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Skaitlingi Darbininky Susirinkimai Klaipėdoje ir Klaipėdos
Šilutėje. Atstovo Bielinio Kalba Klaipė

dos Darbininky Susirinkime
KLAIPĖDA, liepos 11 d. — 

(Specialio “Naujienų”’ kores
pondento.) Vakar čia įvyko 
milžinliškoje “Schuetzenhaus” 
salėje protesto mitingas prieš 
Klaipėdos krašto statuto rati
fikavimo atidėliojimą Seime.

Tarp kalbėtojų buvo ir Sei
mo narys, socialdemokratų 
frakcijos pirmininkas, drg. K. 
Bielinis, kurį susirinkimas pa
sitiko 
paskui 
reikšta 
krašto 
Seime.

Toks 
ir kitame Klaipėdos krašto 
mieste, Šilutėje (Heidenkruge).

Klaipėdos darbininkai labai 
nerimauja, kad valdančiosios 
Lietuvos partijos iki šiol nepa
sirūpino patvirtinti Seime su
tartį, padarytą tarp Tautų Są
jungos tarybos ir Lietuvos val
džios įgaliotinių. Ta sutartis 
nustato* Klaipėdos krašto žmo
nių teises. Kol ji nepatvirtin
ta, klaipėdiečiai negali nei iš
sirinkti savo Seimelį krašto 
reikalams vesti, nei išrinkti 
atstovus j Lietuvos Seimą.

Vietinis kalbėtojas, drg. Ma
čys (Matzies), nurodė, kad su
tarties neratifikavimas trukdo 
ūkio plėtojimąsi Klaipėdos 
krašte.

Klaipėdos žmonės kenčia.
1919 metais Klaipėdoje bu

vo 24,000 žmonių, užimtų pra
monėje, 1 ’ ’ -
ukio 
tiktai 
6,000 
tiktai 
Klaipėdos beteisės padėties re
zultatas.

Del sutarties nepatvirtinimo 
negalima užmegsti normalių 
prekybinių santykių su kito
mis šalimis; kraštui trūksta 
kredito; jam trūksta ramybės, 
be kurios negali sėkmingai eiti 
joks darbas. Pasinaudojant ne
tikra krašto padėtim, leidžia
ma įvairus gandai apie kieno 
ten neva planuojamus “sukili
mus” ir skleidžiama “naciona
listinių karštagalvių” agitaci
ja.

Paminėjęs šiuos elementus, 
kalbėtojas Mačys pareiškė: “Jų 
darbas negali atnešti išgany
mo. Kai kurių svajotojų viltis, 
kad Klaipėdos krašto likimas 
dar busiąs kitoks, yra tuščia. 
Kraštas tapo pripažintas Lie
tuvai, ir reikia rūpintis, kad 
jos ekonominis gyvenimas pa
sidarytų visos valstybės orga
nizmo dalis.”

turi gauti teisę deniokratybės 
pamatais tvarkytis!

Kalbėtojas nurodė, kad jau 
ketveri metai atgal Lietuvos 
socialdemokratai iškėlė Klaipė
dos krašto autonomijos obalsj.

ovacijomis ir kuriam 
rezoliucijoje buvo iš- 
padėka už Klaipėdos 

teisių gynimą Lietuvos

pat susirinkimas įvyko 
Klaipėdos

Seimo rezoliucijoje. Demokra
tijos šalininkai Lietuvoje nėra 
jam priešingi. Bet Lietuvoje 
taip pat, kaip ir Klaipėdoje, 
yra piktų deniokratybės prie
šų. Jie yra priešingi žmonių 
teisėms Lietuvoje, ir jie lodei 
nenori duoti teisių klaipėdie
čiams.

Lietuvos krikščionys demok
ratai žino, kad Klaipėdos kraš
tas atsiųs į Lietuvos Seimą to
kius žmones, kurie ne atžaga
reivius rems, bet padės Lietu
vos darbininkams kovoti už 
tikrąją demokratybę. Jie bijo
si to, ir dėlto jie, kiek galėda
mi atidėlioja Klaipėdos kraš
to statuto 'tvirtinimą.

Kalbėtųjų išvadžiojimams 
nepritarė tiktai būrelis komu
nistų, 
balso, 
kurie, 
tini ai

kurių vardu, pasiprašęs 
kalbėjo Brožaitis, ir kai 
atėję į susirinkimą, vie- 
tautininkai. Milžiniška 
dauguma susirinkimas

priėmė sekančio turinio

REZOLIUCIJĄ:

1924.

ir kitoseprekyboje 
šakose; 1924 metais 
18,000. Kur 
žmonių? Jie 
užteko darbo.

dingo tie 
neišnyko, 
Tai yra

Klaipėda, liepos 10,
Tautų sąjungos tarybos pri

imta “Klaipėdos Krašto kon
vencija,” kuri Klaipėdos Kraš
to gyventojams yra žinoma ap
lamai kaipo Klaipėdos Statutas, 
turi galų gale sutvarkyti Klai
pėdos Krašto santykius su Lie-

Statutui

valdžios

vykdyti, 
centrali- 
ir Seimo 
Nuo pa

žmonių 
išlauki- 
ir poli-
šiandie 

Klube

Sutartis
Patvirtinta

Karo šmėkla vėl slenka 
Balkanais

{statymų leidėjai 
lenktyniuoja

obskurantizmu

Soviety prezidentas iširu 
ko nelaimės Lietuvos žinios

YPATINGAS “FLIRTAS

WASHINGTONAS, liepos 30. 
— [Lietuvos Respublikos Asto- 
vybė] — Lietuves Seimas rati
fikavo Klaipėdos sutartį.

Graikai ruošiasi Pradėti žygius 
prieš hulgariją.

Kaip ir Kentueky, Georgijos le- 
gislatura priima įstatymą 
prieš evoliucijos teoriją.

Perkūnas trenkė į namus, 
mušdamas Kalinino šoferį.

UŽ-

Drg. Bielinio kalba.

Susirinkimo pirmininkas po 
to pristatė antrą kalbėtoją, Lie
tuvos socialdemokratų vadą, 
drg. Kiprą Bielinį, sveikinda
mas jį, kaipo pasišventusį Lie
tuvos darbininkų kovotoją, ku
ris dėl savo veikimo gavo iš
būti 10 metų kaipo tremtinis 
Sibire prie caro valdžios.

Priimtas karštais publikos 
plojimais, drg. K. Bielinis pa
reiškė, kad jisai atvyko Klai-
pėdon tarti kartu su jos dar- tiems Seimo atstovams, 
bininkais, jogei tokiai politi- remia Klaipėdos Krašto auto- 
kai, kokia iki šiol yra vedama nomiją, reiškiame didžiausios 
šiame krašte, turi būt padary- padėkos /už jų aktingą rėmimąKrašto žmonių reikalavimai bu
tas galas. Klaipėdos kraštas gyvųjų Klaipėdos Krašto gyven- tų koveikiausiai išklausyti.

ir dar ati- 
valdžios ir 

klaipedie- 
prieš savo

tu va.
i Klaipėdos 
reikia, kad 
nes Lietuvos
Kaune patvirtintas, 
tvirtinimo ir lojalaus Klaipė
dos Statuto .vykdymo didelė 
Klaipėdos Krašto gyventojų di
džiuma tikisi sulaukt naudingo 
abiejų kraštų bendradarbiavimo 
visos valstybės ir jos 
labui tiek vidaus, tiek 
niuose ekonominiuose 
tiniuose santykiuose, 
susirinkusieji Šaulių
(Schuetzenhaus) Klaipėdos 
miesto piliečiai kreipiasi į Kau
no valdžią ir Seimą ir grau
dendami prašo, kad Klaipėdos 
Statutas butų koveikiausiai 
patvirtintas ir nebea t įdėliojau t 
paskelbti rinkimai kaip į Sei
melį, taip ir į Seimą.

Jeigu Klaipėdos sutarties pa
tvirtinimas bus dar 
dėliojamas, tai dėl 
Seimo nestropumo 
čiai bus priversti,
norą, apeliuoti viešai j pasau
lio opiniją; bet tokio žingsnio 
rezultatai bus toki, kad tarp 
Klaipėdos Krašto ir Lietuvos 
žmonių ims stiprėti vienų ant
riems atšalimas, tuo pačiu bus 
sutrukdytas visos valstybės 
kūrybos darbas ir jos ūkini 
padaryta skaudi žaizda.

Seimo atstovui ponui Bie
liniu! ir Seimo socialdemo
kratų frakcijai, taipjau visiems 

kurie

< —i,—......

VIENA, Austrija, rugp- 1. — 
Karo debesys vėl renkasi ant

Lietom Konsulu
rtadžams (partizanų būriams) 
I nesiliaujant puldinėjus Makedo
niją, įsiveržiant per Graikijos ir 

’ Serbijos sienas, Graikų armija 
pasiruošus ir laukia tik Įsakymų 
žygiuoti prieš Bulgariją.

I Graikų generalis štabas skel- 
’bia, kad jis turįs žinių, jogei ko- 
I mitadžai besirengią dideliam 
'puolimui, veikiausia reguliarės 
kariuomenės padedami. Visos 
pasienio stovyklos tapo dėl to 
sustiprintos ir viskas priruošta 
Bulgarijai pulti.

Tenka sužinoti, kad tie plėši
kiški komitadžų įsiveržimai ir 
puolimai visai nėra pramanyti 
diplomatiniams tikslams. Parti
zanai siaučia visu pasieniu ir 
Bulgarijos valdžia ar nenori, ar 
visai negali jų operacijų suval
dyti.

Puolė Serbijos miestelį
Užvakar komitadžų banda bu- 

vo užpuolus Serbų miestelį Vi- 
, nicą, kame buvo metinė muge. 
Banditai ėmė šaudyti minion, 
metė keturias granatas, kurios 
sprogdamos užmušė keturias 
moteris ir du vyru ir aštuoriis 
asmenis pavojingai sužeidė- Po 
to komitadžai paspruko per sie
ną į Bulgariją.

Pranešaana apie naują inci
dentą Makedonijos pasieny, ka
me karinė Graikų vyriausybė 
areštavus dvidešimt šešis bulga
rus ir devynioliką jų sušaudžius. 
Graikai sako, kad tai buvę ko
mitadžų bandos nariai, bet Bul
garija pasiuntė Graikijos vald
žiai protesto notą tvirtindama, 
kad tai buvę tik Bulgarijos kai
miečiai ir buvę suimti Bulgari
jos teritorijoj.
Komunistai kurstą sukilimą.
Pačioj Bulgarijoj dalykų pa

dėtis anaiptol ne geriausia. Ko
munistų agitatoriai, aprūpina
mi pinigais iš Maskvos, veikia 
išsijuosę, kad sukursčius revo
liuciją. Nors jiems nepavyko 
suorganizuoti visuotiną komu
nistinių elementų, mobilizaciją, 
atskirose tečiau vietose nuola
tos įvyksta riaušių ir susirėmi
mų su kariuomene.

Rumunijoj, kuri, 
karas, be abejojimo susidėtų su 
Graikija prieš Bulgariją, viduji
nė padėtis irgi labai nejauki- 
Buvęs vyriausias armijos va
das generolas Averescu, kurs 
daro pastangų kad ir jėga nu
versti Bratiano valdžią, gauna 
vis daugiau sau šalininkų. Aštri 
cenzūra neleidžia detaliugoms 
žinioms prasiveržti užsienin.

koj suvažiavimas
VVASUINGTONAS, liepos 25, 

[Lietuvos Respublikos Atstovy
bė] — Lietuvos Atstovybėje 
liepos mėn. 21 ir 22 dienomis 
buvo Lietuvos Konsulų Ameri
koje suvažiavimas. Suvažiavimo! 
tikslas buvo susipažinti su dar-| 
bo sąlygomis ir suvienodinti 

įstaigų
bo sąlygomis 
Lietuvos Respublikos 
veikimą Amerikoje-

Gompers sakosi neisiąs 
prieš La Folletty

Laukiama, kad Amerikos Darbo 
Federacija indorsuos 
šyvių tikietą.

progre-

N. Y., 
spaudoj

ATLANTIC CITY, 
rugp. 1. —•’ Kadangi 
nuolatos buvo skelbiama, kad 
Amerikos darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers’as 
nepritariąs Wisconsino senato
riaus Roberto M. La Folletto 
kandidatūrai, ir Amerikos Dar
bo Federacija, kaipo ekonominė 
darbininkų organizacija, nega
linti indorsuoti jo tikietą, Gom
pers’as dabar išleido viešą pa
reiškimą, kuriame sako, kad 
jis niekados nebuvęs, nesąs ir 
nebusiąs priešingas La Kollet- 
tui.

Atlantic City’j dabar prasidė
jo Darbo Federacijos nacionalio 
vykdomojo komiteto suvaųiavi- 
vykdomojo komiteto suvažiavi- 
ma, komiteto narių yra La Fol
letto pritarėjai ir stoja už tai, 
kad jo kandidatūra butų organi
zacijos indorsuota. Gompersui 
padarius tokį savo pareiškimą, 
dabar beveik nėra abejonės, kad 
ateinanČioj prezidento rinkimų 
kampanijoj Federacija nutars 
eiti su La Follettu.

Didelis gaisras Arociboj
Sudegė 200 namų, daugiau nei 

1,000 žmonių liko be pas
togės.

SAN JUAN, Porto Rico, rugp. 
1. — Praeitą naktį Aricibos mie
ste siautė didelis gaisras, su
naikinęs apie šimtą namų. Iš
degusioji dalis gyvenama didžiu
moj neturtingų piliečių. Apie 
tūkstantis suviršum žmonių li
ko be pastogės.

Padegėlių šeimynos, likusios 
be maisto ir be drapanos, sutal
pinta mokyklose ir šiaip įvairio
se viešose įstaigose. Atsišauk
ta į vyresnybę ir Raudonąjį 
Kryžių dėl pašalpos nukentėju- 
siems.

tojų reikalų svarstant Seime 
Klaipėdos Statutą. Susirinku
sieji prašo, kad jie ir toliaus 
darbuotųs Seime ir valdžioj 
Kaune, idant teisėti \ Klaipėdos

■

jeigu kiltų

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpjūčio 1, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Belgijos, 1OO frankų ................ $4.G3
Danijos, 100 kronų ................... $16.10
Italijos, 100 lirų .................  $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.12
Lietuvos, 100 litų ............  $10.30
Norvegijos, 100 kronų $13.58
Olandijos, 100 florinų ...........  $38.26
Suomijos, 100 markių ............. $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 frankų .......  $18.61

ATLANTA, Ga., rugp. L — 
Nusižiurėjus į Kentueky valsti
jos legislaturą, priėmusią įsta
tymą draudžiantį evoliucijos mo 
kslo dėstymą mokyklose, lygiai 
tokį pat įstatymą ruošiasi da
bar priimti ir Georgijos valsti
jos legislatura.

Legislaturos švietimo komisi
ja įstatymo projektą jau priėmė 
ir pristatė atstovų butui- Einant 
įstatymo projektu valstija atsi
sako duoti pinigų ir laikyti mo
kyklas, kolegijas ir kitokias 
mokslo įstaigas, kuriose dėsto
ma Darwino teorija “ar bet kuri 
kita panaši evoliucijos teorija”.

Mokytų legislatorių argu
mentai prieš evoliucijos 

teoriją
Labai mokytas atstovas Pope, 

spiovęs per porą sieksnių ką iš 
čiutabakio buvo iščiulpęs, moks
lingai pareiškė, kad evoliucijos 
teorija tai yra “rotten stuff”.

Kitas vėl labai mokytas Solo- 
nas, atstovas MacCrory, uoliai 
nosį pirštu makaluodamas pa
reiškė, kad jam labai butų gėda, 
jeigu jis butų kilęs iš monkės, 
bet jis žinąs tikrai, kad jo tė
vas ir tėvo tėvo tėvas buvę ne 
monkės. Jis skaitęs bibliją, o 
ten pasakyta, kad Dievas sutvė
ręs dangų ir žemę ir viską, kas 
ant jos randas, ir pagaliau Ado
mą su Ieva, o tieji buvo žmo
nės, ne monkės. Monkės Dievas 
sutvėręs atskirai nuo žmogaus.

Dar kitas atstovas, mokytas 
ir išminties pilnas juristas Co- 
vington, ranką aukštyn pakėlęs 
iškilmingai įspėjo: Jus matote, 
gerbiamieji, kas atsitiko Chica- 
goj ? Du jaunikaičiai, Loeb’as 
ir Leopold’as, liko žmogžudžiai. 
Kodėl jie tokiais virto? O to
dėl, kad jie lankė mokyklas ir 
kolegijas, kur dėsto evoliucijos 
teorijas, kur mokina pagoniškos 
pilozopijos! Aš sakau, gerbia
mieji, jeigu kas pamestų kely 
vežimą purvo, argi tas purvo ve
žimas galėtų pats savaime evo- 
liucintis ir galų gale virsti žmo
gum, užsivilkti švarku, užsidėti 
apykaklę ir kravatą ir kandi- 
duoti į legislaturą? Niekados!

Prieš šitokius labai mokytų 
vyrų argumentus kiti nemokšos 
atstovai — ką gi galėjo pasaky
ti?

ti ASK V A, rugp. 1. — Sovie
tų valdžios prezidentas Kalini- 
n’as bemaž neliko perkūno auka. 
Išvažiavus jam j laukus, užėjo

KAUNAS. — Birželio 2 d. 
Estų gatvėj vienas ponas pa
statė savo dviratį pas vienus 
namus, ir įėjo į tuos namus. Tų 
pačių namų panelės paslepia jo 
dviratį. Netrukus pro tuos na
mus važiuoja vyresnysis puska- 
rininkas, prie kurio visai neti-

smarkus lietus su perkūnijomis, j ketai pribėga kita tų namų pa- 
Pasiskubinęs j artimiausį kaimą1 ne>8’ rusiškai užkeikusi, nustu- 

mia jį nuo dviračio, tvirtinda
ma, kad jis esąs pavogęs čia 
sustujosio pono dviratį ir grąsi- 
no vesianti jį policijdn. Puskari- 
ninkas, matyt, pamano, kad čia 
toks ypatingas “flirtas” ir nusi
juokęs sutinka eiti policijon. 
Bet čia “flirto” bobudis paaiškė
jo. “Panelė”, pamačiusi einant 
karį policijos linkui, apsižiūrė
jusi pabūgo ir jau pamėgino pa
ti pabėgti. Karys atsiėmė dvi
ratį ir jai pareiškė, kad už laiko 
sugaišinimą ir keikimąsi panelei 
teksią stoti teisman. Visaip mat 
flirtas baigiasi.

Kalinin’as su savo šoferiu ir fo
tografu užėjo į vienus namus 
palaukti, kol audra praeis. Bet 
čia į namus trenkė perkūnas, 
sudraskė juos ir užmušė šoferį, 
taipjau 
grafą, 
dytas.

skaudžiai sužeidė foto- 
Kalinin’as išliko nekliū

Apie alianty konferenciją 
Londone

LONDONAS, rugp. 1. — 
Aliantų konferencijos ekspertai 
pareiškė vilties, kad šiandie po 
pietų bus tur būt susitarta dėl 
tų Konferencijų klausimu, ku
rių išsprendimas priklauso nuo 
ekspertų susitarimo.

Priešpietinėj dviejų valandų 
sesijoj ekspertai priėmė fran- 
euzų pasiūlymus Dawes’o planą 
modifikuoti. Jei jie savo darbą 
pabaigs šį popietį, savo raportą 
jie pristatys plenarei konferen
cijos sesijai šeštadienį (šian
die).

“Milda” sukonfiskuota.

Tik ką pasirodęs pradedančių 
literato ros mėgėjų almanachė- 
lis “Milda” birželio 25 d. tapo 
sukonfiskuotas. Už ką būtent 
sukonfiskuotas — policija nie
kam nesakė.

Apvogė Dr. Basanavičių

Birželio 25 d. pašte paduodant 
apdraustą laišką prie langelio 
d-rui Basanavičiui pavogta iŠ 
kišenės 50 lenk. auksinų ir 5 
mil. lenk, markių.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon
50 Centų

SNIEGAS NEW YORKO 
VALSTIJOJ

WATERTOWN, N- Y., rugp. 
1. — Sacket Harbore ir apielin- 
kėj apie Ontario ežerą vakar 
pasirodė sniegas. Snigo per pen
kias minutes.

0RFIS
Chicago ir apielinkė. — šian

die niaukstosi, po pietų ar pava
kariop reikia laukti lietaus; kį- 
lanti temperatūra; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutina: 
siekė 60° F.

šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:10.

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

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

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

siuntinius 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: BENOšIAUŠ APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

1739 So. Halsted St Chicago, HL
.....................  ■ i



KORESPONDENCIJOS

S. L. FABIONAS CO

Tel. Boulevard 2469

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

•MMM

—

DABAR RANDASI SAVO NAUJOJE VIETOJE
Tel. Dearborn 9057

Programas

Ateikite ir pamaty
kite Cricagos pir
mutinį ir didžiausį 
lietuviu lentų jardą 
ir medžio išdirbystę,

8514-16 Rooeevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Pilnos mieros mo
deliai mediniy ir 
plieniniu garadžiy.

Musu puikus show 
kambarys atdaras 
dėl apžiūrėjimo. Bus 
duodamos dovanos

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

ausįs 
ausįs 
ausįs 
ausįs

12th STREET 
T«J. Kedrfe 89*2

atitaiso 
tą, atitai*

Visokios rpšies len 
tos, stulpai ir sto 
gy dengimo ma 
terliotas.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

gancių. Puikus gydyi 
kios ligos kur tik dasi

Mrs* Shaw vadina Lydia E 
Pinkham’s Vegetable Com
pound Dievo atsiųstą ser

gančioms moterims.

Kviečiame 
KOMITETAS.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvio AHą Specialistą*

liepos 27 d. įvyko
Universiteto Moks- 

Sager’s 
Išvąįiavimas labai pavy-

BAVARSKO BOHEMIAN 
STYLE MAITAS

Reikia pažymėti, kad ponai 
Narbutai iš Chicagos kiekvieną 
jnetą aplanko moksleivius ir jie 
pavaisina juos vištiena ir namie 
darytais lietuviškais sūriais, žo
džiu sakant, jie geriausius pie
tus iškelia valparaisiečiams. To
dėl ,valparaisiečiai tų svečių nie
kados neužmirš.

Kada visi papietavo tai pirmi
ninkas P. Atkočiūnas- paprašė1 
Visus sueiti arčiau ir keliais žo
džiais paaiškino svečiams suva
žiavimo tikslą, pirmiausiai per- 
draugą A. Kemėžą. Draugas Ke-

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

ANT NAUDOS.

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Thonc: Indiana Harbor 279 

Indiana Htffbor, Ind.

J. P. WAITCHES 
LAWY*ER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

IŠGELBĖJO NUO 
OPERACIJOS

A. A. SLAKIS
ADVOKATASt

Ofisas vidurmiesčyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerkle- 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

Prograino moksleiviai neturė
jo savo išvažiavime, mat jie ma
nė, kad ex-valparaisiečiai dakta
rai ir kiti profesionalai atva
žiuos ir duos gerų spičių ir pa
tarimų moksleiviams; bet jie 
užmiršo atvažiuoti.

Apie ketvirtą valandą po pie
tų visi svečiai ir moksleiviai su
sirinko paskirtoje vietoje. Ant 
vietos svečiai pradėjo mokslei
vius vaišinti ką tiktai jie turėjo 
atsivežę. Kiekviena mašina bu
vo prikrauta geriausių lietuvių 
valgių. Kiti valparaisiečiai gal 
pirmą sykį galėjo sočiai paval-

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3228 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yords 46gl

Cambrjdge ., Maine. — “Aš labai 
kentėjau nuo skausmą abiejuose ma-

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

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

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Home coming Day
Valparaiso Universitetas yra 

demokratiška mokykla. Čia gali 
pradėti mokslą kad ir suaugęs 
žmogus. Jei dėl kokios nors 
priežasties jaunas žmogus nega
lėjo pabaigti savo mokslą kada 
jaunas buvo, tai atvažiuoja į 
Valparaisą ir pabaigia. Tokiais 
principais ta mokykla per pen
kias dešimt metų mokina ame
rikiečius ir svetimtaučius. Per 
tą laiką tūkstančiai Valparaiso 
Universitete atsiekė savo tikslą. 
Gal kitose mokyklose jiems ne
botų buvę tokios progos ką gar 
vo Valparaiso. Dabar džiaugia
si, kad juos ta mokykla padarė 
laimingais gyvenime.

Pats universitetas per pasta
ruosius kelis metus pergyvena

Įima surasti visuose Amerikos 
miestuose ir jie dabar yra geri 
profesionalai.

Po programo moksleiviai pa
vaišino svečius šalta košę. Apie 
septintą valandą vakare svečiai 
atsisveikinę su moksleiviais iš
važiavo namo. Moksleiviai gi 
nuėjo rengtis prie pusbertainj- 
nių kvotimų, kurie prasidėjo pa- 
nedėlio ryte.

Moksleivių išvažiavime. Sve 
čiai. P ogramas. — 
“Hoįvecoming Day”

statė gerai žinomą Chicagietį 
mėža yra linksmo budo žmogus, 
pasveikina moksleivius, sakyda
mas, kad jis negali kitokiu būdu 
išreikšti savo jausmą kas link 
moksleivių, tai paaukauja dole
rinę. Tuo pačiu laiku draugė 
Kemėžienė parinko aukų iš sve
čių. Ant vietos aukų sudėjo 
$18. Pirmininkas pakvietė kal
bėti panelę L. Tirunaitę. Ji bai
gė praeitą metą Valparaiso Uni
versitete vidurinę mokyklą. 
Trečias kalbėjo V. Dargis, rose- 
landietiš. Jis pasisakė, kad pir
mą sykį jam tenka susipkžinti 
su moksleiviais ir jis nežinojęs, 
kad valparaisiečiai yra tokie ge
ri. Po to buvo perstatytas mo
ksleivis F. J. šeštokas, baigęs 
šiemet Aptiekorystės mokslą 
Valparaiso Universitete. Jis ke
liais' žodžiais pasakė, kad Valpa- 
raisę baigusių lietuvių, arba

$397 NUPIRKS SITį $397 
PUIKUS BUNGALUW STOGU GARADŽIUS

Mieros 18x18 pėdų, tinkamas dėl 2 karų. Pastatysime 
ant jūsų pačių loto, pilnai užbaigtas, su cimelitinėmis 
grindimis ir du sykiu numalevotas. Mes parduodame už 
pinigus arba išmokėjimais, taip kaip rendą. Nepirkite 
bile kokio namų materiolo ir nestątykite bile kokio gara- 
džiaus kol nepasimatysit su mumis. Mes sutaupysime 
jums pinigų ir vfeką garatuosime.

Išvažiavime buvo apie dešimt 
irialšinų ir svečių buvo apie pen
kiasdešimt. Pirmą sykį Valpa- 
raisiečių mbkslęįvių istorijoje 
tiek daug svečių atsilankė. Bet 
nevisi svečiai buvo išvažiavime. 
Gal kokios trys mašinos su sve
čiais nesusirado išvažiavimo 
vietos. Dr. A. Petraitis atvažia
vo iš Roselando ir buvo atsilan
kęs moksleivių knygynan. Bet 
moksleivių išvažiavime nebuvo, 
nes dėl kokių nors priežasčių 

negalėjo surasti išvažiavimo 
vietos. Dr. A. Petraitis kad ir 
nebuvo musų išvažiavime ir ne
buvo mums progos \ susipažinti 
su juo, bet jis atsilankęs į kny
gyną paliko dešimkę dėl moks
leivių Knygyno. Tai yra labai 
didelė auka valparaijdiečiams. 
Aš manau, kad moksleiviai ne
pamirš daktaro, atsilankys per 
vakacijas susipažinti su juo. 
Dr. A. Petraitis gyvena 10756 
Michigan Avė., Chicago, 111.

Mums žingeidi! kodėl kiti mu
sų profesionalai ir ex-valparai- 
siečiai neatvažiavo. Ar jie jau 
užmiršo savo Alma Mater ir*lie
tuvius moksleivius, kurie dar 
tebevargsta Valparaiso Univer
sitete? Mes tikėjomės daugiau
sia svečių iš ex-valparaisiečių, 
bet nė vieno šiemet nesulaukėm. 
Svečiai teiravosi kur yra musų 
profesionalai ir inteligentai, kad 
neatvažiuoja į moksleivių išva
žiavimą ? Į

Nepaprastas Pranešimas
DOUGLAS PRODUCTS C0

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bkig.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

Cicero PanedSlio vakare
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036

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

po geriausias 
Visur ir Jisa

prašiau savo vyro 
tų man buleli Lydia E 
Vegetablo Compound 
pradėjau vartoti trečią dožų 
jutau geriat! 
turis 
metus 
sykį ir dabar per 
neturiu 
jiino 
aš susilaukiau antro' 
graži mergaitė, dabar 
metų amžiaus - 
namų. Aš giriu 
ras Dievo siuntinys 
rims, kurios kenčia i 
ligų ir svarbiausia

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes, o

rPluihingo ir Apšildymo,- įrengimai
Olselio kainomis 'visiems y 4 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų.; tiesiai 
pirkdami nuo musų.
•J PftOPLES PLUNMBING AND ’ 
į f. HEATING SUPPLY ’ CO.
t. 490 Milwaukee Avė. and 

•/., 461 N. Halsted St.
Haymaiket 1018, Haymarket 4251

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATASMA. bylus vfcuoe* Teismuos*, Egsami- 

nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumentus ir igaliojimur

7 'S'outh Dearborn Street 
Telefonu Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefoną Ganai 1667.

no šonuose. Kiek
vienų mėnesį aš 
turėdavau atsigul
ti į lovą ir dakta
rai sakydavo man, 
kad aš turiu eiti 
ant operacijos, pir
miau kol aš gau
siu kokį palengvi
nimą . Aš m-ačiau 
jūsų apskelbimą 
laikraščiuose, ir 
vieną dieną aš pa

kai! jis parneš- 
Pinkbam’s 

Pirm kol aš 
iš Pa

vartojau jas ke- 
sykius dienoje per dvejus 
jausdama geriau kiekvieną 

keturis metus' aš 
jokių skausmo./ Po varlo- 

gyduolių per dvejus' metus 
kūdikio — 

jau keturių 
gyenimas musų 

gyduoles. Tik- 
; toms mote- 
nuo moteriškų 

nuo skausmų 
laike mėnesinių. Aš tikrai sykį la
bai sirgau ir aš žinau, kad Lydia 
E. Pinkham’s Vegotable Compound 
išgelbėjo mane nuo operacijos.”— 
Mrs. Josie M. Shaw, Route No. 1, 
Cambridge, Maine.

Visoje šalyje vartotojai Lydia E. 
Vegelnble Compound raportuoja 
98 iš 100 gavo pagelbą. Parduoda
mos ’pas apliekorius visur.

Jusliu Danelkus
ARTIST

3214 So. Halsted 
CHICAGO, ILL.

Piešiu visokius vaizdus ir paveiks
lus. Maliavoju ir dekoruoju sve
taines ir ruimus. Fotografams, 
Teatrams vaizdadugnius, sainus ir 
t. t. (esu unijistas).

dos reikalau 
kitę tik Ba 
varsko!

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimo* dantą b« skauimo 
Bridge geriausio aukso. Su nriisi 
pieitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame viaą savo darbą, ’ii 
žemas musų kainas. Sergėkite 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 Weet 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

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

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosukj, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatižmą, asthma, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiopai 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodija
mo.

.“Kraujas yra .gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams sėr- 

gas bile nuo ke
ikia kraują. Ne- 

Į žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite .ir gaukite tiesą išgy- 

J dVme. Atsineškite šį skelbimą su sa- 
vim ir gnusjte dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Į ValanUbs' nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

CHICAGO MEDICA'L CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy,

505 S. Stabe St. kampas Congress,
2 augštas, Chicago, IH.

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo 'Skaudamą aklų karitj atitaiso 
kreivas akis, nuima katari 
so trumparegystę ir tolirei 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali5, atyda atkreipiame 
i mokyklos vaikus.

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

Phone BcvAeverd 758®

A. A. Olis
ADVOKATAS

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

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti'/lieavitt St.
Telephone. Gffnhl 2552

Valandos:-9/'tyto iki 9 vakare. Se- 
redoi Tetnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 

visokias bylas visuose teis
ingose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!
Draugystė Šv. Petro ir Povilo, kuriame buvo išduotos serijos tikietų 

išlaimėjimui, iš priežasties 
įvykęs

nebuvimo visų serijų, išlaimejimas dar nėra 
Dabar, tuo reikalu Draugystė nutarė surengti

ISVAZIAVINIį ' 
Rugpiučio-August 3 d.,-1924 m.

Washingtou Heights Miškus
107th ir May St.

Pradžia 1-mų vai. po pietų. ... ;
Todėl, meldžiame visų atsilankyti ir laimėti dovanas, kurios yra Drau

gystės tam paskirtos. Taipgi primename visuomenei, kad jau artinasi 
ruduo; dabar dar yra proga pasinaudot vasaros gražybėmis ir linksmybė
mis. Šiame išvažiavime bus muzika iš Petrogrado, valgiai iš Vilniaus, gė
rimai, cigarai ir šalta koše iš Berlyno, o šokėjai iš Chicagos 
visus dalyvauti 
PASTABA: Jėigu tą dieną, lytų; išalimėjimas įvyks Strumilo svet. 107 St 

ir Indiana Avė., tai visuomenė tesueina Čiiu

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00 
t Vyrai ir 

moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 

•ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

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

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

Kuomet jus atlankysite Grisvvold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos,4 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate. Šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo Šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs, 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

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

Eikit pas jj ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISVVOLD MEDICAL OFFICE

GRINSW()LD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., Detroit, Mich.
Netoli Congress St., vienas blokas j pietus nuo City Hali

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

<^AKIŲ 
EXPERTAS

R Kreivos akjs ištaiso* 
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan- 

ilgk kius. Be klorofor-
mos, 6,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite h” gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Kurčios .... 
Varvančios 
Ūžiančios . 
Nesveikos

BavarskO’ Malt Extract
,14'. ■ r.

Company,
3238 So. Halsted St., 

Chicago.
Phone Boulevard 3595

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

ELEKTRA
•viešą ir pajlegą suvedame | eenue ix naujai namas, taipgi dirb

tuves* Cash arba ant ihnokijimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRĮDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine, 
A. BARTKUS, Pree, 

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

Nedėlioj, 
Valparaisos 
leivių išvažiavimas pi 
ežero 
.ko. Oras buvo gražus, gai biskį 
ir per šiltas, bet kada Valparai
so apielinke yra tokia vieta, kur 
gamta apdovanojo kalnais, miš
kais ir ežerais, žmonės atvažia
vę į tą vietą užmiršta šilumą ir 
visus savo vargus, tik gerėjasi 
gamta.

Svečiai iš Chicagos ir Rose
lando pradėjo išryto traukti į 
Valparaisą, vieni važiavo trau
kiniais, kiti mašinomis arba 
kaip jie sako “makabiliais”. Su 
mašinomis daugiausiai svečių Uaipkiti sako" “bulveskučių 
privažiavo. Savieji moksleiviai 
sako, kad jie niekados neturėjo 
tiek daug mašinų savo piknike. 
Mat dabar Amerikoje lietuviai 
yra kaip milionieriai, visi turi 
geras mašinas ir į išvažiavimus 
ar piknikus važiuoja kelis desė- 
tkus mylių. Seniau į Valparaisą 
atvažiuodavo svečiai trauki
niais; jai kas atvažiuodavo su 
mašina, tai Valparaisiečiai ste
bėdavosi, kad taip toli galėdavę 
atvažiuoti mašina, bet dabar 
jau paprasta.

Svečiai.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Durys, langai, kom
binuotos durys, por- 
čiai, sash rėmai, 
moldiugai, laipty 
darbas, kieto me- 
džio grindys.: 

Telefonuokit, Rašykit arba Ateję Gaukit Musų ką tik 
atspaustą Naują Pilnatį n į, 64 puslapių, Katalogą

DOUGLAS PRODUCTS COMPANY 
2901-19 So. Halsted St - ‘ tXLs Caūį 67«

Tarp dauge- 
lio maltų yra 
žinomas kai-

— ,...........
daug vargo. Kolegijos senas į 
namas sudegė, mokykla pasida-; 
rė apie tris šimtus tūkstančių 
dolerių skolos. Universitetas 
perėjo iš privatinių rankų į 
“Board of Trustees” rankas.

■ Ai ‘ ■ 1 >.

Dabar Ahminai sudarė tam 
tikrą komitetą ir rengia atsi
lankymo dieną —“Home coming 
Day”. Tas apvaikščiojimas bus; 
kaipo paminėjimas 51 metų gy-l

(Tąsa ant 3-čio pusi.) f
, 1
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Įkoresponoencijos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

vavimo universiteto. Apvaikš- 
čiojimas prasidės 9 d. gruodžio 
ir tęsis iki 16 d. Per tą laiką yra 
kviečiami atsilankyti visi alum- 
nai, kurie yra baigę šį universi
tetą. Programe dalyvaus dau
giausia alumnai, kurie yra ge
rai atsižymėję savo šakose. Ge
riausi programai bus rengiami 
per visą savaitę.

Butų geistina, kad ir musų 
lietuviai, kurie yra baigę čia 
mokslą, atsilankytų į Valparai- 
są per tą apvaikščiojimą. Nepa
mirškit laiko, kurie manote at
silankyti į Valparaisą — prasi
dės 9 d. gruodžio ir baigsis 16 d. 
gruodžio. —šakotas.

SUTAUPYKI? 
$200 
AR DAUGIAU

Žiūrėkit! Skaitykit!
Dabar yra laikas pirkti šj grojiklį pianą. 

Ir štai yra vieta jo pirkimui.
Mes ką tik gavome keletą pilnų karų 
grojiklių pianų kurie yra pasiūlomi jums 
labai žemomis kainomis.

MR. BUISHAS, musų lietuvis par
davinėtojas, No. 14, maloniai jums* 
patarnaus ir padės išsirinkti ge
niausi pianą.

Indiana Harbor, Ind.
Darbai. — Piknikai. — Laido- 

tuvčs. ----- Naujas liotuvių te
atras.

Jau senai bebuvo laikraš
čiuose žinučių iš Indiana Har- 
bor, tarsi kad nieko čia nau
jo neįvyktų. Taip nėra ir tur 
būt kaltas yra tik koresponden
tų apsileidimas. Tad aš bandy
siu juos pavaduoti ir nors 
trumpai pranešti keletą žinu
čių. ♦ ♦*

Darbai plieno išdirbystėse 
pradeda mažėti ir iš kitur at
vykusiam sunku čia darbą

gauti, o pragyvenimas čia yra 
labai brangus.

* * *
Liepos 6 d. vietos L. P. D. 

K. turėjo pikniką Spring Hill 
Grove, St. John, Ind. Piknikas 
nusisekė visais atžvilgiais. Ne
tik kad visi Harboriečiai suva
žiavo, bet buvo matyti ir dau
gelį chicagiečių. Gal už tai tiek 
daug publikos buvo, kad dar
žas yra labai patogus pikni
kams, galbūt gražiausias ir pa
togiausias visame Lake pavie
te. Kliubui pelno liks daugiau 
kaip $200.

* * *
Tame pačiame darže rugpjū

čio 10 d. įvyks S. L. A. 185 kp. 
piknikas. Tik imąsi turėti daug 

I publikos netik vietinių, bet ir 
iš Chicagos, nes tai bus gera 
proga smagiai laiką praleisti, 
ypač jaunimui, nes yra puiki 
šokių salė ir šiaip visokių pa
silinksminimų. 0 ir pats daržas 
yra nepaprastai gražus su sro
venančiais upeliais.

* *

Liepos 21 d. įvyko nepapras
tos laidotuvės Ernesto KigeĄį- 
čiaus. Ernestas mirė visai jau
nas, vos 21 m. sulaukęs, palik
damas nubudusias motiną ir 
seselę Julioną. Tai buvo labai 
geras vaikinas ir visų mylimas 
ir jo ankstyvą mirtį visi ap
gailestauja. Todėl ir žmonių į 
jo laidotuves susirinko nepap
rastai daug. Vainikų- sunešė 
apie 80, o į kapines lydėjo apie 
90 automobilių. ■ Laidotuvėse 
dalyvavo ne vien lietuviai, bet

ir kitų tautų žmones.
♦ **

Indiana Harboriečiai susilau
kė naujo, gražaus ir didelio te
atro, kurį pabudavojo lietuvis 
James Pivoriūnas. Tai yra dai
liausias visame miestely teat
ras su 1,000 sėdynių. Liepos 
24 d. buvo jo6 atidarymas. Su
sirinko tiek žmonių, kad nega
lėjo nė sutilpti ir turėjo gryž- 
ti namo. Kiti išstovėjo po 4 va
landas ir negavo progos į jį 
įeiti atidarymo dienoj. Užtai 
ant rytojaus žmonės iškalno 
pirkosi biletus, kad tik galė
jus patekti vidun ir pamatyti 
tą gražų teatrą. Reikia tikėtis, 
kad p. Pivoriūnas turės pasi
sekimą šiame biznyje. Kiek 
teko patirti, teatro budavoji- 
mas atsiėjo į $150,(MM), vien 
gražus ir dideli vargonai kai
navo $15,000.

(Smagu yra, kad lietuviai 
taip kįla vertelgystėje ir net 
pralenkia kitas tautas.

—Alvenas.
EI ETŲ VOS KONSULATAS 
CHICAGOJE PAIEŠKO ŠIŲ 

ASMENŲ AMERIKOJ:
ANTANO VAINICKI0, kuris 

yra pasivadinęs “Mike Benski” 
ir kadaise gyveno Clevelande. Iš 
Lietuvos paeina iš Seirijų valšč., 
Alytaus apskr.

KAZIO ŠALČIO, gyvenančio 
Detroit, Mich.

Kas žino apie čia ieškomus as
menis maloniai prašomi praneš
ti Lietuvos Konsulatui, 608 So. 
Dearborn St., Chicago, III.

L. Gaižaitė Sekretorius

Mrs. MIGHNIEV1CZ- VIDIIČENE
AKUŠERKA

3101^So. Jttalsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards*1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

/ 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 darbus atlieku kuo- 

geriausiai.
—

■Tel. Blvd. 3138 
I M. WoitkeWlcz

BAJttŠ 
AKUŠERKA

■Turiu patyrimą. 
■Pasekmingai pa-
■ tarnauju moteli rims prie gimdy
simo kiekviename 
$ atsitikime. Tei- 
Ukia ypatišką pri- 
tfžiurėjimą. Duodu 
■patarimus mote- 
I rims ir mergi- 
Bnoms dykai.

3113 South
■ Halsted St.

<DR. HERZMAN *^
—I S R U S I J 0 S—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį
Drexel 0950 

Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 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 J 2 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Augštos Rųšies
CALDWELL GROJIKLIAI PIANAI

Su 50 roleliŲ, benčiumi ir uždangalu, 
tiktai 

$195
Lengvais išmokėjimais be palūkanų.

Pianų krautuvė atdara utarninko, ket
verge ir subatos vakarais.

Garsinkities “Naujienose”

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

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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

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

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

Telephone Lafayette 4543V-- —......... -N.. .

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

>■ i, ■■■■

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L. DAVIDONISj M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 ikj 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS 1
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė
Tel . Lafayette 4146 .

fa—,į -.i n., . ■ fu ■ -

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

Dr. M. žilvitis
, DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4848 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
1
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mės j kritiką
Nebus reikalo
___ i partijos

Seime, 
nė val-

atsto-
i vams eiti į Seimo posėdžius, 
kad apgynus valdžią: jie ga
lės kur tinkami leisti laiką, 
iki partijos vadai pašauks 
juos perbalsuoti tą arba kitą 
iš anksto suplanuotą įstaty
mą ; paskui jie galės* vėl sau 
važiuoti namo.

Seimas, ačiū šitokiai tvar- 
undtt th« •« tffikai, neteks visos savo svar- 

2____________l ! bos.
Naujienos eina kasdien, iiskiiiatol 

•akonadienius. Leidiia Naujieną b'vn* 
dn»T«, 1789 So. Halstad SL, Chicago,

- gditor K ftrignltfh________

1789 South Halutod Street 
k Chlcago, UI.

Telephone Rnosevelt 8SM

Subecription Ratasi 
per year in Canada.

>7UXi per yeat ouUlie of Chicag*.
>8.00 per year in Chicago.

Be per copy.

Entered ai Second Claii Mattet 
March 17th, 1914, at the Post Office 
af Chicago, III., 
March 2nd, 187».
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Bevienytote Valitijoae, ne ChlcaKoje, 
paltui
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Pusei meti ............................ — &.M)
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. Dviem minesiam... ........... ■— l*2f>
Vienam minėsiu! .78

Lietuvon ir kitur nlsienluMe: 
(Atpiginta)

Metams ......      $8.00
Pusei meti---------------------------4 00
Trims minesiams ----- 2.00
Pinigus reikia siųsti palte Money 

Orderiu, kartu su uisakymu. > 
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Toks Seimo galios susiau- 
rinimas, be abejonės, prieš
tarauja Lietuvos konstituci- 
j°s pamatams. Pagal kon- A fili t

i stituciją, Seimas tvirkina 
ministerius ir prižiūri jų 
veikimą. Seimas turi galią 
spręsti, kuomet ^yra “kvo
rumas” t. y. daugiaus kaip 
pusė Seimo narių; kuomet 

j “kvorumas” yra, tai Seimas 
daro savo nutarimus daugu
ma balsų, dalyvaujančių po
sėdyje. Jeigu Seimas gali 
dauguma dalyvaujančiųjų 
balsų leisti įstatymus ir tvir
tinti ministerius, tai yra vi
sai nelogiška reikalauti, kad 
nepasitikėjimas valdžiai tu
rėtų reikšmės tiktai tuomet, 
kai uz .rlepasitįkėjimą bal
suoja dauguma visų atstovų.

Norėdami įvesti tokį kon
stitucijai priešingą dalyką,

2.00 
1^0

18c

Lietuvos klerikalai visose 
srityse griauja demokraty- 
bę. Jie suvaržė spaudės 
laisvę ir kitas piliečių tei- 
šes Jie nutarė panaikint ( 
vietines .savivaldybes. Da-Ikon8titucijos nui;odytu ke.

P liu> t. y. paduoti jį Seimui 
apsvarstyti, kaipo konstitu- 

; cijos pataisą. Bet jie pada- 
• rė tą svarbią atmainą val
stybės tvarkoje, vien pakeis-

Lietuvos Seimo galią.
Šis pastarasis darbas ta

po atliktas, pakeičiant Sei-J 
rpo Statutą.

“Vyriausybės Žiniose” šių Į darni Seimo Statutą. Tai 

metų liepos mėn. 7 d. tapo yra paslėptas konstitucijos 
išspausdintas naujas Seimo1 1 v 
Statutas, kuriuo einant Mi- 
nisterių Kabinetui arba at
skiram Ministeriui gali iš
reikšti nepasitikėjimą Sei
mas tiktai tuomet, kai už ne
pasitikėjimą balsuoja dau
giau kaip pusė visų Seimo 
atstovų. Tai yra toks 
mo teisių apribavimas, 
kio nėra jokiam kitam 
ropos parlamente.

sulaužymas.

SOCIALISTAI IR “TREČIOJI 
PARTIJA”

,'čio šimto tūkstančių balsų, o 
J socialistų kandidatas beveik ke

turis kartus daugiaus už jį!
Kuomet “Vienybė” šitaip iš- 

1 kraipo paprastus faktus, tai sun- 
■ ku tikėtis, kad ji sugebėtų tin

kamai suprasti tokius kompli- 
, kuotus dalykus, kaip tos “trečio

sios partijos” klausimas. šita 
partija anaiptol nėra liberalinė 
tikroje to žodžio prasmėje. Pa
matinis liberalizmo principas 
yra prekybos laisvė; o progresis- 
tai, kurie nominavo La Follet
te’ą, reikalauja visuomenės gele
žinkelių nuosavybės, visuomenės 
gamtos turtų (anglių, kerosino 
šaltinių, miškų, vandenų ir t.t.) 
kontrolės. , t ■. , (

Be to, reikia žiūrėti ne tiktai
■ !

į tą, ko reikalauja elementai, su- 
sispietusieji šitame judėjime, 
bet ir į tą,kokioms ekonominėms 
grupėms jie atstovauja. Progre- 
sistų susivienyme, kuris remia 
La Follette’o kandidatūrą, vado
vaujantis ir kartu ^sudarantis 
milžinišką“ daugumą elementas 
yra darbininkų organizacijos. 
Darbininkai gi, pradėję savaran
kiškai veikti politikoje, eina ne 
prie liberalizmo, bet prie socia
lizmo. .

Jeigu ‘‘Vienybė” to nežino, 
tai tegu ji pažvelgia į Angliją. 
Vos keletas metų atgal Anglijos 
Darbo Partija turėjo nė kiek ne 
griežtesnį programą už La Fol
lette’ą, o šiandie ji jau aiškiai 
stoja už socializmą, ir jos vadai 
yra tokie socializmo veteranai, 
kaip MacDonaldas ir SiioWde- 
nas. ",

Dėdamiesi prie “trečiosios 
partijos”, Hillųuitas ir kiti so
cialistai Amerikoje, daro tą pa
tį, )ką kitąsyk Anglijoje padarė 
Nepriklausomoj i Darbo Partij a 
(grybai socialistinė organizaci
ja, prisidėdama prie Darbo Par
tijos.

Todėl yra nesąmonė pasakot, 
kad Amerikos socialistai “prisi
šliejo prie liberalų”. Jie susi
vienijo su darbininkais, dar pil
nai nepasiliuosavusiais nuo libe
ralizmo įtakos, idant pavertus 
juos socialistais.

GIACOMO MATTEOTTI

i?

88

mmmMM M* Šeštadienls, Rugt) 2 1924

Sei
ko- 
Eu-

Fašistų darbai — nužu
dytas socialisty vadas 

Matteotti
Vienas tautininkų laikraštis 

nesenai pavertė La Follette’ą 
“tautininku”. Dabar kitas rašo 
apie besitveriančią trečiąją p£r-

Jūsų Duonos 
Bakanas

binuoton, o tas susivienijimas 
jau kabo ore, reiškia vieną di
džiausių trustų visoj Amerikos 
.istorijoj.

ma plieno magnatų ir anglies 
baronų. Jie taikosi paimti mus 
savo gnhižtėn šiokiu ar Tokiu 
budu.

Chris Kerner

Duona

tik jie pradėjo

valgome duoną 
labiau, negu 

Ward’o

Visuose parlamentuose 
valdžiai išreiškiama nepasi
tikėjimas paprasta daugu
ma balsų tų atstovų, kurie 
dalyvauja parlamento posė
dyje. Taip buvo iki šiol ir 
Lietuvos parlamente. Da
bar ta tvarka tapo pakeista.

Pagal naująjį Seimo Sta
tutą, ministeriai galės ne
paisyt priešingų t jiems bal
savimų Seime, jeigu opozi
cijos atstovai nesudarys 
daugumos visų Seimo narių. 
Opozicinės partijos dabar
tiniame Seime turi mažiaus 
kaip pusę atstovų; todėl, 
nors ir visa opozicija bal
suotų prieš valdžią, o už ją 
nebūtų paduota nė vieno 
balso, valdžiai trauktis ne
reikės.

Prie šitokios tvarkos mi
nisteriai galės visai nesilan- 
L’vti 1 rincorl7111 c. ■no_ I

“į šitą liberalų srovę prisi
šliejo ir socialistai. Jų vadas 
Uillųuit jau ankščiau pasisa
kė, kad socialistų partija da
bar yra tuščias vardas (? “N.” 
Red.), todėl geriausiai busią 
remti La Follette’ą. Patyri
mas pamokino p. Hillųuittą, 
jogei ant socialistų partijos ti- 
kieto statymas daugiausiai 
‘susipratusių’ ateivių (dau
giausiai jo vientaučių žydų), 
nepatraukė Amerikos darbo 
masių, — nes amerikonai ir 
socialistai būdami, pasilieka 
amerikonais; todėl socialistų 
balsai kiekvienais rinkimais 
smuko žemyn, iki ant galo pa
siliko juokinga mažiutė skait
linė ,kurią pabaigė demorali
zuoti komunistai. Taip esant, 
nieko neliko p. Hillųuitui, kaip 
prisišlieti prie liberalų tikie- 
to, sudėto iš amerikonų.” 
La Follette’ą socialistai nuta

rė remti, girdi, dėlto, kad jisai 
esąs “amerikonas”. Kada “Vie
nybė” šitaip §neka, tai išrodo, 
kad jos redaktorius ne Ameri
koje iki šiol gyveno, bet ant 
Marso. Ar gi jisai nežino, kad 
sęcialistai pirma statydavo kan
didatu į prezidentus Debsą, ku
ris yra nė kiek ne prastesnis 
amerikonas už La Follette’ą?

Apie socialistų balsus “Vieny
bė” taip pat niekus pasakoja,

bar kontroliuos tiktai jų Paskutiniuose prezidento rinki- 
pačių partija. Kol klerika-!muose’ ketveri metai at^al (t. 

y. jau po komunistų atskilimo) 
I socialistų kandidatui darė kon
kurenciją Farmer-Labor partija, 
nominavusi Chnstenseną. Pas
tarasis gavo su viršum pustre-

kyti į Seimo posėdžius ir ne
klausyti kas ten kalbama.

Aiškus dalykas, kad kle
rikalai, priimdami tokį Sei
mo Statutą, norėjo paliuo- 
suoti ministerius nuo Seimo 
kontrolės. Ministerius da-

*

•]ams neateis j galvą pakeis
ti ministerius, tol šie galės 
sau ramiai sėdėti savo vie
tose ir nekreipti jokios do-

Italijos fašistai savo kruvi
nus žygius pažymėjo dar vie
na auka. Šį kartą jų auka kri
to parlamento atstovas ir so
cialistų vadas Matteoti. Suvie
nytos socialistų partijos sek
retorius Matteoti buvo kilęs 
iš pasiturinčios šeimos, gimęs 
Polezino provincijoj, bet dar 
jaunas būdamas persiėmė so
cializmo idėjomis ir nuėjo 
dirbti darbininkų, tarpe. Giliai 
apsišvietęs, gabus, iškalbingas, 
jis greit iškilo savo draugų 
tarpe ir dar 1919 m. buvo iš
rinktas atstovu į parlamentą. 
Kilus fašizmui Italijoj, “juod->( 
marškiniai” rado Matteoti aš-' 
meny drąsų priešą. Turėdamas 
didelės įtakos savo krašte ir 
plačius ryšius užsieniuose, jis 
buvo pavojingas fašistams. Fa
šistų “parlamente” Matteoti 
buvo taip pat atstovu ir pasi
žymėjo kaipo rimtas priešfašis- 
tinės opozicijos vadas. Dar 
prieš pat savo mirtį jis laikė 
parlamente kalbą, kurioje kri
tikavo Mussolini valdžios dar
bus.

Birželio 10 d. jis dingo be 
pėdsako. Kai kurie žmonės 
matę, kad apie 4 vai. p. p. pri
važiavęs prie jo buto autorrto- 
bilis, kuris greit pavažiavo. Ma
tyti budeliai jį išsivežė auto
mobiliu ir nužudė. Nužudymo 
smulkmenos dar nežinomos, 
lavonas iki šiol nesurastas.

Matteoti pražuviųias padare 
Ryme didelio įspūdžio. Parla
mento posėdy birželio 14 d. 
socialistų atstovas Gonzalcs 
pareiškė, kad už Matteoti nu
žudymą moraliai atsakominga 
Mussolini valdžia. Opozicija 
Mukia, kad valdžia surastų ir 
nubaustų žmogžudžius. Pada
rius tą pareiškimą opozicija ap
leido salę ir nebelanko posė

džių. Parlamento pirmininkas 
I išreiškė pasigailėjimo, kuris 
buvo išklausytas parlamento 
ir valdžios atstovų stovint. 
Mussolini rodė didelio susirū
pinimo. . ■ 1 ( '

Mieste įvyko protesto de
monstracijų. Minia šaukė: “Te
gyvuoja laisvė! Mirtis bude
liams! Šalin fašizmas!” Į mies
tą sutraukta kariuomenės da
lys ir ginkluoti fašistų būriai. 
Kai kur prasidėjo darbininkų 
streikai.

Tuo tarpu aiškėja, kad už 
Matteoti nužudymą yra kalti 
užsienio reikalų viceministerip, 
spaudos biuro vedėjas, fašistų 
laikraščio redaktorius ir šiaip 
keli žymesnieji fašistų, kąi ku
rie jų artimi Mussolini drau
gai. Eina gandų, kad Matteoti 
turėjęs paskelbti parlamente 
svarbių dokumentų apie vieną 
aukštą fašistų valdininką, ku
ris pridaręs didelių piniginių 
suktybių. Tuo tarpu sąryšy su 
Matteoti nužudymu areštuota 
70—80 žmonių, bet Svarbieji 
nusikaltėliai tur būt spės pas
prukti.

Mussolini valdžiai Matteoti 
nužudymas — didelis smūgis. 
Fašistų atstovai parlamente 
reikalauja pertvarkyti valdžią 
ir fašistų partiją. Mussolini 
ministeriai atsistatydino. Eina 
kalbos, kad į Mussolini val
džią bus įleisti opozicijos at
stovai. * <' •

Mussolini sudarė tvarką, ku
rios pats nebegali suvaldyti. So
cialistų atstovo nužudymas val
džios akyse tai didžiausias pa
smerkimas fašizmui. Ta biauri 
piktadarybė sukėlė Europoj so
cialistų tarpe ir visoj demokrati
nėj visuomenėj 
pasipiktinimo

kuodidžiausio
[“S.-tas”]

Okupuotoje Lietuvoje
Vyskupas lanko lietuvių 

parapijas

Vilniaus vyskupas Matulevi
čius šiemet pats lanko lietuvių 
apgyventas parapijas, o gudų 
ir lenkų parapijas pavedė lan
kyti vyskupui Michalkevičiui. 
Kai kurie okupantų laikraščiai 

' Vilniuje delei šio vyskupo lan
kymosi lietuvių parapijose la
bai šėlsta, nes, girdi, vyskupo 
padrąsinti lietuviai gali pulti 
ir išvyti lenkus.

Okupantai Vilniją šiltine 
marina

žinių,Latvių valdžia gavo 
kad okupuotoje Lietuvoj, ypa
tingai ties Latvijos siena, pa
plitusi šiltinė, kuri gresianti 
pavojumi ir Latvijai. Į Latvi
jos paklausimą, ar šios žinios 
tikros, Lenkų vyriausybė .at
sakiusi, kad ji apie tai žinių 
neturinti, bet pavedusi atatin
kamom įstaigom įvesti pami
nėtose vietose sustiprintą 
nitarinę kontrolę.

sa-

j

Persekioja lietuvių 
i > laikraštininkus

■ .T—'-- t .
/ Okupantų teismas Vilniuje 
.vėl tardė'“Lietuvos Rytų” \ ad
ministracijos tarnautoją p. K. 
Krikščiukaitį. Iš jo reikalauta 
pasakyti, kas yra paminėto lai
kraščio faktinasis. redaktorius 
ir kas laikrašty bendradarbiau
ja. (

Jus negalite išsisukti.
yra jūsų gyvenimo šaltinis. Duo
nos valgymas yra paprotis, ku
riam visi mes pasiduodame. 
Žmonės pradėjo valgyti ją nuo 
to laiko, kada 
dirbti.

Šiandien mes 
prakaituodami
kuomet nors seniau, 
duonos kepimo kompanija vadi
na ją “Tip Top”. Tas pavadini- 
,mas kaip tik ir nurodo į aukš
tas kainas, kurias ji ima už duo
ną. Duonoš kainos yra tiek auk
štos, kiek tik galima jas iškel
ti nepriverčiant mus imtis val
gymo žolių arba kitokių “gam
tos dovanų”. Mes prakaituoja
me, idant uždirbus pinigus nu
sipirkimui duonos, ir prakaituo
jame vėl, kai reikia nupirkti vie
nas mažas duonos bakaniukas.

Paskui, po viso šito prakaito, 
mes pamatome, kad mus apga
vo ant duonos kokybės. Ak ko
kie paiksai mes, duonos pirkę* 
jai, esam! ’(.v

Didelis kasdieninis laikraštis 
rašo: “Jus turite nusipirkti laik
raštį, kad patyrus, jog kviečių 
kainos nukrito. Jus niekuomet 
nesužinotumėt apie kviečių kai
nų nupuolimą iš duonos, kainų”, 
žinoma, kad ne. Tas pats tres
tas, kuris prigauna duonos, pir
kėją, kitame linijos gale apkar
po vilnas farmeriui. Ar reikia 
todėl stebėtis, kad 1923 metuo
se stambiosios duonos kepimo 
korporacijos padarė nuo 100 iki 
200 nuošimčių pelnų ?

Toliaus, imkime kepyklų dar
bininkus. Kompanijos, kurios ap
dirbo farmerius ir duonos pii> 
kėjus, dėjo pastangas sutriuš
kinti duonos kepėjus. Ward’o 
duonos kepimo kompanija kovo
ja prieš darbininkus dantimis ir 
nagais. Ji nepasitenkina pelnais, 
kuriuos ji išsunkia iš publikos 
ir iš farmerių. Jau metai laiko, 
kai George S. Ward, anuo lai
ku kompanijos prezidentas, pa
reiškė taipgi, kad kepyklų dar
bininkų organizacija turinti bū
ti suardyta. Darbininkai priėmė 
Ward’o iššaukimą kovon. Tarp
tautinė kepyklų darbininkų uni
ja veda kovą su Ward’u jau se
nai. Ponas Ward, senosios sis
temos diktatorius, buVb priver
stas parduoti savo biznį konku
rentui. Drauge su dviem savo, 
sunais jis mėgino pasitraukti 
kur ten į pietinių jurų salas.

Ward’o biznis tapo parduotas 
kompanijai, vadinamai the Uni
ted Bakeries Corporation, kurią 
sutvėrė kitas Ward. Jis yra sū
nūs, žmogaus, kuris įsteigė pir
mąją Ward’o kompaniją ir ku
ris pirm kurio laiko taipgi tu
rėjo pasitraukti poilsiui ačiū 
tam, kad kovojo prieš darbinin
kų uniją. Šiuo laiku mes mato
me didelius apgarsinimus laik
raščiuose, kuriuose tas Ward pa
reiškia štai ką: “Aš sugrįžau 
vėl užimti savo tęvo bizhį”. Tik
renybėj tai reiškia, kad šitoji 
priešinga ūkininkams, priešin
ga visuomenei, priešinga darbi
ninkams kombinuotė stiprina 
savo pozicijas tam, kad tęsus 
savo “gėmį”, t. y. kad melžus 
ir toliau visus juos.

The United Bakeries ir the 
General Baking' Company yra 
dvi stambios korporacijos Visa
me šalies plote. Jos pasiekia 
kiekvieną šalies katripą. feasil 
Manly hurodo, kad tik pastaro
ji iš sumihėtų dviejų kompani
jų turi dvidešimts septynias 
kompanijas, esančias dvidešimts 
šešiuose miestuose. The United 
Bakeries valdo 37 kompanijas- 
37 miestuose. Kai kurios tų kom
panijų turi po keletą*duonos ke
pyklų. Shultz Bread Company,. 
kuri priklauso the United Ba
keries korporacijai, turi net dvy
liką kepyklų viename New Yor- 
ke. Susivienijimas šių 2 milži-

į’niškų kompanijų vienon kom-

Tyrinėjimai parodė, kad tuo 
laiku, kuomet duonos^kainos bu- 
vo aukščiausios, duonos pagami
nimas, tai yra viename dolery, 
sumokėtame už duoną, tik 14 
centų sudarė darbininkų algas. 
Taigi jus lengvai suprasite, ko
dėl suminėtos aukščiau kompa
nijos padare po 109 ir po 200 
nuošimčių pelno pereitais me
tais. Šitos kompanijos pirm ke
leto metų pardavinėjo staką po 
du doleriu už bloką. Tas pats 
stakas, kuris keletas metų at
gal pardavinėta po 3 dolerius už 
bloką, po septynių metų pakilo 
ant tiek, kad jis jau pardavinė
jama po 608 dolerius už bloką. 
Kiekvienas įguldytas doleris at
nešė 302 doleriu. Ką reiškia ta
tai? Tai reiškia, kad duona bu
vo paversta į auksą.

Šitos įstaigos krovė pelnus 
ant pelnų. Ponas Manly sako: 
“Laike pastarųjų mėnesių kvie
čių kainos nupuolė kuone taip 

žemai, kai kad jos buvo pirm 
karės, o vienok Amerikos gy
ventojai miestuose moka 50,75 
ir dagi 90 nuošimčių brangiau 
už duoną, nekad jie mokėjo pirm 
kares. I

Ar reikia stebėtis, kad far- 
hieris skursta? Iš jo atimta kai
na kurią jis turėtų imti už kvie
čius. Sulyg dabartinės duonos 
kainos, jis turėtų gauti už kvie
čių bušelį daug maž 2 doleriu. 
Vietoj to, jis gauna mažiau do
lerio už tą mierą.

“Paris Plaster” Duonoj
Farmeris taipgi kenčia ;—-. o 

duonos pirkėjas kenčia labiau, 
negu farmeris — dėl duonos fal
sifikavimo. Šių dienų duonos ke
pyklų kompanijos nesu vartoj a 
tiek daug miltų duonos kepa
lui, kaip kad suvartodavo jų pra
eities dienose. Paprašykite savo 
žmoną iškepti duonos bakaną. 
Jeigu ji’ iškeps tą duoną iš ge
riausių miltų, jus turėsite ipai- 
stingą ir skanų duonos kepalą 
ant jūsų stalo. Bet tokiai duo
nai štokuos vieno dalyko. Duo
na, iškepta jūsų žmonos, nebus 
taip balta, kaip duona, kuri ke- 
pafha kepyklose. Mat, jūsų žmo
na nedės priemaišų, kurie deda
ma į duoną, kepamą duonos ke
pyklose. Šitas priemaišas che
mijoj žinomas kaipo “paris pla
ster” — vargiai tinkamas bile 
kokiam pilvui, žmogaus ar ko
kio kito gyvūno, suvirškinti.

Pažvelgkite į New Yorko ar
ba Massachusetts valstijos tei
smų rekordus. Juose jus sužino
site, kad pirm karo sveikatos 
departamentai abiejose valstijo
se yra traukę poną Ward’ą teis- 
muosna, idant sulaikius jį nuo 
vartojimo duonoj kalbamo prie- 
maišo. Bet karas užėjo, ir tei
sėjai “pakeitė nuosprendį” — 
ir užmiršo jį. Kepyklų darbi
ninkai tikisi “prikelti iš numiru
sių” tą bylą. Gali būti, kad 
mums pavyks surasti pagelbos 
kitose šalies dalyse, o ne vien 
rytinėse valstijose.

Priemaišas duonoj turi vertės 
— duonos kepyklų kombinuo- 
tei. Kuomet šis priemaišas vart 
tojama, duonos kepimo trustas 
gali įpilti vieną viedrą vandens 
ekstra ant kiekvienos miltų bač
kos, kuria rengiamasi paversti 
į duoną. Tatai reiškia 32 svaru 
vandens daugiau duonoj, kurią 
jus perkate. “Paris plaster” už
laiko vandenį, kuomet jis paten
ka į pečių, taip kad miltai ir 
vanduo pasilaiko išvien ir mil
tai neištįžta. Taigi nereikia ste
bėtis, kad jus jaučiatės alkani, 
kai pavalgote tokio “maisto”.

Naujas Trustas
Nauja kombinuotė, t. y. nau- • 

jas trustas, sudarytas,tokiu bu-;, 
du, kad Wai’d’o kepyklų kompa
niją nupirko vadinamoji United 
Bakers Corporation, tapo inkor
poruotas ant 75,000,000 dolerių. 
Už šių 75,000,000 dolerių, direk
torių taryboj, yra žmones, žino
mi netik maisto truste, bet ir 
kitokiose kopbinuotėse. čia esa-

Duonos kepėjų unija kovoja 
prieš šią kombinuotę jau dauger 
lį metų. Dar 1889 metuose uni
ja perspėjo visuomenę, kad kom
binuoto tveriama, ir kad pasek
mėj trustas susidarys. Tatai at
sitiko tuose metuęse, kuriuose 
Shultz Baking Company susilie
jo su tulu skaičiumi kitų New 
Yorko duonos kepyklų. Kalba
moji kompanija yra šiandien su
sijungusi su Ward’o kompanija 
ir United Bakeries Corporation. 
Ji gamina plačiai garsinamą 
šiais laikytis “cerfitikuotą duo
ną” (the “certified bread”).

Duonos kepėjų unija gali pa
sakyti, kad jos kova prieš tru- 
stą yra vedama nebe nuo vaka
rykštės dienos. Tuo laiku, kai 
unija Ąjirspėjo publiką, pastaro
ji atkreipė visai mažai domės. 
“Tai tik socialistų šauksmas”, 
atsake ji, “mes netikime į pavo
jų”. Šiandien, kuomet skaudus 
gyvenimo faktai muša mus vi
sus galvon, pavojus išaugo ant 
tiek, kad jis yra panašus kal
nui. Mes mokame duokles jam 
su kiekvienu duonos bakanu.
, Kiekvienoj kovoj farmerių, 
suvartotojų ir darbininkų inte
resai yra tie patys. Jie turi vię- 
nus ir tuos pačius priešus, šis 
kalbamų trijų gyventojų gru
pių interesų vienodumas yra, ra
si, didesnis duonos kepimo pra
monėj, negu kurioj Ritoj. Duo
nos' kepėjai darbininkai yra pa
siryžę tęsti kovą prieš duonos 

truštą ir toliau. Jie yra pasiry
žę daryti visą, kas yra jų ga
lioj, idant panaikinus priemai- 
šus, falsifikaciją duonoj. Kiti 
darbininkai, kaipo duonos su
vartotoj ai, turi padėti duonke
piams teismuose, o taipgi pirk
dami duoną. Jie privalo atsi
žvelgti j tai, kokiai, duonai jie 
išleidžia savo pinigus! Jie nepri
valėtų pirkti nieku budu duo
nos, I kurią patiekia marketui 
priešingas unijai trustas. Uni- 
jistai darbininkai parodė, kad 
jie gali padaryti tai. Ypatingai 
mainieriai, jie išvarė trustų va
gonus iš savo apielinkių, iš sa
vo kolonijų. Tai yra puikus dar
bas, kurį reikia varyti toliau.*

Kaip duonkepiai darbininkai 
kovoj su duonos trustu laikosi, 
rodo tas faktas, kad tik 200 iš 
2600 vyrų, kuriems paskelbtas 
lokautas pereitą gegužės mėne
sį, tesugrįžo atgal į Ward’o kom
paniją. Kiti dirba šiandien uni
jinėse dirbtuvėse, pasirašiusiose 
sutartis si! unija.

• Tolimesni programo žingsniai 
irgi nereikia užmiršti. Darbmjft- 
kai, suvartotoj ai ir fai^tferiai 
galėtų susijungti ne tik tam, 
kad apsigynus nuo užpuolikų. 
Šiuo laiku yra daromi tyrinėji
mai įvairiose valstijose dėl plė
šimų, dęl suktybių, nuo kurių 
kenčia Amerikos gyventojai. 
Jie, tie tyrinėjimai, reikėtų pra
platinti. Reikėtų padaryti taip
gi tyrinėjimai duonos trusto. Iš
kovokime tokį tyrinėjimą. Iš to
kio tyrinėjimo galėtume išmok
ti to, kaip priversti duonos tre
stą tarnauti žmonėms ir darbi
ninkams, o ne čiulpti kraują iš 
j U.

Kaip vienu balsu mes. turime 
reikalauti tokio tyrinėjimo^

[“D—bas”]
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VERONIKA JURČIENf:
Persiskyrė su šiuo 

liepos 30, 1924, 9 vai. 
ligonbutyj. Amžiaus 
Išgyveno Amerikoj 20 
A. Veronika paėjo iš
Kauno redybos, Telšių apskri
čio, Žarėnų parapijos, šiaude
lių kaimo. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Franciškų, du 
sūnūs -Franciškų ir Kazimierą 
ir dvi dukteris Zofiją ir Vincen
tu. Laidotuvės įvyks panedė- 
lyj, rugpiučio 4, 8 vai. ryto iš 
namų 4634 So. Wentworth Av. 
j Šv. Kryžiaus bažnyčią, po pa
maldų į Šv. Kazimiero Kapines. 
Širdingai kviečiame visus gimi
ne, draugus, pažystamus atsi
duoti paskutinį patarnavimą ir ‘ 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę vyras ir vaikai.
laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Yards 1741.

ATMINIMAS
ALENOS KAKBAUSKAITĖS 
kuri yra mirusi 11 fiepos, 1924 
m., išgyvenusi 24 metų^ 'am
žiaus, 3 metus Amerikoje; 'tai
gi širdingai kviečiame atsilan
kyti ant mišių kurios bus laiko
mos už jorf dušą 4 rugpiučio 8 
vak. ryto Nekalto Prasidėjimo 
Panos.,^venčiausios parapijoj.

4 k ».Tariam1' širdingą ačių kuni
gams už tokias jiuikes pamal
das ir pamokslus ‘iaįtye laidotu
vių, ačių draugystei kutf ją .dik- 
čiai mylėjo Garsaus Vardo Lie
tuvaičių, ačiū visoms toms mer
gaitėms kurios tarnavo prie gė
lių nešimo, ačiū tiems kurie ne
šė grabą, taipgi ačiū visiems 
kurie lankė ją mirusę namuose 
ir dalyvavo laidotuvėse, nes dau
gelį iš jų visai nepažinome, dar 
kartą tariame ačiū. Taipgi tu
rime išreikšti širdingą ačiū gra
beliui Eudeikiui už tokj malo
nu patarnavimą.

Taigi mes sesutes nuliudu- 
sios dar kartą tariam ačiū vi
siems giminėms, draugam ir 
draugėms, nes mes einame pas- 
kun jos. Ilsėkis musų numy
lėta sesute šioj šalelėj.

Nuludusios seserys
Antanina Karbauskaitė, 
Domicėlė Bardauskienė.

JUOZAPAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 31 d. 3:30 Oak Forest li
gonbutyj. Paliko dideliame nu
liūdime puseserę Oną Kasba- 
rienė ir Konstantina Vengalis, 
Juozapas Kazuonis Amerikoj, 
Lietuvoj paliko brolį Antaną, 
Justiną ir Pranciškų ir viena 
seserį Leokadiją Aleliunus. Ve
lionis paėjo Kauno rėdybos, 
Telšių apskričio, Platelių para
pijos, Sterbatių kaimo. Turėjo 
amžiaus apie 30 metų. Priklau
sė prie draugi jų T. Liuosybės. .

Laidotuvės įvyks rugpiučio 4 
d., 1924 m. apie 9 vai. iš namų 
3329 So. Auburn Avė. į S. P. 
M. bažnyčią iš ten į Lietuvių 
Tautiškas kapines. Užkviečia- 
me visus gimines ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvėm1 rūpinas draugas

Antanas Tumpis.
Laidotuvėm patarnaus p. A. 

Masalskis, Tel. Boul. 4139.
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J IEVA MOLIENĖ- 
PAGOJYTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
d; liepos 4:00 iš ryto savo na
muose, Skaudžių kaimo, Nava- 
rėnų valsčiaus, Telšių apsk., 
Lietuvoje, palikdama dideliam1 
nubudime sūnų Petrą ir dukterį 
Katriną Lietuvoje, ir sūnų Jo
ną Molį Amerikoje, Chicagos 
mieste, 1844 Canalport Avė.

Velionė turėjo 68 metus, sir
go vieną menesį;' liko palaidota ; 
liepos 12 d. Navarėnų parapijos 
kapinėse.

Tebūnie jai lengva Lietuvos 
žemelė ir tesilsi sau randai mu
sų numylėta močiute.

Nubudęs sunuš
Jonas Molis.

. ■ ■ 1 ■ • .... . • . .
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvių Rateliuose
LEVESKIO PRIRENGIAMOJI 

PREKYBOS MOKYKLA

Rypkevičius su 20 kily 
pasažieriy jau Ghicagoje

Naujienų Ekskursijos paly
dovas ir vadovas, kuris gegužio 
23, su daugiau kaip 70 pasažie- 
rių iškeliavo Lietuvon, šiandie 
7 vai. ryte sugrįžo Chicagon. 
Su juo kartu grįžo ir 20 kitų ke
liauninkų, tarp kurių yra dauge
lis senų amerikiečių ir keletas

Kaip jam pavyko Kelionė, bu: 
pranešta vėliam

DALYVAUJANTYS LIETU
VIŲ RADIO KONCERTO 

PROGRAMOJE SUSI
ŽINOKITE SU P. 

SARPALIUM
Yra rengiama radio progra

ma, kurių atliks lietuviai. Ka
dangi iki šiol dar tikrai nėra ži
noma programos numeriai, tai 
p. P. Sarpalius prašo visų to ra
dio ^koncerto dalyvių susižinoti 
su juo. Tuo bud u bus galima 
Išvengti galimų nesusipratimų, 
kaip tai — pasirinkimas vieno-

Vakarines klesos prasidės 
ateinantį pirmadienį

įsiminė ir apie Andriulį, Andriu- 
’ lis nebeiškentė, pašoko ir pribė
gęs prie kalbėtojo bando jį stu- 

Jmti šalin, kad jis daugiau nebe
kalbėtų. Iškila tikros sorkės, o 
žmonės iš miško būriais bėga 
žiūrėti kas čia dedasi. Atšvyt
ruoja ir visai nuo muliuko pa
vargęs yna^as komunistas, ku
ris savo generolui įsikabino į 
skvernų, bet tašis jį taip pastų-

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI.

Po vieno mėnesio atostogų, _
Leveskio prirengiamoj i ir pre- me’ kad’ tasis toli nulėki atbulas 
kybos mokykla (3301 So. Ilal-iįr jei nebūtų atsimušęs į kitų 

ateinantį žmogų, butų gerai išsitiesęs.
Matyd

Mokykloje kol kas bus vien vyksta sustabdyti Janusų, šoka 
vakarinės klesos, bet atsiradus 
ganėtinam skaičiui mokinių, bus 
sutverta ir dieninės klesos.

Dalykai mokinami mokykloje 
yra paduoti skelbimuose, “Nau
jienose” pirmadieniais, trečia
dieniais ir šeštadieniais.

—G. J. Levefckis.

sted gat.) atsidarys i 
pirmadienį, rugpiučio 4 dienų.

išsitiesęs.
lami, kad Andriuliui ne

ir dar ji atidarė 
kurie dar nematė

—v;-------------------------------  i

Cicero. — Vakarinės žvaigždės 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, 3 d. rugpiučio/ 
Lietuvių Liuosybės Svetainėj, kaip 1 
vai. po pietų.

Visi nariai malonėkit dalyvaut su
si rinkim1?, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. *"\ — Sekretorius.

Lietuvių Amerikos Polit. 4 Kliubo 
ant North West Si dės mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpiučio 4 d., 
§v. Mikplo parapijos svet., 1614 
Wabansia avė., 8 vai. vak. Malo
nėkite nariai pribūti laiku; yra 
svarbių reikalų. Taipgi komisija iš
duos pilną raportą atsibuvusio iš
važiavimo. ' ’—Valdyba.

Jefferson miške
, » s

Išvažiavimas ir komunistų 
sorkės.

Kadangi buvo garsinta, kad 
sekmadieny, liepos 27 d. bus ke
li išvažiavimai Jefferson miške, 
tai ir aš nuvažiavau pažiūrėti. 
Atvažiavęs jau radau būrelį 
žmonių, vieni sėdi, kiti vaigštinė 
ja, treti kų nors diskusuoja. 
Bet daugiausia lermo kelia Mas-

Ijiy dainų,, etc. Su p. Sarpalium ^vos davatkos, darbiečiai, kurių 
keli jau buvo pavargę nub ko
munistiškojo muliuko, nes čia 
pat buvo ir vyriausias komunis
tų bravarninkas su savo tavoru.

Po ketvirtai valandai lietuviai 
pramoniečiai iškirto nemalonų 

Pereitą liepos mėnesį automo- šposą komunistams. Mat pramo- 
diiliai Cook paviete užmušė 56 
i žmones, Taip paskelbė korone- 
jris Wolff. Jis nurodo, kad jau juną, kuris sava ilgoj kalboj ai- 
pel* keturius metus nebuvo to- škino apie pramoninį unionizmą 
kio žemo mirtingumo dėl auto-'ir apie siaučiančią visose šalyse 
mobilių liepos mėnesy. Tai esą bedarbę. Viskas buvo gerai iki 
padaręs sumažinimas greitumo jis neužsiminė apie Rusiją, kaj 
važinėjimosi. Esą pirmas septy 
nias dienas liepos mėn. buvo už- 1,500,000 bedarbių. Vos spėjus 
mušta 22 žmonės, arba po trys 
žmones į dieną. Jeigu ta rata bu 
tų pasilikusi, tai butų buvę už
mušta apie 100 žmonių. Bet tada 
prasidėjo kampanija prieš grei
tą važinėjimą, kuri ir sumažino 
per pusę skaičių didelių nelai
mių.

galima susižinoti šiuo adresu: 
814 W. 33 St. Telefonas: Boule-' 
vard 0352.

pagfelbon visi jo šalininkai ir 
pradeda Janusų tampyti į visas 
puses, žiūrint iš* pašalies Janu- 
šas atrodo į tikra kankinį, be-^ 
reikia tik kryžiaus. Apie dešim
tį minučių pasitampęs su And
riuliu, Janušas užbaigia kalbų 
ir užleidžia vietų Andriuliui. 
Tada prasideda tikra mali-ma- 
lienė. Andriulis rėkia visas 
drebėdamas, Įtarsi butų drugio 
krečiamas, rėkia turbut nė pats 
nenusimanydamas kų, keikia 
Naujienas, .socialistus, kairiuo
sius, duoda vėjo Brijunui ir vi
siems pramoniečiams. Jam atsa
ko Brijimas, nurodydamas, kad 
jis, Andriulis, kalba visai be 
faktų, kaip jam tinka, kad tik 
geriau suihulkinus žmones. 
Taip tos sorkės tęsėsi iki 8 vai.. 
vakare, kada žmonės pradėjo 
skirstytis, juokaudami,- Į kad' 
nors čia buvo net trys bolševikų 
batalionai su pačiu vyriausiuoju 
jų generolu, bet mūšį visiškai 
pralaimėjo. — Pasaulio Pilietis.

sytas labai gerai. Bendrove kas 
metų surengia savo kostume- 
riams vakarienę ir išvažiavimų 
į girias. Vakariene duodama vi
suomet dykai, o Į išvažiavimus 
nuveža trokais irgi dykai. Ma
tot, kad iš tos bendrovės turi 
daug naudos kostumeriai, ku
rie jų remia, 
akis tiems,
skirtumo su privatiškais biznie
riais. Čia randasi ir privatįškų 
biznierių, kurie jau praturtėjo 
iš darbininkų, bet darbininkams, 
nėra naudos iš jų. Mat, tie biz
nieriai tik taikosi prie darbinin
kų kol praturtėja, o praturtėję 
šalinas nuo jų. Jie neremia nė 
musų parengimų, o kaip kada 
dar jie mus ignoruoja. Mes da
bar stengiamės įsigyti nuosavų 
namų Roselande. Biznierius re
tas kuris prisideda prie įsteigi
mo to namo. Jie daugiausiai 
dar ignoruoja musų tų pradėtąjį 
darbų.

Nedarbas pas mus siaučia. 
Yra pusėtinai bedarbių. Dirban
tieji dirba už sumažintų mokes
nį.

*Bridgeport. — Illinois Lietuvių; 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki-; 
mas įvyks šeštadieny, rugpiučio 2 d.,' 
8 vai. vakare, Mildos svetainėje, 3142’ 
So. Halsted St.

Visi kliubiečiai esate kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime.

A. J. Lazauskas, rašt.

Lietuvių Laisves Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą subatoj, rugpiu
čio 2 d. 7:30 vai. vakare Jono Mažę-, 
lausko svetainėj, 3259 So. Union Avė. 
Malonėsite visi kliubiečiai laiku pri
būti, nes randas daug svarbių reikalų 
dėl atptarimo; taipgi atsiveskite nau
jų narių prisirašyti prie kliubo.

. ,— Raštininkas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesių' susirinki
mą nedėlioj, rugpiučįo 3 d., 1 vai. po 
pietų, Mildos svetainėj, 3142 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes randas daug 
svarbi!} dalykų aptarti.

— Nut. rašt. S. Kunevičia.
Pragyvenimas nepigus. * 

—Alginis Vergas.

Vieša padėka

Roseland. — Roseland Draugijų 
Sąryšis palaikantys “Aušros” knygy
ną, rengia išvažiavimą į Washington 
Heights miškus, įvyks nedėlioj 3 d. 
August. Pradžia 10 vai. ryto.

Kviečia Komitetas. '

56 žmonės užmušti
nietis F. Barkauskas ii pristatė 
kalbėti irgi pramonietį J. Bri-

ir ten yra didelis vargas ir yra

Brighton Park
Keistučio korespondento 

kymas.
atsa-

ži-
i

Pirmyn Mišrus Choras pradės daihų 
■praktikas laikyti po vakacijų, rugpiu
čio 5 d., utarninko vak. Pradžia 7:30 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi dainininkai bukite ir norinti dai
nuoti meldžiami prisidėti prie chero.

S.LA 226 kp. susirinkimas bus 
nedėlioj, 9:30 iš ryto, 1822 Waban^ 
šia Avė. Bus išduotas raportas sei
mo delegatų.

ASMENŲ JIESKOJIMA1
JIEŠKAU savo seseries. Pirmiaus 

jos adresas buvo Magdė Bublis, 1408 
Heater Avė., Centralia, III., o paskui 
jos adresas buvo Magdė Gubinaitis, 
111 E. 4th St., West Frankford, 111. 
Tu, sesute, turbut jau žtinai, kad aš 
sergu ta baisiąja liga džiova ir jau 8 
metai guliu lovoj. Daugelį kartų 
šaukiaus pagelbos per Naujienas, bet 
neatsišaukei ir nė laiško neparašei. 
Nejaugi manės išsižadėjai ir ♦užsigy
nė! likusio mažyčio turtelio? Ją pa
čią ar kas ją žinote prašau man pra
nešti. Antanas Grigonis, U. S. Marine 
Hospital No. 12, Memphis, Tenn.

Drau gijos Lietuvos Ūkininko šei
myniškas išvažiavimas įvyks sekma
dieny, rugpiučio 3, Lyons, 111. miš-, 
kuose (j vakarus nuo Stickney Park 
daržo). Visi .nariai kviečiami daly
vauti su savo draugais ir draugėmis, 
nes bus šaunus pasilinksminimas ty
rame ore. — Valdyba.

Vaidilų Brolijos Gedimino Kalno 
sargai, Praamžiaus įsakymu renkasi 
šeštadieny, rugpiučio 2 d. saulei nusi
leidus pietuose. . / -i

-----------------------——<---- -r-------------------------—

PAJ1EŠKAU — draugės dėl apsi- 
vedimo, nesenesnes kaip dvidešimties 
penkių metų ir nejaunesnes kaip 
dvidešimties metų amžiaus. Noriu, 
kad butų apsišvietus ir mylėtų dailę 
ir literatūrą. Aš mokinuosi advoka
tūros. Meldžiu pirmu laišku prisių
sti ir savo paveikslą — aš gražinsiu. 
Studentas, 1739. So. Halsted St., Chi- 
cago, III. ,

DEŠIMTIS METŲ SUKAK
TUVIŲ PANAMOS 

KANALO.
Panamos kanalas tapo ati

darytas dėl laivų važinėjimo 
rugpiučio 15, 1914. Jo ilgu
mas yra 44 jūrių mieros 
mylių. Abelna konstrucija

■ ir padarymas jo kainavo 
i 375 milionai dolerių. Net 
pelnas (gauta už instrumen
tus atėmus vandens srovės 
išlaidas), per paskutinius 
1923 metus gauta $13,299,- 
292. Laivais pervežta sun
kenybių per šį kanalų 18,- 
605,786 tonų. Yra sujungia
mi du okeanai Atlantikas ir 
Pacifikas. Tas atidarymas 
buvo apvaikščiojamas 1915; 
metais per Panamų-Pacific 
International Exposition,

■ San Francisęo, kurioj Trine- 
i rio Kartusis vynas gavo 
augščiausių prizą, auksinį 
medalių.. Tas oficialis pri
pažinimas kaipo geriausių 
gyduolių suteikė didelį užga- 
nėdinimą visiems kostume
riams Trinerio Karčiojo 
Vyno. Nuo ištikusių skil
vio • nesmagumų kaip tai, 
prasto apetito; vidurių už
kietėjimo ,galvos . skaudėji
mo, nervingumo, jus nieko, 
geresnio negalite gauti. Vi
sos Trinerio gyduolės gauna 
panašų populiarumą. Mrs. 
Elizabeth Switz, jau sulau
kusi 81 metų ir 5 mėnesių 
parašė mums liepos 6 iš Jef
ferson, Texas. “Pranešu

■ jums ,kad aš dar gyvenu pa- 
; sidėkavojant jūsų : gyduo-
• lems nuo kurių aš jaučiuosi
| labai #erai’\ Jei jūsų aptie-
• korius arba gyduolių parda
vinėtojas negali patarnauti 
jums, rašykite pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Illinois.

paminėti žodį “Rusija”, 25-to 
“bendro fronto” generolas pra
dėjo nervuotis kojos juda, ran
kos dreba, lupos irgi virpa, o 
kiti komunistai irgi sujudo, pa
statė akis, jei kuris dar galėjo 
jas pramerkti, ir laukia ženklo 
pradėti puolimų. Bet veikiai vis
kas aprima.

J. Brijunui pabaigus kalbėti 
pasiprašo balso kairysis J. Janu
sas, kuris tuoj aus ir pradėjo 
tarkuoti darbiečius. Tada ir 
prasidėjo tikros sorkės. Sujudo 
Andriulis, sujudo ir jojo davat
kos ir pradėjo triukšmų kelti. 
Bet Janusas nieko nepaisyda
mas kalba toliau, dėstydamas 
darbiečių netikusius darbus, ku
riuos jis gerai pažysta, nes jis 
yra kartu su darbiečiais daly
vavęs ir veikęs. Darbiečiai nebe
nustygsta ir pradeda staugti 
kaip išalkusios tyrlaukių kojo
tos. Bet Janusas nesustoja kal
bėjęs. Tečiaus kada Janusas už-

PRANEŠIMAS

“Keistučio Senas Narys” 
nutėj “Ko bolševikai lenda 
Keistučio Kliubą”, skundžiasi, 
kad bolševikai lenda į tų kliubų. 
Tai netiesa, Bolševikai neina, 
bet juos kviečia ir prirašinėja ir 
tai tie, kurie dabar prieš tuos 
pačius bolševikus daugiausia 
triukšmo kelia. M. Dundulienė 
prirašė W. Strygą prie Keistu
čio Kliubo Dramos Skyriaus ir 
priragino prisirašyti prie paties 
kliubo. M. Kasparaitis gi pri
rašė Jukelį ir Jakelienę, pats 
savo parašu ant aplikacijos už
tikrindamas, kad jie yra geriau
si žmonės. Reikia gi pagalios 
skaitytis ir su pačia kliubo kon
stitucija, kurioj pasakyta, kad 
prie kliubo gali priklausyti vi
sokių pakraipų žmonės.

Bet nėra taip baisu, kaip 
“Keistučio Senas Narys” įsivai
zduoja. Visas dalykas yra tame, 
kad paskutiniame kliubo susiri- 
rinkime pasirodė, kad Dramos 
Skyriaus raportas yra neaiškus 
ir susirinkimas matė reikalo 
Dramos Skyrių geriau sutvar
kyti ir tam tikslui išrinko komi
sijų. Bet 1įai nepatiko M. Dundu
lienei ir M. Kasparaičiai, todėl 
ir triukšmas yra keliamas.

Keistučio Kliubo korespon
dentas W. Strygas.

atlyginimo, 
sekamuose veikaluose: 

tragedijoj 
j “Sulig

Turime tarti širdingų ačiū M. 
Dundulienei už jos pasišventi
mų ir uolų darbavimųsi dėl labo 
musų Keistučio Kliubo Dramos 
Skyriaus. Kada Dramos Skyrius 
rengė savo vardu vakarus, tai 
M. Dundulienė rezisieriavo, gra- 
miravo, paskolino daugelį scenai 
reikalingų dalykų ir kartu pati 
lošimuose dalyvavo, už tų viskų 
.neimdama jokio 
ypač
“Kuprotas Oželis”, 
“Keistutis”, komedijoj 
Naujausios Mados” ir k. Ypač 
turėjo daug darbuotis prie vei
kalo “Sulig Naujausios Mados”, 
kada prieš pat lošimų (už vie
nos savaitės) apleido savo roles 
trys merginos. Bet per pasidar
bavimų M. Dundulienės viskas 
išėjo gerai ir ji gavo į apleidu
sių vietas kitas lošėjas, būtent 
pasižymėjusią komikę P. Ke- 
mežienę ir p-lę Stokus; o trečių 
vietų užėmė pati M. Dundulienė.

Todėl dar kartų musų darbuo
tojai tariame ačiū.

—Keistučio Kliubo Dramos 
Skyriaus Valdyba:

Pirm. M. Kasparaitis, ...
. Nut- rašt. S. Dambrauskas

. ’ .‘ -I ' •■
Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben

drovės direktorių ir draugijų atstovų 
atsibųę rrieilėšinis 'susirinkimas 4 d. 
rugpŪ&io, 1924 m. Keistučio Spulkos 
tlhme, 840 W. 38 gat. ligiai kaip 7:30 
vai. vakare. Direktoriai ir draugijų 
atstovai esate kviečiami būtinai atsi
lankyti ant susirinkimo, nes yra vie
nas iš svarbiausių susirinkimų, nes 
Auditorija eina prie užbaigimo. Tai
gi vienas iš svarbiausių susirinkimų.

Bendrovės sekretorius
Augustinas Jankauskas.

k"1

JĖŠKAU savo d(Įdė£ Jono Jocio, 
gyvena WestvillIfe,’/.Iii. Iš Lietuvos 
paeina Rasęipių’^pski-., Kviedainos 
parapijoj lįvAbukščių kaimo. Malo
nes af' kas k’tas pranešti, busiu 
dėkingas.

Simonas Jocis, Petro sūnūs, 
540 W. 14 St., Chicago, III.

APSIVEDIMAL
IEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės; aš esu našlys 38 me
tų amžiaus, turiu savo nuosavybę, 
dirbu mainose. Prašau atsišaukti 
šiuo adresu ir su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo fotografija.

M. P. T.
4 E. 12 St., Georgetown, 111.

Pranešimai
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
norinti gauti “Naujienas”

Susivienijimas Lietuvių Amerikoj 
2ras Apskritys, rengia didelį išvažia
vimą nedėlioj rugpiučio 3 dienoj į Be- 
verly Hills miškus. Pradžia 12 vai. 
dieną. Kalbės Dr. S. Biežis ir adv. 
T. Kučinskas.

Visus kviečia skaitlingai atsilanky
ti, Komitetas.

Tautiškos Parapijos išvažiavimas j 
Beverly Hills. Kalbės adv. K. Gugis 
ir kiti kalbėtojai, bus žaismės su do
vanomis. žaismes ves J. Uktveris. 
Pietus už dyką. Visus kviečia Komi
tetas.

Privažiuoti galima bile karais iki 
Ashland Avė. Ashland 87 į pietus iki 
galui, išlipus paeiti porą blokij į va
karus.

ĮVAIRUS skelbimai

Kensiiigton

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

kokių tiktai

Dr.
išegzami-
W. Pas,

uz egza-

Vienatinė lietuvių aptieka So. 
Chicagoje. Gaukite jūsų gyduo
les ir išpildykite receptus pas 
mumis. Mes maloniai suteiksi
me visas informacijas ir duo
sime patarimus 
jus reikalausite,

Duokite savo e 
nuoti lietuviui 
Akių Specialistui.

Nieko nerokuojame 
minavimų ir patarimus.

Mes pataisome sudaužytus 
akinius. Mes išmainome jūsų 
senus akinius į naujus už la
bai mažų damokėjimą.

Geri akiniai nuo $2 ir augš- 
čiau, moderniškiausi akiniai.

O jei jus susirgsite, tai atei
kite arba pašaukite Dr. V. O. 
Sinkus, Gydytojas ir Chirur
gas. Visi randasi:

COMMĘRCIAL PHARMACY 
8462 Commercial Avė.

Phone Sagmavv 3065
Tie, kuęie gyvena Bridge- 

porte, malonėkite užeiti į mu
sų skyrių

MILDA PHARMACY
3138 So. Halsted St.

APTIEKORIUS IR SAVININKAS LIETUVIAI. SAVAS PAS SAVĄ.

jau apie dešimts metų, kaip 
šiame miestelyje gyvuoja lietu
vių valgomų daiktų Bendrovė, 
prie kurios priklauso virš šimto, 
šėrininkų. Ji palaiko Kensing- 
tone valgomų daiktų krautuvę, 
kurioje dirba du darbininkai. 
Jau trys metai, kaip bendrove 
nusipirko savo namų, už kurį 
mokėjo $5,000. Dabar tas namas 
yra pakilęs vertėj trigubai. Pa. 
sidauginus bizniui, bendrovė įsi
gijo trokų, kuriuo išvežioja už
sakymus kostumeriams. Biznis 
ėina labai gerai, turi daug kos- 
tumerių, tie du darbininkai turi 
dirbti net sušilę. Pradžioje se
kėsi jai nelabai gerai, buvo įga
vę net skolos, gal todėl, kad ne
turėjo patyrusių darbininkų prie 
to dąrboJ Bet dabąr iš P?ičių šę- 
rinirikų kaip pramoko' tame bifc- 
nyje; tai ir pradėjo tvarkytis ge
rai, iŠ ko yra nauda patiems ir 
kostumeriams.

Bendrovė pereitų metų mokė
jo dividentius savo kostumeriam. 
Dar ji turi pinigų
tūkstančių dolerių. Biznis įtai-

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

—Naujienų Adm.

Chica-šeimyniškas išvažiavimas, 
gos Lietuvių Draugijos Sav. Paš. 
šeimyhiškas išvažiavimas j VVheeling 
miškus įvyks nedėlioj rugpiučio 3 
dieną. Visi užsirašiusieji važiuoti 
trokais malonėkite susirinkti į Liuo-' 
sybės svet. kaip 9:30 vai. ryte, 
vais automobiliais važiuojantys, kurie 
nežinote 'kelio taipgi atvažiuokite 
prie Liuasybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., visi kartu nuvažiuosime į vietą.

— Komitetas.

Sa

Roseland. — S. L. A. 139 kp. mė
nesinis susirinkimus atsibus subatoj, 
2 d. ruj^riti'ČĮip, Aušros' kanjhariuose, 
10900 SoMiclįigan Avę.,i aritros Idbos. 
Pradžią 7:30 vai. vak. f i y

Visi/nftviai ir norintieji prisirašyti 
bukite laiku. —— Valdyba.-

LSS 81 kuopos susirinkimas įvyks 
.šiandie kai 8 vai. vakaro, Liuosy- 

ižde keletą bės salėj, 1822 Wabansia Avė. Vi
si nariai prašomi susirinkti.

—Kp. Raštininkas.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų, turės savo mėne
sinį susirinkimą, rugpiučio 3 d. 1924 
m., 1 vai. po pietų, Tautiškos Bažny
čios svetainėje 35 ir So. Union Avė. 
Chicago, 111. Taipgi visi nariai turi 
neatbūtinai pribūti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir pasiimti seri
jas; taipgi užsimokėti mokesčius.

— Valdyba.

Roseland. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės šėrininkų mė
nesinis susirinkimas įvyks rugpiu
čio 4 d., 7:30 vai. vakare, K. Str.u- 
milo svetainėj, 158 E. 107 gatvių, 
kampas Indiana avc. Visi šėrinin- 
kai ir šėrininkės malonėkite atsi
lankyti paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų, kurie turi 
būt apsvarstyti.

—J. Tamašauskas, sekr.

Amerikos Lietuvių Bendrovės 
“Bubąs” nepaprastas susirinkimas 
dalininkų-šėrininkų įvyks utarni li
kę, rugpiučio 5 d„ 7:30 vai. vak., 
Mildos svetainėj, 3242 S. Halsted 
St. Visi šėrininkai malonėkite atsi
lankyti, nes gavom svarbių laiškų 
iš Lietuvos, kuriuose rašo, kad 
Bendrovė yra pavojuje, todėl kiek
vieno šėrininko yra priedermė at
silankyti ir tarti savo žodį.

—Komisija.

Brighton Park D. L. K. Keistučio 
Pašelpinis Kliubas turės savo mėnesi
nį susirinkimą, Rugpiučio 3 d. 1 vai. 
po pietų,, McKinley Auditorium. Visi 
nariai meldžiami atsilankyti į tą su
sirinkimą, nes bus daug svarbių rei
kalų ir bus renkama darbininkai pik
nikui, kuris atsibus Rugpiučio (Au
gusto) 17 deiną. P. čėsna.

r - - --

Melrose Park. — Draug. Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos susirinkimai per 
tris mėnesius — liepos, rugpiučio 
ir rugsėjo bus laikomi kas trečia 
nędėldienj, 10 vai. ryte, vieton 1 
vai. p. p., J. Vaičiulio svet., 23 ir 
Lake gt. —Rašt. V. Kasparunas.

L. S. J. Lyga, sporto skyrius ren
gia tennis židiina Jąckson Parke, 
sekmadieny, 1 vai. po pietų. Kvie
čiame narius atsilankyti.

—Sporto Skyrius.

Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų susirinki-' 
mas įvyks rugpiučio 3 <1., 1 vai. 
po piet/ Tautiškos Bažnyčios svet,, 
3501 S. Un ion j Avė. Malonėki te na
riai visi ■aĮšiltihkyti ant susirinki
mo, nes bus dalinimas serijų. Už 
neatsilankymą bus bausmė po $1.20 
nuo nario. Kviečia Valdyba.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na- 

ayą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus nąnius 
sudėti stiklus? Jei taip tai nrts tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Krpipkitės:
BRIDGEPORT PAINTlNG | 

HARDWARE CO., 
8149 So. Halsted S t., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTĖ

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

PIANO LEKCIJOS
Norinti išmokti pianų skam

binti, dideli ir maži. Mes išmo
kinami ir suteikiam geriausias 
informacijas. Musų mokiniai 
greitai pasiekė tikslo. Visados 
kreipkitės 7:30 vak.

P-lc Margereta Radavičiutė 
5252 S. Artesian Avė

Tel. Prospect 3590

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusios stenografės į 
advokato čfisą.

Atsišaukite tuojau.
A. A. SLAKIS, 

Advokatas, 
77 W. Washington St., 

Tel. Dearborn 9057.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų.darbo; gera mokestis 
darbas ant visados. Atsišaukit greit 
tarp 5:30 iki 6:30 vai. vakare.

Tel. Spaulding 6038 
3327 W. bembyrie Str.

HEIKAUNGA ‘moteris ar mergi
na, gali būti su vaiku. Reikalinga 
gelbėti prie namų darbo ant far- 
mų.

Box 17, Rd. 3. 
Benton Harbor, Mich.

REIKIA DARBININKU
VYRU

KEIKIA solicitorių ' ir kblelc • 
torių. Nuolat darbas ir gera ai* 
ga geriems vyrams.

/ Room 9, 
6255 So. Ashland Avė.
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SIŪLYMAI KAMBARIO RAKANDAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
RUIMAS RENDAI vienam ar 

dviem vaikinam. Svari, gera vieta 
gyvenimui, geistina, kad nevartotų 
munšainės.

Kreipkitės
4409 So. Artesian Avė.
Kreipkitės subatomis ir 

nedėliomis.

ŠVIESUS ir švariai užlaiko
mas kambarys, rendai prie ma
žos šeiminos, $10 (dolerių) į 
mėnesį. Kreipkitės 931 W. 33rd 
PI. 2 lubos užpakalis.

PARSIDUODA už pusę kainos 6 
kambarių rakandai gali nupirkti įmo
kėdamas $200. Player pianai .setas, 
pečiai, karpetai ir kitokie visi daly
kai, kas reikalinga prie gyvenimo; 
taipgi galima gyventi ant vietos, nes 
priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja ant ūkės.

Platesnių žinių kreipkitės 
3352 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

AUTOMOBILIAI

iš-

NEPAPRASTAS BARGENAS
Pardavimui Ice Cream parloras ir 

minkštų gėrimų, kendės, cigarai, ci- 
garetai ir visokių smulkių daiktų 
krautuvė geriousioj apielinkėj % blo
ko nuo lietuviškos bažnyčios ir moky
klos, 1 blokas nuo public mokyklos. 
Parduosiu ar mainysiu ant namo. 
Priežastis pardavimo, turiu du 
nius ir esu našlys.

1437 So. 49th Court, 
Cicero, III.

Tel. Cicero 8027

PA RD AVIM UI labai pigiai 
eliektrikinė skalbinyčia, mag- 
lius, kūdikio lovelė, virtuvės 
kabinetas. Atsišaukite.

5152 S. Whipple St.

SUSTOK! SUSTOK!

biz- NAMAI-ŽEME

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

PARDAVIMUI automobilius 
touring Elgin 6. Mašina visa 
gera. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės:
9(X) W. 31st St.

GRABUS, didelis 
kambarys rendon, dėl 
ba dviejų vyrų.

2931 Emerald Avė.
Phone Victory 0854

frontinis 
vieno ar-

3 floor

PARENDAVO.I IMUI kamba
rys dėl vieno ar dviejų vaiki
nų, be valgio, ant antrų lubų 
iš fronto.

639 W. 18th St.

RENDAI ruimas vienam vy
rui, švarus, gerai užlaikomas 
ir patogi vieta gyvenimui.

Kreipkitės:
3031 S. Union Avė.

Tel. Yards 7034

KAMBARYS ant rendos, didelis, 
šviesus ir švariai užlaikomas; dėl 
vieno arba dviejų vyrų. Prie ma
žos šeimynos ir su visais paran- 
kumais. Kreipkitės po numenu: 

2850 West 63rd Street 
antras floras

RUIMAS rendai vienam vyrui, 
gera Švari vieta, kambarys šviesus, 
prie mažos šeimynos; kam reika
lingas kreipkitės šiuo adresu:

3430 S. Halsted St.
2 floor rear, (i. J.

RENDAI kambaris vienam ar 
dviem vaikinams ir vedusiai po
rai. Su valgiu ar be valgio, prie 
didelių žmonių. Elektra, maudynės. 
Kreipkitės 1 lubos.

6948 So. Talman Avė.

KAMBARYS rendai 
ar dviem vaikinams. Sų 
giu ar be valgio. Gera 
gyvenimui. Kreipkitės A.

3210 Wallaee St.
2 lubos užpakalis

vienam 
vąl- 

vieta

dėl rendos 
jei reikalas 

dėl

------- -----•_
AUTOMOBILIUS pardavimui, 5 

sėdynių “Brusko.” Nupirksit už 
pirmą pasiūlymą, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės.

3704 So. Emerald Avė.
1 lubos, Vak. po 5 vai.

PARDAVIMUI krautuvė, sal
dainių, ice creamo, - cigaretų, 
notion ir visokių smulkių daik
tų; biznis išdirbtas, gera pro
ga dėl lietuvio įsigyti pelnin
gų biznį. Pardavimo priežast 
patirsit ant vietos.

114 E. 107 St., Roseland.

ir visi šios mados įtai- 
randasi ant Brighton 

Kaina $7200, įmokėti 
kitus lengvais išmokė-

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, minkštų 

gėrimų (Ice Cream) ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Parduodu 2 
aukštų medinį namą ant Bridgeporto. 
Nupirksit viską pigiai. Kreipkitės 
prie savininko.

4958 Wentworth Avė., 
Tel. Yards 0903.

PARSIDUODA Barber Shop, 
up-to dale, 4 krėslai; daromas 
geras biznis. Savininkas eina 
į kitą biznį. Atsišaukit į Nau
jienų ofisų, Box 527

PARSIDUODA grosernė ir pieno 
stotis. Gera vieta, lietuvių apgyven
ta. Biznis eina gerai. Jeigu kas no
ri, gali ir su namu pirkti.

Prašau atsišaukti pas savininką. 
1417 So. 49th Ct., 

Cicero, 111.

PARDAVIMUI kriaučių 
ras.

Kreipkitės:
J. DIKSAITIS

3961 S. Campbell Avė.

što-

PARSIDUODA grosernė ir 
pieninė, biznis geras, lietuvių 
kolonijoj, priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos, 1413 So. 
49 Ct., Cicero, III.

PIGIAI parsiduoda mažai 
vartotas karpetas, didumas 
9X12. Matyti galima po 5 vai. 
vakare.

4045 S. Richmond St.
2 lubos. Tel. Lafayette 1576

PAMATYK TUOS BARGENUS
2 flatai po 4—4 kam b., beis- 

montas ir stogas, mūrinis, 3-jų 
metų senumo namas. Vanos, 
elektra 
symai, 
Park. 
$2000,
jimais arba kas turit gerus re- 
sidens lotus savininkas priims 
kaipo už pirmų įmokėjimą. Pir
kėjai nepraleiskite šios nepap
rastos progos.

2 flatai po 6—6 kamb., me
dinis namas, elektra, vanos, 
rendos neša $55 į mėnesį; kai
na $4250, įmokėt $1000, kitus 
lengvais išmokėjimais, čia yra 
nepaprasta proga neturtingam 
įsigyti šį gerų bargenų.

2 flatai po 5—5 kamb., nau
jas muro namas, beismontas ir 
bungalow stogas, randasi ge
roj vietoj ant Brighton Park; 
kaina labai žema, įmokėt $3500, 
kitus kaip rendų. Taipgi mes 
parduodam ir mainom farmas, 
buznio lotus 
nuosavybes, 
tais reikalais 
mus. 
ti..

Nekankink save ir savo šeimynos, 
negerk miesto smarves, nenaikink 
savo sveikatos, nupirk gerą ūkį, vi
sados busi linksmas ir sveikas, nie
kas tave nekankins sunkiu darbu, bu
si bosas pats ant savęs, turėsi vis
ką savo namie gamintą sveiką val
gį, malonų orą, tyrą vandenį. Žmo
gaus turtas — sveikata, čia tas ta
vęs senai laukia. 40 akrų ūkė, 18 ak
rų sodno yra visokių ogų, prie cemen
tinio kelio, 2 arkliai, 2 karvės, 100 
vištų, mašinos ir javai, viskas už $4,- 
500, 80 akrų juodžemio, milžiniški bu- 
dinkai, 8 melžiamos karvės, 6 jau
ni ragoČiai. G kiaulės, javai, sodnas, 
viskas $6,800. 105 akrai, dvareliu, mil
žiniški geri budinkai, 30 akrų sod
nas, 2 mylios į miestą, prie gero ke
lio, miškas, upė bėga, pusė mylios nuo 
ežero, 7 karvės, 1 jautis, 2 arkliai, 
4 kiaulės, vištos, mašinos, viskas už 
$9,000. Ant išmokėjimo. Pasinaudoki
te šita proga.

P. I). ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

NAMAI-ZEME
NAUJA MŪRINĖ 

KRAUTUVĖ
Ir 2 flatai ’iš užpakalio, 

geroje vietoje, grosernė ir 
bučernė prie 71 St., netoli 
Western Avė., tiktai užbaig
ta, kairia $8000, pusė pini
gais. ♦

A. N. MASULIS & CO., 
6641 S. Western Avė., 

Republic 5550

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI biznio namas 

krautuvė ir 4 flatai, prie 63 St., 
netoli Normai — 90 pėdų. Krau
tuvė, 2—4, 2—5 kambarių flatai, 
gerai apsimokantis investmentas, 
$9000 cash. 25><I25 lotas prie 
Roclrtvel), netoli 44 St., $1200. sau
kite Vincennes 3823.

o busit

ir visokias kitas 
Visais viršminė- 

kreipkitės pas 
pilnai užganėdin-

Tikras apsaugojimas

7 kambariij rezidencija
Viskas moderniška, fur- 

nace šildoma, elektra, ce
mentuotas skiepas, 37*4 pė
dų lotas, vienas blokas nuo 
Marųuette Parko, savinin
kas apelidžia miestą, kaina 
$5850.

PARDAVIMUI labai puikiai įreng
tas 2 flatų namas ant kampo 61 
St. ir Talman Avė. Turi būt par
duotas šiandie už daug pigiau ne
gu man kainavo pastatyti; kaina 
$17950.

6100 S. Talman Avė.
Tel. Prospect 0604

“1RIGHT0NĮTARK- 
BARGENAI

2

GERAS ruimas 
vienam vaikinui, 
galėsite naudotis ir virtuve 
valgio pasigaminimo. Kaina tik 
$8 į mėnesį.
819 W. 34th PI., 1 lubos užp.

IŠRENOAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI 6 kambarių 

flatas, n?fuajs namas, karštu vande
niu šildomas, moderniškai įtaisytas; 
randasi Marųuette Maner .taigi atsi
radus pirkėjui šitą namą galima bus 
parduoti.

Atsišaukite
2507 W. 66 St.

ANT RENDOS vasariniai ne- 
mai (summer nsort) prie Long 
lake, galima rendavoti ant die
nos, savaitės, arba sezoną, taip
gi botai ir valgimas prie vietos, 
prieinamos kainos.

SZEMET’S RESORT
• (at Long Lake)

Campbellsport, Wis. R. 4 B. 56

ATYDAI dėl daktarų ir dan
tistų ant kertės ofisas ant biz
niavęs gatvės didžiausioj lietu
vių kolonijoje. tel.Pullman 4824 
10411 So. Michigan Avė.

PARENDAVOJIMUI 4 kam
bariai beismente dėl geros šei
mynos. Elektros šviesa, grasas; 
rendos $11.

1930 So. Morgan St.

ieško 4 ar 5JAUNAVEDŽIAI 
ruimus, turi būti elektra ir gezas. 
Atsišaukite kad ir 
3 savaičių laiko, 
tiškai laišku į:

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted St., Nr. 136

2 arturėsite už 
Kreipkitės ypa-

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

Kreipkitės:
2547 So. Halsted St.

PARENDAVOJIMUI Storas, tin
ka aptiekai, , ice cream arba bile 
kokiam kitam bizniui. Kampinis, 
21V 60 pėdų didumo.

10500 Michigan Avė., Roseland 
Savininkas 10562 Wabash Avė.

PARSIDUODA Restoranas ir Chop- 
Sue, taipgi geroj apielinkėj tarp dvie
jų strytkarių laines gera biznio vie
ta per ilgus metus išdirbta parduo
siu už pirmą teisingą pasiūlymą ar
ba mainysiu ant namo ar automobilio, 
pardavimo priežastis du bizniu, vieną 
turiu parduoti. Atsišaukite tuojau, 
Naujienos, Box No. 521.

PARDAVIMUI 
bučernė. Sena išdirbta 
ir biznis visados gerai 
Nupirksit už prieinamų 

911 W. 32 St. 
Tel. Boulevard 8718

grosernė ir 
vieta 

sekasi, 
kainą.

N. ZEWERT & COMPANY, 
4377 Archer Avė.

South-west corner Archer 
and Kedzie Avės.

Tavo pinigu, jeigu pirksi seka
mus retai pasitaikančius namų bar- 
genus.

PARDAVIMUI nauja j 5 didelių 
kambarių Bungalovv Brighton Par
ke lietuvių apgyvento] vietoj, vi
sas išbaigimas aržuolo pagal nau
jos mados; skalbykla ir furnašo 
šiluma; reikia pinigais $2,500; kai
na $6,800, verta daug daugiau.

PARDAVIMUI 2 augštų naujas 2 
flatai po 6 kambarius; augštas 
skiepas ir antstogė; statytas pagal 
vieliausios mados su visais pa
rankamais; randasi Brighton Par
ke lietuviais apgyventa vieta; kai
na $10,500; pusę pinigais, kitus iš
mokėjimais; yra tai tikras barge
nas ir yra vertas pamatymo.

PARDAVIMUI ar mainymui geras 
bizniavus lotas ant Archer Avė. 
Savininkas parduos pigiai ar mai
nys ant nebizniavo loto ar ko kit
ko. . . , .

Norėdami pamatyti virsminčtus 
bargenus atsilankykite dieną ar 
vakarais pas;
BRIGHTON REALTY COMPANY 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Avenue 

(Prie California Avė)

Naujas, 12 flatų, mūrinis
Didelis kampinis lotas, 

Marųuette Manor, netoli 
nuo parko ir švento Kazi
miero vienuolyno. Tikras 
bargenas žmogui kuris turi 
$15000 cash.

augštų mūrinis namas, augštas 
skiepas, gasas, vana, elektra ir toi- 
lėtai. Specialia $8350 
bargenas

6 kambarių medinė cottage ir 3 
kambarių cottage iš užpakalio. Di- 
delis bar- $4500
genas

2 augštų medinis namas, gasas, va
na, elektra ir toiletai, cementiniu pa
matu. Specialė $6000

Musų ofisas atdaras nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė lietuvių apgyventoje 
kolonijoje — biznis išdirbtas.

Atsišaukite
3336 Lowe Avė.

HOTELIS — 34 kambarių, restau- 
ranas ir nesvaiginamų gėrimų parlo
ras, garu šildomas, yra elektra, bė
gantis vanduo, pardavimui pigiai. 
Pardavimo priežastis — persiskyri
mas partnerių.

AMERICAN HOTEL, 
7622 W. 61 St., Argo, III.

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen, tabako, Ice Creamo, saldainių ir 
smulkmenų krautuvė. Geras biznis, 
yra daug stako, 2 kambariai gyveni
mui, pigi renda, yra lysas, turi būt 
parduota tuojau ir pigiai, 

964 West 37 Place, 
netoli Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Newberry Avė., pusė cash — 
engvi išmokėjimai. Pardavimo prie

žastis — liga.
šaukite telefonu

Canal 3731

PARSIDUODA grosernė ir 
“Delikatesen” krautuvė, senas, 
išdirbtas biznis. Parduodu su 
visais įrengimais.

919 W. 63rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė Roselande, parduodam apie $6000 
tavoro kas mėnesį, 4 dirbam, lysas 
3 metams, renda pigi, priežastis par
davimo einu j kitą biznį.

B. PETKUS, 
10742 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Listas 5 metams, ren
da pigi. 
Nupirksit 
kil. ’ 

5200

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, 6—5 kamabrių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienu įtaisymai. Parduosiu už 
$10,700.

2441 W. 45th Place

BRIGHTON PARK
2 augštų medinis namas, cemen

tiniu pamatu, 2—4 kambarių fla- 
’ ’ ‘ didelis barge-tai, vana. elektra, 

nas, $5950.
2 augštų mūrinis 

kambarius flatai, 
niška, paltus lotas.

Sena išdirbta viela.
pigiai. Pasiskubin-

So. Ilonore St .

PARDAVIMUI biznio kampas, 
4572 Gross Avė., krautuvė 8 kamba
riai gyvenimui, garadžius dėl 2 ma
šinų, 3 lotai pardavimui.

PARSIDUODA 
grosernė visokių 
ventoj apielinkėj, 
tams, 4 ruimai
pirksite gana pigiai.

821 W. 34 St., Chicago, III.

bužernė ir 
tautų apgy- 
lysas 4 me- 

pagyvenimui;

MAINYSIU ant namo ar ko kito 
arba parduosiu cash gerai išdirb
tą Dry Goods štorą. Priežastis par
davimo — perdaug vienam darbo, 
negaliu apsidirbti. Galiu priimti 
pusininką-kę.

3310 So. Halsted St.

PARSIDUODA krautuvė, ice 
creamo, kendžių, tabako, cigarų ir 
šiaip visokių dalykų ir minkštų 
gėrimų, parduosiu pigiai; priežas
tį patirsit ant vietos.

MARY PULEIKIS
3528 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO restoranas ir 
Lunch Rooin, parduosiu arba mai
nysiu ant namo, loto, automobilio, 
bučernės ar kito biznio.

722 W. 35th St., 
Phone Boulevard 3249

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių .smulkmenų krautuvė, arba 
mainysiu ant loto ar nedidelio na
mo; 3 metams listas. Gausit bar
beną.

Kreipkitės
4617 So. Honore St.

PARSIDUODA garadžius 2(5 ka
rų didumo, senas ir gerai išdirb
tas biznis per daug metų, kartu 
parsiduoda automobilius ir ( 
stako. Priežastis — partnerių 

GREITAS BARGENAS valymo jr I ( .Kreipkitės antrašu,
prosinimo ir siuvimo šapa su kamba- Užpakalyj garadžius
nais pagyvenimui, renda $35, buvo Klauskit Diek
siūlyta $400, darbar parduosiu už 
$250, nes turi parduoti šia savaitę. 
Ateikit su depositu. •209 W. 51st St. 

arti Wentworth Avė.

ne

BAHGENAS
PAUDAVIMIII nrbu mainymui 

bučernė ir grosernC sint loto sirbsi 
automobilio, arba už cash. Prie- 

PARDAVIMUI kostumeriškas va- |M’S Paf^vimo -- nemoku biz- 
lynvo ir dažymo, kriaučiaus biznis, nio varyti. Kas pirmas, tas laimės. 
Gera aplinkinė, geras biznis, pigi I 
renda garu apšildomas Storas. Savr- 
ninkas turi apleisti miestą. Parsi
duoda už labai prieinamą kainą. At
sišaukite po Num.

3946 N. Lawndale Avė.

PARSIDUODA grosernė senai biz
nis išdirbtas; arti lietuviškos bažny
čios ir mokyklos. Biznis cash. Tu
ri būti parduota greitu laiku.

Atsišaukite
4541 So. Hermitage Avė.

TfiMYKITE BARGENĄ
Parsiduoda ice cream parlor su 

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

John Davidaitis 
2906 Union Avė.

Real Estate Insurance

. Į.
Pardavimui didelis namas. Storas, 

salė, kambariai pagyvenimui ir 
flatai. Mėnesinių įplaukų $215.

Atsišaukite
J. SCHULTZ, 

4628 So. Wood St.

6

PIRKIT NUO SAVININKO
Pardavimui 3 biznio lotai, 25x125 

ant 69 St., 1-as lotąs nuo Westem 
Avė. N. E. kampas 50x125 ant West- 
ern Avė., prie 82 st., parduosiu pigiai.

GEORGE BOGOVICH, 
2033 W. 21 PI. 

Phone Canal 4982

Chicago Lawn
Vz bloko nuo Kedzie, 6 kambarių 

puikus namas, pečiumi šildomas, na
mas labai gerame padėjime, kaina 
greitam pardavimui $4500, pinigais 
$2000, kitus po $35 į mėnesį, 
'informacijų atsišaukite.

2514 W. 63 St., 
Phone Republic 1932

Del

Marguette Manot
Naujas, 2 flatų murirtis namas, 5-5 

dideli kambariai, sun parlor, su 
daromomis lovomis, porčiai dėl mie
gojimo, gasiniai pečiai ir ledui baksai, 
steam heat, reikia pinigų $5,000. Pa
imsime tuštį namą arba cottage kai
po dalį jmokėjimo. Del platesnių ži
nių kreipkitės

2514 W. 63 St.
Phone Republic 1932

už-.

PARDAVIMUI 2 augštų po 6 kam
barius mūrinis namas, elektra, mau
dynes, aržuoliniai trimingai, moder
niški visi įrengimai. Savininkas pats 
suteiks morgičių.

Kreipkitės
3220 So. Union Avė:,

1 lubos.

BARGENAS!
Turi įbuti greit parduotas mūrinis 

namas su extra lotu, 2 flatai 5 ir 6 
kambariai;. fornisu šildomas, elektra, 
vanos, šiltas vanduo, 130 — 15th Avė. 
Molrose I--* avie, III. Savininkas? gyve
nti 1335 ----- 48th Ct.» Cicore.

J. GUSČIUS,

PARSIDUODA LOTAS 44 per 125 
pėdas Beverly Kilis ant 104tos arti 
Western Avė. 
duo, elektra ir saidvokai, gražiausia 
vieta, parsiduoda už mažiau negu yra 
mokėta, savininkas apleidžia miestą, 
atsišaukite, Naujienos, Box 528.

PARSIDUODA SALDAINIŲ 
krautuvė. Vieta apgyventa lie
tuviais.

2947 W. 63rd St.,
Tel. Republic 1622

PARDAVIMUI gasinis pe
čius su pritaisyta gaso plate ir 
BrunStvvick 
vartota.

1502
II

Victrola, tik

W. 18 St. 
fl. frontas

biskį

namas, 2 po 4 
viskas nioder- 

niSKa, panūs lutan, geroje vatoje, 
cash $2500, didelis bargenas, $8;)00. 

BIZNIO prapertė, didelė krau
tuvė ir skiepas, iš užpakalio 4 
kambariai gyvenimui, 5 kambarių 
flatas augštai, mūrinis namas 3 
mašinų mūrinis garadžius, labai 
tteroie vietojė,'parduosiu labai pi
giai, cash $6000. Ofisas atdaras ne- 
<k>bBnlR' BUTKIEWICZ & CO., 

2(512 W. 47 St.

PARDAVIMUI 2 aukšly 4 flatų 
mūrinis namas. Rendos $100 į me
nesį. Nupirksit pigiai. Kreipkitės 
prie savininko. ,

5252 So. Artesian St.
Tel. Prospect 3590

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas po (i ir 6 kambarius karš
tu vandeniu apšildomas, modei nis- 
kas namas. Atsišaukite ant pirmų 
lubų.. Savininką galima matyti vi
sados Agentai neatsišaukit.

3224 S. Union Avė.

4 RUIMŲ namas, cemento fun
damentas, lotas 60x125. Gera vieta 
auginimui vištų, arba mainysiu ant 
cigaru štoro ar grosernės. Kreipki
tės 4584 N. Meade Avė. Lawrence 
Avė karais iki galui ir 4 blokus | 
pietus.

$100 DOVANŲ
Parduodu labai pigiai namą 

Brighton Parke, 2 aukštų po b 
kamb mūrinis su visais paranka
mais. ‘ Duosiu $100 dovanų kas da- 
rodys, kad parduodu ne pigiai. 
Ateikit su depozitu šiandie — ryto 
bus vėlai. Matykit štoro savininką.

3310 So. Halsted St.

PARSIDUODA 6 kambarių me
dinis namas, cementuotas beismen- 
tas, furna.su šildomas, garadžius 
dėl dviejų karų. Perkant nuo pa
ties savininko sutaupysit koyiišiną, 
visų pinigų nereikia. Randas Brigh
ton Park apielinkėj.

4030 S. Campbell Avė.
, _ - - ■ - - --

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6 
kamb.. extra lotas prie šalies ir 
garadžius; namas labai gerame sto
vyje, furnasu apšildomas, rendos 
$50 į mėnesį, arti prie parkų. Kai
na $11.700.

5351 So. A.rtesimi Avė.

PARSIDUODA pigiai ar mainy
siu ant miesto prapertes 41 aki- 
rio farmą, tinkama vieta padaryti 
parkui; dėl (Įmiginu informacijų 

Mike Alikonis 
404 W. 11 St.

Johnston City, III.

visi įrengimai, vąn-. Snėkite matyti 
nu vnkfii tmiv.innsift < »•

BARGENAS. Pardavimui moder
niška murinę cottage, yra vana, 
elektra, augštas ir skiepas, randasi 
3312 Lowe Avė., kaina tiktai $6,000. 
Del informacijų kreipkitės,

E. E. FEENEY, 
559 W. 31 St.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
Bridgeporto, 2 augštų Storas ir 4 pa
gyvenimai po 4 kambarius ,yra elek
tra, skiepas ir stogas, rendos i mė
nesį $115, kaina $8500, cash $4000. 
Savininkas iš užpakalio ant 1 lubų 

3123 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas, dėl 2 karų garadžius, lotas 
50x125, prie Lowe Avė., netoli 32 St., 
tiktai $15,000.00.

IGNATIUS ČHAP & CO., 
31 St. prie Wallace St., 

vienatiniai agentai

PARSIDUODA namas, me
dinis, .7 kambarių; garadžius 2 
mašinoms. Visi paskutines ma
dos įtaisymai; garu šildomas.

5362 Maplevvood St.

Piknyko Daržas
Road House, yra naujas 

šokių pavilijonas, Ice Cream 
parloras, 10 akrų žemės vie
nas blokas nuo 95 gatvės, 
pilnai prirengta vieta, gera 
vieta uždirbimui pinigų, pri
verstas parduoti pigiau ne
gu žemė kainuoja, kaina 
$15000, cash 8000.

Marquette Road
37 (4 pėdų lotas, netoli 

Campbell Avė., greitam par
davimui už $2250.

Naujas 2 flatų mūrinis
6-6 kambarių, aržuolo tri

mingai, ugnavietė, tile va
nos, miegojimui porčiai, Ice 
baksaL gasinis pečius, gali
ma tuojaugyventi, netoli 65 
St. ir Campbell kaina $16000 
cash $6000.

PARDAVIMUI biznio pra- 
perte, gera vieta bile kokiam 
bizniui. Parduosiu labai pigiai. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 526.

EXTRA BARGENAS!
Savininkas išvažiuoja ant farmų, 

Parsiduoda mūrinis namas, 3 aukštų, 
6 flatų po 4 kamabrius. Elektra, ga
sas, aukštas beismantas. Priimu lo
tą ir automobilių kaipo rankpinigius. 
Agentai nesikreipkit.

* T. SMILGA, 
3360 S. Wallacc St., 1 lubos frontas

EXTRA! Parsiduoda geras 
biznis su namu ir visais įtaisy
mais, tai yra saliunas, ant gero 
kelio. Kas mėgstat tokį biznį at
sišaukit. Parduosiu pigiai, 453 
Vermont Avė., Blue Island, III.

STOCKAI-SEROS

A. N. MASULIS & 00., 
6641 So. Wostern Avė., 

Republic 5550
$2000 PELNO.

Marųuette Manor, 2 aukštų 
muro naujas namas, 6 ir 6 
kambariai, sun parlor, kaštu 
vandeniu šildomas, Ice Boxes, 
gas rangės, book cases, buffets. 
^Parduos $2000 pigiaus ar mai
nys ant prastesnio namo; nė
ra skirtumo kur jis butų.

CHAS. ZEKAS 
4454 S. Western Avė.

PRIE PAT CHICAGOS
Farma 40 akrų su budingais, 

gyvuliais, mašinomis ir javais. 
Mainysiu ant Chicagos proper- 
tės.
United Land & Investment Co.

4454 S. Western Avė.

PABDAV1/MUI 2 augštų mū
rinis namas, 3 flatai, elektra, 
gasas, rendos $6T į mėnesį, 
kaina $4000.

537 W. 45 St.
Tl. Yards 1696

PARDUOSIU arba mainys.u
160 akrų Central, Wis„
labai pig-iai. Atsišaukite arba rc.- 
šykite.

JOHN FILIP, 
2819 So. Turner Avė., Chicago

BARGENAS. Pardavimui 2 aug
štų mūrinis namas, geroje vietoje, ne
toli parko ir geros transportacijos, 
labai pigiai. Turiu parduoti greit: i 
nes apleidžiu miestą.

3329 So. Hamilton Avė., 
Phone I>afayette 1505

PARDAVIMUI 3 aukštų medinis' 
namas po 6 kamb. Nupirksit pi-1 
giai. 8436 S. Gilbertcourt^St.

RENDAI ruimai tam pačiam na
me, 6ruimų flatas, $25 i mėnesi, | 
yra elektra, maudynės. Kreipkitės 
prie savininko A. Kasro.

3210 Wallace St. 1
2 lubos užpakalis

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

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Burnhona Blbg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystis Ste
nografijos, Typewriting, Pirklyboi 
Teisiij, Laiškų 'RsL&ymor Suvienytai 
Valstiją Istorijos, Abelnos I s tori- 
jos. Geografuos, Politinės Ekono- 
IMJ08, Pilietybes, Dailraiystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

------------------ - J

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St„ Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)
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Dr. Al. K. š. Margelis.

ryti. Galima betgi juos pusža
liais palikti arba da aršesniais 
padalyti.

Stebėtinas daiktas, kad mes 
netik įvairius savo judėsius ga
lime valdyti: padaryti I tokfiais, 
koki mums naudingesni, bet net 
galime ir savo mintijimą valdy
ti- Daleiskime, mes pradedame 
apie kokį nors daiktą galvoti, 
pagalvojame valandėlę, sustoja
me ir sakome sau: “At, neišeina 
gerai, reikia vėl išnaujo pradė
ti”. Ir tuoj pradedame.

Aukščiau paduoti pavyzdžiai, 
rodos, visai nejučiomis vieną 
labai svarbų žmogaus proto sri
ty faktorių išvilko aikštėn, o tai 
yra valia. Kada vaikas pradeda 
kitaip daryti, nei jam instinktai 
diktuoja, be abejo, kad jis turi 
valios jėgą pavartoti, kad ve 
pradėjus tokį darbą dirbti. Ki
taip juk jis stovėtų ant vietos 
ir nieko niekur nedarytų. Bot 
čia jis turi ir protinį jausmą 
turėti, vadinasi, jausti, kad rei
kia šitaip, o netaip daryti. Bet 
to, čia reikia juk ir noro. Mato
me dabar, kad rodos į mažą ak
tą sueina net keli žmogaus pro
to gyvatos faktoriai-

Kad pridavus šitiems fakto
riams lyg ir daugiau reikšmės 
be to, kad jie išeitų prieš mus 
da aiškesniais nei dabar, imki
me kadir šitokį pavyzdį: Pasi
skaitęs laikraščiuose apie šituos 
jaunus žmogžudžius, užsima
niau apie juos straipsnį parašy
ti. Iš pat pradžios, galimas 
daiktas, kad čia ir instinktas 
veikė, nes kai dar visai mažas 
buvau, tai labai mėgau rašyti. 
0 dabar iškilo manyje intelek- 
tualis jausmas (jausmas tie
sos ieškoti), kad ve šitos bai
sios žmogžudybės pamatines 
priežastis iškėlus aikštėn, šitas 
jausmas sukėlė manyje noro, 
kad ot imti ir straipsnį apie tai 
parašyti, žinoma, rašyti sma
gu, tai kodelgi neturėtų būti no
ro. O gal ir nevisai smagu 
dabar, tai ateityj užtai turės 
bent kiek smagumo būti, nes ve 
daug naujų ir gerų daiktų į sa
vo žinuotės aruodą įpilsiu. Tai
gi čia įeina smagumas, na, ir 
šiokis tokis skausmas. Pagaliau, 
ar rašyti ar ne? Sakau sau: 
“rašyti”, na, ir rašau-

Pažiūrėkime dabar, kas čia 
ištikrųjų pasidarė. Vai štai kas: 
Instinktas pažadino jausmą, ku
ris pažadino norą. Bet čia ėmė ir 
susidarė du norai: noras rašyti 
ir noras nerašyti. Tik vienas no
ras darėsi stipresnis, o kitas tuo 
pačiu sykiu darėsi silpnesnis. 
Suprantamas daiktas, kad stip
resnis nugalėjo silpnesnį. Bet 
kaip? Nugi, čia įsimaišė valia ir 
uisprendė, kaip ištikrųjų turi 
būti.

Dabar mums visiems aišku, 
kad valia yra inteligentinė val
domoji jėga, kuri pasuka norų 
vairą vienon ar kiton pusėn.

Jeigu žmogaus protas auga, 
didėja, tai ir šitie faktoriai — 
valia, jausmai, norai— tobulėja. 
Valia darosi stipresnė ir griež
tesnė. Jausmai darosi, kaip 
mes pratę sakyti, vis žmoniškes
ni ir žmoniškesni. O norai, tai 
žinomas daiktas, kad juo dau
giau žmogus žino, juo didesnius 
norus turi.

Tai gerai. Dabar vėl imkime 
gerą pavyzdį. Daleiskime, mes 
stačiai atsigerėti negalime tulu 
žmogum. O tai tik todėl, kad 
jis savo pasielgimais mus žavėte 
žavi. Ir kur čia tau nežavės, 
kad jis va turi stiprią valią, su
valdo savo jausmus ir norus; ką 
tik jis nedirba, tai visur vaduo
jasi sveikomis taisyklėmis. Ir 
galų gale sakome: “Ot, tai pui
kaus budo žmogus!”

(Tęsinys)
Dabar, visi iš šitų ego instink

to motyvų gali padidėti ir su
stiprėti arba gali sumažėti ir su
silpnėti. Tai, žinoma, beveik iš
imtinai priklauso nuo vaiko auk
lėjimo ir aplamų gyvenimo san
tykių.

Iš ego instinkto motyvų iš
plaukia egoizmas. Tai reiškia, 
kad žmogus yra ne tuomi, kuo
mi ištikrųjų jis yra, bet tuomi, 
kuomi jis mano save esant.
Valia, Jausmai, Norai ir Budas 

(Charakteris)
Iš viso to, ką aukščiau nagri

nėjome, aišku, jog žmogus ne
tuščias i šį pasaulį ateina. Jis 
atsineša gerą apštį inkstinkty- 
vės jėgos. Tik visa bėda, kad 
šita jėga yra, taip sakant, žalia. 
Ji dargi yra gana griežta. Nori
me tuomi pasakyti, jog instink
tai spiriasi prieš realybę, prieš 
gyvenimo aplinkybes. Todėl 
žmogus turi nemažai padirbėti 
iki jis suderina savo instinktus 
su gyvenimo aplinkybėmis. Iš
tikrųjų tai yra suderinimas iš
vidinių santykių su išoriniais 
santykiais.

Kad šitas klausimas pasidary
tų kuoaiškiausiu, imkime bent 
kelis pavyzdžius.

Ar mes norime ar ne, kad 
musų širdis dirbtų, tai ji vistiek 
dirba, ir gana. Tai yra sauvalin- 
gas, arba involuntarinis, arba 
automatinis veikimas-

O kai kūdikis ateina j šį pa- 
pasaulį, tai tuoj parodo tam tik
rus judėsius. Jis lupas judina, 
tai bando ar rankomis ar kojo
mis lyg ir ko siekti, etc. Tai 
muskulų judesiai, irgi grynai 
instinktyvingi judesiai. Vis dėl
to šitie judesiai yra atliekami 
sąmoningai, nors patsai jų tik
slas visai nieko bendra neturi 
su sąmone, vadinasi, yra nesą
moningas. Bet užtenka mums 
to, kad jie yra sąmoningai at
liekami, nes tai įrodo mums, 
kad jie musų sąmonei prieina
mi, kad mes galime iš jų ką 
nors gero ateityje padaryti.

Ir taip. Vaikas diena iš die
nos, su pagelba savo tėvų ar 
šiaipjau prižiūrėtojų, lavina, 
mokina, pratina savo instink
tus. Teisybę sakant, tai jis ban
do savo instinktus suderinti su 
daiktais apie save- Bandymai iš
eina jo naudai. Sakykime, vai
kas gali instingtingai kojas ir 
rankas judinti, bet kaip tik jis 
įpuola į vandenį, plaukti nemo
ka. O tai reiškia, kad jis nemo
ka taip savo rankas ir kojas ju
dinti, kaip kad plaukikas judi
na. Bet nors kiek jierleidus jo 
instinktus per civilizacijos še- 
rengą, štai jis ima ir plaukia.

Čia pastebėti reikia, kad kiti 
gyvūnai, daleiskime arklys, šu
va, etc., nekuriuose gyvenime 
ruožuose atsineša į šį svietą to- 
bulesnius instinktus nei žmo 
gus: jie gali plaukti.

Be muskulų darbas (nors ne 
visų) yra musų valiai prieina
mas. Mes galime valdyti savo 
rankas, kojas ir kitas kūno da
lis- Tada, mes galime ir lavinti 
jas. Ir va todėl vaikas išmoksta 
vaikščioti, išmoksta su rankom 
dirbti taip, kaip jam patinka. 
Jis čia modifikuoja atsinešti
nius instinktus ir pavaduoja 
juos įpročiais, arba, kaip pir
miau ^sakėme, net ir daro dirbti- 
niusi instinktus.

Štai kur labai svarbią vietą 
ūžimai edukacija (lavinimas, 
pratinimas) ir sveikas auklėji
mas. Nes tai aišku, kad galima 
ir vienaip ir kitaip kūdikį išauk
lėti. Galima jo instinktus su
švelninti, išdailinti, ir jam ir vi
sai draugijai naudingais pada

Taigi gavome naują žmogaus 
proto gyvatos elementą: būdą.

Budas yra taip svarbiu žmo
gaus gyvenime faktorium, kad 
netik vieni žmogaus elgesiai, bet 
ir tų elgesių daviniai daug pri
klauso nuo budo. Tiktai atsi
verskime gyvenimo knygą ir va
landą kitą iš jos pasiskaitykime, 
o pamatysime, kokios didelės 
reikšmės žmogaus gyvenime tu
ri charakteris.

Visų pirmiausiai, gero cha
rakterio žmogus tik tiek naudo
jasi savo ego instinktiniais mo
tyvais, kiek jo gyvatos palaiky
mui būtinai reikalinga. Kitą in
stinktų dalį jis yra. stipriai paže- 
bojęs. Egoizmo jame kuoma- 
žiausiai. Jis kuone daugiau rū
pinasi draugijos gerove, negu 
savo. Jis prisitaiko prie gyveni
mą santykių. Tarp jo instinktų 
ir jėgos, kuri tuos instinktus 
kontroliuoja, yra kuopuikiausia 
lygsvara. Jis nepaiso mažmo
žių ir jais savo organizmo ne
vargina. Jis laiko niekam ne
leidžia. Jis yra tinkamiausiu 
draugijos nariu, pilnoje to žo
džio. prasmėje. Jeigu kas bandys 
jį prigimdyti blogai elgtis, tai 
jis griežtai pasakys: “Tas yra 
prieš mano charakterį”.

Dabar pažiūrėkime kaip atro
do prasto charakterio žmogus. 
Jis šalto proto vartoja kuoma- 
žiausiai, taigi viską daro urmu. 
Jis save visur teisina, užtai ki
tus kaltina. Kaip kūdikis kad, 
susikūlęs galvą į stalą, muša 
stalą, taip prasto būda žmogus, 
be apsvarstymo ir be atodairos 
dirbdamas, jeigu paslysta, tai 
kitus kaltina. Kaip tas karalius 
(Xerxes), kada jo laivyną aud
ra sudaužė ir jis karą pralaimė
jo, tai liepė savo kareiviams 
“jurą nuplakti”, tai ir prasto 
charakterio žmogus visados ga
tavas bile ką nuplakti. Tokis 
žmogus nė mažiausio skausmo 
panešti negali. Užmink katei ant 
vuodegos, tai ji ir rėkia; tik ne
tyčiomis dasilytėk prasto budo 
žmogų, tai jis ir žiuri į tave 
Šnairomis. Savo instinktų nė 
kiek nesuvaldo. Padėk pilną lo
vį prieš tam tikrą gyvuliuką, jis 
urmu šoks ėsti, paskui pirmuti-- 
nes kojas įkels, pagalios ir visas 
įsirioglys. Taip ir prasto cha
rakterio žmogus: visur lenda, 
viską po kojų trempia, tiki savęs 
tepaiso. Tokis žmogus negali 
prie gyvenimo aplinkybių prisi
taikyti, todėl jis dažniausiai 
skursta ir visados dejuoja.

Prasto budo žmogaus valia 
yra silpna. Pavyzdžiui, imkime 
vienos komedijos dalyvį—Jeppę. 
Jo neaptašytas instinktas trauk
te traukia jį į karčiamą. Jis bet
gi neturi pinigų. Jo pati duoda 
jam pinigų muilo parnešti. Jis 
išeina. Dabar virte užvirė jo 
nevaldomi atsineštiniai ir dirb
tiniai instinktai. Baisi kova ei
na tarp instinktų ir šiokio tokio 
proto, kokį jis turi. Jis gerai ži
no, kad jeigu jis karčiamon ne-, 
nueis, tai jam “pilvą skaudės”, 
o jeigu nueis ir, beabejo, pinigus 
pragers, na tai nugarą skaudės, 
nes, matote, pati jo nugarą ge
rai išdirbs. Ir štai kas ima vir
šų: “Mano pilvas sako, tu eisi 
karčiamon, mano nugara sako, 
kad ne”. Taip Jeppė sako sau. 
Toliau jis bando visą reikalą už
baigti klausdamas savęs: “Ar 
tai ne mano pilvas yra man nau
dingesnis ir mielesnis nei mano 
nugara? žinoma, kad taip.” Ir 
jis nueina karčiamon.

Makbetui ir jo pačiai netikus 
mintis galvon užkliuvo, kad rei
kia turtingais, garsiais ir galin
gais tapti. Juo juodu daugiau 
apie tai galvojo, tuo labiau tas

aktas juodu viliojo. Stiprus in
stinktai, tartum liūtai, pirmyn 
ėjo, o silpna valia, tartum, žvirb
lis, palėpėje slėpėsi. Instinktai 
pergalėjo: juodu karalių nužudė, 
kad jo garbę ir turtą pasisavi
nus.

Tiesa, žmogaus budo pagrin
das yra paveldėtas daiktas. Bet 
tai yra tik žalia medžiaga, kuri 
duodasi išdirbti, išdailinti, taip 
sakant, gražų rūmą (charakterį) 
pastatyti. Netik ‘vienas pavel
dėjimas čia dįrba. Imkime 
Šakspyrą (Shakespeare). Jo tė
vai nė rašyti nė skaityti nemo
kėjo. Vaikų buvo visa krūva, 
bet tik vienas pasiliko “pasaulio 
žmogumi”. Aiškus dalykas, kad 
jame buvo kaž-kas, ko neturėjo 
nei jo motina, nei tėvas. Ir tą 
kaž-ką veikiausiai jis patsai iš
sidirbo: iš vidutinės medžiagos, 
kokią jam galėjo suteikti jo tė
vai, išsidirbo labai idomu būda 7 4 4- 4
ir stiprią valią.

Gerą būdą ir stiprią valią bet
gi išsidirbti galima tiktai atatin
kamose aplinkybėse. Čia auklėji
mas baisiai didelę rolę sulosią. O, 
žinoma, jeigu vaikas nevisai 
prasto budo padėlius iš savo tėvų 
atsineša, tai jam daug lengviau 
būna gražų charakterį išsidirbti. 
Tai aišku.

III.
KĄ REIŠKIA PROTONEURO

ZAI IR PROTO ANALYZA?
Yra proto nesveikumų, ku

riuos bile kas pažinti gali. Šito
kius nesveikumus (dėl paranka
mo) vadiname čia stambiai s pro
to iškrypimais. Tačiaus žmogus 
gali turėti ir tokius proto abnor- 
malumus, kuriuos niekas, išsky
rus gilų proto studijavimą, ne
pastebės. Vadinkime tokius 
proto nesveikumus smulkiais 
proto iškrypimais.

Tokių žmonių, kurių galvoje 
ne viskas eina taip, kaip reikėtų, 
mes turime šitoje draugijoje 
baisiai daug, tik ve ne visi jų 
smulkius abnormalumus pama
tome. žinoma, ir priežasčių tam 
yra: viena, kad dauguma žmo
nių yra pratę matyt tiktai stam
bius daiktus ir veiksmus, antra, 
kad šitie smulkus proto iškrypi
mai dažniausiai pasireiškia to
kiuose žmonėse, kurie yra nepa
prastai darbštus, gabus, užima 
svarbias šitame gyvenime vie
tas. Todėl ve, jeigu kartais ir 
pamatoma jų elgimuose kas nors 
tokio nepaprasto, tai manoma, 
kad taip ir reikia.

O vienok šitie smulkus proto 
iškrypimai nėra juokai. Jie kar
tais priveda žmogų prie to, ko 
niekas visai nesitikėjo. Stačiai 
sakant, jie padaro žmogų tokiu, 
kad jis jau visai nebegali sude
rinti savo instinktų su kasdieni
nio gyvenimo santykiais. O tai 
reiškia, kad jis nebegali prie 
draugijos (būrio), kurioje jis 
gyvena, toliau prisitaikyti. Tada, 
žinoma, mes lengvai pamatome, 
kad jam galvoj, negerai. Tik kad 
ve jis pirmiau, musų supratimu, 
normalus buvo, tai mes dabar 
nelengvai tikėti norime, kad jis 
nesveiko proto yra.

Bet jau iš viso to, kas pir
miau pasakyta (kalbant apie 
instinktą), žinome, kad juo ma
žiau žmogus gali savo instink
tus suvaldyti, tuo sunkiau jam 
būna prie gyvenimo aplinkybių 
prisitaikyti. Suvaldyti betgi in
stinktus ir išlaikyti lygsvarą, 
beabejo, žmogus turi tam tikrą 
galią savyje turėti. Ir taip, jei
gu tokia galia yra bent tiek stip 
ri, kaip ir instinktą galia, tai, 
žinomas daiktas, kad tarp dvie
jų jėgų yra lygsvara. Tada žmo

gus, ar jis bus mažo ar didelio 
proto, vistiek yra normalus. Tik 
kada žmogus neturi galios išlai
kyti lygsvarą tarp instinktų ir 
tų j€g'ų, kurios kontroliuoja in- 
stinktus, tada jame pasireiškia 
abnormalumai. O tai yra proto
neurozai.

Taigi ir matome dabar, kad 
negalėjimas išlaikyti lygsvaros 
tarp instinktų ir tų jėgų, kurios 
kontroliuoja instinktus, yra ai
škus proto neurozai.

Sužinoję, ką reiškia proto 
neurozai, bandykim paieškoti 
jiems priežasčių; juk jie nega
lėjo atsirasti iš niekur nieko.

Pakol kas dar nėra šitos prie
žastys visai gerai žinomos. To
dėl turime teori mmis pasiten
kinti. Nenusiminkime, nes jau 
spėta sugalvoti pusėtinai sveikų 
teorijų, čia nors nekurias iškcl 
simei aikštėn.

Freudo teorija
Stebėtinas tas Freudas žmo

gus. Jis drįso taip giliai pasi
kasti net ir po ta žmogaus puse, 
kuri yra už vis labiausiai perso
nalinio pobūdžio, — tai lytišką
ja. Jis aikštėn išvilko tokius da
lykus, kuriuos niekas nedrįso 
kliudyti- Vadinasi, jis nemenko 
originalingumo ir iniciatyvos 
parodė. Nors jo teorijoje jau 
surasta silpnų pusių, kurias ir 
jis pats iš savo teorijos išmetė 
(sex traumata), vienok Freudo 
mokslinis pasaulis veikiausiai 
niekad neužmirš.

Freudas bando įrodyti, kad 
protoneurozų priežastis gludi 
nuslopintuose kompleksuose, 
kurie, suprantama, priklauso ly
tiškąja! vaiko gyvatai. O tai at
sitinka šitaip: Tarp vaiko ir tė
vo eina konkurencija už motinos 
meilę. Tik prieš tokiomis var
žytinėmis prasidėjus, valko sa
manė šitoje srityje, liekas nu
slopinta: jis nežino, kas su jo 
lytiškąja puse darosi. Tada, jam 
visai nieko nežinant, eina smar
kios varžytinės tarp jo lytiško
sios meilės ir tėvo, žinoma, už 
motinos meilę. Vadinai, šita ko
va eina vaiko pasąmony.

Visa tai Freudas pavadino

Oedipus kompleksu.
Kaip matome, tai Freudas no

ri įrodyti, kad vaiko pasąmonyj 
kyla lytiškoji audra, kuri verčia 
vaiko lytiškąją pusę mylėti mo
tiną, o neapkęsti tėvą.

Kas studijuoja vaikų elgimo
si, tam aišku, kad Freudo teori
ja ne be pamato. Ne sykį mums 
tenka išgirsti vaiką sakant: 
“Kaip aš užaugsiu, tai su mama 
ženysiuos”, arba: “Papa, tu eik 
kitur gult, aš su mama miego
siu”. Tiesa, mes iš to tik juo
kus darome, bet iš teisybės vai
kas nebe reikalo taip sako. Tai 
yra kas nors jo pasąmonyj, ką 
verste verčia jį taip šnekėti.

Vienok tai reiškia tiktai ką 
nors kitą mylėti, sakysime, 
“daiktą mylėti”, arba kaip Freu
das sako, “object-libido”. O juk 
mes gerai žinome, kad žmogus 
gali ir save mylėti, geriau sa
kant, savo pačio lytiškąją pusę 
mylėti. Tai Freudas pavadino 
“narcissism”. Jis šitą terminą 
pasirinko nuo Narcissuso myto, 
kuriame rodoma, jog Narcisau- 
sas nemylėjo moterų, bet įsimy
lėjo į savo atvaizdą, šitai galima 
pavadinti “savęs mylėjimu” 
(ego-libido), o da geriau, “savo 
atvaizdo mylėjimu” (imago-libi- 
do).

Oedipus kompleksas, arba 
vaiko varžytinės su tėvu už mo
tinos meilę, yra nuolatos gesina
mos, sloginamos. Tačiaus mes 
žinome, kad juo labiau kokį 
daiktą bandai užslopinti, tuo la
biau jis į viršų veržiasi. Kaip tik 
taip yra su Oedipus kompleksu. 
Jis nuolatos audrą kelia ir vaikui 
ramumo neduoda, žinoma, tas 
viskas darosi vaiko pasamonyj, 
vadinasi, vaikas nieko apie tai 
nežino, vis dėlto audra paliečia 
jo sąmonę ir nemenkų permai
nų tenais padaro. Todėl ve vai

kui augant, itin į vyrus virstant, 
Oedipus kompleksas labai dide
lės įtakos į jo protinį gyvenimą 
padaro. Jis gali išmušti jauni
kaitį iš lygsvaros, na, ir padary
ti jį nenormalaus proto.

Jung’o teorija
Jung’o teorija yra kaip tik vi

sai priešinga Freudo teorijai- 
Jis bando įrodyti, kad vaiko pa
sąmony lytinė meilė supuola ne 
su motinos meile, bet su moti
nos atvaizdu, vadinasi, vaikas 
įsimyli į motinos atvaizdą. Su
prantamas daiktas, kad mergai
tė—tėvo atvaizdą.

Taigi, kaip matomo, Jung’as 
bando pavaduoti Freudo Oedi
pus kompleksą tėvų atvaizdu, 
čia jau neįeina (daiktas objek
tas), bet tiktai veiksnys (sub
jektas). Todėl ir visas darbas 
nėra objektyvus, tiktai subjek
tyvus.

Vaikas nesąmoningai mylisi 
su tuo atvaizdu. Pasąmonyj pa
sidaro tam tikros permainoj, 
kurios toliau gali gana aštriai į 
jaunikaičio protinį gyvenimą at
siliepti, vadinasi, neurozus pa
gaminti.

Jung’as ir terminui “libido ’ 
daug platesnės prasmės duoda. 
Jis reiškia šituo terminu ne tik
tai tą jėgą, per kurią lytiškoji 
meilė pasireiškia, bet ir visas jė
gas, per kurias ir kiti žmogaus 
gyvatos jausmai pasireiškia.

Dabar, paėmus abidvi šitas 
teorijas krūvon, išeina, jog 
priežastimi kovos tarp pasąmo- 
nio ir sąmonės yra lytiškumas. 
O kadangi tokia kova sutvirtina 
instinktines tendencijas, o nu
silpnina sociales tendencijas, tai 
aišku, kad žmogui pasidaro la
bai sunku prie gyvenimo aplin
kybių prisitaikyti. Jis čia atro
do lyg ir visai svetimas butų 
draugijai, kurioje jis gimė, augo 
ir be kurios jis nieku budu gy
venti nebegalėtų.

Tačiaus kaip tik mes pamato
me žmogų, kuris negali savo 
“Aš” su gyvenimo santykiais su
derinti, mes tuoj sakome, kad 
tam žmogui galvoj negerai, ar
ba, kad jo protas nedirba taip, 
kaip reikia. t

Adler’io teorija
Adler’is neurozams priežasčių 

visai kitur ieško. Jis bando įro
dyti (ir nejuokais įrodo),Jog 
neurozų priežastys silpnesnia- 
me arba žemesniame, organe 
gludi- Sakykime, vienas ar ki
tas kūno organas (ausis, akis, 
širdis, skrandis, etc.) yra biskį 
silpnesnis, vadinasi, jis nevisai 
pilnai savo darbą atleika. Vai
kas, beabejo, pradeda apie tai 
galvą sukti. Juo jis daugiau 
apie tai mąsto, juo tas organas 
pi’astesniu jam atrodo. Ant ga
lo, jis pradeda įsivaizduoti, kad 
dėl to prasto organo jis yra nie
kam netikęs. Jame pasireiškia 
itin didelis noras “pilnu vyru 
būti”. Pasireiškia baime.

Stebėtina, kaip žmogus visai 
ne iš to galo dirba- Vieton pasi
tenkinti tuomi, ko jis vertas 
yra, jis ieško, ko negali surasti. 
Savo trukumus nebando užpil
dyti tikrenybe, bet vaizdūotė- 
mis. O tai išeina, kad ve savo 
prastą organą, žinoma, ir pras
tas jo funkcijas tokis žmogus 
bando vaizduotėmis pavaduoti. 
Bet juo jis labiau vaizduotėmis 
vaduojasi, tuo labiau nuo reali
nio gyvenimo tolinasi. Aiškus 
daiktas, kad ažuot tiesiai žengus 
į gyvenimą, jis šalinasi nuo jo. 
Tada nei jis gyvenimo tikras ap
linkybes pažįsta, nei jis gali 
prie jų priprasti. Ištiesų, jis at
rodo, kad jam galvoj trūksta.

Da keisčiau atrodo pažvelgus 
į šitos srities moteris. Jos įsi
vaizduoja, kad ot yra prastesnės 
už kitas, daug žemiau stovinčios 
už kitas, kad gyvenimas yra bai
siai nuskriaudęs jas. Na, ir ką 
jos daro? Nugi, pradeda protes
tuoti, taip sakant, hysterija (la
bai akli žmonės sako “velnio ap
sėsta”) sirgti.

White’o teorija
William A. White yra nemen

ko proto žmogus. Jis yra daug 
knygų parašęs — ir labai gerų 
knygų. Jis moka ir mokslinin
ko ir filosofo darbą dirbti. Kas 
skaito jo raštus, tas žino, kaip 
gražiai moka jis filosofuoti.

Jo teorija, teisybę sakant, yra 
ne teorija, bet gyvi faktai. Jis 
išrodinėja nuogas augančio ir 
besivystančio vaiko gyvenimo 
puses. Pavyzdžiui, jis sako, kad 
vaikai dažniausiai yra tėvų su
darkomi. Motina dažniausiai 
perdaug apie savo vaiką tupinė
ja, tartum, kiaušinio lukštu jį 
laiko. Vaikas pavirsta lyg ir 
kokia tešla. Gyvenimo aplinky
bių nė biskį negali pakęsti, tai
gi ir prisitaikyti prie jų jam nė
ra jokios galimybės. Ir kaip jis 
prisitaikys prie naujų gyvenimo 
aphnkybių, kad ve tai darant 
būtinai reikia šiek tiek nuken
tėti,/Vadinasi, savo instinktams 
rą^us aplaužyti. Kol dar mažas, 
,ha, tai šiaip taip kitų pagalba 
gyvena, o kaip į vyrus (tik ku
nti, ne protu) išauga, tai kiek
vieno darbo, kur reikia bent bis- 
kio daugiau energijos ir ambici
jos, kaip kryžiaus, bijosi. Drau
gijoje gyventi jam neparanku- 
Ir kaip čia gali būti paranku, 
kad ve draugijoje gyvenant bū
tinai reikia ir dėl kitu dirbti, ne
tik dėl savęs. O tokie žmonės 
baisiai nemėgsta ką nors gero 
kitiems padaryti.

Matome dabar, kad tokiuose 
žmonėse nemenkas egoizmas į- 
sikunija. Del savęs jie gatavi 
viską daryti, bet dėl kitų —nie
ko!

Bet netik perdidelis vaikų le
pinimas jų budo išauklėjimui 
kenkia. Kenkia ir perdidelis 
spaudimas. Daleiskime, yra tė
vų, kurie vaikus lyg ir kokius 
šunelius laiko. Dažniausiai tė
vas pasižymi baisiu žiaurumu. 
Vaiko sąmonėje įsigyvena ne
apykanta, biaurumas, žiauru
mas. Jis nepakenčia tėvo, kad 
ve šisai jam ant sprando jodė— 
jo valdytoju buvo, o užaugęs 
nepakenčia nieko, kas tik bando 
jo palaidą laisvę bent kiek su
varžyti. Tokis žmogus mano, 
kad jam valia viską daryti.

O tai yra tėvų kaltė, šiandie 
galybių galybės yra žmonių, ku
rių silpno ir biauraus budo nie
kas pakęsti negali. Negana, kad 
tokie žmonės yra netikę draugi
joj sugyventi, bet dargi ir gana 
pavojingi. Savo instinktus vos 
nevos tesuvaldo net ir paprasta
me stovyje būdami, o kai pasi
taiko nepapratas stovis, tai yra, 
išsikaušti, su kaimynu ar pačia 
ar vaikai susipykti, tai tokis 
žmogus gatavas bjauriausių 
priemonių griebtis, kad tik ant 
savo pastačius.

Kad ve laisvai ir lengvai gy
venus, toki žmonės dažniausiai 
didžiausiais niekšais virsta: suk
čiai, plėšikai, vagys, žmogžu
džiai, visokių skymų savo arti
mui išnaudoti susimislija. Tai 
kaip ir laukinis žmogus, kuris 
vien tik dėl savęs gyveno, ir ką 
patiko, tą išnaudoti bandė.

(Bus daugiau)

KAIP GREIT ŽMONĖS GALĖS 
LEKIOTI?

Tolyn vis didesnio greitumo 
pasiekiama lekiojime orlaiviais. 
Ar tam greitumui rubežių ne
bus? Ar perdaug smarkus le- 
kioj imas nėra pavojingas.

Dr. L. II. Bauer sako, kad 
trumpoje ateityje orlaiviai gal 
ir bus pagerinti iki tokio .laips
nio, kad jais bus galima lėkti 
1,000 mylių į valandą. Kas bus 
tada, Dr. Bauer sako, kad tokio 
smarkaus lėkimo žmogus nega
lėtų pakelti, ypač susisukimuo
se. Tokiuose atvejuose krau
jas nuo galvos sparčiai atslūg
sta, ir žmogus alpsta arba (jei
gu tas atslūgimas yra labai 
smarkus) miršta.

Iš to, vadinasi, išteka išvada, 
kad žmogaus likimo greitis yra 
aprubežiuotas.
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Mėlynoji Kunigaikštienė
Ji buvo kunigaikštienė. Kara

lienės sesuo; ji kartu su kara
liene gyveno ir naudojosi viso
kia pagarba. Bet kunigaikštie
nei atėjo į galvą fantazija ma
žiau iškilmingai laiką praleisti. 
Ji linksmai lankydavo vieną sa
vo pritarnaujančių damų, kurios 
vyras buvo paprastas leibgvar
dijos narys, bet puikus džentel
menas — jaunas, gražus, malo
nus ir šaunus.

Savo šalyje ji buvo už kuni
gaikščio ištekėjusi, kuris turėjo 
šansų karaliaus sostą užimti, 
jeigu dėl kurios nors katastro
fos bent keletas gentkarčių pra
nyktų. Jiedu viens kitą niekuo
met nemylėjo. Kunigaikštienė, 
kuri nuolat tyčiojosi iš visko, 
buvo žinoma kaipo geležinės šir
dies moteris. Daugelis prie jos 
bandė prisiplakti, bet nė vienam 
nepasisekė to padaryti. Ji tai ty
čiojosi, tai lediniu tonu kalbėjo. 
Ji mėgo tik savo tualetą, žais
lus ir galią. Leibgvardietis jai 
ypač pasidabojo todėl, kad j U, 
rodėsi, jos šypseną už įsakymą 
skaitė; ji visuomet išeidavo lai
mėtoja žaidžaint v i n g t —e t 
—u n; ir niekas neturėjo tokių 
rūbų ir deimantų, kaip ji. leib
gvardietis jokį kitą jausmą link 
jos neparodė, kaip tik gilią pa
garbą.

Kadangi ji buvo blondinė, tai 
ji mėgdavo mėlynus daiktus: 
mėlynas gėles, safirus tokio mė
lynumo kaip jos akys. Delei to 
žmonės praminė ją Mėlynąja 
Kunigaikštiene, 
tarsi, iš pasakos 
jai pasidabojo- 
klausydama savo 
tį ji pajuto, kad per ją lyg elek
tros srove perbeg-o, ir ji tarė: 
“Mano siela yra mėlynas paukš
tis”. Ta frazė, kurią ji bent ke
lis kartus pakartojo, sugrąžino 
jai ramumą. Ji apsidairė aplin
kui:

“Vadinasi, nėra tavo vyro? 
Aš bent manau, kad jis nenuėjo 
ir neprisidėjo prie mano garbin
tojų”.

“Jums atrodo, kad jo nėra 
namie tik šiandien, bet jo juk 
niekuomet nėra namie!”

“Kaip tai?”
“Jis visuomet kaip pats ne 

savas”.
“Mano nelaimingoji drauge, 

tai reiškia, kad jis jūsų nebepai- 
so.”

“Jis nebemyli manęs”.
“Ištikrųjų, tai puikus pasiel

gimas. Bet tai negalimas daik
tas- Priegtam, aš nenoriu, kad 
mano draugė butų nelaiminga. 
Jis greit susilauksi iš manęs įsa
kymų.”

“Ak, poniute! Ar jus manote, 
kad širdims galima įsakymus 
davinėti ?”

“Na, be jokio abejojimo. Ar 
jie klausė mano sutikimo ati
duodami mane už vyro — ma
ne, kunigaikštę? Man buvo į- 
sakyta mylėti vyrą, ir aš mylė
jau jį”.

“Kaip ilgai?”
“Aš jį bučiau visuomet mylė

jusi, jeigu jis butų to norėjęs. 
Bet jis nenorėjo”.

“Taigi matote.”
“Jis nenorėjo to, o gal ir ne

galėjo norėti. Apsivedimas man 
jokios palaimos 
išmetinėjo man, 
salta, ir a 
mento mudu 
Biėjova be. liudytojų. Iš pradžių 
tas paniekimrfias ' v man - buvo 
skaudus, bet< paskui • pripratau. 
Man;net malonu buvo zpraleisti 
naktis vienai. • Man labai links
ma vėl 'rn.ęrgaite būti.‘Bet po'to 
patyrimo aš mažiau besuprantu 
meiliškus žaislus, komedijas ir 
idramas

Vardas, kuris, 
buvo paimtas, 
Vieną dieną, 

damos išpažin-

nesuteikė: jis 
kad aš esanti 

verkiau. Nuo to mo- 
niekuomet nesu-

ja, tiesa, yra užimanti, ar ne?” 
Dama pažvelgei į savo ponią 

pagarbos |fr liūdnos ironijos/ 
žvilgsniu.

Po to ji tarė:
“Aš bijau, kad mano vyras 

nebūtų į kokią damą įsimylėjęs 
arba šiaip neturėtų kokį lengvo 
meiliško pobūdžio prietikį”.

“Lengvo pobūdžio meilišką 
prietikį?” pakartojo kunigaikš
tienė. “Tai gražiai skamba. 
Vienok tai nėra rimtas dalykas, 
ar ne taip?”

“Rimtas? Ne. Toks meiliškas 
prietikis greit praeina ir meilė 
pasilieka. Bet aš nežinau. Gal
būt ir tikros meilės aistra jį 
nuo manęs atitraukia. Aš tik
rai to bijau”.

“Iš viso to aš beveik nieko ne
suprantu”, tarė kunigaikštie
nė, “bet aš norėčiau matyti, kad 
jus butute taip jau laiminga, 
kaip ir aš- Kai dėl manęs, tai aš 
pąsitenkinu tokiu gyvenimu, 
koks jis yra. O kadangi jus be 
meilės negalite apsieiti, tai. ąš 
jums tame reikale . pagelbėsiu. 

I Kunigaikštienes žodis suminkš
tins jo širdį... E-e! Mano geroji 
drauge, o gal būt jis į mane yra 
įsimylėjęs ?”

“Ged ir taip!”
“Jeigu taip, tai jums jokio 

pavojaus nėra.”
Tuo laiku įėjo leibgvardietis 

ir atidavė pagarbą kunigaikštie
nei.

“Gerbiamasai”, tarė ji jam, 
“šeštą valandą vakare aš noriu 
su jumis palociuje pasimatyti.” 

Ji atsikėlė ir išėjo-
Kiti irgi atsikėlė, ir vyras su 

pačia pasiliko viens ant vieno. 
O tai e- |
malonu.

“Gerbiamoji”, tarė 
“vadinasi, tu užrūstinai 
gaikštienę? Tai dėka tau 
šliaukiau tą įžeidimą?”

“Įžeidimą? Ką tai reiškia? 
Tavo svajonių moteris paskiria 
tau privatinį pasimatymą, o tu 
dar nepatenkintas!” 

Jis nieko negalėjo 
nes tai buvo teisinga 
O tuo tarpu jis manė,
kas jo paslapties nežino.

“Mano svajonių moteris”, 
brutaliai atsakė jis, “yra mano 
karjera, kurią tu savo bobišku 
liežuviu suardei”.

“Aš neliežuvauju.”
“Tu esi kvaila”.
“Eik sau. 

meilės”.
Dama 

gauta, 
mintimi,
gaikštienės 
geran, ir visą dieną ji kukčiojo, 
nors ir nelabai.

Leibgvardietis slaptai ir be- 
viltingai kunigaikštienę mylėjo. 
Kuklus ir žiaurus, — kuklumą 
jis rodė vyriausybei, o smarku
mą pačiai. Bet po kiekvieno ne
susivaldymo jis pasidarydavo 
vėl kuklus ir gailėdavosi dėl sa
vo žiaurumo. Jis beveik visuo
met buvo nelaimingas. Kurį lai
ką jis ieškojo susiraminimo am
bicijoje. Popietį jis praleido 
betarnaudamas karaliaus numy
lėtinei, kuri norėjo atsikratyti 
nuc vieno savo buvusio meilu
žio. Lebgvardietis turėjo pa
gelbėti jai tame reikale- Už tai 
jam buvo pažadėta kapitono 
rangas. Visas tas reikalas tu
rėjo būti užbaigtas tą vakarą.’ 
.Bet.meilės smalsumas ir ne- ■. * if. y • . a * ■: , s

ramupias pasirodo’ esą gąlįnges- 
ni' už ambiciją’. Jis tinkamai 
apsirengė, apsišlakstė ? periiu- 
mais, ir nuvyko į "paskirtą vie
tą, 'sakydamas sau :~“Gal tai 
meilužių pasimatymas”.
a Jam neteko ceremoningai ku-

Pati vedybų ceremoni- nigaikštienės laukti: pati kuni-

vyras, 
kuin

as su-

atsakyti, 
pastaba, 
kad nie-

Tu neužsitarnauji

išbego visa pykčio pa- 
Nesiskaitydama su iš- 
ji tikėjosi, kad kuni- 

įsimaišymas išeis

bus

gaikštienė nekantriai jo laukė. 
Ji atrodė gražesnė, negu bile ka
da, veidas jos buvo kiek išblyš
kęs,© akys blizgėjo. Jos veidas 
buvo švelnutis, kaip gėlė. Plau
kai buvo artistiškai sutaisyti.

“Prieik arčiau”, liūdim bal
su prabilo ji- “Prieik arčiau. 
Atsistok čia, šalia manęs. Aš tik 
tyliai tegaliu kalbėti, nes gerklė 
skauda. Priegtam dabar aš esu 
ne kunigaikštienė, o tik draugė. 
Aš girdėjau, kad tu paliovei Elz
bietą mylėjęs. Ar tai tiesa, kac 
tu jos nebemyli?

“Taip!”
“Bet nejaugi tu negalvoji apie 

pareigą, garbę ?”
“Mano garbę?”
“Taip. Juk tu prisižadėjai bū

ti jai ne tik ištikimas, o ir am
žinai mylėti ją...

“Ji tikėjo tam... Galimas 
daiktas, kad ir aš tikėjau”. .

“Yra nedoras .daiktas paleisti 
ją, kankinti... Ji šiuo momentu 
verkia, a| esu tikra.-.’

‘Aš nesti jai blogas”. . ■ 
, “Gerai. Pasižadėk, kad

• • J » ' 4 • f . *

“Manęs tai nestebina. Tai yra 
ženklas. Bet toks keistas! Jis 
nuolat mainosi. Tai atsiranda, 
tai pranyksta. Ant mano kaklo, 
—tai tiesa, ir ant mano šir
dies...”

“Gal todėl poniai ir duota mė
lynos kunigaikštienės vardas?” 
tęsė naivioji moteris-

“Eik pažiūrėti, ar dama jau 
yra atvykusi.

Pasilikusi viena, kunigaikš
tienė pažiurėjo į mėlyną ženklą.

“Viešpatie, 
ga!” tarė ji sau. 
Bet koks mano 
mas pasakoti 
širdies reikalus,
ne, jeigu, ne tu, tai 
bučiau sužinojusi, 
niai, kurie turėjo 
reikšti, tikrenybėje 
kupini!.. Bet štai ir ji eina...”

Dama įėjo. Ji buvo sujudusi.
“Ak! Kunigaikštienė? Aš iš

laukiau jo iki keturių ryto! Aš 
nebežinau, kas su manim daro
si. Viskas pabaigta”.

“Na, na! Nors kartą buk iš
mintinga. Preišingąi,

kaip aš laimin- 
“Ir koki gudri! 
draugės žioplu- 
man apie savo 
Vargšas Aria- 

aš nieko ne- 
Tie žvilgs- 

tik pagarbą 
buvo meilės

- viskas 
tinkamai tapo, sutvarkyta-”,. •

j “A-a! ...Acių!” ' .. ' , ,
“Klausyk. Ąš : #kjaušiąu jo! 

išpažintį Tai buvo sunkų ilga 
išpažintis. Ant galo, aš visą tie
są žirniu. Tai netikra meilė. 
Moteris, kuri jūsų vyrui galvą 
pasuko, yra menkos vertės ak
torė. Vyrai su tokiomis mote
rimis susideda, pameta jas, ir 
vėl prie jų lenda. Šioji moteris 
jau perėjo per daugelio vyrų 
(taip pat ir mano vyro) ran
kas... Kaip matote, mudvi susi- 
giminiavova... Taigi. Dieną ak
tore retai tėra liuosa. Ji pasi- 
liuosuoja tada, kai kitoms mo
terims miegoti reikia eiti. Tad 
aš nusprendžiau, kad nuo dabar 
jūsų vyras mano palociaus sar
go pareigas eis nuo vidurnak
čio iki keturių ryto-.. Supranta
ma, už tai jis gaus tinkamą at
lyginimą... Jo ateitis yra užtik
rinta, ir jo laimė... Ar jis yra 
ambicingas? Taip Labai gerai. 
Ar jis norėtų rangą? Aš pri
skirsiu jį prie savo asmeninių 
patarnautojų. O už šešių, trijų 
mėnesių ar net ir ankščiau (kaip 
tik atsiras vakansija) aš pa
skirsiu jį savo privatiniu sekre
torium- Jis apleis mane, tik 
kad tave suraminus, tu laimin
ga pati. Mudvi jį prižiurėsiva...” 

“Koki tamsta gera!” 
“Ar ne?” 
“Nepaprastai tamsta 

ni”.
“Tamsta esi graži. O tai yra 

daug didesnis pliusas.
“Graži? Kur yra gražesnė 

moteris už tamstą?”
“Saldliežuvė! Man

šimts metų, o tamstai 
dešimts penki... Ak! Aš
ko atsižadėjau. Nors gal tams
ta mane mylėsi?”

“Aš visuomet tamstą mylė
jau. O nuo šiandie aš garbinsiu 
;amstą. Tamsta išgelbėjai ma
ne. Aš visą gyvenimą tarnau
siu tamstai; tikiuosi, kad ir ma
no vyras darys tą patį.”

“Aš irgi tikiu, kad taip bus. 
Aš galbūt išgelbėjau jį nuo di
delio pavojaus, nuo nelaimingos 
meilės. Juk jo toks meiliškas 
prietikis nieko gera jam nelė
mė?”

“Kai jis atsipeikės, jis bus 
jums dėkingas-.. Vakar vakare, 
teisingiau 
buvo labai 
aš maniau, 
pažiurėjo į
tomis akimis. Įėjęs į savo kam
barį, jis tuoj užrakino duris ir 
aš girdėjau j į, šaukiant: “Ak! 
Aku Ak!.’..” V- ...

“Jis nieko daugiau nesakė?’^ 
'■ “Nieko. Jis paprastai nedaug, 

tekalba.” /
“Tai i didelis? nuopelnas- Ką 

jus darytute su vyru, kuris, 
pasakotų jums apie savo meiliš-

... ... . . me-
kuomet nebedarysi jai neSmagu-> » * • »■ > v r.mų . ‘ «• į« * ?

“Aš niekuomet jai liudsa va
lia nesmagumų nedarysiu”.

“Gerai. Bet prisižadėk dau
giau. Prisižadėk man...”

Atrodė, kad ji susilpnėjo. Ji 
kalbėjo taip tyliai, kad leib
gvardietis turėjo prisilenkti ir 
beveik savo galva palietė jos 
plaukus. Nors jis ir buvo pra
tęs prie visokių ceremonijų, bet 
šį kartą jam buvo baisiai ne
smagu. Mylėti kunigaikštienę 
iš tolo buvo tik saldus kentėji
mas palyginus su šio momento 
agonija. Jeigu ji nebūtų buvu
si kunigaikštiene, tai jis butų 
arba ant kelių prieš ją puolęs 
arba bėgęs nuo jos. Su kuni
gaikštiene jis turėjo pasilikti, 
tylėti ir kaipo kareivis laukti 
paliepimų.

“Prisižadėk man”, pradėjo 
vėl kunigaikštienė, “kad tu ma
loniai į ją atsineši, labai malo
niai, ir vėl ją mylėsi-..”

Leibgvardietis tylėjo.
“Prisižadi ?”
Jis vis dar tylėjo.
“Ar tatai jau nebegalima? 

Viskas užbaigta tarp jųdviejų? 
Ar ji tau kuo nors nusidėjo?”

“Ji man nieko blogo nepadarė. 
Aš jos daugiau nebemyliu. Tai 
ir visa.”

“Bet daryk taip, kad ji apie 
tai nesužinotų.”

“Aš tikėjaus, kad ji nesuži
nos apie tai.”

“Vadinasi, galima paliauti 
mylėjus moterį ir ji nieko apie 
tai nežinos?”

“Tai sunku. Man truko pra
šmatnumo. Kur kas lengviau 
yra mylėti moterį, kuri apie tai 
nieko nežino.”

“O-o! Ar tu ištikrųjų taip 
manai ?”

“Aš esu tikras. Toji, ką aš. 
myliu, niekuomet nežinojo apie 
mano meilę ir niekuomet neži
nos”.

“Ponas leibgvardieti”, tarė 
kunigaikštienė, “ponas kareivi, 
tu esi vaikas. Toji, ką tu my
li, žino apie tavo meilę...” .

“Ak!” atsiduso jis-
“....ir ji myli tave”, pridūrė 

ji, tiesdama į jį savo rankas.
Jis pasitvėrė jos rankas, bet 

iš sujudimo nežinojo, ką su jo
mis daryti.

‘ “Bučiuok jas, mano vaike”, 
tarė kunigaikštienė. “Bučiuok 
.mane, \tu,> kurisĄtajįp :> ilgai ? savo 
širdyje slėpei 'meilę, link manęs. 
Bučiuok savo įmylimą'* kunigaikš
tienę , bučiuok'savo> meilužę”.

Ant'rytojaus tarnaite ’ parais
tė sąyo poniai:

“Ponia turi mėlyną dėmę ant j pasaKotu jums apie savo mems- 
kaklo” )kus prietikius su kitomis mote-

riniis?... O tokių yra... Pavyz
džiui, manasis...”

“Jus ištikrųjų nelaiminga!”
“Ir taip ir ne. Aš daugiau 

nebegalvoju apie tai. Dabartis 
mane linksmina... Grąžinti lai
mę tiems, kurie tave myli ir ku
riuos tu myli, — kas gi gali bu- 

malonesnio pasaulyje?”
“Jus stačiog reikia dievinti!” 
“Ir aš esu labai mylima.” 
“Ak! Taip.”
“Mano miela drauge!’
Ji neatitraukė rankos, kurią 

dama ėmė bučiuot.
“Kaip keista”, mąstė ji. “Bu

čiuoja mano rankas už...”
“Ak!” prabilo ji garsiai, “da

bar, kai jus vėl suradote laimę, 
tai bandykite išmintingiau save 
vesti. Jūsų vyras man papasa
kojo, kad jus perdaug, taip sa
kant... žinote, vyrai nemėgsta, 
kuomet moterys visą laiką len
da jiems į akis ir siūlosi...”

“Ak! Tarp vyro ir moters! 
Nesirūpinkite. Aš bandysiu taip 
elgtis, geroji drauge...”

“Bet atminkite, kad ju$ų vy
ras yra labai patraukiantis. Jis 
yra jaunas, jaunesnis neg aš, 
gražus, malonus, 
nas...” / -

>“Jfs buvo”, f(1
“Jis tebėra. Jus 

pastebėsite. Jeigu 
nuo visko atsižadėjusi, jeigu aš 
nebūčiau kunigaikštienė... * Jei
gu aš bučiau jūsų vietoje, tai 
vargu bau nuo pavydo aš bučiau 
liuosa.”

“Ak, Viešpatie! Aš gerai ži
nau jūsų širdį”.

“Tąsyk jus eisite namo su pil
nu pasitikėjimu?”

“Taip, tik biskį nubudusi.”
“Tik biskį”.
“Bet debesys blaškosi, ir dan

gus vėl juk mėlynu ima virsti?”

L. Skabeika-Miško Aidas.

Išvakarių Rytmety

ti

aistros pil-
'' *Y

greit tatai 
aš nebūčiau

“Mėlynu, kaip mano siela, ma
no brangioji; mėlynu, kaip ma
no širdis.”

Ii’ ji paliete pirštu krutinę, 
kur buvo mėlynas ženklas, — 
ženklas pereitos nakties meiliš
ko prietikio...

L. Skabeika.

Akys

malo-

trys de- 
tik dvi- 
nuo vis-

sakant, šįryt — jis 
neramus. Išpradžių 
kad jis girtas. Jis 
mane tokiomis keis-

Sūkuringa valso meliodija ai
dėjo erčioje salėjo, o džiugesio 
kupini veidai šypsojosi saulėto
mis rožėmis ir plaukė banguoda
mi su muzikos aidais.

Koksai gyvei imas margas. 
Čia pašėlusio džiugesio srovės 
pinasi tarp laimingųjų širdžių, 
tarp įsisiūbavusių jausmų, tuo 
tarpu, kada ten netooli, miesto 
pakraščiuose tiek daugel nelai
mingų sielų.. Avįi jie gyvenimo 
nepažįsta? Argi apart simfoni
nių valso bangų ir liepsnojančių 
akių jie daugiau nieko nėra ma
tę? Ar jie svajotosios laimės 
gimdyti kūdikiai?...

Ne. Gyvenimas dar toli tie
sos! Juk nepiateisinamasi daly
kas šėlti ir kvatoti tuo metu, 
kada milionai verkiančių elgetų, 
netekusių vylingojo laimės mi
ražo, vaitoja ir skundžiasi neby
liams pasaulio stabams. Juk jie 
turi būti išgirsti žmogaus — 
žmogiškojo žmogaus. Juk ir 
ten tokios pat sielos, toki pat 
troškimai, tai kodėl joms lemta 
vien skustis ir dejuoti?! Tai-ne 
gyvenimas. Tai — pragaras pa- 
tobulintoj formoj. Kad kiekvie
nas iš šitų sielų, plūstančių am
žinu džiugesiu, pavestų jo bent 
po menką krislelį tiems, kurie 
gyvenimo nuskriauti vaitoja — 
daug laimingesnis pasaulis, bu- 
;ų, naktis šviesesnė pasidarytų..

Taip galvojau stovėdamas 
prie salės durų ir\su ^panieka
žvelgdamas į kvatojančius’ vei
dus. Gal ilgai bučiau klajojęs 

tamsiuosius miesto šalygat- 
vius, po surukusias pirkeles, kur 
serganti motina vaitoja, kur nu
skurę vaikai sausas plutas grau
žia, kur maldingo senelio lupos

Nuleidau vėliavas laisvas, baltas — 
Užslėpiau raudas.
širdyje jausmas blaivus nekaltas: — 
Gaisru paraudęs....

Nuskintos žvaigždės, bučiuotos dulkės, 
Smilkę ugnynai....
Mylėta žemė, ragauta taurė
Degančio vyno.

Iškeltos gairės — ugnybių sfinksai 
Tau paaukuota.
Brėkštančiam rytui degę žibintai 
Saulei at’duota.

Ir meilės gylį — širdžiai karūną — 
Mylių kaip viltį.
Apleidęs amžių, žvaigždėtan plotan 
Betrokštu kilti.

Takai ir dulkes nūn’ išbučiuota — 
Lupose gėlos....

. Sielos žibintai Tau atiduota....
Takas užžėlęs,'..

* s • 1 » A " • ’

Nuleidau vėliavas laisvas, baltas —
Užslėpiau rgudas:„
Širdyje jaušm^s blaivus, nekaltas: 
Gaisrais paraudęs.... /• , .

T’}A
II

Jeigu įstengsiu tolybės žvilgsnyj 
sukaupti skausmą, — 
užlieti gaisrą
Ir žvelgęs širdin — Viešpačio sostan, 
jeigu nurimsiu....
Skliautuos’ degančių aukurų liepsna 
mes iškeliausme.... — 
siekyje skaidrus.
Liepsnų viršūnėms pasiekęs uostą 
Tau teužgimsiu.
Ir žvelgęs širdin — Viešpačio sostan, 
tik tenurimsiu....

III

r

Įžengiau, pilnas, nerimastaujančioj galioj 
į Tavo širdį, — 
pakėliau dangas.
Rytmečio amžinastyj beverkiančias širdyse 
stygas užgirdę, 
pravėrėm langus....

Ir nesuvirpę, lyg slaptingieji vaiduokliai — vėlės, 
pasėmėm skausmo.... —
Kurčios nu’ ausys, nenumaldaujančios akys 
ir vylus jausmas....

Įžengėm pilni nerimastaujančių galių 
į skausmo širdį, — 
pakelėm dangas.
Rytmečio amžinastyj beverkiančias ilgesio 
stygas užgirdę, 
pravėrėm langus.—

Ir mylim žėruojančią ugnybę tik vieni,
Ir girdim širdyse gyvybę tik vieni, tik vieni—

Šiauliai, 13-1-24.

virpa, ir nuo Dievo pasigailėji
mo prašo, kad jo vienintelis sū
nūs, sunkios ligos kamuojamas, 
akis nesumerktų, jeigu ne jau
na, žydriomis akimis, rausvais 
veidais siela...

Stovėjo ji netoliese manęs ir 
taipgi žvelgė į sukuringus silu
etų verpetus, žvilgterėjau į ją 
ir akys palietė akis. O jos tokios 
stebuklingos! Vienas žvilgsnys 
ir jų liepsnoje visi nuskriaus
tieji, visi vaitojautieji tirpsta. 
Ir aš kokio tai stebuklingo, ne
suprantamo jausmo pagautas 
monotoniškai nusilenkiau ir pa
prašiau ją... Taip. Aš papra
šiau.. paprašiau į tą sūkuringą 
valso aidiją/įįtą;aįdiją, kur# 
dar prieš pora " ‘ minučių, į mano 
sieloje pasibjaurėjimo jausmą 
kėlė. '• Ar

A Tai išsiverždami sūkuringais- 
verpetais, tai vėl iš lengvo til
domi švelnia meliodija, skambė
jo valso akordai pripildydami

aukštą ir erčią salę, — o aš, 
tarsi pritardamas pašėlusiai jų 
džiugesio simfonijai, sukausi 
vilnėtame veidų sūkuryje ir sy
kiu kvatojau... Visas gyveni
mas, nuskriaustųjų dejavimas, 
visi verksmai, visi lakios fanta
zijos sukurti nelaimingieji, pa
vargėliai išnyko, lyg sapnas. Ir 
dabar tik aš supratau, kodėl ši
tie džiugesio veidai kvatoja, 
kodėl jie svaigaus valso siūbuo
jami šypso... Supratau, kad 
apart liepsnojančių akių jie dau
gel yra matę ir jautę, bet lieps
nų akys išdildė jų sielose viską. 
Dabar tik įsikūnijo manyje Am- 
y.iųoji Mintis ir aš tariau pat> 
sau

J
Liepsnotose/akyse * jaunat

vė viešpatauja. ? Tariau.-.-^akys 
anižiny.be, žėi:e j o oį darbo Teviy- 
nės ‘ kloniais" “silpnavalis,! silpna
valis, 
bėjo.

silpnavalis!” — nuskam-

s

ani%25c5%25beiny.be
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Kast. August. Misteriški signalai
Tuo budu Marso “kanalai”;

INSTRUMENTAS MIŠKO
GAISRUI ĮSPĖTI

Marso Misterija
— visgi tenka paabejoti dėl jų 
išminties. Yra gerai žinoma, jog 
Marso paviršius yra toli gražu 
nelygus. Pastebiama pusėtinai 
aukšti kalnai. Turint tatai gal
voje, kaip gi galima daleisti, kad 
išmintingi sutvėrimai kastų ka
nalą tiesia linija, nebojant kal
nų? Nors valandėlę pagalvojus 
pasidarys aišku, jog toks kana
lų kasimas nėra praktiškas bei 
išmintingas.

Lowell sako, kad Marso gy
ventojai esą panašus į žmones. 
Kodėl jie turėtų būti panašus,
— sunku numanyti. Sąlygos ant 
Marso yra visai skirtingos, ne
gu ant žemės. O mes žinome, 
kad gyviai turi prisitaikyti prie 
esamų sąlygų arba žūti. Faktas 
yra tas, kad žmonės ir išviso 
žemės gyvūnai visiškai ant Mar
so negalėtų gyventi.

Marso “kanalai” yra tik 
iliuzija

Vienas žymiausių Marso “ka
nalų” eksponentas, be abejoji
mo, buvo-Percival Lowell. Nu
vykęs .Europon jis net paskelr 
be, kad jam pro Žiurdnį teko 
pastebėti naujo “kanalo” atida
rymo iškilmes. Gaila, sarkastiš
kai pastebi franeuzų astrono
mas Nordmann, kad Lowell ne
pranešė kas iškilmėms vadova
vo — Marso respublikos prezi
dentas ar Marso monarchijos 
karalius....

Tačiau pastatykime dabar 
rimtai klausimą: ar ištikrųjų 
yra kanalai ant Marso ar tai tik 
iliuzija?

Prisilaikydami bešališkumo,
— pažvelgiame į faktus, kurie 
suteiks mums tikrą atsaky
mą.i. I

Tie, kurie sako matę “kana
lus” ant Marso, paprastai žiurė
jo pro mažus žiūronus. Schia
parelli žiūrono stiklas teturėjo 
tik 9 colių diametrą. Tačiau kuo
met žiūrima pro milžiniškus žiū
romis, tai jokių “kanalų” nesi
mato. Matosi tik atskiri taškai, 
kurie yra išmėtyti po visą Mar
so paviršių.

Netoli Chicagos randasi Yer- 
kes observatorija, kuri turi vie
ną didžiausių pasaulyje žiūronų, 
žiūrono stiklo diametras siekia 
36 colių. Kuomet Yerkes obser
vatorijos direktoriaus Frost’o 
buvo paklausta apie Marso “ka
nalus”, tai jis atsakė: “Yerkes 
žiūronas yra perdaug didelis dėl 
Marso ‘kanalų’. ”

Kodėl atrodo, jog ant Marso 
yra kanalai?

Prieš kiek laiko paskilbęs 
Amerikos astronomas Newcomb 
pareiškė: “Aibė sukurtų speku
liacijų kai dėl buvimo gyvybės 
ant Marso yra tik tyriausio van
dens fantazija, kuri nėra pa
remta stebėjimais”.

Pastaruoju laiku nemažai ir 
kitų mokslininkų griežtai atme
ta buvimą “kanalų” ant Marso 
ir tuo pačiu buvimą ten išmin
tingų gyventojų.

Vienok kuriuo budu galima 
skirtingas nuomones suderinti? 
Kodėl vieni astronomai mato 
“kanalus”, o kiti jų nepaste- 
bia?

Prileiskime, kad jus žiūrite į 
taškus, kurie randasi gan arti 
viens kito. Jeigu jus žiūrite iš 
arti, tai tuos taškus jus lengvai 
atskirsite. Tačiau jeigu pasi
trauksite kieki toliau, tai tie-taš- 
kaif susilies H^kfc - ir jųs $ma- *-« f * t'* ' i • • • D •tysite tik yientisivę/ liniją. Ly
ginai^ tas (pats (atsitinka1 žiūrint 
pro‘‘mažą*’ žiūroną: atskiri taš
kai ant Marso susilieja į daik
tą ir sudaro' tuos paskilbusius 
“kanalus”.

mas Schiaparelli pirmą kartą pa
skelbė, jog Marso paviršius esąs 
kanalų tinklu išmargintas. Po 
to nemaža^ Europos ir 'Ameri
kos astronomų skaičius Schia- 
parelli’o paskelbimą patvirtino.

Stebėti Marsą pro žiūroną 
(teleskopą) yra gan paranku. 
Jo paviršius nėra apgaubtas de
besimis, kurie nuolat juda. Mar
so atmosferos lyginamasis svo
ris (density) yra nedidelis. O 
tai yra labai geros sąlygos ste
bėjimui. Iki šiol jau teko paste
bėti keletą topografinių ypaty
bių, dėl kurių astronomai nebe
siginčija. Tarp tų ypatybių yra 
ir, taip vadinamos, poliarinės ke
purės, kurios tai didėja, tai vėl 
eina mažyn. Spėjama, kad tos 
kepurės susideda iš sniego ir le
do. Tuo budu vasaros metu ke
purės sumažėja, o žiemą vėl pa
didėja.

Marsas ir žemė
Be tų poliarinių kepurių, ant 

Marso dar pastebiama tamsios 
zonos. Tos zonos davė astrono- 
piams galimybės išskaičiuoti 
Marso dienos ilgį. Pasirodo, kad 
Marso diena tęsiasi 24 valandas, 
37. min. ir 22.67 sekundas. Va
dinai, ’Mąrąp diena yra maž 
daug 41 minute ; ilgesnė, negu 
mūsiškė. Marsas yra beveik du 
kartu mažesnis už žemę, — jo 
diametras lyginasi 4,200 mylių, 
o žemės — 7,963 m. Yra taipgi 
žinoma, kad Marsas turi du mė
nuliu, kuriems Hali davė Pho- 
jos (Fobos) ir Deimos vardus.

Marso metai yra beveik du 
kartu ilgesni už mūsiškius ir 
susideda iš 687 dienų. Tatai rei
škia, jog ten ir vasara yra be
veik dvigubai ilgesnė, kas turė
tų būti dideliu pliusu augmenų 
auginime (jeigu ten tik randa
si bent kokie augmenys).

Kaip atrodo “kanalai”?
Dabar vėl teks prie paskubu

sių “kanalų” sugrįžti. Kaip 
Schiaparelli ir kiti astronomai 
pastebėjo, tai tie kanalai yra 
gan tiesus. Šiauriausia jų esąs 
dvylikos mylių pločio. Įdomu 
dar ir tai, kad kai kurie kana
lai einą lygiagrečiai (paraleli
niai).

Kanalų skaičius nuolat augo, 
ir Percival Lowell priskaitė jų 
iki keturių šimtų. Tas pats Lo- 
vvell tvirtina, kad kabalai nėra 
pripuolamas dalykas: j ie esą pa
daras protaujančių sutvėrimų. 
Kanalai, girdi, tapo iškasti iri- 
gacijos tikslams. O iš tokio sam
protavimo neišvengiamai išteka 
išvada, jog planeta ne tik yra 
apgyventa, bet jos gyventojai 
yra gan aukšto civilizacijos laip
snio pasiekę.

Bet kuriems galams Marso 
gyventojams kanalai yra reika
lingi? Dalykas tame: Marsas 
jaučia vandens badą. Jurų, eže
rų ir upių ten nėra. Tik žiemos 
metu poliai yra sniegu apden
giami. Vasarai užėjus sniegas 
ima tirpti. Kad išvirtęs vande
niu sniegas niekais nenueitų, 
tai marsiečiai, girdi, ir prave
du kanalus, kurie suteikia jiems 
ir jų laukams vandens.

Hipotezė, kaip matote, gan 
įdomi. Dabar butų galima api
budinti Marso ekonominę poli
tiką, jo gyventojų psichologiją 
ir biologiją. Tos rųšies speku
liacijos gal ir butų įdomios, bet 
mokslo žvilgsniu jos jokios ver
tės į neturi: > joms ę trūksta mok
slinio, pagrindo.

— ’ Kai kurie netobulumai
A Nežiūrint į tai, kad kai* ku

rie , i, astronomai tvirtina, jog 
Marso gyventojai proto žvilg
sniu stovi aukščiau už žmonės,

Marso prisiartinimas.
Rugpiučio 22 d. Marsas teik

sis padaryti “vizitą” žemei. Ki
taip sakant, tą dieną atstumas 
tarp žemės ir Marso bus apie 
84,500,000 mylių — (tikras 
skaičius yra 34,475,847 my
lios). Tai neperdaug draugin
gas atsilankymas; vadinasi, 
raudonoji planeta, Marsas, į ar
timesnę bičiulystę su žeme ne
nori sueiti. Bet atstronomų 
žvilgsniu tas skaičius yra visai 
nedidelis. Be to, reikia turėti 
galvoje ir tas faktas, kad Mar
sas taip arti prie žemės teprisi- 
artina tik kartą į penkiolika ar 
net aštuoniolika metų. Pasku
tinį kartą Marsas buvo prisiar
tinęs prie žemės 1909 m. Bet 
ir tada jis buvo porą milionų 
mylių toliau, negu bus rugpiu
čio mėnesyje.

Susidomėjimas Marsu.
jaciaU kas ♦ metai Marsas 

trūmpafn laikui prisiartina iki 
62,000,000 mylių atstumo nuo 
žemės. šiaip jo. atštuhraš sie
kia’Šimtą su viršum milionų 
lių. Marsui besiartinant, pa
prastai spaudoje pasirodo tele
gramų apie visokius signalus, 
kurie buk paeiną iš Marso. Pla
čiai taipgi rašoma apie įvairius 
sumanymus susižinoti su Mar
su. Ir žmonės laikinai užmirš
ta visokias “politikas” ir ima 
kalbėti apie Marso “gyvento
jus”, kurie esą nepalyginamai 
protingesni neg žemėje gyve
nantys žmonės...

O tas susidomėjimas Marsu 
pareina nuo to, kad žmogų vi
suomet trauke ir visuomet 
trauks tai, kas yra nežinoma. 
Gi planeta Marsas mums turi 
būti ypač įdomi, kadangi pats 
vardas kuopuikiausiai charak
terizuoja nesenai pergyventus 
metus (Marsas senovėje buvo 
karo dievas).

Žinių agentūros jau keletą 
kartų paskelbė, kad paskilbusio 
Marconi bevielio telegrafo sto
tys užregistravo Hertz’o bangų 
signalus, kurie nieku budu ne
galėjo nuo žemės paeiti. Tai 
buvo didžiausi sensacija. Laik
raščiai pradėjo skelbti, kad tuos 
signalus siunčia ne kas kitas, 
kaip tik Marso gyventojai! Pa
siliko tik viena kliūtis nugalėti: 
interpretuoti siunčiamus signa
lus.

Kodėl manoma, jog signalai f •
nuo Marso paeina

Kodėl tie signalai būtinai tu
ri paeiti nuo Marso, o ne nuo 
Venuso, Saturno arba Neptūno? 
Matote, Marsas, kaip visi žino 
arba bent privalo žinoti, yra 
skaitomas buveine intelektuali
niai išsivysčiusių sutvėrimų, ku
rie yra pasiekę nepaprastai auk
štos civilizacijos. To fakto aky- 
vaizdoje, visai natūralu manyti, 
kad minėtieji signalai paeina 
nuo Marso, o ne nuo kurios nors 
kitos planetos, kuri mums ma
žiau tėra žinoma. Jeigu, pasak 
Nordmann’o, kambaryje yra 
žmogus ir medinė dėžė, ir mes 
girdime dainą, tai visai bus lo
giška išvada padaryti, kad kam
baryje esantis žmogus dainuoja. 
Vienok ta išvada gali būti klai
dinga: medinėje dėžėje gali ras
tis gramofonas.
t Schiaparelli ir kanalai

Dtfląar eisime. prie gvildenimo 
vieno 'įįomi Ju>įų klausimų,* dėl Į 
kurio V astfrąhomai y nepaprastai 
daug.)' ginčijosiir ? net dar - tebe-» 
siginčiją.- Tas *klaųsiirtąs špsivę- 
da' prie sekamo:. ar ištikiu j# 
Marsas yra kanalais išvagotas?

Regis, ’1877 m.' italų -astrono

yra niekas daugiau, kaip tik op-' 
tinę iliuzija. Ta išsvajota “mar-

MARGUMYNAI
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siečių” civilizacija tikrenybėje 
neegzistuoja. Bet kaip reikalas 
esti su taip vadinamomis Her
tz’o bangomis, kurios tapo už- 

j registruotos didžiulėse bevieli- 
nio telegrafo stotyse?

Pasikalbėjime su reporteriais 
Marconi pareiškė, kad tie sig
nalai paeina ne iš įrengtų ant 
žemes bevielinio telegrafo sto
čių, o iš kur nors kitur. Taip 
dalykams esant, parankiausia 
buvo kaltę mesti Marsui. Nuo 
senai pas daugelį buvo tas įsi
tikinimas, jog Marsas yra apgy
ventas. Maža to, jo gyventojai 
buvo skaitomi protiniai. aukš
čiau pakilusiais, negu žmonės. 
Akyvaizdoje to, visai natūralu 
buvo skelbti, kad Marso gyven
tojai daro pastangų susižinoti 
su žmonėmis.

Tačiau pažiūrėkime, ar tos 
Hertz’o bangos tegalėjo tik iš 
Marso paeiti. Rusų mokslinin
kas Popov ir švcicarietis Tom- 
masina pastebėjo, jog siaučiant 
audrai (perkūnui) tankiai be
vielinio telegrafo stotyse gau
nama misteriški signalai. Kiti 
mokslininkai taipgi pastebėjo, 
jog toks pat reiškinys įvyksta 
ii’ tuomet, kai saulėje siaučia 
audra. ' -*

< • • f

Hertz^o bangos
Hertz’o bangos yra tik savo 

rųšies elektros manifestacija. 
Jos pagaminama ne tik labora
torijoje, ale ir gamtoje. Taigi 
ir tie išgarsinti “misteriški sig
nalai” greičiausia yra tik pri
puolamas gamtos reiškinys.

Betgi Franci jos Mokslo Aka
demijai viena poni pavedė 100,- 
000 frankų, kurie turės būti iš
mokėti tam žmogui, kuris susi
žinos su kurios nors planetos gy
ventojais, išėmus Marsą! Susi
siekti su Marsu, tos ponios ma
nymu, yra perdaug lengvas da
lykas. Gerai dar, kad ta poni ne
padėjo pinigus sudėtiniams nuo- 
šimčiams. Tokiame atvejyje po 
kelių šimtų metų tas kapitalas 
suimtų nuošimčiams visą pasau
lio turtą.... v

Gyvybė ir kitos planetos
Iš viso aukščiau pasakyto aiš

ku, jog tikrų mokslinių įrody
mų nėra, kad Marsas butų ap
gyventas. Gal ten yra gyvybė, 
o gal ir nėra, — to tikrai nie
kas negali pasakyti. Bet jeigu 
ten ir yra gyvybe, tai ji tikrai 
skiriasi nuo tos, kuri randasi 
žemėje. Ar tas reiškinys, ką mes 
vadiname gyvybe, yra tik pri
puolamas dalykas ir vien žemei 
savingas, — sunku pasakyti. Iš 
kitos pusės, atrodytų lyg ir kei
sta, jeigu tik musų žemelė te
turėtų gyvų sąmaningų daiktų, 
o visi kiti milionų milionai dan
giškų kūnų butų gyvybei nepri
einami. Bet, ant galo, gal ir pa
ti gyvybė yra niekas daugiau, 
kaip tik savo rųšies parazitiz
mas....

Mokslininkai ruošiasi
Atmetant spekuliacijas, — 

tik tiek apie gyvybę ant Marso 
tegalima pasakyti, štai kodėl vi- 
SO pasaulio mokslininkai dide
liu nekantrumu laukia rugpiučio 
22 d., kada Marsas prisiartins 
prie žemės. Jie tikisi, kad šį kar
tą pasiseks daugiau patirti apie 
tą misterišką planetą. Į ją bus 
atkreipta geriausi pasaulio žiū
ronai, kurie tik paskutiniais ke- 
leriais metais tapo padaryti, žy
miausi pasaulio astrononąai. ruo- 
įs$si lį Marsą stetfeti?& Pasfc rįbęs 
franeuzų . astronomas Caimlle 
Flammąrion tuo tikslu vykstąs 
į> Pietų * Ameriką.-? ;

' Reikia tad tikėtis, jog šį kar
tą mokslininkams pasiseks dau
giau patirti apie Marsą ir kas 
ant jo randasi.

MAS KRIOKLIU NUPUOLA

Kanados mieste Toronto seka
mą mėnesį įvyks angliškai kal
bančių šalių mokslininkų suva-
žiavimas. Suvažiavime dalyvaus 
apie 400 Anglijos, Amerikos ir 
kitų šalių mokslo vyrų.

Tarp suvažiavusių bus tokie 
mokslo pilioriai kaip Sir Ernest 
Rutherford, vienas žymiausių 
radioaktingumo autoritetų; Sir 
David Bruce, Listerio Instituto 
vedėjas, ir lordas Rayliegh. į

Laike suvažiavimo - vakarais, 
bus skaitoma populerės paskaL 
tos publikai. Suvažiavimas pra-! 
sidės rugp. 6 d. ir tęsis iki rugp. 
13 d. Toronto universiteto salė-, 
je.

KUKURUZŲ STIEBAI PAVA-
DUOJA MEDĮ

Pranešama, kad prof. Dasling 
iš kukuruzų stiebų padaręs tokią 
medžiagą, kuri pilnai atstoja 
medį. . |

ALIEjtlS Iš VYNUOGIŲ 
SEKLI,) ;

Franci joj tapo surastas būdas 
iš vynuogių grūdelių aliejų pa
daryti. Aliejus es$s taip jau ge
ras kaip ir kastorija. Gi vynuo
gių lupynomis maitinama galvi
jai.

šeimininkystės kursai

Rhode Island kolegija įvedė 
merginoms specialius kursus, 
kaip šeimininkauti. Prie kolegi
jos randasi keli namai, kur mer
ginos tam tikrą laiĖą turi išgy
venti ir vesti visus reikalus. 
Kitais žodžiais sakant, keletą 
mėnesių jos turi tų namų šeimi
ninkių pareigas eiti.

POPIERINIAI RŪBAI

New Yorke modeliniai rūbai 
pradėta daryti iš popierio. Po- 
pieris ‘ parenkama įvairiausių 
spalvų. Gražiausi modeliniai 
iš popierio padaryti rūbai neat
sieina daugiau negu vienas do
leris.

VIENUOLIKOS SVARŲ PUPA

Amerikoje Mančesterio mies
te viens daržininkas išauginęs 
laukuose sėjamą pupą 11 y2 sva
rų. Pats grūdas nuo galo iki ga»
lo turi ilgumo 32 colius. Tai bent 
pupa!

ARKLIŲ MOKYKLA.

Yra įsteigtos tam tikros mo
kyklos, kur treniruojama arkliai 
armijos reikalams. { “mokyk
las” paprastai paimama jauni 
kumeliukai. Juos treniruoja pa
tyrę žmonės. Įdomu bus paste
bėti ir tai, kad treniruotoj ai nie
kuomet nesigriebia žiaurių prie
monių. Patyrimas parodė, jog 
maloniu apsiejimu galima kur 
kas daugiau atsiekti, negu žiau
rumu.

Tinkamam arklio ištreniravi- 
mui reikia apie dvejetą metų 
pašvęsti. Bet kai kurie arkliai 
visas gudrybes išmoksta kur 
kas greičiau.

KURAS Iš DULKIŲ.

Pranešama, kad Japonijoje 
pradėta daryti kuras iš medžio 
'a&ies * duj$jįUV ir ęlų j a«ba pe- 
lų.^$ Tos VdulJ^ėS; sumaišoma\su 
pelais ’ąarba* sųk^poįais šiaudais 
irįapliėjąma^vąndeniu. v Pas-kui! 
ta tešla yra išdžiovinama ir ku-: 
rui vartojama. Tos rųšies ku
ras esąs gan geras. Pardavinė
jama jis po du dolerių tonui.

Yra apskaitoma, kad Niaga
ros (Amerikoj) kriokliu per 1 
minutą nupuola apie du milijonu
tonų vandens. Tai bent kriok- 
lelis!

KEISTAS STALAS.

Tapo užpatentuotas naujas 
stalas, kuris susideda iš 14 stal
čių ir dviejų krėslų. Krėslai 
taip pritaisyti, jog jie visai nė
ra žymus. Tik reikalui esant 
juos galima iš stalo ištraukti.

KAIP KŪDIKIAI AUGA
Trijų metų kūdikis būna maž

daug pusę savo ūgio pasiekęs; 
nuo iki 16 mt. auga maždaug po 
2 colius per metus; vėliau per 5 
metus augimas tik po % colio 
per metuk

PLIENAS VIETOJE 
AUKSO.

Europoje pradėta iš plieno da
ryti visokie padabinimai, kaip 
tai: žiedai, auskarai, špilkos 
skrybėlėms, etc. Plienas esąs 
naujos rųšies ir Nerūdijąs.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ Ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo. 
Inkstų, pūsles ir šlapumo Ii'

privatinei gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką ir ™*iope- 
jišką btia gydy
mo. Dicktla skai
čius U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokesti gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta. ' . i..; u. Ifflb

ištesėti 
nereiks

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
C rili y Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 588 dėl moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki t 

vai. vakare. Nedėlioj nui 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sere^c^t h 
•ubatoje nuo 10 viu. ryte 
iki 8 vai. vakare.

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.

M. Levy & Company J
Kampas '- 'įs.A. ' ’, •'?’ ' Telefonas ' <1

JState ir 22rid St. ■į : ’ X Calumį? 06^5-1692 ]
? ,*> ■ -e. t y /f

Atdara,kiekvieną\vakarą-iki 7 vai. vak. Nedėtoj iki 1 valandą ■
> ’ i *■ v ’S •• * *. > Z >

Mes kalbame lietuviškai ’ '
'' " . h

Atsineškite su savim Šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti V'

M. E. Dunlap iš Wisconsin 
universiteto išrado tokį instį’u- 
mentą, kuriuo galima matuoti 
miško gaisro pavojingumą. In
strumentas parodo sausumą de
gamos medžiagos. Tuo budu 
nesunku pasakyti kiek kurioje 
apylinkėje yra pavojaus miško 
gaisrui kilti.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

: Reumatizmas sausgėlė ■
Nesikankykite savęs . skaus- ■ 

I mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
1 Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 

R — raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 

■ dažnai ant patalo paguldo. ■ 
CAPSICO COMFOUND mo- ■

■ Btis lengvai prašalina vfršmi- I 
nėtas ligas; mums šiandie dau- I

■ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vones pasycįkę. Kaina 50c per 1 
pą$tą 'v«5C arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS USVEI- ■ 
_ KATOS”.'‘ augalais gydyties, 
Jį kaina 50 centų.

S/.. Justin Kulis :
. 325$ South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
!«■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

Jolm J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^
Kampas 18 gatvės

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

Nedėlioj nepriimam ligonių
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ŠTAI

Šeštadienis, Rugp. 2, 1924

Niekados to nedaryk

SATYRA IR JUOKAI ko reikalauja iš moters tauta ir 
žmonija.

laiko 'l 
aimynos sveikatą.Wennersten’s

Bohemian Blend
Ukininkas samdiniui. Petrai! 

kodėl tavo akis pamėlynavusi?
Petras. Mat, ariant arklys 

uodega švaistydamas nuolat 
plhišino j veidą, tai aš ant uode
gos pririšau plytgalį.

V '
PČff NEVIRIN1MO

F. 1 

sustiprinimo nusilpnSJuilų 
ir'stokos apetito vartok 

1

SEVERAIS 
BALZOL.

Kad butų, pirmiausia, gera ir 
pavyzdinga motina, gera šeimi
ninkė, gera mokytoja, taip pat 
gydytoja ir slaugė, siuvėja ir 
ekonomė.

SUTAUPYKIT - 
SAVO DARBĄ 
WENNERSTEN’S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų * 
darbo dir
btuvėje.

Argalas .tiesti geležinkelį Tolkučkė-JKaz- 
lų-Rudos giria, į kur bus trans
portuojami kirvakočiai. Reika
linga atskira linija Tolkučkė — 

Tiktai kol dabar labdaringos pan^a*’
rinkliavos eina, duodu patsai Tomis linijomis reikia laukti 
sau labai problemingą klausimą, gausingo tranzito iš Slabados, 
—Ar aš turiu žmoną, ar ne? IV policijos nuovados ir vienos

—Tu r būt, neturiu... stambesnių Kauno pirčių.
* * * Yra manančių, kad reikalin-

Dabar labai madoj viena gra- gas RTelžkelis tiesti per visą že-
ži pramoga. Kai kurie bandžių- raitiją*
šieji, sako, labai jąja patenkinti. Ilgokai pagalvojęs priėjau iš- 

Bendrai imant, pramoga štai vados, jog per Žemaitiją tiesti
kaip atrodo. gelžkelį neapsimoka. Ten yra

Kavalierius, suskaitęs pano vietų, kur nuo pasaulio pradžios 
sėj pustrečio plauko ir konsta- gelžkelio nėra buvę. Kaip žino- 
tavęs ūsų dygimo faktą, nubrau- ma, baikštus arkliai traukinio 
kia paskutines pieno liekanas pagązdinti ne vieną žmogų už- 

pasijunta esąs vyru. mušė. Žemaitijoj tokių arklių
Išeinant iš to, daro planus to- begalės, užtat gręsia baisus Že- 

limesnia/n savo gyvenimui ir maitijai išnykimo pavojus, 
ekstra įsimyli į 3 klasės gimna- Be to, ilgas geležinkelis bran- 
zlstę. giai atsieina. Manau, kad čia

Gimnazistė, žinoma — mote- galima butų apseiti trumpais 
ris ir kaipo tokia randa reikalo geležinkeliais.
pamokyti netikusius vyrus. pono ikso kambario tiesiog

I I žtat į kupinus romantikos ka- j jo Aivarą gęelžkelis, nuo dvaro 

vaheriaus žodžius atsakinėja ty- | Nemaniu kaimo pėsčiom, to-I 
lia, bet žiauria panieka-

Į Kavalierius ilgai vaikštinėja 
lyg nevirškinamo prisivalgęs ir 
rauda, kad gyvent jam pasauly 
ankšta. Pasaulis jam toks be- 
gailis esąs.

Ant greitųjų įsigyja revolve
rį, nueina kur į pakrūmę ir....

Į takšt! į kaktą.
Asmeniniai aš ta kavalieriaus 

žygį begalo sveikinu. Rūpestin
ga šeimininkė, jei jos kambarys 
nešvarus, paima šluotą ir visas 
sąšlavas velniop.

Čia [>atsai kavalierius pasi
junta esąs sąšlava ir patsai save 
iššluoja. Nuo to pasaulis 
nenustoja. Kvailu mažiau, 
hi daugiau...

Aš manau, kad kaskart 
jant norinčių nusižudyti ___ .
čiui, reikalinga butų įsteigti tam . i tiesk, _ ai netiesk ■ 
tikrą įstaigą, kame tiems didvy- | ieT?a važinėjo ir važinės.
riams padėtų atsiskirti su šiuo 
pasauliu. Kažką panašaus į 
Emigracijos biurą į aną pasaulį.

Pas mus labdarių užtektinai 
ir tuo jie turėtų rinitai susirū
pinti- Kam be reikalo aikvoti 
šovinius, pinigus revolveriui, 
virvei, nuodams įsigyti, — nu
ėjai į tą įstaigą, pareiškei norą 
eiti ten, kur nieko nesinori, ga
vai storu kuolu į galvą ir eik sau 
patenkintas! 

* ♦ ♦
Iš širdies gailiuosi, kam aš ne

gimiau diplomatu inžinierium. 
Ot gerumėlis to plauko žmo
nėms!

Jei aš juo bučiau, baisiausį 
klausimą išriščiau, kuris suerzi
no pas mus daugybę žmonių, pa
leido daugybę tulžių.

Naujai manomojo tiesti gelž
kelio klausimą štai kaip riščiau. 
Kadangi naujojo gelžkelio tiks
lus pratiesimas priklauso nuo 

| tų, kurių bočiai naudojosi šluo
tomis per kaminą susisiekimo

I budu, tai šį patarimą ir nore- 
Ičiau jiems skirti. Taip, juk nuo 
Į tikslaus gelžkelių prateisimo ir 
Į šalies ekonominė gerovė, kuri 
gali plisti tik iš tokių kultūrinių

| centrų, kaip Slabada, kampas 
Daukanto g-vės, miesto kapiny-

I nas, tai tuos centrus ir reikėtų 
I sujungti su visa šalimi. Nuo ne
tikusio susisiekimo, pavyzdžiui,

Į Kauno tolkučkė jokiu budu ne
gali nugabenti savo gaminių į 
Gruzdžius, kurie kaip tiktai tų 
gaminių reikalingi.

Tolkučkės prekybos Ir pra
monės organizacijų atstovai tu
rėjo pasitarimą, kuriame paaiš- 

| kėjo, kad pas juos esą didelis 
išteklius senų uknolių, senų ke
linių be sagų, gumos gaminių. 
Vienas sakosi turįs porą vagonų 
kirvakočių, kurie begalo reika
lingi esą Kazlų-Rudos “zimago- 
rams’.

Keli operatoriai negali, esant 
netobulam susisiekimui, išga
benti į žem. Šančius keletą pū
dų įvairiose operacijose nupiau-

MIMATŪROS
Pasaulyje gyventi suaugusiu 

ir doru žmogum neapsimoka. 
Viena, dėlto, kad suaugusiu nie
kas nesirūpina, pradedant Mar
ce, kuri pernai, kaipo kompen
saciją už parduotas tualeto 
reikmenis jai į kurortą vykstant 
nors škarpetkas užsiūdavo, o 
dabar vien labdarybe vaikų nau
dai užsiiminėja, nei 
mane nenori.

O antra — doram 
pratusiam eiti gatve
tu, gręsia mandagaus 
mo pavojus.

Tam tikrų žmonių tam tikros1 nuo lupi

pažvelgti į

žmogui, į- 
d ienos me-

apiplėši-

organizacijos įvedė, be išsivys
iančio pas mus bokso, dar vieną 
sporto rūšį, būtent — kelionė 
poromis po gatvę ir užkabinėji- 
mą praeivių, pretenduojant į jų 
išsekusią, vėjų išpustą kišenę.

Sportas, koksai jis nebūtų, 
begalo girtinas dalykas ir, pas:v- 
kysiu, gražus iš šalies žiūrint. 
Žiuri į tokius boksininkus, kaip 
jie vienas kitam snukius tašo ir 
džiaugiesi jų patvarumu. Matai | 
kurį nors didvyrį, bešokantį per) 
dviejų sieksnių aukščio 
stebiesi jo miklumu.

Bet naujosios rųšies 
tiek iš šalies žiūrint, 
sporto pasyviuoju aktyvu likus 
—begalo nemalonus dalykas.

Eini gatve, sutinki porą ko- 
mmi-vojažerių su skardos gor
čiais, kurie, kaip ir dera jų pro

cesijos žmonėms, sulaiko, kabi
na prie krutinės ar kur nors 
1/4 cento vertės popiergalį ir 
pretenduoja atlupti, jei turi, 1 
litą. Toji suma iššaukia jų vei
duose mažutę šypsenėlę. 50 cen
tų —jokios šypsenos neiššaukia, 
10 sentų — iššaukia raukšles 
virš nosies ir po apatine lupa.

Eina gyvybės, liepsnos, vil
ties į laimę ir kito ko kupinas 
jaunuolis, susiduria su kommi. 
Viltis į laimę jo veide dingsta, 
liepsna akyse gęsta, 
kabinamas, jaunuolis 
lyg savaitę Nemune 
lavonas, graibosi 
ištraukia iš ten 
dais užsilikusius 
metų 5 centus.

Toki vaizda 
romis norisi 
žertvoju pali...

Žmonos, kurios jau išgyveno 
šeimyniniame gyvenime porą 
mėnesių, kurios pajuto nuo ryto 
iki vakaro bugalterijoj dirban
čio vyro despotizmą, nepritari
mą moterų emansipacijal—virs
ta labdarybės maniakėmis. Jos 
dalyvauja “globose”, “pašalpo
se”, “savyšalpose”, “asociacijo
se” ir kitur, kame daug kalba 
paskutiniųjų madų temomis ir 
kitokiais intymiais reikalais.

Manoji, štai, (jei ją galima 
pavadinti, nes, greičiau, aš jo
sios esu) pamiršo net namų nu
merį, o galų gale ir pavaldė iri 
vaikų vardus.

Mat, ji skaito mane užtekti
nai įgudusiu šeimyninio židino 
tvarkime. Užtat mano pareigas 
ji štai kaip paskirstė:

1. 7 vai. ryto keliuosi ir šildy
tu pienu girdau Jonuką.

2- 8 vai. einu į tarnybų arba 
po velnių (kur — nesvarbu, bi 
tik gale mėnesio atnešiu tam I 
tikrą sumą pinigų).

3. 3 valandą nors pasikark, oi 
buk namie, ba kitaip ir pats pa
dvėsi ir vaikus išdvasysi badu.

4. 4 vai. išplauti nešvarumus, 
įsiūti, jei kur reikia, sagas. Jo
nuką ratukuos pavežioti-

5. f> valandą užpirkti rytojui 
reikalingų maistui produktų, o 
žmonai asperino (ji amžinai rin
kliavose persišaldo) ir valeri-| 
jankos.

Tai darbo dienos programa. 
Jei įskaityti, kad tenka j>ačiam 
užvirti arbatą, pietus ir užsiuvi- 
nėti žmonos amžinai kiauras 
ažurines kojines, tai visai aišku, 
kad gyventi man nenusibosta ir 
kai-tis nėra laiko.

tvorą-

sportas
tiek to

nieko 
kvai-

didė- 
skai-

Suprato

žmona, kiūrėdama vyrui į 
akis.

—Jonuti! Tu kas kart vis da
rais gražesnis!

Vyras. Ar jau greit bus tavo 
varduvės.

Futbolo pamoka kaime

Išbandyk savo laimę”

Ištrauka iš Draudimo įstai
gos skelbimo.

“Apsidrausk musų bendrovė
je. Vienas pas mus apsidraudęs 
žmogus išsilaužė ranką. Sekan
čią dieną ji gavo 5,000 litų.

Rytoj ir Tamsta gali būti vie
nas tokių laimingųjų”.

Chachrachichra.

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

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

Popierėlis 
blanksta,

kišenes irpo 
kažkokiais cu- 
iš pereitų dar

matant, neno-
niuniuoti: “Vv

Visą tai matant, 
krapštyti negalima, 
darbo.

Kuo greičiausia

pirstu nosį 
reikia imtis

reikia pra-

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCL AVĖ., CHICAGO

Kaina BO ir 8S centai.

Klauskite pas aptiekorkis.

Kauno sportininkas, užklimpęs 
žemaičių kaime mokino pusber
nius, kaip žaisti futbolą. Paaiš
kinęs žaidimo taisykles, šiaip 
pabaigė:

—Atminkite vyručiai, kad jei 
kuris nesuskubsite spirti futbo
lą, tai spirkite kitoj pusėj žmo
gų. Na, tai pradėkime žaisti- 
Kur futbolas?

Vienas iš pusbernių. Kam čia 

futbolas. Pradekime žaisti.

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

AUGIMAS CUNARD

liau vėl gelžkelis ir t.t
Pigu ir pikta—anot rusų pa

tarles.
Tiesiant gelžkelį tiesiog į uos

tą, kol kas — Klaipėdos, reikia 
stengtis, kad butų linija tiesi, 
nereiktų tiltų statyti ir .t. Todėl 
siūlau šį projektą: Tolkučkė— 
Kauno stotis, — Palemonas — 
Kaišedorys — Landvaravas — 
Švenčionys — (išgabenti iš už- 
demarkacijos linijos užpirktus 
miškus) — Daugpilis —Ryga— 
Mažeikiai —Klaipėda.

Išlaidų -kuomažiausia, tranzi
to (vistiek per kieno teritori
ją) iki žiaunų, tiltų nedaug, iš
ėjimas į kultūringas valstybes 
užtikrintas.

O žemaičiai, ar tu jiems gelž- 
viena 

Jie 
I prietarų kapini, tebetiki, buk 

į traukinį ne garas, o pikta dva
sia —“nečySta macia” — varo. 

JO kaip jie sužinos, kad ir patį 
gelžkelį ne žmonės, o “nečysta 

11 macia” pratiesė — duok rublį ir 
peilį, ir tai traukiniu neįviliosi. į

- LITTLE — 
SPINOGRAPHS

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

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

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

Tel. Roulevard 7006 
DR. J. M. FINSLOVV 

Chiropractor
1645 VV. 47 SI.. Chicago, 

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

m.
8 va-

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIU APTIEKI 
New City Pharmacy 

3327 So. Halsted StJ

Meno parodoje

Panelė. Tai čia kubistų pieši
niai?. Oi, oi, kokia ta yra baisi 
Kubos sala, o dar baisesni jos 
gyventojai! Tik pamanykit! Jų 
vienas batas didesnis u£ arklį..

Suprato.
Oratorius, nuo degtinėsbačkos, 
pabaigęs politinę prakalbą klau
sia. /• ,;;C

—Gal kas turi kokį klausimą ?
Mažas vaikutis iš minios.
—O kiek Tamsta norėtum už 

tą bačką? Mudu su Mikučiu įju- 
pirktum ją šunyčiams!

Turiu garbės pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai,' kad 
metai tam atgal aš atidariau, ap- 

| tieką vardu NEW CITY PIIAIL 
MACY . prie So. Halsted gatvės 
num. 3327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su inanimr 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- 
_gų.Akitur kur.

Su pagarba,
- JONAS MALACHAUSKAS.

Savo laiku garsus krutamų.ių paveikslų komikas Roscoe 
Fatty” Arbucle, kurio kariera betgi užsibaigė su pasimirimu jo 

namuose vienos aktorės, už ką jis buvo du sykiu teisiamas, dabar 
vėl sugrįžo į teatrą; bet ne į krutamas paveikslus, o į vodevilį. Jo 
draugai pasveikino jį gėlėmis, prisiųsdami teatran jo paties pa- 
vydalą, padarytą iš gėlių.

IMoh manome“, kad m<?«i pakankamai d a rodo m o musų lietu- 
▼iams košt u m eri a m h stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankag yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaite bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jumg patarnauti.

The Slock Yards Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

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

RESURSAI
Paskola ir discountai ............................................................. $2,867,769.53
Overdraf tai ,  ...................... .................................................... 1,367.82
J. V. Valdžios Investmentai .....................................................  154,742.48
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .......................................... 820,838.53
Bankos namas, rakandai ir įrengimai ...................................... 181,071.18
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ..........................  587,282.89
Kiti turto šaltiniai ............................................................................  243.75

Viso turto .............................. $4,613,316.18

ATSAKOMYBĖ
Capital stakas ........................................................................  $ 200,000.00
Surplus .......................................................................................... 100,000.00
Neišdalintas pelnas ..................................................................... 106.457.70
Rezervo acountai ......................................................................... 25,751.40
Neišmokėti dividendai ............................................  4,030.50
Bilos apmokamos ......................................................................... 32,500.00
Depozitų .....................................................................   4,144.576.58

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

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkoporuota 1918

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CHICAGO ILLINOIS 

431 So. Dearborn St.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27, 1923, už 43 savaites

Pelnas už apdraudą in force .... 78 nuošimčių
Pelnas už assets.................... .... 33'/2 nuošimčių
Pelnas už nuošimčius..................27 nuočimčiai
Pelnas už įplaukas................. ....22 nuošimčiai
Abelnai pelno ........................ ....41 nuošimtis

Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, special delivery.

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjas

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

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

TODĖL, KAD: 
c \

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.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Lietuviai važiuojanti Lietuvon 
svečiu^sna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant j kvotą.

Į LIETUVĄ 
trxnYZifią.usin laiku, kas Seredą, tre- 

jais ekspreso laivais 
BERĘNGARIA AQUITANIA

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

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

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

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

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

Drr W. K.
Register, 

109 N. Dearborn 
Street.

KiekVjeno sergančio 
žmogaus draugas. 

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

Gyduolės išskiria
mos.

Neužginčija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mus faktas išgy- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
H o s simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas/ N ėda
le is k i te, kad liga 
ilgai būti} 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 Rali atsinaujinti. N« 
atidąiiokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias . turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek ius sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitie, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
raieis, 
gružolų, 
neišvalyto ir užsikrėtusio 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

vienas žmo- 
nėra liuosas 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy_

Slinkimo plaukų, ' Pasididinusių 
Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 

kraujo, kurj

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; prisidėki. 
te prie 1 eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisų. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, Čiepinj, Bakterini, Anti- 
toksini, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi origlriales Europiškas gyduoles ‘‘606’’ 
ir “914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo ufcsiscnė- 
jusių ligų, Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatų 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‘Jigos ir užtikrinimo gero gydy* 
mo—taipgi egzaminuoju kraują, šlapumą, 
ir t.t. H;*

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje. “V

A
Mes kklbame lietuviškai.t** •
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., Chicago, III 

. (Imkite elev*tor| iki 12 augšto)




