
bet jis matomai pajutę kokį tai 
nesmagumą.

“Taip, taip— turiu prisipažin- 
tavo skonis stebėtinai ge-

burnai, kad

neleisti jai

liausime į’Ameslandą. Tai bus. 
stebėtina kelionė. Ačiū tau už 
pakvietimą”. '

Jis padarė dar keletą pašie
piančių pastabų ir apleido kam
barį. Aš palaukiau prie durų,, 
kol jo žingsniai visiškai nenuti-; 
lo ant laiptų. :

Aš neaprašinėsiu to įtūžimo, 
ir desperacijos, kurioje atsidūrė’ 
po tos scenos nelaimingoji mo
teris. Ji visiškai negalėjo savęs 
suvaldyt ir išreiškė tokią ne
apykantą, kokios aš savo gyveni
me nebuvau matęs. Ant greitų
jų rengdamosi, ji grasino man 
veidą spiauti. Aš, žinoma, atsi
sakiau nuo visokio bandymo tei
sintis.

“Kur tu dabar eisi?”
“Nežinau... gal būt skandin

tis... arba namo... arba, ant ga
lo, į Brukmanus sužinoti apie jų 
vaiko sveikatą — aš pati neži
nau... ’

Antrą valandą po pietų mes 
visi sėdėjome šalia viešbučio po 
medžiais Ebenhausene ir valgė
me vištieną su salotomis. Mano 
draugas, kurio dvasinį stovį aš 
be paliovos stebėjau, nuramino 
mane savo linksmu upu. Jis me
tė į mane reikšmingus žvilgs
nius, trynė rankas, bet nė vienu 
žodžhrneišdavė savo linksmumo 
priežasties. Musų kelionė vyko 
be jokių kliūčių ir apie dešimtą 
valandą vakaro mes jau buvome 
į miestą sugrįžę. Pasiekę stotį, 
mes nutarėme dar vieną resto
raną aplankyti.

“Pavelykite man”, tarė mano 
draugas, “eiti namo ir savo pa
čią atvesti. Ji visą dieną sėdėjo 
prie sergančio vaiko ir įsižeis, 
jeigu prisieis visą vakarą namie 
nuobodauti”.

Kelioms minutėms praėjus jis 
atvyko su ja į sutartą vietą. Pa
sikalbėjimas, žinoma, sukosi 
apie kelionę ir kiekvienas daly
vių bandė kuodaugiausia nebuti- 
nybių pasakoti. Jauna moteris 
nekaip tesijautė, tylėjo ir nė 
kartą į mane nepažiūrėjo. Jo 
veidas dar didesniame laipsnyje 
nei dieną reiškė pergalę. Vie
nok jo triumfuojantys žvilgs
niai dabar buvo labiau kreipia
mi į ją, negu į mane. Atrodė, 
kad jis jautė nepaprastą viduji
nį pasitenkinimą.

Mėnesiui praėjus, kai aš pir
mą kartą viens ant vieno pasili
kau su jauna moterim, ta mink- 
lė man paaiškėjo. Dar kartą iš
klausius jos užmetimų, man da
linai pasisekė susitaikyti. Ji pa
pasakojo man, kad tą vakarą jos 
vyras su sunertomis ant kruti
nės rankomis tokį pamokslėlį pa-

Vyras su pačia jau per dau-; 
gelį metą gyveno nesutikime.. 
Jiedu gyveno viename bute, kar
tais sykiu valgydavo, bet šiaipj 
buvo visai svetiniu viens kitam.’. 
Jiedu buvo labiau svetimu viens; 
kitam, negu skirtinguosę' mies-; 
tuose gyvenantys žmonės.

Jiedu nesikalbėjo* tarp savęs, 
apie du desėtku metų. Niekuo-’ 
met ir niekas nematė jųdviejų 
krūvoje. Niekuomet niekas 
neklausdavo jo apie pačią, o jos 
— apie vyrą. Vyro draugai ži
nojo, kad jis turi pačią, bet nie
kuomet jos nematė. Jųdviejų 
ženatvė buvo prakeiksmas, kurį 
draugija, įstatymai ir prietarai 
užkrovė jiemdviem ant nugaros. 
Prakeiksmas, kurį abu nuolan
kiai vilko, gėdos retežiais su
rišti, negalėdama arba nemokė- 
damu nutraukti juos.

Pirmpradinės jųdviejų nesu
tikimo priežasties niekas neži
nojo: , ta priežastis buvo palai
dota daugelio metų praeityje. 
Bet kadangi jį matydavo kitų 
nioterų draugijoje (kas buvo vi
sai natūralu), tai visa bėda ant 
jo buvo verčiama. Ypač griež
tai tatai tvirtino moterys — 
žinoma, ne, tos, su kuriomis jį 
matydavo.

ra- 
at- 
Jis 
as-

Laikas išlygino labiausia aš
trius momentus ,ir pamažu jų
dviejų gyvenimas išsiliejo į 
mesnes formas. Bent taip 
rodė išlaukinis gyvenimas, 
turėjo savo užsiėmimą, savo
meninius reikalus; ji rūpinosi 
namais ir dukterimi, kuri buvo 
jau susižiedavusi. Tėvas savin- 
gai dukterį mylėjo. Motina dėl 
jos drebėdavo: tai buvo vienin
telis jai artimas sutvėrimas.

Dukters vedybos praėjo gan 
paprastai, , buvo ‘tik artimiausi 
draugai. Tuoj po vedybų duktė 
išvažiavo, namai i>aliko tušti. 
Pasidarė dar nemaloniau, dar 
nejaukiau.

Artimi pačiai žmonės paskui 
tvirtino, kad praėjus mėnesiui 
po dukters vedybų, motina ban
dė nusižudyti. Ją vienok pasi
sekė išgelbėti. Tą atsitikimą 
buvo bandoma paslėpti: kažin 
kodek saužudystė via dar tebe- 

■ skaitoma nedoru dalyku. Rode
isi, kad net vyras apie tai neži
nojo. Jis bent pudavė nežinąs.

Pasitaikė taip, kad kuriam 
laikui man su ta pora prisiėjo 
persiskirti. Bet kai

' metams praėjus, aš juodu suti
kau, -r- dalykų padėtis buvo vi
sai pakitėjusi.

ras padarė kokį tai ženklą, kurį 
ji teisingai suprato. Ji pristū
mė krėslą prje suolo, ant kurio 
aš sėdėjau. . 1

Iki to laiko, aš nepažinau jo 
pačios ir tikrai maniau, kad tai 
gailestingoji seselė. Aš ėmiau 
kalbėti į savo seną pažįstamą. 

’ — Jis yra paralyžo užgautas,
— ramiai tarė aukšta moteris:
— Jus galite paduoti jam ran
ką, jis valdo dešinę ranką, —- 
dagi net rašo. Kalbėti jis ne
gali. /

— Ar senai tai atsitiko? — 
paklausiau aš kiek susimaišęs.

— Beveik metai, — atsakė ji.
— Ir daktarai sako?...
— Mano vyrui jokio pavo

jaus nėra, — vėl ji atsakė— jis 
gauna visa, kas reikia. Aš pati 
jį prižiuriu.

Ligonis sumykė. Ji ramiai iš
ėmė iš kišenes rašomąją kny
gutę ir piešuką ir padavė para
litikui. "

Tas greit ėmė rašyti. Ji lai
kė knygutę ir stebėjo jo rankos 
judėjimą. Paskui ji išplėšė iš 
knygutės popierio lapelius ir pa
davė man.

Aš perskaičiau:
— Baisiausias dalykas yra 

tas, kacT aš esu jos globoje.
Aš nežinojau ką pasakyti, bi

jodamas akis pakelti.
Jis vėl greit ką tai parašė, o 

ji palaikė knygutę.
— Geriau mirtis. Ar negali

te gauti man nuodų ? Del Dievo 
meilės, gaukite man nuodų.

Ramiai ji'padavė man lapelį. 
Jo sveikoji akis taip ir vėrė ma
ne.

Aš supurčiau galvą. Jis su
mykė. Ji atsistojo iš užpakalio 
krėslo ir nustūmė jį toliau.

AŠ stovėjau nustebintas. Aš 
mačiau, kaip ji sustojo. Ji vėl 
padavė jam knygutę ir jis greit 
ką tai parašė. Ji perskaitė, nu
mėtė lapelį. Jis vėl rašė. Ji 
nustūmė krėslą toliau.

Papūtė vėjas, du lapeliai atsi
dūrė po mano kojomis. Aš pa
kėliau. Ant vieno buvo parašy
ta :

— Aš neapkenčiu tave.
Ant kito.
— Aš neapkenčiu tave visa 

sayo prakeikta širdžia. Kodėl 
tu neduodi man nuodų?

neramu daros pamąsčius, kad 
dėl tokių dalykų gali tekti am
žinai pragaro ugnį kęsti. Atleisk, 
pagaliau, mane nuo šios vietos.,

Girdėdamas tai kalbant-, ponas 
giliai susimąstė. Bet žinodamas 
savo tarną esanVkaip vieną są
žiningiausių žmonių, jis paga
liau pąsakė taip:

—-Klausyk, aš matau, kad esi 
labdi dievobaimingas. Pasilik ir 
toliau pas mane ir saugok mane 
nuo šito blogo įpročio viską me
luoti. Tikėk, jog aš patsai ne
noriu visokius melus sklaidyti. 
Tik liežuvį negaliu sulaikyti; 
nes jis patsai lenda iš burnos ir 
kažin ką šneka. Tam pašalinti 
padarykime tarp mudviejų tokią 
maždaug sutartį, kuria einant 
galima butų man atprasti nuo to 
netikusio papročio. Tada ir ta
vo sąžinė bus gryna. • Kai aš bu
siu kokioje nors žmonių kom
panijoj, tad tu visada stok už 
mano pečių, ir išgirdęs mane ką 
meluojant, tuojau truktelk ma
ne už rankovės, tada aš susilai
kysiu ir nemeluosiu.

\Praslinkus kelioms dienoms, 
sėdėdamas už stalo, medžiotojas 
ėmė pasakoti aplinkiniams klau
sytojams savo nuotikius, kad jis 
bemedžiodamas pamatęs prieš 
save lapę, kurios uodega turėju
si ne mažiaus kaip penkis sie^7' 
snius ilgumo. .. J (a

Kada jis tai'karatai pasakojo, 
tarytum tikrą tiesą dėstydamas, 
tad jis tuojau pajuto, jog jo 
tarnas iš užpakalio’ jau traukia 
jį už rankovės. Jis atsiminė, ką 
tatai reiškia, pasijuto esąs me
luojąs ir norėjo savo pasakytus 
faktus kiek pataisyti. Todėl dar 
pabrėžė, kad pačiame medžiok
les įkarštyje jis vis dėlto nesąs 
gerai įžiūrėjęs lapės uodegos il
gį, bet nė kiek neabejojęs, jog 
uodega turėjusi ne fnažiau kaip 
du sieksnius.

Tarnas vėl truktelėjo savo po
ną už rankovės, ir medžiotojas 
vėl sutrumpino uodegą, sakyda
mas, jog esą buvę ne mažiau 
kaip vienas sieksnis ilgumo.

Trečią kartą tarnui truktelė
jus už rankovės, jis sutrumpino 
tos lapes uodegą ligi pusės sieks
nio.

Pagaliau jausdamas už savo 
pečių tarno nekantrumą dėl 
skleidžiamo melo, medžiotojau 
dar kiek nusileido, sakydamas.

—Pusės sieksnio gal ir nebu* 
vo, bet dvi pėdos ar gal daUgiaiį. 
tikrai buvo!

Tarnas tai girdėdamas be gald 
džiaugėsi, kad jojo ponas paga
liau paliovė melavęs ir kad to
kiu budu išsivadavo iš Šėtono 
pagundos. Jis manė, jog dabar 
atėjo geriausias momentas ga
lutinai atpratinti poną nuo me
lavimo, ir todėl j iš paskutinį 
kartą truktelėjo savo poną už 
rankovės. t

Bet medžiotojo kantrybė pa
siekė savo aukščiausio įtempimo 
ir neišsilaikydama plyšo. Ir jis, 
atsigręžęs į savo tarną, ėmė bar
tis:
i 4—Rupuže, ar tu -nori, kad la
pė butų visai be uodegos?! Tu 
greičiau.Sprandą nusisuksi, ne- 
g# titano lapė lite be uodegos!

Vertė A. Kelmutis.

ANTYS VARTOJA SPARNUS 
PLAUKIMUI PO VAN- 

/ z DENIU.

Tarp gamtos tyrinėtojų tan
kiai kildavo klausimas kai dėl 
to, ar antys, kai jos pasineria 
vandenyje, naudoja sparnus, 
ar ne? Ant galo, Michigfcn eže
re buvo padaryti stebėjim?S, 
kurie kuoaiškiausia parodė, jog 
antys ir po vandeniu sparnus

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
, 11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį birželio 30, 1924, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

/ RESURSAI
/.

keliems

A. J. Odobescu

Kodėl Lape turi 
ilgą uodegą?

Paskola ir discountai .................■....... ..............
Overdraftai ...........................................................
J. V. Valdžios Investmentai ...........................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ...............
Bankos namas, rakandai ir jrcngimai.........
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti kurto šaltiniai ............................................ .

Viso turto ........ .....

ATSAKOMYBĖ

$2,867,769.53 
...... 1,367.82 
... 154,742.48 
... 820,838.53 
... 181,071.18 
... 587,282.89 
.........  243.75

$4,613,316.18 x

ti
ras... vienok aš eisiu — meldžiu 
dovanoti”. Jis ėmė trauktis į 
duris, o aš nesiskubindamas nu
leidau kaldrą..^ Paskui sparčiai 
pašokau ant kojų ir atsistojau 
priešais jį taip, < kad jis ^daugiau 
•nebematau jianeiakų. / J

“Dieniniu traukiniu ir aš at
važiuosiu į EhenhaųšenąV, fa- 
riau aš, kuomet jis rengėsi kam
barį apleisti. “Geriausia pa
laukit manęs viešbuty prie/paš
to. Po to mes visi kartu ke-J

“Dąbar aš sužinojau, mano 
brangioj ų kas per paukštis yra 
tas tavo mielas vaikas. Kiekvie
ną dieną tu prisipažįsti mylinti 
jį, ir visai nežinai, kad jis iš ta
vęs tik tyčiojasi, šį ryt aš bu-, 
vau jo kambaryje ir, žinoma, ra- 

idau jį lovoje su kokia tai mote
rimi. Dabar man visai supran
tama, kodėl jis į tave jokio dė
mesio nekreipia. Jo numylėtinė 

;—moteris stebėtino gražumo, to
kio beįmanomo gražumo, jog tau 
šu tavo nuvytusiomis gražybė
mis sunku su ja konkurenciją 
varyti...” •

’faip tat apsaugos čiepas vei
kė. Aš papasakojau jums tą 
atsitikimą, mano draugai, tuo 
tikslu, kad -jųs iskalno galėtute 
apsisaugoti nuo tos rųėies .yąis* 
to.

r VYRO JĖGA
Vidutinis sveika^ vyras turė

tų pakelti pustrečio karto tiek 
kiek jis sveria. Tada žmogus 
skaitomas pilnoj jėgų normoje.

O susitikau aš su jiemdviem 
i pavasario rytą ežero pakrantė
je. Ežeras radosi šalia to dide
lio miesto ,kur mes gyvename. 
Aš sėdėjau ant suolo, peržiūri
nėjau laikraštį ir gėrėjaus ste
bėtino ryto ramumu. Maloniai 
blizgėjo mėlynas nuo dangaus 
mėlynumo vanduo. Tolumoje 
aš pastebėjau aukštą pagyvenu
sią moterį, kuri stūmė priešais 
save didelį pintą krėslą, koks 
paprastai yra vartojamas ligo
ninis. Krėsle sėdėjo visai žilas 
žmogus. Jo kojos buvo apklo
tos pledu. Veide buvo galima 
pastebėti dvejopą išraišką? kuri 
paprastai yra pas paralitikus. 
Viena veido dalis buvo gyva, ki
ta — nuvytusi, bejėgė; neboda- 
mąs taš'p^žvelgiąu^į?dą, porą, įr. 
Staigu riian dingtelėjo įįg'alVą, 
kad tai mano pažįstami. Aky
tis p^ktį reišk^ntis žvilgsnis 

sustoj o ant manręs. ’ ‘ Paralitikas 
sumykė, aukšta moteris susto-

[“T.”] Kitados gyveno toks 
medžiotojas; kuris medžiodamas 
visada vesdavosi su savim tar
ną. Grįžęs iš medžioklės, tas 
ponas mėgdavo pasakoti visokių 
auotikių, kurie niekad nėra buvę 
po pasaulio įkūrimo, dargi net 
sapne. Ir tatai pasakodamas, jis 
visada liudytoju statydavo savo 
tarną, labai dievobaimingą žmo-

Šiandie taip, rytoj kitaip tas 
medžiotojas meluodavo, o jojo 
tarnas priverstas buvo visa tai 
paliudyti kaip tikrus fak,tus. Pa
galiau tokio melagingo liudytojo 
amatas tam tarnui nusibodo, ir 
jis paprašė poną, khd atleistų jį 
nuo vietos.

■ Ponas norėjo sužinoti prie
žastį, dėl kurios tarnas nenorėjo 
pas jį būti. Tad jis paklausė 
švelniai tarną:

—Ar..tau pepakanka algos ar 
ne^i 'patenk i h tas < gyven i mu, kad 
nori mane pamesti ? • \. ■ '

—Noriu' išvengti nuodėmių,— 
atsakė ’•<tai’bąs.V~< 
tamstą yra gera. Tegul Dievas 
tamstą laimina. Bet aš atvirai 

.o ir pasilenkė —-• kaip išdresi-|pasisakyšiu, kad nepyktam: ma- 
ruotą gailestingoji seselė. Vy- tai, mane graužia sąžinė, kurios

Capital stakas ...............
Su r plūs .\...........................
Neišdalintas pelnas ......
Rezervo acountai ..........
Neišmokėti dividendai . 
Bilos apmokamos ....... j.
Depozitų ..........................

$ 200,000.00 
... 100,000.00 
.. 106.457.70 
.... 25,751.40 
...Z. 4.030.50 
.... 32,500.00 
4,144.576.58

Augimas lietuvių Biznio yra 
mums malonus.

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

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimta^ ir jei jus
x ateisite į banką, jūsų parankuinųi, Panelė hudulis, tausų lietu- 

yaitė bankos darbininke,, langelio No. 4; maloniai ičaiiikins, kaip 
galima jums patarnauti.'1

JteOtlfefe sAvmGs Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicag’o.

CLEARING HOUSR BANKAS.

Viso atsakomybių ......   $4.613,316.18

A STATE SAVINGS BANK
Inkoporuota 1918

Viskas pas
■«. . . r'*



MUILO ISTORIJA.Dirbtinis Lytus ir Ruko 
Išblaškymas 

• ■ ■■ ■■■

[“T.”] Moksliniai išradimai
kas kartą vis drąsiau i? drąsiau 
pradeda veikti naujai atkariau
toje nuo gamtos strityje,, vers
dami ir erdves pasiduoti žmo
gui. Oro užkariavimo laimėji
mai turi, žinoma, dideles reikš
mes. Randasi daug galimybių 
teikiančių žmogui įvairių palen
gvinimų ir ant žemės.

Taip, dėka mokslo bei’ orlaivi- 
ninkystės pažangai, dabar jau 
galima naudotis dirbtiniu ly
tum, priverčiant “bergždžius” 
debesis prakiurti. Galima lygiai 
ir rūkas išblaškyti.

Einant prie pastarųjų laimė
jimų paaiškinimo, negalima ne
paliesti ir gamtinio lytaus, o 
taip pat giminingus jam reiški
nius, karį) rūkas ir rasa.

Skaisčioji saulutė savo ste
buklingais spinduliais ne tik 
prikelia iš gilaAs žiemos miego 
sustengusią gamtą, nuobodaus 
šalčio rūstumą, keisdama visa 
tai linksmo pavasario šypsena, 
ne tik . sunkius žmonių vasaros 
darbus; apvainikuoja * gausiais 
vaisiais cuęlenį, parūpina žie
mai sniego pabalus, kad nesušal
tų žemelė, bet jinai' be atsiteisi
mo gaivina ją dar vėjais^ aprū
pina kuru, maitina lytum* \

Jos galingi spinduliai daro 
tikrus stebuklus. Taip, įšildę 
vandenį verčia jį garuoti, arba 
kitaip sakant, skaldo skystimą 
į mažulytes dulkes—lašelius, 
nepastebimus akimi trupinėlius, 
kurie dėl savo lengvumo drauge 
su kylančia į viršų šiluma pasie
kia aukščiausių padangių. Ten 
jie apsisprendžia rūke, debe
siais vadinamame, kuris gerai 
pritvinkęs kriks nuo laiko tam 
tikrom sąlygoms esant, pratrū
ksta, grąžindamas žemei garus, 
tik jau lytaus pavidale. Taigi 
debesys yra ne kas kita, kaip 
kamuoliai ar net ištisi plotai at
siskyrusių nuo žemės ir pakilu
sių į padanges vandens garų, 
tas pats tik kiek tirštesnis rū
kas, kurį mes matome kai-kada 
rytais.

Del to per vasarą žymiai nu
slūgsta upės, gerokai nuseka 
ežerai, kūdros. Nuolatos, diena 
ir naktį garuodami, jie nemaža 
vandenėlio atiduoda padangėms- 
Klysta tie, kurie ' mano, jog 
upės, ežerai tik vakarais tega- 
ruoja, šiaip gi jau dienos metu 
su jais nieko nesidaro. Priešin
gai, dienos metu jie kuodau- 
giausiai garuoja, nors to visai 
nepastebima.

Vandens garas niekuomet nė
ra matomas šiltame ore. Jis vir
sta ipatomu (ruku) tik tuomet, 
kai patenka į šaltą sritį. Taigi ir 
upės atrodo garuojančiomis va
karais tik dėl to, kad žymiai at
vėsęs oras tokiais atvejais yra 
daug šaltesnis negu vanduo, ku
ris ne taip greitai ataušta, kaip 
oras. Todėl kylantieji iš jo ga
rai, patekę į šaltą sritį tampa 
matomi- Panašiai yra ir pirtyje. 
Kambaryje, kur vanojasi žmo
nės, nepaisant, jog ten vien ga
ru tesiverčiama, pastarojo nesi
mato, pakanka praverti duris į 
šaltesnį gretimą kambarį, kaip 
tas pats gaias atrodys tikruoju 
ruku. Šiaip, atidarius žiemą du
ris, veržias vidun “šaltis”. Tai 
ne kas kita, kaip tas pats van
dens garas, jo nemhža yra kam
baryje, kuris šaltam orui vidun 
patekus darosi matomas.

Rudenį kupinas vandens garų 
oras, daugiau jam atvėsus už 
žemę, virsta ruku, kurį pakilusi 
vidurdienyje saulė išvaiko, įšil- 
džįuši jį paverčia* vėl nematomu?

'Iš to paties vandens garo at
siranda ii\rasa- Juo labiau yra 
įkaitęs oras dienos metu, juo 
daugiau jis pajėgs įtraukti sa
vin garų. Rasa tas pats sutirš

tėjęs ir nutapęs žemėn garas, 
kuris orui vakare atvėsus buvo 
priverstas nukristi; jį pritraukė 
žemėn, panašiai, • kaip langas 
kambaryje pritarukia vandens 
garus, orui lauke atvėsiu. Pana
šiai žiemos metu geležis apsi
traukia šarma.

Apsiniaukusiomis naktimis 
nebūna rasos dėl to, kad dienos 
metu įšildyti debesys, dabar ap
gulę dangų, neleidžia žemei tiek 
atvėsti, kad jos. paviršius galė
tų pritraukti garus, kitaip sa
kant, apsirasoti. Visai panašiai 
žiemą vieton lytaus atsiranda 
•sniegas, vieton rasos — šarma-

Reiškia, debesys susideda iš 
smulkiausių vandens lašelių, ku
rių sunkumo nepakanka, kad jie 
įgalėtų žemėn nukristi. Del to 
jie ir draikosi padangėse įvai
riausių formų debesėliais. Bet 
kas gi juos galų gale priverčia 
visgi susijungti į lašus ir kristi 
žemėn? Kokios sąlygos yra 
reikalingos, kad debesį priver
tus lyti.

į šiuos klausimus atsako Cor- 
nell universiteto fizinės chemi
jos profesorius Dr. Vilder D. 
Bankroft.

Einant praktikoje patvirtin
tais jo priparodymais, kiekvie
nas tų mikroskopinių lašelių tu
ri savyje elektros, kuri verčia 
juos laikytis vienas nuo kito 
tam tikram atstume arba, ki
taip sakant, elektros jėga, juos 
vieną nuo kito atstumia. Del to 
lašelių arba išsigaravusių van
dens dalelių susijungimas įvyk
sta tuomet, kai pastarosios dėl 
tam tikrų priežasčių netenka 
tos elektros jėgos. Tuomet ma
žulyčiai lašeliai nesibijo dau
giau vienas kito, pradeda glau- 
dytis, stumdyti, dėl to įvyksta 
susijungimų, kurie tiek galų 
gare padidina lašelių svorį, jog 
jisai lieka priverstas kraustytis 
žemėn> iš kur atkeliavo, tik da
bar jau lytaus lašo pavidale-

Elektra esti dviejų rųšių — 
neigiamoji ir teigiamoji, nei
giamoji susitikus su neigiamą
ja, ar teigiamoji su teigiamąja 
srove viena nuo kitos atsistu- 
mia, šalinasi, gi neigiamoji su- 
sikurusi su teigiamąja — ar at
virkščiai — sušijungia; kitaip 
sakant, vienodos rūšys atsistu- 
mia, įvairios jungiasi-

Todėl, jeigu paimtum tam ti
krą kiekį smėlio, įlektrintum jį 
neigiamąja elektra ir išbarsty- 
tume iš orlaivio debesyje, tai 
vyktų įdomus reiškinys. Įelek- 

nrinti smėlio grūdeliai prarys 
(neitralizuos) esančią vandens 
ašeliuose neigiamąją elektrą, ir 
tokiu budu privers juos nesibi- 
j oti viens kito, nebėgti, bet at
virkščiai, jungtis, glaustis, ų 
paskutinė apystovk sukels lytų. 
Kai pirmieji didesni lašai pra
dės kristi žemėn, paskui juos 
>asipils kiti, ir tokiu budu de

besis nenoromis priverstas bus 
yti, o amžini keliauninkai — la

šeliai, pabėgę nuo žemės, turės 
vėl į savo motinėlę sugrįžti.

Visame bandyme svarbiausiai 
yra priversti pasirodyti pirmie
siems lašeliams, o paskiau, kad 
sukėlus tikrą lytų, neperdau- 
giausia reikia įelektrinto smėlio-

Bandymai parodo, jog 35 ki- 
ogramais smėlio, prikrauto (įe- 
ektrinto) teigiamosios elektros 
ki 15.000 voltų jėgos, per 10 

ketvirtainių anglų mylios debe
sų plotą.

Iki šiol panašus bandymai bu
vo atiękami lakūnų pagalba.//

Bet - kadangi/ karo sritį dau
giau liečia (Tukai, ^ypač jurose, 
negu' dirbtinas J lytus, todėl su 
rūkų išsklaidytnu atlikta daug 
daugiau bandymų, negu su lytu
mi. Ruko išblaškymo darbaš 
;oks pat, kaip ir privertimas 
debesio lyti-

Cordell Hull, pirmininkas de
mokratų nacionalinio komiteto, 
taigi vyriausias bosas demokra
tų partijos. (Fotografija per
siųsta telefonu iš New Yorko 
į Chicago). :

Kodėl Plaukai 
Pražilsta

Cinikas gali tvirtinti, kad mo
terų plaukai nepražilsta, nes 
aptiekose yra labai daug viso
kių tepalų ir skysčių, kurie “ap
saugoja” nuo žilumo. Bet toks 
tvirtinimas, žinoma, teisybei ne; 
atatinka. Faktas yra tas, kad 
plaukai žilsta. Mokslo žvilgsniu 
tas reiškinys yra labai įdomus.

Nėra reikalo sakyti, kad žmo
nių plaukai yra įvairių ’ spalvų. 
Tai visi žino. Plaukų > spalva 
pareina nuo dažo, kuris randasi 
plauko viduryje. Tas dažas ga
li būti geltonas, rudas, juodas, 
etc. arba net kelių dažų miši
nys. Kai plaukai pražilsta, tai 
dažas arba pigmentas pranyks
ta. Kaip tatai atsitinka?

Visaip į tą klausimą buvo 
jandoma atsakyti. Profesorius 
Mečnikovas pareiškė tą nuomo
nę, kad plaukų pigmentą be pa
liovos naikina “fagocitai” (pha- 
gocytes), — kurie yra alkanos 
ląstelės ir naikina sugedusius 
kūno audinius/ Sakoma, kad 
tos “alkanos ląstelės” randasi 
prie plaukų kamieno, ir jeigu jos 
jau pradeda veikti, tai būtinai 
jbs sunaikina visą joms priei
namą pigmentą! Tuo budu 
plaukai nuolat eina žilyn ir, 
ant galo, pasidaro* visiškai 
balti.

lįai kuriuose atvejuose — o 
gal ir daugumoje — ta teorija 
gan teisingai skamba. Bet ji 
neišaiškina tokių atsitikimų, 
kai plaukai dėl didelio susirū
pinimo ar baimės į vieną naktį 
pražilsta. Tokiuose atsitiki
muose didelis susijudinimas pa
verčia plaukus žilais. Mokslas 
to reiškimo dar negali išaiškin
ti ir umus pražilimas tebėra dar 
misterija. Daugelyje atvejų, 
vienok, pigmentas yra sunaiki
namas laipsniškai, ir Mečnikovo 
teorija gan tiksliai tą reiškinį 
išaiškink.

KODĖL ŽMONĖS Iš RYTO 
YRA AUKŠTESNI NE

GU VAKARE.

Dauguma žmonių tą klausi
mą juoku paskaitys ir ims tvir
tinti, kad'bėgiu vienos dienos jų 
ūgis jau nieku budu nesimaino.

Bet jeigu tokie skeptikai pa
bandytų pasimieruoti tuoj iš lo
vos atsikėlę, o paskui vakare 
prieš gulti eisiant, tai jie savo 
nusistebėjimui pastebėtų, kad 
rytmetyje jų ūgis ištikrųjų bu
vo didesnis! Suprantama, ne 
visuose tas skirtumas pasireiš
kia vienodai. Bet išviso skirtu
ką ūgyje nesunku pastebėti.

Kodėl? Išpradžių atrodo lyg 
tam visai jokios priežasties nė
ra. Vienok mes gerai žinome, 
jog nieko be priežasties nėra. 
Tad kodėl rytmetį žmogus yra 
aukštesnis ?

žmogaus kunui formą^priduo- 
da skeletonas ir dalinai raume
nys. Nugarkaulis duoda gali
mybės žmogui stovėti. Bet nu
garkaulis nesusideda iš vientie- 
sinio kaulo. Jeigu jis iš vieno 
kaulo susidėtų, tai mes negalė
tumėme lankstytis. Nugarkau
lis yra padarytas iš keliolikos 
atskirų kaulų, kurie yra sujung
ti tarp savęs.

Jeigu tie kaulai viens prie ki
to butų arti suglausti, tai pasi
darytų didelis trinimosi. Kad 
išvengus to, gamta suteikė tam 
tikras paduškutes, kurios ran
dasi nugarkaulio kaulų protar
piuose. Naktį, kai žmogaus kib 
nas liuesai jaučiasi, tąs paduš- 
kaitės lyg ir “išpursta”, ir to 
dėl visas žmogaus kūnas kiek 
ištista. Bet kuomet žmogus 
vaikščioja, kūno svarumas su
spaudžia paduškaites,. ir žmo
gus, taip sakant, susitraukia.

Tai tokiu » budu • aiškinama 
ūgio mainymosi.

Vaikas ar mergai
te?

Prof. H, D. Fish, iš Pitts- 
burgho universiteto, paskelbė 

“nepaprastai įdomų dalyką. Jis 
sako, kad gimimas vyriškosios 
ar moteriškosios^ lyties kūdikio 
priklauso nuo to laikotarpio, ku
ris praeina nuo pirmo kūdikio 
gimimo iki antro: jeigu tas lai
kotarpis yra ilgesnis, tai gims
ta mergaitė, jeigu trumpesnis, 
— tai berniukas.

Tą savo tvirtinimą prof. Fish 
remia faktais. Jįs ištyrė 2,043 
žydų šeimas, kurios fr davė ga
limybės padaryti aukščiau mitaė- 
tą išvadą. ,

Pirmo kūdikio lytis, 1 sako 
prof. Fish, nedaro jokio skirtu
mo. Vidutinis laikotarpis tarp 
gimimo pirmo kūdikio ir antro 
buvo 35.10 mėn., jeigu antras 
kūdikis buvo materiškosios ly
ties, ir 31.85 mėn., jeigu jis bu
vo vyriškosios lyties. Skirtu
mas tarp tųdviejų vidutiniškų 
skaičių yra 3.25 mem Ir tai vi
sai nėra pripuolamas/ dalykas. 
Po to prof. Fish ištyrė dar 507 
šeimas. Ir čia gauta maž daug 
tolygus rezultatai.

Prof. Fish sako, kad tarp 
pirmgimių kūdikių paprastai 
yra daugiau berniukų. Tautų 
maišymosi irgi didina berniukų 
skaičių. ,

NAUJOS RŲŠIES MOTORAS

Iš Sofijos pranešama,.kad bul
garų inžinieriui pasisekę sugal
voti tokį motorą, kuris gali būti 
varomas juros vandens antplu- 
dimais ir nushigimais. To inži- 
nierio vardas esąs M. Vodeniča- 
rovas. Pirmi bandymai buvę la
bai sėkmingi. Valdžia ir Preky
bos Butas skirią nemažą sumą 
pinigų tolesniems bandymams.

Vandens šunes.

Muilą pradėjo daryti senovė
je galai. Istorikas Pliny sako, 
kad gyventojai tos Europos da
lies, kur dabar yra Vokietija, 
turėję rausvus plaukus todėl, 
kad jie galvą plovė muilu, pa
darytu iš ožio taukų ir beržo pe
lenų. Nuo galų, sakoma, išmo
kę ir kiti žmonės muilą vartoti. 
Amerikoje dabar kas metai pa
gaminama apie 2,500,000,000 
svarų muilo.

DUONA.

BA1 /rODžIŲ CIVILIZACIJA 
NAIKINA GVINĖJOS 

GYVENTOJUS.

Kapitonas S. C, Bullock pra
nešė britų geografų draugijai, 
kad netoli' Brazilijos jis užtikęs 
tokius jurų gyvūnus, kurie loja 
kaip šunes. Jie esą juodi su 
baltomis papilvėmis ir ant nu
garos turį lyg sparnus.

ELEKTROS GENERATORIUS 
SVERS 260,000 SVARŲ

NAUJOS RŲŠIES AUKSINĖ 
PLUNKSNA.

Pradėta pardavinėti naujos 
rųšies rašomoji auksinė plunks
na. Plunksna turi du atskiru 
rezervuaru rašalui. Tuo budu 
plunksnoje galima dvejopą ra
šalą laikyti: juodą ir raudoną 
arba kokį kitą. O sulig reikalo 
galima vienu ar kitu rašalu ra* 
syti.

Brooklyn, ,N. Y., baigiama 
dirbti milžiniškas turbagenera- 
torius, kuris išduos apie . 83,000 
arklio jėgų. Ta mašina sver- 
sianti 26(0,000 svarų ir atsiei
sianti apie $1,000,000.

NAUJOS RŲŠIES’ RAŠOMO
SIOS MAŠINĖLĖS 

-■-r /k
Kadangi dideliuose ofisuose 

rašomosios + mašinėlės daug 
trukšmo daro, tai tapo sugalvo
tas toks-apVožtuvas, kuris su
geria mašinėlių tratėjimą. Tuo 
budu beveik visai negalima gir
dėti, kaip mašinėle rašoma.

Tikimasi, jog greitu laiku be 
galo pavojingi uostams rukai 
bus iš pastarųjų išvyti. Mano
ma, jog šitie atveju pavyks ge 
relinėmis sąlygomis aprūpinti 
ne tik Naiijorko/bet ir garsui be 
galo nuobodžiais ir pavojingais 
rūkais .Londono uostą.

Taip žingsnis po žingsniui 
žmogus žengia, kovodamas dėl 
savo būvio pagerinimo.

J. V—nas.

Juo delikatncsnis musų mais
tas, tuo silpnesnis pilvas. Se
novėje duona buvo daroma ir gi
lių ir riešutų, todėl reikėjo tu
rėti stiprų skilvį tokios duonos 
suvirškinimui.

Vėliau egiptiečiai duoną* pra
dėjo kepti iš miežių, kviečių, 
etc. Grūdus jie akmenimis su- 
trindavo. šiandien civilizuo
tose šalyse kuosmulkiausia ban
doma grudai į miltus sumalti. O 
iš miltų jau padaroma tešla ir 
kepama duona.

Kviečių miltai turi apie 70% 
krakmolo, 10% tešlos klijų ir 
20% vandens ir kitų priemaišų. 
Klijuose Yra azoto, kas priduo
da tešlai lipnumo ir elastingu
mo ypatybes. Kad duona išei
tų gera ,turi būti pakankamai 
tešloje klijų (gluteno), kurių 
kokybė turi būti kuogeriausia. 
Duonos įvairumas pirmoje vie
toje ir pareina <iuo gluteno kie
kio miltuose. Europos kviečiai 
paprastai turi mažiau gluteno 
nei Amerikos.

Kad tešla kiltų, — paprastai 
pridedama kiek mielių. Mielės 
yra augmuo. Jos vaikams pri
lygsta. Atrodo, kad vyriausias 
pilelių tikslas (tas pats ir apie 
vaikus galima pasakyti) yra cu
krų naikinti. Cukrų mieles pa
verčia alkoholiu ir anglies dvi
deginio dujomis. Gi tos dujos 
iškelia tešlą ir priduoda duonai 
elastinę formą. Duonai7kepant 
alkoholius išgaruoja, o tešlos 
viršuje esantis krakmolas pa
virsta deksterinu ir sudaro plu- 
M-

Senovėje su duonkepiais labai 
žiauriai apsieidavo. Jeigu duo
ba pabrangdavo, '■ tai paprastai? 
buvo priimta vierią' kitą ęįub'nke- 
pį ant • sausos šakos pakabinti.' 'M •O jeigu pagaudavo duonkepį, ku
ris sukdavo svorį, tai už ausies 
jį prie durų prikaldavo. Duno- 
kepių laimei tas paprotys dabar 
yra pranykęs.

Nesenai į Berliną sugrįžo Dr. 
Paul Wirz, kuris keletą metų 
praleido olandų Naujoje Gvinė
joje. Dr. Wirzo tyrimai pa
tvirtina tą faktą, kad baltodžių 
civilizacija yra pražūtinga bar
barams. Wirzo ištirtoji barba
rų paderme 1915 m. turėjo 
7,000 žmonių. 1917 m. tas 
skaičius nupuolė iki 5,587 ir vis 
dar labiau mažinusi. Ypač yra 
pražūtingas sifilis, kuriuo bar
barus apkrėtė baltodžiai. Influ- 
enzos epidenlija taipgi išžudė 
apie trečdalį gyventojų.

Socialė organizacija esanti 
labai primityvė. Berniukai esą 
atskiriami nuo tėvų ir auklėja- 
jami atskiruose namuose, iš ku
rių jie išeina tiįt^ada, kai apsi
vedę Mergaitės gyvenančios 
kartu su motinomis, kol apsive- 
da. Nežiūrint į mergaičių nub 
vyrų atskirimo, paleistuvavimas 
esąs paprastas reiškinys. Ve-, 
dusieji esą labai pavydus, bet 
tatai neapsaugoja ištikimybės.

Industrinė organizacija esan
ti labai įdomi. Apskritai kal
inant, draugijos nariui ‘tepri
klauso tik tai, ką jis savo ran
komis pasigamino. Pavyzdžiui, 
vaikai turi savo sago plantaci
jas, bet užtat pievos, laivukai, 
etc. jau yra bendra visos drau
gijos savastis.

Ugnis gaunama dviejų me
džio pagaliukų Jrinimu. Jokie 
indai nėra žinomi. Maistas yra 
kepamas, išėmus vaisius. Bar
barai moka pasidaryti svaigalų, 
ypač daug suvartojama gėrimo, 
kurio vardas yra “kava”. Taba
ką beveik visi ruko. -Žuvis ir ke
lių žvėrių mėsa sudaranti tų 
Barbarų Vyriausi maistą.

PRIETARAI APIE ORĄ.

Daugelis žmonių paprastai 
mano, kad apie kovo 21 ir rug
sėjo 22 oras yra peramus ir au
dringas.’ į Tokszįsitikįnimas yra 
prąpljtęs ne tik •Eui’opeij^'bet ir 
Amerikoj e. Bet' mdksįįninkų 
tyrinėjimai parodė, kad tai yra 
niekas daugiau kaip tik prieta
ras. Audros tuo laiku pasitai
ko taip jau, kaip ir bile vienu 
kitu laiku.

/ I

Adresas

Nacianalidi Apkainuoti

Pasiųskite šitą dėl Gulbran- 
sen informacijų.
Vardas .................-............

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

2 metai išmokėjimui*

Registruojanti Pianai Pagamina Muzikantus
Skambėjimas beveik netikėti-. 
nas — ar ne taip be jokio 
techniško išsilavinimo. Kiek
vienas mylėtojas geros muzikos 
gali groti Gulbransen Regis
truojantį pianą su tokiu pat 
išreiškimu ir jausmu kaip ir 
profesionalis pianistas.

Netikėtina? Galbūt. Bet 
tikra tiesa! Jus galite greit 
užganėdinti save apie tai —• 
persitikrinkite. Patirkite — iš 
pirmų rankų. Tegul jūsų pačių 
akys ir ausys pertikrina jus! 
Išmokite kaip — su pagelba 
raktų nuspaustų žemyn grojant 
Gulbransen, bet nejnumuštų že-

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

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

GULBRANSEN
The Ttegistering Piano

VIENINTELE SAVO RĮISIES LIETUVIŠKA KRAU- 
TOVE PIETVAKARINĖJ DALYJ MIESTO
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SATYRA IR JUOKAI

Maudyklėje
(Feljetonėlis)

Saulės spinduliai blizgėjo ant 
vandens paviršiaus ir vanduo 
tuos žibančius spindulius supo, 
liūliavo- žmonių burių būriai šo
kinėjo po vandenį ir suposi ant 
bangų taip, kaip ir saulės spin
duliai.*

Aš prisitraukiau oro, kiek tik 
telpa krūtinėn ir išsitiesęs visas 
gulėjau ant vandens ir liulia- 
vausi. Jokia patalinė negali būt 
taip minkšta gulėti, kaip van
duo.. Ir kaip miela! Ten augšty- 
bių dausose—mėlynėje plūdu
riuoja sau saulužė ir siunčia sa
vo kaistą šypseną ant žemės, 
ant vandens ir ant mano veido.

Sujudo bangos pradėjo lietis 
man ant veido. Pabūgau, kad 
nepatektų į nosį ir apsivertęs 
ant šono pradėjau plaukti.

—Ei, Tamsta, — prašneko 
plonas balsas- — Pasakyk, ką 
darai, kad nesijudindamas taip 
ilgai nusilaikai ant vandens pa
viršiaus?

O, Džese! — aš sušukau.— 
Tai tu čia?!

—Aš! — ji atsiliepė. — Ma
tai! Taip netikėtai! Vaje.- Na, 
dabar, tai vistiek mane išmo
kinsi gulėt ant vandens nesiju
dinus.

—O, Džese! Kokia tu juokin
ga! Apsiversk ve šitaip! Išsi
tiesk, krutinę išpusk ir laikyk 

’ savyje daug oro, žiūrėk į saulę 
ir vanduo laikys.

Ji apsivertė. Mur, mur, mur 
ir pradėjo skęsti. Nusigando, 
paspringo vandeniu ir sušuko:.

O, varge! Na, kas pasida
rė?

—Vaje! — ji pratarė. — Jau 
aš prigėriau-.. Nešk mane ant 
kranto — gal atsigausiu.

—Džese! Ką gi tu šneki?! Tu 
gyva!

—Ne, ne! — atsakė, -r- Aš 
pilna vandenio.

—Vaje! Gal būt...
Galų gale aš ją išvilkau į

kraštą. Ji buvo perbalusi, 
jai tekšt su ranka per tą jos 
riebią, šlapią koją ir ji biskį 
šyptelėjo.

—Jau sveika?
—Vaje! — tarė. •— Aš baisiai 

persigandau.
—Gaila.
Dabar aš žiuriu į ją. Tai vel

niškai gražus paukštis.... Vei
das- Kūnas. Tarsi iš pieno plau
kusi. Pereitą sykį, kai mes val
gėme čepsui — ji buvo 
menkesnė. O gal todėl ji 
taip puikiai atrodo, kad 
dymosi kostiume. Juk aš 
šiol pusnuogę da nebuvau ma
tęs. Tiek to taip puikaus mote
riškumo! Mane apėmė troški
mas ją apkabint, šokt į vandens 
gelmes, pasineri; ir glamonėtis 
be galo ir krašto...

Ji tekšt man per ranką.
—Pasakyk, kaip tu nusilai

kai ant vandens paviršiaus?
—Juk matai 

Tame nėra nieko nepaprasto.
—Tu turi, ką apsijuosęs? 
—Ne, Džese! žiūrėk!
Ji perbraukė mane su ranka.
—O ką?
—čia šposas! — tarė. — Na 

isitiesk čia ant kranto ir paro
dyk, kaip darai.

—Gerai! — tariau. — Matai? 
Visa išsitiesk šitaip. Galvą už
versk ve taip ir krutinėję turėk 
daug oro, o kvėpuok per nosį ii* 
kvėpuok tik paviršium — nepa
leisdama oro iš krutinės ir gu
lėsi ant vandenio, kai korkas; 
kasžin kol. Supranti?

—Taip — ji pridūrė. — Bet 
aš netikiu. Gal tu esi toks išsi
gimęs.

—Ne — atsakiau. — Aš išmo
kau.

Ir ji išsitiesė ant smilčių.
—Ar taip?
—Išpusk krutinę, kiek tik 

gali ir kvėpuok, tik paviršium 
nepaleisdama oro iš krutinės ir 
bus gerai. i

Mudu plaukėme į gelmę, kad 
padaryt mėginimą. Ji su didžiau 
siu pasiryžimu stengėsi daryt

KAIP AMERIKONAI APIBU
DINA PAVASARĮ

Aš

daug 
dabar
niau

ją iki

atsakiau-

Va-

nni-

taip, kaip buvau aiškinęs ir ji 
apie porą minučių išgulėjo nesi
judinus. Dabar jos džiaugsmui 
nebuvo nei galo, nei krašto.

—Vaje! — sušuko. — Dabar 
man teliko išmokt oru lekiot.

—Aha!
Sušalova.
Išsimaudę sųsiėjoYa < paviljk»H 

ne.
—Tu viena ?
—Viena — atsakė. — Beje!

Jeigu tu ir aš, tai ne viena.
Dabar mudu užsirėmę ant ba- 

jero žiurėjova į besimaudan
čius.

—Žinai ką? — ji kuždėjo. — 
Važiuokiva!

—Kur? .
—Bile kur y- atsakė. — 

žiuokiva į girią uogaut.
Galiva — atsakiau.

Susėdova į jos limoziną. 
tuojau susirado papirosų ir
du užsirukėva. Ji ruko! Juk tai 
retenybė! Velniškai aš mėgstu 
žaisti su tokia išdykėle!

—A kaip su šnapsu ? — tarė. 
—Gali gaut? Aš noriu pasigert. 
Vaje! Kaip aš atsimenu perei
tus sykius, kaip mudu buvova 
girti, kaip aš puikiai kvailiojau!

—Toli — atsakiau.
—O! — ji atsiliepė. — Juk 

mudu galiva važiuot, kur tik no- 
riva.

Ji paleido automobilių, kad 
net švilpia- Neužilgo mudu at- 
sidurėva gatvėje, kur dvokia 
raugas, čia jau bile kuriame 
name gali rast Jeremijaus aša
rų. Gavau to skaisčiausio sky
stimo ir mudu pleškėjova iš mie
sto.

Girioje.
Išlipus iš auto ji mane paliko 

ir nubėgo į girią ir, kad jau su
spigo.

—Kas ten ?
Ji neatsiliepė.
Nueinu. Merga ir varlė stovi 

prieš viena kitą ir nei krust. 
Bet merga perbalusi ir dreba- 
Man priėjus — ji tuojau sudri
bo į mano glėbį. Apalpo. Paso
dinau ant kelmo, o varlė nušoko 
sau. Atkimšau bonką ir užver
čiau jai į gerklę, kad širdis atsi
gautų.

Atsipeikėjo. Apsikabino mane 
ir spaudžia prie savęs.

—Kas buvo?
—Vaje! — tarė. — Tu šian

die mane antrą sykį nuo mirties 
išgelbėjai. J

—Aha! — pridėjau.
Dabar mudu apkabinova bon

ką, iškėlėva į viršų ir sušukova:
—Valio tu ir aš!
Aš apsižiojau bonką ir matau, 

kaip Jeremijaus ašaros kunku
liuoja į mana gerklę. Kaip tai 
velniškai puiku, kuomet žmogus 
laipsniškai pradedi svaigti! Pili 
tą skaistybę į gerklę ir protas 
nyksta. Nyksta vargai, rūpes
niai, nusiminimas. Viskas. Api
ma kvailumas ir būni linksmas. 
Kaip tai puiku!... I

Ii jau pasidarė sušniurus 
Plaukai susivėlė. Velniškai puiki 
baidyklė! j

Aš atsiguliau ant žoles aukš- 
tienikas. Viskas sukasi. Sukasi | 
saulė, giria... Viskas. Aš prisi
traukiau krutinę oro, kad nenu- 
grimsčiau, bet vistiek aš nugri
mzdau ir manęs nėra...

—šliburis.
, * v

NELAIMINGAS SKAIČIUS

Teisėjas: “Tamsta pasie
kei nelaimingąjį skaičių, — esi 
suimamas už girtuoklystę jau 
tryliktą sykį”.

“Pilietis” (liūdnai): “Taip... 
Ir aš esu vienas trylikos bro
lių...”

Kritikas: “Kaip tamstai 
einasi su tamstds nauju veika
lu?”

Rašytojas: “Beveik jau 
viskas parašyta, trūksta tik dar 
katastrofos”.

Kritikas: “Išleisk tik, tamsta,' 
patį veikalą, o katastrofa pati I 
ateis”... IA

Pavasary: Jauni vyrai 
svajingai-vėja vaikiškų veidu 
verčia telefonų knygos puslapius 
norėdami surasti numerius se
nųjų meilužių.

Vyrams: (vedusiems... tai
gi — jau tiek!..) yra laikas, 
kuomet laikant rankoj savo 
“brangiosios pusės” naujai pa
tiektą sąskaitą reikia stebėtis— 
kur-gi visos senosios jos skribė- 
lės dingo?

S t e n o g r a f i s t ė s (ot, kur 
bent flirto objektyvėlis!) lįud- 
rai-svajingai žiūrėdamos pro at
virą langą į čiulbantį paukštelį 
visai jaučiasi prie savo 
stalelio prirakintos...

—Taip, tarpe kitų, užvardin
tų —“Pavasario simptomai”, ka
rikatūrų eile amerikonai savo 
laikrašty apibudina
Jog taip ir dvelkia Amerika 
Tai ne musų Jonas 
betaisydamas poetingai jautriai 
sau — niuniuotų: “Gražios uo
gos putino medelio, — dar gra
žesnis mergelės veidelis...”... Ten 
telefonai, skribelės, stenografis- 
tės,
lėrašty—' 
tai”

—Gali būt—atsakė vaikas — 
bet man atrodo, kad jus apie 
mano tėvą visai nieko nežinote.* * *

Paveikslų piešėjas. — Už mar 
no paveikslus mokės tūkstan
čius po mano mirties.

Kupčius.—Bet 
pusėtinai sveiku.

tamsta atrodai

panorėjo užsi-

darbo

Tūla moteris 
vesti vištų ūkį ir nusipirko viš
tą ir trylika kiaušinių dėl perė
jimo. Kadangi ji nežinojo, kaip 
ilgai reikia vištą ant kiaušinių 
laikyti, tai ji laišku paklausė tū
lo laikraščio redaktoriaus. Atsa
kymą gavo greitai, kuris skam
bėjo: “3 savaitės dėl viščiukų, 4 
savaitės dėl žąsiukų.”

Už kelių savaičių redaktorius 
aplaikė sekamą laišką nuo tos 
moteries:—

“Labai ačiū už jūsų naudingą K 
patarimą. Praėjus trirps savai
tėms viščiukų dar nebuvo, o žą
siuku aš nenorėjau, tai ir nuva
riau vištą nuę kiaušinių.

. • • v

muna žmogeli, — pasakyk tu 
mun, kaip tu apgava tun šiau- 
lytį?” Vyras: “Du kailiuku už 
vyną pardaviau!” žmona: “Kaip 
tata?’ Vyras linksmai: “O tap: 
paėmiau vyną kailį, Įkišau į ki
tą — ir pardaviau du kailiu už 
vyną, tata, kad apgavau, tata, tai 
apgavau tun biurybį Siūlytį!” 

VI. Terminas.

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. 
Nedalioj nuo 11 iki 12 vai.

pa vasarį

kad žagres

Jauna moteris.—Jeigu šita pa
klodė čystų vilnų, tai kodėl ant 
jos uždėta parašas “Bovelna”?

Pardavėjas, patylomis. — Mes 
tai darom, kad kandis prigavus.

ŽEMAITIS PRIGAVO 
ŠIAULIŠKI .

Ševcros Gyduoles 'užlaiko 
šeimynos sveikatą.

BČL NEVĮglNIMO

sustiprinimo nusilpnfijuslų 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

• r

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

Kaina 60ir 86 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

/—.......................
Phone Boulevard 6369

FOTOGRAFAS 
P. CONRAD 

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

tų. Visus darutis atlieku kuo- 
geriausfai.

11 t 11 ■

kaip “Keturių Vėjų” ei- 
Ratai“, preparatai ba- 

(ir t. t.) beveik.
, —Lingų-Cingas.

NAŠLAIČIAI
t

Įeik—Ponas Viršininke!
Tamsta į mano padėtį: pati naš
lė; vaikai vargdieniai našlaičiai 
be tėvo, be motinos; aš pats — 
pilnas našlys.

Jaunikis.—Bet, tamsta, aš jū
sų <lukterį myliu; aš negaliu be 
jos gyventi.

Tėvas.—Apie tai 
pink, aš padengsiu 
šas.

žemaitis, atvežęs į Šiaulius 
turgun parduoti du kailiu, mano 
sau, po kiek čia dabar reiks pra
šyti už kiekvieną- kailį ir nu
sprendžia už kailį paimti 10 litų. 
Jis vėl mano: parduoti tai par
duoti, bet kaip reikia šiauliškius 
prigauti? Ėmė jis ir sugalvojo: 
paėmė vieną kailį, įkišo į kitą ir 
pardavė du kailiu už vieną —ga
vo tiktai 10 litų. Parvažiavęs 
namo, ir sako savo žmonai: “Ar 
žiną tu, muna bobeli, — tata, 
kad apgavau šiaulį, tata apga
vau!” žmona klausia jį: “Tu,

visai nesiru- 
šermenų lė-

* *
Brolis.— Gera naujiena, Mag- 

dute! Ona jau prižadėjo už ma
nęs eiti.

Sesuo.—Naujiena! Ona mane 
jau trys savaitės atgal prašė bū
ti pamerge jos vestuvėse.

* >> >:»

Mokyklos inspektorius, tyrinė
damas vaikų aritmetikos žinoji
mą, užlausė vieno vaiko:—

—Duokim sau, aš tavo tėvui 
paskolinsiu penkis svarus, kū
rins jis man turėtų atmokėti po 

10 šilingų kas mėnesis. Kiek 
jis man butų skolingas 6 mėne
siams praėjus? \

Penkis svarus — greitai at
sakė vaikas.
Kaip man atrodo, vaikeli, tai tu 
visai nieko apie aritmetiką neži
nai.

*

GUNARO*Lietuviai važiuojanti Lietuvon 
svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant j kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Scredą, tre
jais ekspreso ląivais
BERENGARIA AQUITANIA

MAURE^ANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

—o—
Iš Lietuvos į Ameriką

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

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

Sandelis Plumbing
Kuomet jus pirksite virtu
vės sinką, vaną, klosetą, ar
ba boilerį, jei nebusite užga
nėdintas, mes arba apmai
nysime jums arba pinigus 
grąžinsime. Jei jus norite, 
kad jums butų patarnauta 

►teisingai, nepraleiskite pro
gos nepasimatę su mumis, 
kol jus pirksite kur nors ki
tur. Jums labai apsimokės 
pirkti savo tavorą pas mus.

Džiaugiasi, kaip šmugelnin-į 
kas Joniškį pravažiavęs.

į Merginos—Jūsų 
t Rūpesčiai Užsibaigė!
• Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
I kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
i atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa- , 
. prastu dalyku užlaikyti savo plau-
| kus ir galvos odų Svarioje ir svei- !
| koje padėtyje. ij

i į

IStepyit galvų kas vakaras einant gulti
Į per savaitę ar dešimtį dienų, sunai- < 
| kiną pleiskanas ir paragins jūsų 
j plaukų augimų. Po to naudokite 
J Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- 
j mų su pleiskanomis.
! Bonka 65c. aptiekose, arba už 75o. |
I prisiunčiame stačiai iš dirbtuvės.

I F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tkSt, Brooklyo, N. T. £

Wennersten’s
Bohemian Blend

WENNERSTEN'S yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Hops sujungti. Bandyk j j!

*ehnerste^

HENNING VfeNNERSTEN 1NC.
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

■v

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTEKA 
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

M. Levy & Company
Kampas Telefonas

State ir 22nd St. Calumet 0645-1692
I . • ‘ •

Atdara kiekvieną vakarą iki 7 vai. vak. Nedėlioj iki 1 valandą

Mes kalbame lietuviškai
Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

Reumatizmas sausgėlų
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina bOc per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
8259 South Halsted Street,

Turiu garbes pranešti Lietu
viams, ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap
tiekę vardu NEW CITY PHAR- 
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 8327 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.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, 10WA

DR. VAITUSH, O. D.

estų priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akių karėti atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
ao trumparegystę ir toliregyatęj Pri 
renka teisingai akihius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
J 545 West 471 h St.

Phione Bcolevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausme 
Bridge geriausio aukso. Su muši 
pieitom galima valgyti kiečiausią ruai 
stą. Gruntuojame visą savo darbą, i? 
žemas musų kaines. Sergėkite «av> 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47th Btreei, 
Netoli AaUand Avė.

Akinių pritaisymo mene •
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja ?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^ 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos' t am bariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruoz9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

• LITTLE - 
SPINOGPAPHS

Apsisaugokit .nuo: — (t
“Kad aš bučiau žino- I.
jęs geriau”.
Geras nusprendimas 

reiškia suradimas fak
tų pirmiausiaį, pas
kiau veikimas su ap
mąstymu.

Pasirinkdami metodą 
su pagelba kurios jus 
galite atgauti savo 
sveikatą, vartokite ge
rą nusprendimą — pa
sirinkite Chiropractic.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOVV, 

Chiropractor
1645 W. 47 Chieago, UI.

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

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

lėdami nuo lytiškų

Dr. W. R.
Register, 

1U9 N. Dearborn 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas.

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

Gyduolės išskiria
mos.

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

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

ligų?

Neužginčija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktus išgy- 
dirba labo ra tori- 
jose, egzaminuo- 
dy*mo visokių litrų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą. prašali
nant visus klini- 
)|ob eimptomua. 
Nei vienas imo- 
gus nėra liuom 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
to gydymą, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas, Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite ji; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, ka<j sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jtlsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek ius sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu- 
matizmo, Neuritis, Bronchitfa, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rriiąi*. Slinkimo plaukų, ' Pasididinusių 
gružolų. Skrupulu ir t.t. yra pasekmė 
nelšvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kuri 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

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

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

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

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

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

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearborn St., Chieago, UI. 

. (Imkite elevatorj iki 12 augšto)

Pilnas žmonių Dr. Rosd’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervu, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir slapumo li
rų.

privatišką fydymui kambarią
Ola atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką į* ’-'-zope- 
jišką bt Kfty- 
mn. Dickfil skai
čius žmot$ą il<y- 
domų kasdien per 
Dr. Rosi, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
S5 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building, Imkite elevatorią 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoje^
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrą. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motėm.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki I 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai **- 
ną. Panedėlyj, sereictf 
subatoje nuo 10 vaL ryto 
iki 8 vai. vakare.




