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D ** 11 Ku-Klux-Klano priešas La Follettas smerkia KuOaiSlOS auuros laimėjo . Kl^lta
Brazilijos revoliucininkai 

kovos dar nebaigę
Transkontinentinis oro 
paštas turįs pasisekimo

Maištas Hondurase

Wisconsine
Padaryta daugybe nuo
stolių; keletas žmonių žuvo
Aliantų susitarimas su vokie 

čiais daro geros pažangos
Baisios audros 

Wisconsine
Iš tarptautinės konfe 

cijos Londone '
Penki žmonės užmušti, daug su

žeistų; milijonai nuostolių pa
daryta.

EAU CLAIRE, Wis., rugp. 
8. — Praeitą naktį trimis vaka
rinio Wisconsino kaustėmis pra
ėjo du tornadai, padarydami 
milžiniškų, milijonus dolerių šie 
kiančių nuostolių. Gautomis iki 
šiol žiniomis penki žmonės yra 
užmušti ir daugiau ne! dvide
šimt sužeistų.

Tornado ištiktos kauntės yra: 
Chipj>ewa, Trempealeau ir Jack- 
son. Kadangi telegrafo ir telefo
no vielos nutrauktos, visų deta- 
lingų žinių kol kas negalima
gauti.

Pirmas tornado prasirtejo pa- 
vakary, Osseo apielinkėj, Tram- 
pealeau kauntėj. Iš čia perėjo į 
Jackson kauntę ir tiesiai ant 
Black River Falls miesto, kame 
apie pustuzinį namų ir baksų 
fabriką nuvertė.

Antras tornado prasidėjo kiek 
vėliau New Aubum apielinkėj, 
Chippevva kauntėj, ir nuėjo ant 
Bloomer. Ėjo siauru ruožu, ne 
platesniu kaip pusę mailios, vis
ką pakeliuj skindamas, — griau
damas ūkininkų triobas, rauda
mas medžius, vartydamas tele
grafo stulpus, šluote šluodamas 
javus laukuose. Daugelis far- 
meriųi pasiliko visai be nieko — 
namai ir visas jų turtas tapo 
sunaikintas.

Audra Connecticute
WATERBURY, Conn-, rugp. 

8. — Hartfordo ir Waterburio 
apielinkėj vakar po pietų siautė 
smarki vėsula, kurioj vienas 

•žmogus liko užmuštas ir keletas 
sužeisti. Materialės žalos pada
ryta gal apie keli šimtai tūks
tančių dolerių.

Vėsula Chicagoj
CHICAGO ir apielinkė vakar 

taipjau ragavo včsulos su smar
kiu lietum ir perkūnija, užėju
sios apie vienuoliktą valandą 
prieš pietus, žalos daug nepada
ryta, vis dėl to kai kur nutrau
kytos telefonų vielos, išdaužyta 
nemaža langų, užtvindyta beis- 
mentų, o Hawthorne, arklių len
ktynių vietoj nuvertė stadijos 
stogą.

BAISUS VARDAS
...“Menasse pranešė, 

kad uostas randasi jūrei
vių rankose. Pasažieriai 
su didžiausia baime išgir
do visiems žinomą ir visų 
bijortną jūreivių viršinin
ko vardą. O tas vardas bu
vo -— Igor Golovinas.”

Iš Jacob Wassermann’o 
apysakos “Golovinas,” ku
ri pradės tilpti “Naujie
nose” sekamu savaitę.

Buvęs Oklahomos gubernato
rius Walton nominuotas Se
natam

VVASHINGTONAS, rugp. 8. 
— Progresyviųjų kandidatas 
prezidento vietai Robertas M. 
La Pollette’as piešai pasmerkia 
Ku-Klūxus. Savo pranešime 
spaudai jis pareiškia, kad esąs 
griežtai nusistatęs prieš tą slap
tą organizaciją ir jos siekimus.

OKLAHOMA CITY, rugp. 8. 
— įvykusiais ()k kibomos val
stijoj kandidatų noininavimo 
balsavimais, kandidatūrą į; 
Jungtinių Valstijų senatą lai- Jis pareiškia nuomonės, kad Ku
rnėjo buvęs valstijos guberną- Klux-Klanas negalėsiąs ilgai gy- 
torius John Calloway Walton, vuoti, kadangi jis nerasiąs vi- 
atkaklus priešas Ku-Klux-kla-1 
niečių, kurie jį 1922 metais pa- vaime išmirsiąs, 
šalino iš gubernatoriaus vie-Įsu 
tos, fašistiškomis priemonėmis

suomenėj pritarimo ir pats sa- 
kaip visados 

panašiais judėjimais esti.

Aliantų susitarimas su vokie
čiais kol kas eina sėkmingai. 
Prieky — opus Ruhro evakua 
vimo klausimas.

veikiausia Te
ateinančios sa

kad vokiečiai

LONDONAS, rugp. 8.—Alian- 
tams su vokiečių delegacija pa
vyko jau daugely klausimų dėl 
Davves’o plano vykdymo susitar
ti. Yra betgi dar keletas svar
bių klausinių neišspręstų, } ir 
susitarti dėl jų gal užims dar ne 
vieną dieną, taip kad tarptauti
nė konferencija 
sitęs iki vidurio 
vaitės.

Tenka patirti,
nusistatę nepriimti jokios su
tarties, kuria nebūtų padarytas 
galas francuzų ir belgų karinei 
okupacijai Ruhre. Jie nori, kad 
kariuomenė butų ištraukta tuo
jau, kai tik Dawes’o planas bus 
pradėtas vykdyti — spalio 15, 
arba dar anksčiau. Prancūzai 
betgi visai nenori tą klausimą 
svarstyti, motivuodami tuo, kad 
jis neįeinąs į šios konferencijos 
programą.

Heriot tarsis su kabinetu
PARYŽIUS, rugp. 8.—Prem

jeras Herriot grįžta Paryžiun 
šeštadienį (šiandie), — veikiau
sia aeroplanu, — kad pasitarus 
su ministerių kabinetu, kokią 
galutinai poziciją Francijos/val
džia turėtų užimti Londono 
konferencijoj Ruhro evakuavi- 
mo klausimu, o taipjau klausi
mu palaikymo francuzų-belgų 
geležinkelių tarnautojų Reinlan- 
de.

Konferencija dėl karo 
skoly pasitarti

8.LONDONAS, rugp.
Santarvės delegatai tarptauti
nei konferencijai šiandie dis- 
kusavo klausimą dėl laikymo 
netolimoj ateity konferencijos 
Paryžiuj, kur butų apsvarsty
ta santarvininkų vienų kitiems 
karo skolų klausimas.

konferencija butų lai- 
atskirai kitos
įvykstančios konfe- 

kurioj bus tariamos

Pa-
Ta 

koma 
ryžiuj 
renoijos,
dėl paskirstymo vokiečių su
mokamųjų reparacijų.

ĮDOMIOS JUNGTUVĖS

Kaune šiomis dienomis atsiti
ko sekanti istorija. Viena žydė 
V. (gyv. Lukšio g.) susipyko 
su savo vyru. Vyras tada išbėgo 
užsienin, palikdamas žmoną su 
6 mažučiais vaikučiais, žmona 
neilgai trukus, susipažino su 
vienu turtingu čigonu ir taipgi 
iš . namų išbėgo. Paliko vaikai 
be globos ir duonos. Kaimynų 
pranešimu, pil. V. rengiasi tekė
ti už čigono, kuris žada ir vaikus 

auklėti.

Kandidatų rinkimuose Wal- 
tono oponentas buvo aliejaus 
inagnatas ir klanietis W. 
Pine, kurį Ku-Klux-Klanas 
somis jėgomis rėmė.

PAVYDUS ŠUO

B. 
vi-

Sukandžiojo šeiftifrsinkę, kam 
su lėle žaidė.

Md
BALKANAI BALKANIEčlAMS

BERLINASš rugp. 8.— Nau
jasis Jugoslavijos premjeras 
Davidovič savo programinėj 
kalboj parlamente paskelbė 
obalsį: Balkanai balkanieČiams.

Jis pareiškė, kad kreipsiąs 
ypatingos domės santykiams 
tarp Jugoslavijos ir kitų Bal
kanų valstybių ir dėsiąs pa
stangų įsteigti ir palaikyti 
draugingumą su Graikija, su 
kanų valstybių ir dėsiąs pa
klek įtempti dėl pastarųjų 
kautynių sienoj.

Angly-Rusy sutartis
pasiršyta

LONDONAS, rugp. 8. — An
glijos su sovietų Rusija sutar
tis tapo šiandie vakare pasira
šyta. Iš Anglijos pusės ją pasi
rašė ministeris pirmininkas Mac 
Donaldas ir užsienio reikalų pa- 
sekretorius Arthuras Ponson- 
by; iš rusų pusės—Adolfas Jof- 
fe, Chr. Rakovsky, Tomsky ir 
šeinman.

ŽMOGUI NEVYKO IŠSIKAST 
ŠULINYS — PERKŪNAS 

PADĖJO.

ROCKDALE, Mass., rugp. 8. 
— Netoli nuo čia vienas gyven
tojas, George Davis, prieš kiek 
laiko buvo išsikasęs šulinį, pen- 
kioliką pėdų gilumo, bet kad 
vandens visai nebuvo, jis tą 
duobę vėl užvertė akmenimis. 
Praeitą naktį laike smarkios 
perkūnijos griaustinis trenkė į 
tą vietą ir pramušė skylę, dvide
šimt penkių pėdų gilumo, kuri 
tuojau pasidarė pilna vandens.

Lenkijos Seimo narys beįo- 
rusas Baranovas, kuris už pri
jautimą Lietuvai Vįlniaus klau
simu buvo nuteistas 8 met. 
sunkiųjų darbų kalėjimo, buvo 
pašauktas teisman liutjininku. 
Retežiais apkaustytą sargyba 
jį atvedė teisman, kur jis tu
rėjo duoti parodymų politinėj 
byloj.

Sovietų Belorusija dabar no
ri jį paimti pakaitomis už len
ką, sėdintį Belorusijos kalėji
me.

FAŠISTAI IŠRINKO NAUJĄ
DIREKTORATĄ

ROMA, rugp. 8. — Italijos 
fašistų nacionalė taryba savo 
suvažiavime išrinko naują di
rektoratą, susidedantį iš dvi
dešimt vieno atstovo iš įvairių 
Italijos vietų. Vienuolika direk
torių yra parlamento nariai.

Valdžios kariuomenė nori su
gauti gen. Ferrerą.WASHINGTONAS, rugp. 8- 

— Generalio pašto viršininko 
paskelbimu įsteigtas tarp New- 
Yorko ir San Francisco oro paš
tas, pradėjęs veikti nuo šių me
tų liepos 1 dienos, per pirmą o- 
peravimo mėnesį turėjęs geriau
sio pasisekimo.

Nežiūrint, kad pašto aeropla
nams savo kasdieninėse kelionė
se teko nuolatos susitikti su 
smarkiomis audromis ir torna
dais, jokių nelaimingų atsitiki
mų nebuvo, ir aviatoriai savo 

’ keliones padarydavo beveik vi
sados nužymėtu laiku.

I Nors per pirmą mėnesį oro 
pašto pajamos day nepadengia 
išlaidų, tečiau pašto viršininkas 
mano, kad po kiek laiko, žmo
nėms vis labiau pradedant tuo 
patarnavimu naudotis, jis pilnai 
išsimokėsiąs.

Apleidę Sao Paulo dėl to, kad 
norėję išgelbėti miestą nuo 
be m ba įdavimo.
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 8. — Paštu gauta čia ko
pija manifesto, kurį Brazilijos 
revoliucininkai išleido prieš ap
leidimą Sao Paulo liepos 28 die
ną. Manifeste 
pareiškia, kad 
Paulo dėl to, kad 
įdant miestas butų sunaikintas 
federalės artilerijos bombarda-1 
vimu ir, antra, kad išvengus 
“ginkluotos kelių svetimų vals
tybių demonstracijos”, 

j Pasak manifesto, tų svetimų 
valstybių ambasadoriai jau esą 
Brazilijos užsienio ministerijai 
pranešę, kad jų valdžios pasi
ruošusios panašų žingsnį daryti, 
jeigu federalė valdžia imtų bom- 
barduot miestą.

I Manifeste pagaliau pareiškia
ma žmonėms, kad revoljucinin-

50 šunį1 kai :»*snrauk*' valstij°3 Japonu-Rusu konferencija o bimj, ma įsteigsią provizorinę valdžią P ” T > i
1 . _ I I BPekine

miniskrio Morales 
iš Tegucigalpos, 

Honduraso valdžia 
2,000 kariuoine- 
buvusiam karo

ji

’uepos 
kam jo šei- 
šuniuku-lė-

rę voliuci ninkai 
apleidžiu Sao 

jie nenorį,1

WASIHINGTONAS, rugp. 8. 
—Amerikos 
pranešimu 
provizorinė 
mobilizavus 
nes gaudyti
ministeriui generolui Ferrerai, 
kurs nesenai pasitraukė iš so
stinės su 500 kareivių. Gen. 
Ferrera su sa’vo kariuomene 
dabar atvykęs j Lepateriąue, 
Tegucigalpos departamente, pa
siruošęs žygiuoti į Esperanzą, 
kame jis tikįsis sumedžioti 
daugiau rekrutų ir tuomet jau 
pradėti puolimo žygius.

RADO LAVONĄ MIŠKE
CUMBERLANb,

31. — Supyko šuo. 
n• minkė žąidž:a si 
le. d skaudžia, j į sukandžiojo.

Sukandžiotoji
('.mJi labui n 
ir šuo i ylėjo , •

Lou

. Vakar ji sėdė
dama laikė ant kelių iš popierio 
padarytą šuniuką-lelę 
žaidė. Jos šuo ėmė nerimauti ir, 

JLV^y — J-JCIL/Tių p/cv
urgsti, pagaliau šoko ant jog ir dyba išdirbo taisykles>

ir juo

ir naują kovos frontą.
ORO PAŠTAS LATVIJOJ

ėmė draskyti. Visą kairiąją ran
ką taip sukramtė, kad daktarai 
sako, jog moteriškė vargiai be
galės kada tąja ranka valdyti.

Ryga. — Latvių pašto val- 
, kurio-! 

mis leidžiama gabenti orlai
viais į Estiją, Klaipėdos kraš
tą ir Vokietiją laikraščiai.

Atmainos Ispanijos direk
toriais nebusią

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
8. — Del gandų, kad Ispanijos 
kaliniame direktorate įvyksią 
atmainų, premjerąs Primo de 
Rivera išleido oficiali pareiški
mą, kad administracijos sąly
gos esančios pakankamai geros 
ir kad jis nusistatęs ir toliau 
tęsti savo programą visu tvirtu
mu*

Savo aplinkrašty visiems ka
riniams komendantams Ispani
joj de Rivera smerkia “alarmis- 
tų propagandą’’, kuri esanti at
kakliai jo priešų vedama.

ŠOKAMAI SALEI SULUŽUS 
ŽMONĖS ŽUVO

6

BUiCKAYE LAKE, Ohio, rug- 
piučio 8. — Praeitą naktį šo
kant vietos paviljone apie pen
kiems šimtams negrų, vienas 
paviljono galas sulūžo ir nu
krito į vandenį apačioj, šeši 
negrai liko užmušti, ir keletas 
pavojingai sužeisti.

LENKŲ SEIMO ATSTOVAI 
KALĖJIME

Chicago ir apielinkė. — Fede- 
ralis oro pranašas šiai dienai 
pranašauja: Apsiniaukę, būriais 
lietus su perkūnija; truputį vė
siau ; vidutinis šiaurvakaris vė
jas. į '

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 760 F.

Šiandie saulė teka 5:60, lei
džiasi 8:01.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 8, užsienio pi

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

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

(

.... $4.52 

... $5.12 

.. $16.25 
a. $4.50 
... $5.50 
. $10.30 
. $13.95 
.. $38.94 
... $2.54 
. $26.72 
. $19.01

Kova su prohibicijos 
laužytojais

j Laike kratų ir areštų sumušta 
keletas prohibicijos agentų

0TTAWA, III., rugp- 7. —Ka
syklų miestely East <Wenona va
kar buvo didelės kratos ir areš
tai prohibicijos laužytojų. Kra
tas darė visas būrys federaliųj

PEKINAS, Kinai, rugp. 8. — 
i Vakar čia iš naujo pradėta Ja
ponijos ir sovietų Rusijos at
stovų konferencija tikslu atstei- 
gti diplomatinius 
kraštų santykius.

Girdėt, kad Japonijos minis
teris Jošizava, kurs ką tik su
grįžo iš Tokio, pateikęs sovietų 
ambasadoriui Kinams, ponui 
Karachunui, galutinas są
lygas, kuriomis Japoni
ją sutiksianti evakuoti Sachali
ną. šitas Sachalino dalykas iki 
šiol buvo vyriausia kliūtis, 

(kurios Japonijos su Rusija 
(frakcijos visados pairdavo.

tarp abiejų

dėl
per-

tas uare visas nurys ieneianų| PHILA DELPHI A, Pa., rugp. 
prohibicijos agentų, atvykusių Praeitą naktį čia gudegė 
iš Chicagos. . | didelė Gorgas-Pierre Manufac-

Vienoj didžiausioj vietos smu- įurjng kompanijos įstaiga, 
klėj, kurios savininku yra LouisiUipjau apdeg.č gretvmais esan- 
Nadler ir kurioj buvo susirinkę tį Bigbee Linseed oil kompa_ 
daugelis bedarbių angliakasių, nįjos įstaiga. Gaisre žuvo vie- 
užplaukusieji kratos daryti val*'nas žmogus, taipjau penki gais- 
dininkai pasitikta skuneriais ii rįnįnkai liko sužeisti. Gaisro 
alaus buteliais, kmie kai iš padary|0S žalos skaitoma apie 
kulkosvaidžių ėmė kristi ant j (K)()>000 doierių. 
prohibicijos agentų galvų. j

Kai kuriose kitose vietose at-J 
sitiko tas pat, taip kad muštynė
se buvo keletas valdininkų stip
riai apkultų ir sužeistų, kartu ir 
kratoms vadovavęs maj. Ridge- 
way.

Nežiūrint to, suimta daugybė 
svaiginamųjų gėrimų — vyno, 
degtinės, alkoholio, alaus, mun- 
šaino etc., taipjau vežimai mun- 
šainui ir alui daryti įmonių, ir 
areštuota devyniolika smukli
ninkų ir munšaino dirbėjų-

Iš VILNIAUS

Kretonių sodžiaus maldinin
kai liepos 7 d. buvo išvažiavę 
Vilniun, kad per Sekmines nu
ėjus Kalvarijon. Kai atėjo 
Švenčionių stotin, čia iš jų po
licija ėmė dokumentų reikar 
lauti. Kai policija pastebėjo, 
kad dokumentuose yra įrašyta 
“litwin” ar “litwinka” ir to
kių vis daugiau ėjo, ėmė vy
rus vaikyti iš stoties, kad eitų 
namo. Prie traukinio visai ne
leido, nors bilietus turėjo. Taip 
turėjo grįžti namo. Buvo ir 
tokių, kad nusiavę pešti nuėjo 
Vilniun.

Ginkluoja dvarponius.
Sąryšy su dažnais užpuoli

mais ant lenkų dvarponių Vil
niaus krašte, Lenkijos krašto 
apsaugos ministeris išleido įsa
kymą išduoti visiems dvarpo
niams ir jųjų darbininkams 
ginklus ir net kulkosvaidžius. I

Brookfield gyventojas beuo
gaudamas miške netoli miestelio 
užtiko lavoną nepažystamo 
žmogaus su nupjauta ir numes
ta už kelių pėdų galva. Lavonas 
yra išgulėjęs keletą savaičių ir 
tiek apipuvęs, kad nebegalima 
jo identifikuoti. Tečiaus netoli 
jo rasta pamesta užrašų knygu
tė, kuri rodo, kad lavonas bus 
veikiausia vieno laivų darbinin
kų. Kadangi jo kišeniai buvo 
išversti, tai iš to spėjama, kad 
jį nužudė plėšikai, kurie paskui 
lavoną atvežė ir pametė miške.

AČIŪ DANTŲ SKAUDĖJIMUI
17 ŽMONIŲ IŠGELBĖTA

NEW Y'ORKAS, liepos 31. — 
Biaurus dalykas kai dantys 
skauda, bet pasirodo, kad kar
tais ir tai gero padaro.

Newarke (N. J.) praeitą nak
tį Regina Korn’ienė pabudo su 
baisiui dantų skaudėjimu. Atsi
kėlus iš lovos ji priėjo prie lan
go, kad kiek šviežio oro gauti. 
Ji pamatė skersai gatvę iš namų 
besimušančią liepsną. Greitai nu 
bėgus ten rado degančiuose na
muose septyniolika žmonių be
miegant. Pabudinus miegan
čius ji dar padėjo vaikus išne
šioti, ir tuo budu visi buvo iš
gelbėti.

50 Centų
Už Telegrafines Pinigų Perlaidas

Kitur už tokius pat telegramus reikia mo
kėt nuo $1.75 iki $6, kuomet per Naujienas gali
ma pasiųsti už 50 centų neveizint ar trumpas ar 
ilgas adresas, didelė ar maža suma.

Jums dabar nėra reikalo laukti mėnesį lai
ko, kol Jūsų giminės paims pinigus, kad per 
Naujienas galima nusiųsti į 3 ar 4 dienas, ir 
sul^g Lietuvos pašto greitumo yra pristatomi 
žmonėms į visus Lietuvos miestelius.

Naudokitės Naujienų Telegramais, nes tai 
yra pigus ir greičiausias pinigų siuntimo būdas.

Kam pertoli nueiti j Naujenų vyriausių 
ofisų, tie gali induoti pinigus pasiuntimui tele
gramų Lietuvon Naujienų autorizuotiems agen
tams:

BRIDGEPORT: AUŠRA: — 3210 South 
Halsted Street.

T0WN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIE-
KA: 1616 West 47th Street.

ROSELAND: TURIKAIČIO APTIEK A: 
233 Kast 115th Street.

1739 So. Halsted St Chicago, III.
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I Klaipėdą
(Ekskursininko įspūdžiai)

(“L.Ž.”] Kas pirmoje eilėje 
gali rūpėti ekskursantui, ke
liaujančiam į Klaipėdų? Pirmų 
pirmiausia pasidairyt iš vagono 
langų po laukus, paskui, atvy
kus į Klaipėdų, pasivaikščiot 
po tų šlaunų miestų ir jo apy
linkes.

Įvažiuojant į Klaipėdos kraš
to teritorijų, gana žymiai kei
čiasi bendras reginys: dingsta 
kaimai su šiaudais dengtomis 
trobelėmis, jų vietoj randasi 
viensėdijos su gana švariais 
plytomis dengtais stogais, pra
nyksta akmens, riogsoję lau
kose; ypač tirštai apie Darbė
nus, —• klaipėdiečių akmens 
sudėti į trobų pamatus, suklo
ti j plentus, laukuose* matyt 
daugiau kultūros.

Tiek tematyt iš vagono lan
go. Norint daugiau pamatyt, 
reikėtų pėkšfute pavaikščiot, 
bet mus ekskursantai to pa
prastai nedaro ir dėlto už ma
ne ne kų daugiau pamato.

Klaipėdoje traukinys susto
ja ties paprasčiausia stotim. 
Stotis nepuiki. ‘^Galima buvo 
geresnės tikėtis” — murma j 
ekskursantai iš Kauno. Užtai! 
išėjęs iš stoties į miesto pusę, 
tuojau pastebi tramvajaus du 
tris vagonėlius, (tramvajaus, 
ne konkės), laukiančius ke
liauninkų. Ekskursantui su di
desne valizėlė ly£? nepatogiu 
grūstis į elektrinį; padaliau, 

jis vežina savo keliu, o ne ten, 
kur nori. Bet, iki sugalvoji, 
kaip šaukti, vežiką, ar mūsiš
kai, ar vokiškai pastebi, kad 
prie stoties nertinė vieno ve
žiko. Stovi automobilis ne

klaipėdiečiams tinka. Einu to
liau. Patenku į “Friedrich 
VVilhelm Strasse,” grįžtu ir ei
nu tramvajaus linijos vedamas 
į judriausių miesto gatvę — 
Liepojos gatvę. Tai didžiausios 
miesto gatvės, klotos tašytu 
akmeniu, lygios. Sankrovos 
gražios, didelius miestus pri
menančios. Krinta į akį siau
ručiai skersgatviai. Jie kloti 
paprastu akmeniu, jų trotua
rai ar žvynuoti, ar tokiu pat 
akmeniu kloti. Aptikau ne ko
kiam pakraštyje, bet miesto 
tirštumoje, ir visai negrįstų 
gatvelių. Koks nepanašumas 
į didžiąsias miesto gatves!

Eidamas į miesto pakraščius, 
tariausi rasiąs dar menkesnių 
gatvių, trobų — lūšnelių, kaip 
Lietuvos miestuose. Anaiptol! 
Liepoja u s gatvės galas, atsi- 
remiųs į kareivines, visas nau
jai statytas, gražesnis už senų
jų judriųjų dalį. Stoties gatvė, 
taipgi miesto pakrašty, žada 
būt gražiausia Klaipėdos gat
vė. Medinių namų nesu apti
kęs. ■'

Gana miesto! Kur klaipėdie
čiai eina pasivaikščiot, oru pa* 
kvėpuot? Sužinojau. Pasilei
dau Liepoj aus gatve į miške
lį — prasideda tuojau gatvei 
pasibaigus už puikių kareivi
nių. Miškas sėtas, pušys stovi 
gražiai eilėmis. Nužengęs ly
giu žvyruotu plačiu alkunėtu 
taku kokius 2 kilometru, atsi
radau “Strandviloje” — res
torane prie uosto žiočių, kur 
iš mares į jurą eina du akme
niniai cementuoti krantai ----

molai, sudarą vartus į uostą. 
Vieno molo gale švyturys. 
Smagus klaipėdiečiams pasi
vaikščiojimas! Iš “Strandvilos” 
uosto pakraščiais sugrįžau 
tramvajum j miestų.

kibs žoles ir tokio miškelio de-i 
ja man neteko Nnatyt Palangos! 
pajūryje, kur jie daug leng
viau įvesti. Turėdami tokį pa
jūrį, klaipėdiečiai neieško va
sarai kurortų: iš miesto, kas 
nor išsimaudyti, su paklode ir 
kostiumu 
marės plotų

keliasi per siaurutį 
ir eina per miške-

pacių Klaipėdų. 
apie jos.

vokiškai.

Tiek apie 
Dar keletas 
gyventojus.

Jų dauguma kalba
Kalba vokiškai vokiečiai, kalba 
ir visokį Jokubeitai, Grigatai ir 
kiti eitai ir atai. Mažuma — 
lietuviškai, tikriau, .žemaitiš
kai su ypatingu vietiniu akcen
tu.

Daugiau girdėt lietuviškai 
turgaus dienomis, kai atva
žiuoja kaimiečių. Sutikęs mo
teriškę su šimtakvoldžiu sijo
nu, gali (Irusiai kalbint lietu
viškai — tai kaimietė, išlaikiu-

Icltarii tikslui į^rahiofoninti. ^Tų 
veiduose Viętoj ramaus, prie 
pagarbos lenkiančio rimtumo, 
nutįsę bruožai nerimto, nema
lonaus išdidumo.

Beje, teko sutikt ir rusiškai 
kalbančių žmonių. Tai, žinoma,' 
buvo naujos formacijos rusai, 
gal nesenai vaikščioję po Lais
vės Alėją. Gavau pastebėti ir 
rusiškų parašų greta vokiškų 
ten, kur visai nebuvo lietuviš
ko parašo. Vienam akies mirk
sniu buvau pasijutęs esųs Ru
sijos mieste, kai, eidamas iš 
“Ryto,” pamačiau ant tvoros 
prie remontuojamų namų užra
šytus žinomus 
raturi” žodžius, 
galėjo atsirasti,
Jie bus parašyti kurio svetim
šalio, jautusiosi 
savo “otiečiesjtvoje.

Tiek mano įspūdžių iš eks
kursijos į netolimų Klaipėdą.

Kaunietis.

“zabornol lite- 
Kaip jie čia 

negaliu įspėt.

čionai visai
»»

_____ MMmmM

r

)

Didelis Piknikas
, ' Rengia

BRIGHTON PARK A. B. MAS
Nedėlioję, Rugpiučio-Au>st TO, 1924 

National darže, Riverside, III.
• Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 50c. Muzika J. Pociaus.

Visus lietuvius ir lietuvaites Širdingai kviečiame dalyvauti, nes 
tai bus gražus pasilinksminimas dėl kiekvieno. , ,KOMITETAS.

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITftS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*

ANT NAUDOS. |

i. L. FABION AS CO.

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Bo ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. %

----- y?

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

bendram naudojimui, pora gra
žių arklių, aišku, nuosavių ir 
dvi-trys platformos. Tos plat
formos laukia bagažiaus tų, ku
rie važiuos į viešbučius: “Ry
tų, ” “Viktorijų” ar “Baltis- 
cher Hof” “Donner Welter”, 

murma kaunietis, kažin ko
dėl šiuo kartu vokiškai.

Kadangi buvau pasiryžęs su
stot viešbutyje, šokau atgal 
ieškot žmonių su viešbučių 
vardais ant kepurių. “Rytietis”, 
pirmutinis man pasipainiojęs 
(ant jo kepurės buvo parašy
ta “Berlinėr Hof”), patarė sės
tis į tramvajų ir važiuoti į 
“Rytų” (sustosiųs ties pačioms 
viešbučio durimis), paėmė iš 
manęs valizėlę ir metė ant 
platformos — “tojau ir mes 
atvažiuosim.”

Apsišvarinęs, papriešpiečia- 
vęs leidausi pirmiausia į mies
tą. “Rytas — Berlines Hof” 
stovi gražioje Turgaus gatvėje. 
Vienu jos šonu prie trotuaro 
susėdusios bobelės su dešro-

Papietavęs vykstu į kilų šo
nų — p Smėlynę. Smėlynė — 
vasarnamių vieta vadinamame 
Kopgalyje, kitapus Kuršių ma
rės, ant to ilgojo liežuvio, kurs 
atskiria Kuršių marę nuo Bal
tijos juros, arba, vietos termi
nologija, tiesiog marę nuo ju
ros. Sėduosi mieste, pagilinta
me Ak menės — Dangės gale, 
į gųrlaivėlį. Žmonių tiršta: 
klaipėdiečiai, baigę darbų, sku
binasi į pajūrį. Po kelių minu
čių esu Kopgalyje. Dar po ke
liolikos minučių žengiu per 
kopas į juros krantų, ėjęs visų 
laikų gražiu taku per miškeiV 
Miškelis setas, menkas, Kopga
lio smėlio silpnai maitinamas. 
Juo arčiau juros, juo menkes
nis: prie kopų vos žmogaus 
aukščio šakotos, kerpėtos pu
šelės. Matyt, daug vargo buvo, 
daug triūso padėta, iki įvesta 
toks pušynėlis vėjo nešiojama
me smėlyje. Ir šiandie dar jį 
lengvai užneštų smėliu, jei ko
pos nebūtų sutvirtintos; čia

daugiau: išlaikiusi savo skirti
nų nuo miestiečių lipų. Pailgo, 
rimto, gražaus veido moteriš
ke — tai, matyt, tipinga Klai
pėdos krašto lietuvė — kai
mietė. Vyrų tipas man atrodė 
ne toks aiškus, nors ir vyriš
kių veide mačiau tos pačios 
rtjšies rimtumo; vyrai lyg la
biau pasidavę svetimos rasės 
įtakai. Labiau moters, nekaip 
vyrai, bus per tiek amžių išsi
saugojusios tame krašte lietu
viškumų.

Deja, teko man pastebėti čio
nai ii- »itvii-š<*iQ motcriAkų tipų. 
Kaip kitų syk musų miestuose 

didžiausia lenkystės parama ir 
viltis buvo miesto moters praš- 
čiokėlčs, pramokusios švąbal- 
džiot lenkiškai, taip, rodos, ir 
čionai žada remt vokiškumą 
visokios miesto bobelės lietu
viškomis pavardėmis. To tipo 
bobelių mačiau sėdinčių rinko
je prie pintinėlių su pripirktais 
iš kaimiečių produktais. Jos 
dedasi lietuviškai nemokan
čios, bet tuojau reaguoja į lie
tuvių kalbų jų hr jų prekių ne
naudai pasakytų žodį ir daž
nai bara už tų kalbų. Ir visos 
vienodai motyvuoja savo mH 
sistatymų. Gyvi musų “nesu-4 
griaunamieji argumentai,” tik

.18*

Specialiai Nedėlios Bargenai 
Brighton Parke

2 flatų, mūrinis namas, 7-7 kambarių, ir skiepas, geros rųšies vi
sais atžvilgiais, 2 karų medinis garadžius iš užpakalio, $5,000 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais. Kaina .......................... '$13,500
2 £latųi inlirinis namus, namas ant kampo, tiktai užbaigtas, 4 apt. 
po 5 kambarius, Skiepas ir augštas, dideles rendos, Įmokėti $8,000, 
kitus lengvais išmokėjimais. SPECIALĖ KAINA.
2 flatij mūrinis namas, tiktai užbaigtas, 6-6 kambarių, taipgi 4-4 
kambarių. SI'ECIALT: KAINA.

Ateikite nedelioj ir apžiūrėkite tuos namus, kaina tų namų btis 
jttihs labai žingeidi.

RUBIN BROS
į NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. '1Tel. Eaf ayėtte 5153 — 6438
Atdara nedėlioj visą dieną.

M

■MM

Nepaprastas Pranešimas
DOUGLAS PRODUCTS

DABAR RANDASI SAVO NAUJOJE VIETOJE

CO

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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 

Petnyčios.

j

I

4

JOHN KUCHINSKAS
2221 W. 22nd St., arti Leavjtt St.

Telephone Canal 2562
> • »

Valandos: 9 ryto,iki'9 vakare. Se- 
redoj ir Pelnytoj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visolpA.s bylas visuose teis- 
niuųse. į' 'l 'Egzaminuoja Abstraktus 
iį!r. padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

V«da byla* visuos* Teismuos*, EgumL 
nUoja Abstraktus, Padaro pfrkimo tr 
pardavimę Dokumento* ir tualiojimu*

7 South Dearborn Street 
Telefoną* Randolph 32<1 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 16t7.

J. P. WA1TCHES
LAVVY’ER Lictuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-51G 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakar aks: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullnvan 6377

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.

mis, sūriais, bulvėmis, uogo
mis, su visu, ko klaipėdietės 
ryto metu pirmoje eilėje ieš
ko. Keista, kad puikiausia 
miesto centre gatvė eina dali
mi rinkos, kuriai, taipgi keis
ta atiduota aikštelė tarp pre
fektūros ir tęatro.

Tiek to, matyt, tokia tvarka

kopų smėlyje prisėta gražiai 
eilėmis tam tikros žolės. To Ateikite ir pamaty 

kitę Cricagos pir
Tel. Lafayette 4223

Plumbinb, Heating 
Kaiko lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

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

lietuviu lentg j 
ir medžio išdirbi

5ALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip kušta dangų*.

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

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
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

Pilnos mieros mo 
(lėliai modrniu i 
plieninio garadžiŲ,

2901-19 So. Raisteli St., prieš Mark White Sųuare Parką

Visokius rūšies len
tos, stulpai ir sto- 
gy tfeirgilnt) ma- 
terijolas.

NUPIRKS ŠITĄ $397$397
PUIKUS WJMJALOW STOGU GARADŽIUS

Mieros 18x18 pėdų, tinkamas dėl 2 karų. Pastatyšifne 
ant jūsų pačių loto, ^pilnai užbaigtas, su cimentihemis 
grindimis ir du sykiu numalevotas. Mes patdubdame už 
pinigus arba išmokėjimais, thip kaip reridą. Nepirkite 
bite kėfkio namų materiolo ir nestatykite bile kokio gara- 
džiaus kol nepąsimatysit su mumis. Mes sutaupysime 
jfams Iiinig'į ir viską garatuosime. 1

Musų puikus show 
kambarys atdaras 
dėl apžiūrėjimo. Bus 
duodamos dovanos
kiekvienam atšilau 
kiusiam.

Durys, langai, iom- 
biniltftos durys, por-: 
čiai, sasli rėmai, 
moldingsi, laiplii 
darbas, kieto me-; 
džio grindys. ;•

Tėlefonuokit, Rhšykit Arba Atėję Gaukit Miisų ką tik 
atspaustą Naują Pi 1 natinį, 64 puslapių, Katalogą '

E OUGLAS PRODUCTS CO14P? I Y
2901-19 So. Halsted St. Telefonai Calumet 6704

tMOHKSSaK g—auri. .«"m m

Tel. Dearborn 9057

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago 'jęemple Bldg.

77 W. VVasjiington St.
Tel. Central 6200

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

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

v. w. RuTkauskas 1 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago į 
Tel. Yords 4681

J. BUCERZAN
Advokatas 

h Notary Public 
3405 Deoidor Street 

Phone: Indiana Harbor 279, 
, Indiana Harbor, Ind.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems .

Pigiausi dabar radiatoriai irr boile
riai. . Jie bus brangesnis po mėnėsfr 
gegužio. Sut^upykit pinigų tiesiu, 
pirkdami nuo, musų.

PEOPLES PLUNMBING AND
, HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Hayusajkst 1018, Haymarket 4251
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KORESPONDENCIJOS Į

Detroit, Mich.
šaukia progresistų kon

ferenciją

Rašytojos Žemaitės pa 
minklo reikalu

Prieš kiek laiko, kaįp mums 
yra žinoma, buvo susikūręs ko-’ E. J. Brock, pirmininkas 

progresistų balsuotojų lygos ""tetas sukelti reikalingą sumą 
Michigan’o valstijoj, praneša,' PiniSl> del pastatymo rašytojai 
kad visų progresyvių konfe- žemaitei paminklą. Aukos tam 
rencija įvyks 21 d. rugpiučio, tikslui jau buvo pradėta rinkti 
Lausing Mich ’ ir> tur but’ Jau yra surInkta ne-

‘ E. J. Brock iš Detroit, Mich.,'mažai Pini«V- Bet ar ši,s reika- 
S. VVesselius (darbininkų ad- 'as jau yia užbaigtas ar šiaip del ■ 
vokatas) iš Grand Kapids ir J. kokil! nors Pažasčių sulaiky-Į 

tas, — visuomenei apie tai nieko 
nepranešama.

Todėl Keistučio Paš. Kliubo 
1 vardu mes pageidaujame suži

noti : ; .
1. Ar tebeegzistuoja komite- 

itas sukėlimui pinigų rašytojos 
žemaitės paminklo pastatymui,

I 2. Ar daug pinigų tam tiks
lui jau yra surinkta,

M. Nelson iš Wisconsin, turė
jo pasitarimą liepos 25 d. ir 
nutarė šaukti aukščiau minė-* 
tą konferenciją. Michigan’o 
lietuviai darbininkai turėtų 
pasistengti, kad nepalikus be 
atstovo toj konferencijoj.

Viršmineta konferencija tu
rės nustatyti ateinančių pre
zidentinių rinkimų kampanijos, „ L . .. , , .
tvarkę, kad La Follette laimė-1 3- But« geisfcna kad komite-, 
tų šioj valstijoj ir nutars ar tas (Jewl toks yra> atsrheptų •

prog-

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampai 31 gat.

Nuo dabar jus galbūt turėsite pirkti anglis. 
Jei jus turite pinigų pasidėkite tam daly
kui. Pradėkite taupyti tuojau, padėdamas 
kelis dolerius į jūsų banką kiekvieną savai
tę. Jus galite gauti taupymų knygutę pa
dėdamas vieną dolerj ar daugiau.

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewicz 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

ninku Ir nė vienas nesiskundė, 
žinoma, yra ir prastų laukų. Nu- 
sipirkusiems nedirbtas kelmy
nes sunku yra prasidėti, bet 
žmogui nebijančiam darbo, vis
gi galima gyventi ir nereikia bi
joti bedarbės.

Paviešėję keletą dienų ir lin
ksmai laiką praleidę grįžome at
gal į tą pasmirdusią Chicagą. 
Nors buvo nemalonu apleisti 
tuos žaliuojančius miškus ir lau
kus, bet ką padarysi, kad ap
linkybės tokios.

Gryždami iš Fountain į Lu- 
dingtoną geležinkeliu, teko prar 
važiuoti pro Scotville miestelį. 
Dešimt metų atgl man teko lan- 

: kytis Scotvillės apielinkėj ir 
| miestelis tada buvo labai mažiu- 
'kas, bet dabar atrodo daug jau 
l paaugęs negu kiti tos apielinkės 
* miestukai; matosi ir keletas 
naujų namų pristatyta.

Aplankę Michigan lietuvių ko
loniją traukiu atgal į Chicago. 
laivui atsitolinus nuo ILu- 
dingtono, per keturias va
landas matėsi pakraščiai Mi
chigano smiltynų, o po dešim
ties valandų pradėjo rodytis ir 

Į Chicago žiburiai ir neužilgo lai
vas pasinėrė į debesius durnų.

Nors trumpai, bet labai links
mai praleidome tas kelias die
nas tyrame Michigano ore, tanp 
savo lietuvių žmonių pagarsėju- 

1 šioj lietuvių kolonijoj;
—J. Beliackas.

TIK PRIMINIMAS

13 AR 4 MENESIUS

Peoples “ssr* Bank

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. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

o

Gerai 
tuvių 
rumu

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO .

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

Telefonai:

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 yak. Tel. Pullman 5147

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

per spaudą,
Komisija:

Jos. Sholteman
Jonas Kondroška 

M. Dundulienė.

statys valstijos ir miestų 
resyvių tikietą ar ixe.

Draugijos ar pavieniai 
interesavę šiuo klausimu 
kreiptis: Eugene J. Brock, 60 
Clairmount Avė., Detroit,1 
Mich., o Grand Rapidiečiai prie 
adv. Sybrant VVesselius. i

Numatoma, kad p-le Jane
Adams ir Jeanette Rankin pa
dės Michigan progresistams lai- nutarėme aplankyti 
mėti ateinančius rinkimus. 1 ūkininkus, tą pagarsėjusią lie- 
Detroit piliečiai registruokitės! tuvių koloniją, kurioj randasi

Nė vienas pilietis neturėtų apie trys šimtai lietuvių ūkiniu- 
palikt nesiregistravęs iki 13 d. kų. Taip bent garsindavo agen- 
rugpiučio.
ruoti City Hali,
8 vai. ryte iki 8:30 vakare.

—P. Jurkšaifis.

susi-

svečius pas ūkininkus
Pasikalbėjęs su savo draugu 

Michigan • • *1 • I

Atviras laiškas p-nui
S. Kodžiui v

ULE1MBR05
P 2027-29 SOUTH HALSTED ST. •

Waterbury, Conn.

1 117 N. Dearborn, Chicago, III. 
Gerbiamasis Tamista!

Lietuvos Universiteto vardu 
nuoširdžiai tariu Tamistai ačiū, 
už ką dovanojai musų augštąjai 
mokslo įstaigai savo senųjų mo
netų,-šiaip archeologijos ir et
nografijos bei kitokius rinki
nius. Smulkų tų daigtų sąrašą 
paskelbs vedėjai tų Lietuvos 
Universiteto įstaigų, kuriose 
dovanotieji daigtai bus laikomi 
ir studentų naudojami.

Su didžią pagarba
Kun. P. Bučys.

Lietuvos Universiteto pro
fesorius ir rektorius.

ŠUTAU PY Kili 
$200! 
AR DAUGIAU

Žiūrėkit! Skaitykit!

4 Pa. valstija ir 
pradedama nuo

miestuose nu-

Lietuvos Dramos artistai.
Bugpiučio 1 d. Waierbury 

įvyko Lietuvos Dramos artis
tų posėdis, aptarimui ir sude
rinimui darbo planų.

Dalyvavo artistai: V. Dinei
ka, J. Dikinis, iš Worcesterio 
atvykę J. Olšauskas ir A. Va
nagaitis ir informacijos tiks
lais P. Tendžiulytė.

Nutarta darbą pradėti gast
rolėmis, nuo š. m- rugsėjo m. 
20 d. Maršrutai) paimta: 1 
Mass. valstija; pradedama nuo 
Bostono. 2 New Yorko valstija; 
pradedama nuo Brooklyno. 3 
Conn. valstija 
5 III. valstija 
Chicagos.

Didesniuose
matoma po 2 spektakliu. Marš- 
rutinen programon įeina links
ma muzikališkai, vokališka prog 
rama su vaidinimu, deklama
cijomis, kuplietais, muzika ir 
dainomis, tarp kitko graži 
misterija “Laisva Lietuva.” 
Jau baigiama ruošti originale 
operetė “Munšainas.” Dides
niems miestams repertuarui 
numatomi grynai tautiški vei
kalai, kaip va: Z. Čiurlionienės 
“Aušros Sūnus” ir “Pinigė
liai”, Maironio “Kęstučio Mir
tis” ir k.

Į gestroles vyksta artistai: 
V. Dineika, J. Dikinis, J. Ol
šauskas ir A. Vanagaitis. Ši 
grupė gastrolių metu pasivadi
na “Dzimdzi-Drimzi Vodevi
lius.” Apie- visus Teatro dar
bus nutarta plačiai informuoti 
lietuvių laikraštiją. Ištisas ga
strolių maršrutas bus paskelb
tas vėliau.

Apie nuolatinį Amerikos Lie
tuvių Teatrą be straipsnio 
“Musų Credo” tilps platesnių 
aprašymų ir žinių sekamuose 
laikraščių numeriuose.

—Dzimdzi-Drimzi.

Galima užsiregist- tai, kurie norėdavo kuodaugiau- 
3 lubos, nuo šiai parduoti ūkių Michigano 

valstijoje, ypač keturioliktais ir 
penkioliktais metais, kuomet 
buvo užėjusi bedarbė.
Viešą suba t vakarį apie penktą 

valandą susėdę gatvekarin ir 
traukėme į miesto prieplauką, 
kur išplaukia laivai į Michigano 
paežerio miestus. Labai buvo 
nemalonu, kad' reikėjo tris va
landas laukti kol laivas pradėjo 
iš vietos judėti; nors buvo gar
sinta, kad laivas išplauks šeštą 
valandą vakare, bet prisiėjo
laukti iki pusei astuonių, o mes : 
nuvažiavome į prieplauką dar 
pusę valandos prieš laiką. Lai
vas gražus, viskas moderniška, 
bet kaiiĮjo vakare važiuojant ne- Naujienų ofisą, 
bebuvo galima gauti lovos pasi- nįa 
samdyti, nes perdaug žmonių 
važiuoja ir visi stengias samdy
tis lovas ant nakties. Saulutei 
visai besileidžiant, laivas pasi
traukė nuo kranto, o pasilikusie
ji prieplaukoj žmonės siunčia 
linkėjimus išplaukiantiems lai-, 
vu. Atsitolinus nuo kranto Chi
cagos miestas atrodo visas du- ( 
muose paskendęs, o į trumpą 
laiką ir visai išnyko 
Vanduo buvo ramus,

ATSILIEPKITE

P. Julius Papendick gyvenu- 
sis 3310 So. Wallace Str. yra 
prašomas kuogreičiausia ateiti į 

Yra gauta ži- 
Lietuvos, kad jo giminai

tis, Jonas Kiaupas yra miręs ir 
siųsti pinigai telegramų yra su
laikyti Kaune, kolei nebus duota 
siuntėjo įgaliojimas išmokėt pi
nigus jo pačiai ar kam kitam.

Dabar yra laikas pirkti šį grojiklį uianą. 
Ir štai yra vieta jo pirkimui,

Mes ką tik gavome keletą pilnų karų 
grojiklių pianų kurie yra pasiūlomi jums 
labai žemomis kainomis.

Chicago. 
taip kad

Pažymėtinas pasveikini 
mas Mrs. Spink

Kas tik gyvas pasaulyje, 
ieško laimės.

Bet nei vienas negali būti laimin
gu, jei serga širdies liga, bet dak
taras F. G. Kinsmanas, būdamas 
per 25 metus daktaru, surado vai
stus nuo širdies ligos ir pavedė 
agentams — išplatinti visuomenei. 
Taigi kas sergate širdies liga, ma
lonėkite parašyti laišką mums. S. 
P. F. G. Agent, 985 Washington 
St., Boston, Mass.

negali jausti, jog laivu važiuoji. Suteikia _ Lydia _ E^ Pink- 
Laivas “Puritan” pirmą susto- 
jilmą daro Ludington ir po dvy-j 
likos valandų plaukimo jau bu-J 
vo ten.

Ludington visai neatrodo į 
miestą palyginus jį su Chicago; 
prieplauka mažiukė, gatvės apie 
prieplauką negrystos. Tik to
li aus paėjęs pamati panašumą į 
miestą; gatvekarių betgi nėra, 
tai prie prieplaukos suvažiavo 
keletas automobilių išvežioti pa
keleivius. Laivas pastovėjęs 
savo laiką ir palikęs kas reika
linga, plaukė toliaus į šiaurę 
prie Manistte miestuko.

Išlipę iš laivo sužinojome, kad J 
sekmadieniais nevaikščioja 
traukiniai, o mums rekėjo pa
siekti Fountain miestuką už 
apie 28 mylios nuo Ludingtono. 
Tad pasivaikščioję po Ludingto- 
ną ir pasisvečiavę, pasisamdėm 
automobilių ir traukėme į savo 
Fountain.

Fountain miestelis neatrodo 
nė kaip Lietuvos bažnytkiemis; 
keli gyventojai, daugiausia lie
tuviai, apie geležinkelio stotį— 
ir visas miestelis. Laukai atro
do nekoki, daugumoj smiltinai 
ir nelygus; sodnų mažai tėra, 
netaip kaip apie Benton Harbor 
ar Grand Rapids. Bet žmonės 
matosi kiti labai užganėdinti, o

ham’s Vcgetable Comp- 
ound Pilną Kreditą.

( Minn. Junc., Wis. — “Aš buvau gy- 
donva, bet rodosi niekas negalėjo man

pagelbėti ir aš bu
vau taip silpna, 
taip kad aš turė
jau gulėti lovoje 
daugiausiai ir bu
vau kaip invalidas. 
Aš turėjau skaus
mus užpakalyje ir 
lyties organuose ir 
mano skilvys vi
suomet nedavė 
man ramumo. Ma
no vyras pamatė

Lydia E. Pinkham’s Vcgetable Com- 
pond apskelbimą, ir pamanė, kad tai 
yra geras dalykas, parnešė man na- 

I mo ir patarė vartoti. Po išvartoji- 
—> 1 butelio, aš galėjau val-

■ gyti, ii- po- išvartojimo (> butelių, aš 
galėjau dirbti savo darbą, kuriuo ne
galėjau dirbti per eilę metų. Aš tu
riu tik ginvusj ku'dikį, kuris auga la
bai gerai ir aš vis dar vartoju Vege- 
table Compound ir jaučiuosi daug ge
riau negu keturi metai atgal. Gy
duolės tikrai yra geros ii’ geras daly
kas turėti namuose”. — Mrs. George 
Spink, Minnesota Junction, VVisconsin.

Visoje plačioje šalyje pirkėjai Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound raportuoja, kad 98 nuošimčiai 
turėjo pasisekimo. Pardavimui pas 
aptiekorius visur.

MR. BUISHAS, musu lietuvis par
davinėtojas, No. 14, maloniai jums 
patarnaus ir padės išsirinkti 
riausį pianą.

Augštos Rųšies
CALDWELL GROJIKLIAI PIANAI

Su 50 rolelių, benčiumi ir uždangalu, 
tiktai

$195

ypač, kurrie seniau apsigyveno. 
(Man teko susitikti keletą uki-

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

ryto iki 2 vai. po piet
i ■ii'iranifci rfcIa.ii.

Lengvais išmokėjimais be, palūkanų.
Pianų krautuvė atdara utarninko, ket

verge ir subatos vakarais.

Garsinkites Naujienose

I 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 G iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Tclėphone Lafayette 4543

DR. CHARLES SEGAL ’ 
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

, II. .«.i ........................ .. HR

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.
b .........■■■■■■■■■■■ j

— LITTLE - 
SPINOGI2APHS

Geriausias išmetimas 
lošiamų kauliukų, 
tai išmetimas jų 
lauk.
Kai kurie žmones 

mėgsta lošti savo svei
kata. Lošimas yra 
brangus ir pavojingas.

Kuonvet jus susirgsi- 
te, atsilankykite pas 
Chiropractor kuris ne- 
gembleriuoja, bet su
randa priežastį jūsų 
ligos.

Chiropractor pagy
dys jumis kuomet jus 
sergate.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

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

UEWūAlTARr
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. 

te ........................................................  ymJ

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

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

nuo 5:80. iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan' St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

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

< .............. . i ~ n n .u Z

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė 
Tel t Ląfayette 4146.?<•.

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 2279l i ■

...................................................................  ■! R

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
te ................— , l <

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

/



šeštadienis, Ru<rn 9. 1924

j taip pat išrodė, kad socialis
tų filosofija yra “svetima” 

Daily £xcept Sun<iąy .darbininkų minioms; o šiam 
!die tų minių priešakyje sto
vi socialistas MacDonaldas!

Amerikoje ta evoliucija 
eis dar sparčiaus, kadangi 
socializmas dabar yra jau ne 
tiktai teorija, bet ir milži
niška visuomeninė jėga dau
gelyje šalių.

NAUJIENOS
The Uthu*nian Daily N«wa

Publishad Daily Ezcept
Bx Tha Lithuaniaa N«ws Puh. Co., Ina I :

JSditor R ftrlgaitfa
k 0L78A South HalatMl StxwM« 
į Chicag*, III.

Ttlophone ftooMvalt 85M
Subacription Kalasi 

per year in Canade. 
. $7JM per year outaide oi Chicaąp.

|&00 per year in Chlcaffe.
8c per cppy.

Entered aa beeond ClaM Mattel 
March 17th, 1914, at the Pert Office 
ef Chicaro, III., andaii the act of

Naujienos eina kasdien, ifekiriaal 
ątkmadienius. Leidžia Naujieną 
drevl, 1789 So. Haleted St, Chicago 
DL — Telefonas! Reosevelt 8601

Btsunozajimo kalnai 
Bhicagoje — paltui

Metams___ ______________ — $8.H
Pusei metą---------4.00
Tuma mėnesiams --------------- 2.00
Dviem minertara ..... , ...... 1JTO
Vienam minėsiu! ... ... .75

■Bieacoje per noiiotejeal 
Viena kopija........... ........-—•
Savaitei ....................  įjc
Minusiu!------------------------------- 7fc

Buvienytose Valstijose, ne Chicagoja, 
paltui

. Matams--------------------------- — •
Pusei metą----------
Trims mineslams —

. Dviem minusiam
Vienam minesiui M

Lietuvon ir kitur uislanleose* 
(Atpiginta)

Metams ------- .ą>...——- v™"* -
Pusei metą------------------------- 4.00
Trims mėnesiams__________2.00
Pinigus reikia siųsti palte Money

Didvyrių 
garbinimas.

Nežiurint tokios savo pa
dėties, socialistinė Danijos 
valdžia gana sėkmingai vy
kina savo programą. Socia
listų partija reikalavo, kad 
po valdžios kontrole butų pa
statyta šalies finansai. Stau- 
ningo kabinetas tuo reikalu 
įteikė parlamentui įstatymo 
sumanymą, kuriuo įsteigia
ma centralinė finansų tary
ba, kuri tūri galią sustabdy
ti spekuliaciją ir išsisukinė
jimą nuo mokesčių. Parla
mentas priėmė sumanymą. 
Toliaus, socialistai reikala
vo, kad butų uždėtas specia
lia mokesnis stambiemsiems 
turtams (ne mažesniems 
kaip 48,000 kronų) valstybės 
skoloms • padengti; išv šito

Maskvoje vėl tapo išstaty
tas viešai parodai Lenino la
vonas.

Jisai yra balzamuotas ypa
tingu chemišku procesu, kai
navusiu tūkstančius dolerių, mokesnio tikimasi gauti apie 
bet užtat davusiu tokį rezul
tatą, kad Lenino kūnas išro
do, kaip gyvas, net su šypsą 
'ant veido. Lavonas yra įdė- 

i.59 tas į brangų karstą su stik- 
įjgpiniu antvožu, ir publika ei- 

•7l!na jo žiūrėti.
Šitą parodą sovietų vald- 

____ $8.00 ! žia surengė tam, kad labiaus 
'Išreklamavus savo mirusįjį 
vadą žmonėms. Nabašninką 
Leniną ji nori padaryti ko
kiu tai nepaprastu “didvy
riu”, kurio asmuo žavėtų 
minių fantaziją.

Tai yra naiviausia didvy- 
i rių garbinimo forma. Su Le- 

Amerikos protestoniškų, ninū bolševikai apseina vi- 
bažnyčių federalė taryba, sai taip, kaip katalikų baž- 
darydama apžvalgą šios ša- nyčia sų savo šventaisiais, 
lies darbininkų judėjimui,'apie kuriuos ji skelbia, kad 
išreiškė viltį, kad tie elemen-.jie po savo mirties tūri ypa- 
tai, kurie dabar remia sena-'tingą “macę”, kaipo “dūšios 
toriaus La Follette’o kandi- išganymo” įrankiai, 
daturą į Jungtinių Valstijų Bolševizmas vis labiaus 
prezidentus, tuoj po rinkimų puola į kūdikystę, — pana- 
sukurs Darbo Partiją, ku- šiai, kaip senas žmogus, kuo- 
rioje vadovaujančią rolę vai-' met nusilpnėja jo protas, 
dins socialistai, panašiai Darbininkų judėjime jisai 
kaip Anglijos Darbo Partį- žingsnis po žingsnio atgai
loje.

Šitas bažnyčių federalės!vo vartojami pačioje prad- 
tarybos pranašavimas iššau-(^0<ie kapitalistines gadynės, 

'politikoje jisai daugeliu at
žvilgių sugrįžo prie vidur
amžių idėjų. Dabar jisai mė- 

prezidentų, Matthew Woll, &!na pamėgdžioti ir atgyve
nusias religinio kulto for- 

!mas, paversdamas garbini
mo objektu žmogaus lavo
ną. . . ' .

Protiniai atsilikusius žmo
nes gali tatai patenkinti. Bet 
apsišvietusieji darbininkai 
žiuri į tuos bolševikų gaivi
namus prietarus tiktai su 
panieka.

Amerikos Darbo 
Federacijos 
polemika.^ '■

vino tuos metodus, kurie bu-

kė aštrų atsakymą iš Ame-; 
rikos Darbo Federacijos vir
šininkų. Vienas josios vice-

pareiškė spaudai, kad Anų 
rikos Darbo Federacija nie 
ku budu neatsižadės savo 
priešingo socializmui nusi
statymo, nežiūrint to fakto, 
kad dabartinėje rinkimų 
kampanijoje ji kartu su so
cialistais remia La Folle- 
tte’ą. P-as Woll, be to, pasa
kė, kad Amerikos socialistai 
anaiptol negali kontroliuot 
darbininkų judėjimą šioje 
šalyje, kadangi. jie “nuola- , , < . ~
tos eina silpnyn” ir šiandie VGlClZKl JJCiniJOJ 
jau esą “visai diskredituo
ti”.

Šita polemika rodo, kad I 
Amerikos socialistai visai' 
nėra atsižadėję savo pozici-Į 
jos ir kapituliavę gompersk 
niems elementams darbinin
kų unijose, kaip pasakoja ko
munistų demagogai. Gom- 
persas ir jo draugai labai' 
gerai numano, kad su socia
listais jiems teks išlaikyt 
sunkią kovą dėl vadovavimo 
darbininkų judėjime.

Darbo Federacijos vadai 
mano, kad jie šitą kovą lai
mės, kadangi “socialistų fi
losofija niekuomet ąebus po
litinis arba intelektualis ke- 
liarodis Amerikos darbiniu- vų. Tuo budu abi remiančios 
kams”; bet mes tikimės, kad 
patyrimas duos jiems kito- vieno, balso daugumą apati- 
kią lekciją. Anglijoje kokie.nėję parlamento dalyje, O 
dvidešimt metų atgal dauge- senate jiedvi yra net mažu
liui darbininkų unijų vadų moję. * '

Socialistine

Apie Daniją ir jos socia
listinę valdžią beveik nieko 
'negirdėt didžiojoje Ameri
kos spaudoje. O tuo tarpu 
j tenai dedasi gana įdomių da- 
tykų.

Danijos ministerių kabi
netas, kurio priešakyje sto
vi socialdemokratas Staun- 
ing, gyvuoja jau ketvirtas 
mėnuo. Jisai remiasi ne vien 
socialistais, bet ir radikalais, 
nes socialistai Danijos par
lamente dar neturi daugu
mos. Atstovų rūmuose jie 
turi tiktai 55 narius iš 149. 
Radikalų partija, kuri yra 
sudariusi koaliciją su social
demokratais, turi1 20 atsto-

valdžią partijos turi tiktai

400,000,000 kronų, kas pa
dengtų kokį trečdalį valsty
bės skolų. Stauningo kabine
tas pasiūlė parlamentui pri
imti ir šitą reikalavimą, ir 
atstovų butas jį priėmė. Tik 
atžagareiviškoji senato dau
guma įdėjo į šią reformą pa
taisų, kurias atstovų butas 
turės dar apsvarstyti rudens 
sesijoje. Valdžia yra pasiry
žusi nedaryt nusileidimų at
žagareiviams.

Ji yra, be to, pravedusi ke
letą kitų gerų reformų: pa
naikino augštus įvežamus 
muitus; apsaugojo butų nuo- 
muotojus nuo perdidelių 
randų; sugrąžino pilietines 
teises darbininkams, kurių 
teisės buvo susiaurintos dėl 
naudojimosi pašalpomis ne
darbo laiku. Valdžia atšau
kė kariuomenės manievrus, 
ir dabar ji rengiasi panai
kinti bajorijos titulus. Va
saros atostogų metu ji ga
mina projektus monopoli
zuotųjų pramonių paėmimui 
į visuomenės rankas; svar
sto platų namų statymo pro
gramą ii* daro planus moky
klų sistemos pataisymui.

Gal populeriškiausias vi
sų valdžios sumanymų yra 
jos planas pakeisti nuolati
nę kariuomenę sienų sargy
bos sistema. Tą planą įvyki
nus, karo reikalams pakak
tų 10,000,000 kronų vietoje 
60,000,000, kurie buvo išleid
žiami kasmet iki šiol. Milži
niška dauguma Danijos žmo
nių pritaria šitam valdžios 
sumanymui.

Ot, jeigu Lietuva turėtų 
tokią protingą valdžią, kaip 
Danija. Kaip ji gražiai im
tų tarpti!

pas eksperimentas. Dauge
lis žmonių spėjo, kad Ang
lijos socialistai, būdami val
džioje, diskredituos save rin
kikų akyse, kadangi jie ne
sugebės įvykinti nė vieną, 
svarbesnį punktą savo pro- 
gramo. Tuo gi tarpu šioje 
valandoje MacDonaldo kabi
netas turi nepalyginamai 
daugiaus autoriteto ir na
mie ir užsieniuose, negu pra- v 
džioje.

Prieš išsiskirstant parla
mentui socialistinė Anglijos 
valdžia laimėjo labai reikš
mingą pergalę, kuri žada pa
daryti jos poziciją ateityje 
dar stipresne.

/
Ji paėmė viršų ant kon

servatorių ir ant liberalų 
Rusijos klausime. Abiejų ši
tų kapitalistinių partijų va
dai norėjo, kad MacDonaldo 
kabinetui nepavyktų susi
tarti su sovietų Rusija. Kai 
valdžios atstovas pranešė 
parlamente, kad derybose su 
bolševikų delegacija tapo iš
dirbtos dvi sutartys, kurias 
valdžia ketina tuojaus'pasi
rašyti, tai žymus žmonės iš 
konservatorių ir iš liberalų 
— buvusieji ministeriai ir 
premjerai — šoko smarkiai 
atakuoti kabinetą, įrodinė
dami, kad jo padarytosios 
sutartys su rusais esančios 
tiktai akių monymas ir kad 
Anglija nieku budu negalin
ti jas priimti. Smarkiausia 
už visus kalbėjo didysis Ii-, 
beralų vadas Lloyd George. 
Jisai net kaltino valdžią, kad 
ji tam tikrais savo pažadais 
rusams sulaužusi savo žodį, 
duotą parlamentui.

Bet koks buvo tų ‘ atakų 
rezultatas? MacDonaldas 
pareiškė griežtai, kad jisai 
yra pasiryžęs pasirašyti po 
sutartimis tuojaus, ir kuo
met tapo paduota parlamen
tui pasiūlymas, kad pasira
šymas butų atidėtas, iki par
lamentas nuodugniaus ap
svarstys klausimą, tai įneši
mas buvo sumuštas 157 bal
sais prieš 77. Reiškia, iš pa
čių konservatorių ir libera
lų tik maža dalis atstovų pa
rėmė savo vadus prieš vald
žią.

Tai yra skaudus smūgis 
Anglijos socialistų priešams 
ir ypatingai tokiems “did
vyriams”, kaip Lloyd 
George. Mažiaus kaip dveje
tas metų atgal šis liberaliz-

|ir pačią Rusiją. Kominter-’ 
no “teziais” Rusijos muži
kus nuo bado neapginsi ir 
sugriuvusios rusų pramonės 
neatgaivinsi; žmonių kentė
jimas gi turi savo ribas — 
net ir Rusijoje.

Dabar gi yra vilties, 
Anglija 
tesnę 
sija ir 
kolinti
lijos pavyzdžiu paseks ir 
Francija. Ims keistis politi-

ims vesti
prekybą su

neatsisakys 
jai pinigų.

kad 
pla- 
Ru- 
pas-

ka sulig Rusijos ir Ameri
koje, kuomet pasirodys, kad 
stambiausiosios Europos ša
lys gyvena geruose santi- 
kiuose su Maskvą.

žodžiu, Anglijos nutari
mu eiti prie susitaikymo su 
Rusija atsirado kelias ra
miam Europos plėtojimuisi 
ir tarptautiniam kooperavi- 
mui. Įvykinęs tokį svarbų 
dalyką, MacDonaldo kabine
tas tiek sustiprės, kad prie
šų atakų galės nebepaisyti.

kalais rūpinasi pats, o apie ko
kį tai Laikinojo Komiteto atsto
vavimą kalbėti netenka- Pui
kiausia supranta tai ir patys 
Komiteto nariai. Bet kam tada 
užsiiminėti komedijų krėtimu? 
Man. rodos, daug geriau butų 
vietoj užsiiminėjus apmokamų 
posėdžių darymu užsiimti kuo 
nors rimtesniu. Kam kam, bet 
Vilniaus lietuviams ši įstaiga 
tai jau mažiausiai reikalinga. 
Labiau ji gal reikalinga anos 
pusės dvarininkams. —Is. Av.

Vilųius, 17-VII-24.

MacDonaldo 
laimėjimas.

Ketvirtadienį Anglijos 
parlamentas išsiskirstė ato
stogoms, nutardamas susi
rinkti ne vėliaus kaip spalių 
'28 dieną. Iki jisai susirinks, 
valdžia užbaigs derybas su 
kitomis Santarvės valstybė
mis ir su Vokietija dėl repa
racijų sutvarkymo ir toliaus 
tarsis su sovietų Rusiją apie 
atnaujinimą prekybinių ir 
diplomatinių ryšių.

Vien tas faktas, kad Mac 
Donaldo kabinetas jau išgy
vavo šešis suviršum mėne
sius ir turi pilną galią ves
ti krąšto reikalus toliaus, 
reiškia didelį Darbo Parti
jos laimėjimą. Pusė metų at
gal, kuomet Anglijoje buvo 
tik-ką susidariusi socialisti
ne valdžia, visas pasaulis 
manė, kad tai busiąs trum-

Iš Vilniaus Lietuvių 
Gyvenimo

[Musų specialio koresp. pranešimas]

Pačiam Vilniaus 
lietuvių gana daug, 
siėmimo daugiausia 
rūšies darbininkų, 
kiemsargių, tarnaičių, sargų ir 
.t.t- Bet kadangi dabar Vilniuje 
lietuviu būti “ne madoj”, tai 
daugelis nusiduoda lenkai esą. 
Teisybę pasakius, nieko 'tame 
nėi'a stebėtino. Juk “mados” 
nuolat keičiasi, kartais net ke
lis kartus į metus, o ypač pas 
mus, Vilniuje. Kuomet Vilniu
je buvo lietuviai, vilniečiai ge
rai mokėjo lietuviškai, o prie 
bolševikui—rusiškai. Kitų ama
tų lietuvių Vilniuje palyginti 
gana maža. Taip, pirklių lietu
vių visam mieste tik keletas, 
žinoma, butų jų daug daugiau, 
jei ne įvairios kliūtys. Mat, da
lykas tame kad kiekvienas pirk
lys kasmet turi atnaujinti vadi- 

. namąją “koncesiją” tai yra lei
dimą pirkliauti, o koncesiją 
gauna tiktai Lenkijos piliečiai. 
Pilietybę gauti lietuviui gana 
sunku, ypač tiems, kurie ne 
nuolat čia gyveno- Lietuvių in
teligentų Vilniuje labai maža. 
Visi Vilniaus lietuviai inteligen
tai— tai vietinės gimnazijos ir 
mokytojų seminarijos mokyto
jų ir dar kokie trys gydytojai. 
Tiktai kunigų lietuvių visam 
Vilniaus krašte ne maža. Užper
nai čia gana daug buvo lietuvių 
inteligentų, bet dalį jų vietinė 
administracija išsiuntė į Lietu
vą, kiti patys išlakstė.-. Bėga iš 
Vilniaus ne tik lietuviai inteli
gentai, bet ir kitų amatų žmo
nės. Priežastis — sunki mate
li j alė' padėtis. Materijalė padė
tis visų čia yra gana sunki. Dar
bininkai uždirba niekus, vos 
juodai duonai teuŽtenka. Ligi 
šiolei ne blogai uždirbdavo įvai
rus amatninkai, kaip antai: 
kurpiai, siuvėjai, bet'dabar ir jų 
padėtis žymiai pasidarė sunkes
nė nes maža kas taisosi rūbus. 
Mokytojai gauna pusę prieška
rinės algos. O jeigu atsiminsi
me, kad gyvenimas čia pabran
go mažiausia tris kartus negu 
prieš karą, tai suprasime, koks

mieste yra
Sulig, už- 

čia įvairios 
kaip antai:

mo auksaburnis buvo kuone čia ga]j i^ti gyvenimas. Todėl
• ■■•'■ai • > — ' . . — . a a • «visos Europos diktatorius, o, 

dabar net su konservatorių 
pagelbą pačiam Anglijos 
parlamente jam tepasiseka 
'surinkti tiktai keletą dešim
čių balsų prieš socialistus!

MacDonaldo kabineto per
galė Rusijos klausime turi 
didelės reikšmės ne tiktai 
Anglijos ir Rusijos ateičiai, 
bet ir visai tarptautinei po
litikai. Jeigu Anglijos par
lamentas butų atmetęs susi
tarimą su Rusija, tai nebū
tų jokios vilties sovietų val
džiai susitaikyti su Europos 
valstybėmis arba su Ameri
ka. Jai tektų toliaus verstis 
intrygų darymu Balkanuo
se ir Azijoje ir “revoliuci
nėj” propagandos skleidimu 
Europos .darbininkų judėji
me. Ta politika ne tik ne
duotų Europai atgauti taip 
reikalingą jos rekonstrukci
jai ramumą, bet anksčiaus 
ar vėliaus neišvengiamai at
vestų prie naujQ eksplozijų

sutinusios. Bet už tai negalima 
kaltinti Centro komiteto, nes 
pagerinti našlaičių būvį jis ne
galėjo. Daržovių ir bulvių Cent
ro Komitetas turėjo iš nuomuo- 
jamų daržų, bet finansai buvo 
visiškai išsekę, kadangi iš šalies 

negavo jokių 
visko

nieko nėra stebėtino, jei dau
gelis lietuvių bėga iš Vilniaus. 
Kiekvienas žmogus turi kantry
bės ribas, o kuomet gyvenimas 
daros nepakenčiamas, keliauja 
ieškoti geresnių sąlygų.

Lietuvių draugijų jokių čia 
nėra, jei ne skaityti zitiečių ir 
gal dar kitokių davatkų draugi
jėlių. Prieglaudomis ii' moki
nių bendrabučiais rūpinasi Lie
tuvių Centro Komitetas. Reikia 
pastegėti, jog Centro Komitetas 
tai nėra kokia tai draugija, kaip 
daugeliui gali išrėdyti. Jis susi
tvėrė pradžioj karo kaipo jis miega. 
“Draugija nukentėjusioms dėl 
karo šelpti”. Rusams aplei
džiant Vilnių didžiuma tos drau
gijos narių išvažiavo į Rusiją, 
bet keletas žmonių pasiliko Vil
niuje ir palaikė šios naudingos' 
įstaigos gyvavimą ligi šiai die
nai. Dabar Centro Komitetas 
užlaiko skaitlingus neturtingų 
mokinių bendrabučius ir našlai
čių < prieglaudas. Puikiausi Cen
tro Komitetui laikai buvo 1920 
—21 m. Tada vaikai buvo sta
čiai badu marinami, nes maiti
nosi išimtinai gručkais. Gatvė
je ir mokykloje dažnai apalpda
vo iš bado, o kitų buvo kojos

beveik visiškai 
aukų, žinoma, galėjo to 
našlaičiai taip skaudžiai ir ne 
atjausti, jei ne tas nelemtos at
minties “ištautėjusių lietuvių 
kėlimas”, kitaip sakant, jei ne 
Laikinojo Komiteto kvaila poli
tika. Mat, Laikinasis Komite
tas “ištautė j usiems lietuviams 
kelti” leido kelis lenkų kalba 
laikraščius, rusų kalba ir šiaip 
išleido daugybę lenkų kalboj vi
sokių “paškvilių”, kurių ne tik 
niekas neskaitė, bet apie ku
riuos ir atminties nepaliko. Vi
soms toms kvailybėms išleido 
daugybę pinigų, kurie galėjo 
būti daug tiksliau suvartoti. 
Dabar našlaičių padėtis, ačiū 
Amerikos tautiečių aukoms, 
kiek pagerėjo: vaikai gauna 
duonos, o retkarčiais r mėsos.

Dabar apie Vilniaus Lietuvių 
Laikinąjį Komitetą. Laikinasis 
Komitetas irgi nėra draugija. 
Jo atsiradimo istorija tokia. 
Kuomet pirmą kartą lenkų ka
riuomenė užėmė Vilnių, '/Čio
nykščiai lietuviai išrinko Laiki
nąjį Komitetą. Laikinojo Ko
miteto pareiga buvo ginti Vil
niaus lietuvių reikalus, pareikšti 
lietuvių nusistatymą dėl susida
riusios padėties ir apskritai at
stovauti Vilniaus lietuvius- Tai
gi Laikinasis Komitetas buvo 
tada kaip ir lietuvių atstovybe. 
Reikia pastebėti, kad pirmieji 
lenkai gana skaitėsi su Laiki
nuoju Komitetu. Užtekdavo 
Laikinajam Komitetui kreiptis į 
lenkų administraciją dėl kurio 
nors kalinio ir paliudyti kad jis 
ne bolševikas, ir jį tuojau pa- 
liuosuodavo. Laikinasis Komi
tetas liudydavo įvairius doku
mentus ii’ net davinėjo leidi
mus į Lietuvą. Vėliau Laikiną
jį Komitetą kelis kartus rinko 
iŠ naujo- Neva renka jį kasmet 
ir dabar. Bet tie “rinkimai” tai 
tikra komedija. Tėveliai sumo
bilizuoja visas davatkas ir duo
da‘griežtas instrukcijas už ką 
balsuoti, o už ką ne. Žinomą, 
išrenka tuos, kurie patinka da
vatkoms. Del įvairumo išrenka 
vieną du svietiškiu (ne davat
kas) — dekoracijai. Jau beveik 
du metai kaip Laikinasis Komi
tetas tuni kaip pelė po šluota ir 
jokio gyvybės ženklo neparodo. 
Nieko ir negali veikti nes dabar
tinė lenkų administraciją su 
Laikinuoju Komitetu visiškai 
nesiskaito ir kenčia jį toliai, kol

Bet užtat Laikinojo
Komiteto kanceliarija’ veikia 
kasdien paskirtomis valandomis, 
net dižuruotojų apmokamų esa
ma. Taip pat posėdžiuoja jis 
gana punktuališkai, į savaitę ar 
į dvi kartą. Bet kas keisčiau
sia, tai kad Komiteto nariai už
simoka sau už kiekvieną posėdį- 
Tai yra nauja visuomenės vei-' 
kėjų rųšis,* kurie be užmokesnio 
nei ne <‘klipšt”. žinoma, užino- 
kesnis tas ne didelis, 
juokingas, bet faktas 
faktu. Laikinasis
Vilniaus lietuviams jokios nau
dos ir. jokios blėdies ne atneša.

Kiekvienas vilnietis savo rei-

Tarptautiniy darbo 
žiliiy sutrauka 1

BRAZILIJA: Ieško Europos 
Imigrantų. — Sakoma, kad Bra
zilijos Agrikultūros Ministerija 
deda visas pastangas pritraukti 
Europos imigrantus, ypač Vo
kiečius ir Italus, kurie yra pri
tyrę agrikultūroj ir kurie padė
tų Brazilijai kilti.

KINIJA: Knygų Apdarytojų 
Streikas. — Nesutikus jiems 

duoti algų padidinimą 40 nuo
šimčiais, 2000 knygų apdaryto- 
jai Shanghaijuj sustreikavo. 
Streikas baigėsi jiems gavus al
gų padidinimą 20 nuošimčiais.

KUBA: Gelžkelio Darbinin
kų Streikas. — Reikalaudami aš- 
tuonių valandų dienos, Kubos 
dviejų svarbiausių gelžkelių dar
bininkai sustreikavo, ir tas 
streikas palietė kitus tos salos 
gelžkelius, sustabdydamas visus 
važinėjimus ir pačto judėjimą.

ANGLIJA: Naujas Dirbtu
vių Dilius. — Sakoma, kad nau
jas dirbtuvių 1924 m. bilius pa
naikina skirtumą tarp dirbtuvių 
ir fabrikų, ir tarp audžiamų ir 
neaudžiamų dirbtuvių, ir tiktai 
vienas terminas “dirbtuvės” te
bus vartojamas.

Pataria Ūkių Vaikų Migraci
ją. — Buvo patariama, kad vie
šųjų mokyklų vaikai, kurie pa
sirengę užsiimti ukininkystę už- 
rubežy, butų duodami leidimus 
į Britanijos visas šalis, kur jie 
galėtų įstoti į agrikultūros ko
legijas arba ant ūkių kur užsi
ima mokinimu.

VOKIETIJA: Abelnos Darbo 
Padėtįs. — Pereito mėnesio pra
džioje darbo raportai rodė nu
puolimą darbininkų reikalavi
muos ir didėjimą industrijų 
įstaigų, kur produkcija mažina
ma. Nekuriuos atsitikimuos 
dirbtuvės buvo uždarytos dėl ne
buvimo kapitalo darbui. Skait- 
lius/darbo ieškančių sumažėjo. 
Svarbiausis streikas buvo kuo
met Badische Anilin-und Soda- 
fabriko 25,000 darbininkai strei
kavo, reikalaudami algų pakėli

mo. [FLIS]

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį fimagoiną 
pats Bau. savo gimininis ir d nu
ganąs «u kuriais susiraiiniii ir 
greičiau gultai paraiyti laifiką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
maiinllB su lietuvi! komi s rajdlmis 
pasaulyje. Galima 4r angliikai ra
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CHICAGOS Perdagu lietaus

;įg

Nupirko produktu marketą

lietus ir vėtra. Šis 
pasižymi nepaprastu

Per septynias 
dienas prilijo 
negu per visą 
nors šių metų

Kaip Ataras supjaustė 
savo pačią

Lietuvi ti Rateliuose
V

Naujienų reporterio pranešimas

Miestui atpirkus nickurius 
namus palei South Water gat
vę ir paša linus paskutines kliū
tis tos gatvės taisymui ir pra
plėtimui, tapo paskelbta, kad 
liko supirktas naujas didelis 
produktų marketo centras.

Produktų marketas (turga
vietė) dabar yra South Water 
gatvėj, bet jis turės iš ten 
kraustytis, pradėjus platinti ir 
gražinti gatvę. Ir visas mar
ketas išsikraustys naujon, jau 
iškalno nuskirton 'vieton.

Naujoji vieta tapo paskirta 
prie Ashland gatvės. Marketas 
užims visą 70 akrų plotų nuo 
Ashlasd iki \Vestern Avė. ir 
nuo Archer Avė. 31 gatvės iki 
upei, l'a vieta dabar yra veik 
visa tuščia. Už jų liko užmo
kėta $6,000,000.

Vieta marketui esanti labai 
patogi, kadangi yra prie pat 
upės ir prie geležinkelių. Ten 
galės tilpti virš 2,000 vagonų, 
todėl vaisių ir daržovių nerei
kėsią kilnoti, o bus tiesiai iš
davinėjami .iš vagonų. Todėl 
esu vaisiai ir daržovės busiu 
pigesni ir šyiežesni, sebusių 
pūdomi ant šalygatviu. Taip
jau busiu patogesnis išvežimas 
į kitus miestus, o ir apielin- 
kės gatvėse nebusiu didelio su-- 
sigrudimo, nes nebus bereika
lingo vežiojimo vežimais iš, 
vienos'vie.t^s į kitų.

Be to prie Ashland gatvės 
busiu pabūdavote 15 sankrovų, 
kurios bus šaldomos iš bend
ros šaldyklos. Taipjau mano
ma budavoti 10 augštų admi
nistracijos triobėsį, bet tai 
dar nėra galutinai sutarta.

Visų marketą valdys apie 20 
kompanijų, kurios sudaro vie
nų marketo kompanijų, prie 
kurios nepriklausys jbkis ge
ležinkelis. Marketas neužims 
viso nupirktojo ploto, bet da
lis jo bus palikta tolimesniam 
plėtojimuisi.
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Vakarykščia vėtra pridarė 
labai didelių nuostolių ir vie
lomis net langus išnešė.

Chicagietis nusižudė 
VVisconsine

VVisconsine rasta nusižudžiusi 
chicagietį Antaną Butvidą.

Prie Woodruff, Wis., gele
žinkelio anglių pašiūrėj gele
žinkelio darbininkai rado la
voną apie 40 metų amžiaus 
žmogaus. Tapo pašauktas še
rifas, kuris mirusiojo kišeniu- 
jc rado raštelį su dviem var
dais: Prano Šimkaus, ūkinin
ko iš VVoodboro, Wis., ir An
tano Butvido. Pašaukus, atvy
ko ūkininkas Pranas Šimkus iš 
Woodboro ir pažino numirėlį 
kaipo Antaną Butvidą, kuris 
prieš kiek laiko buvo dirbęs 
pas jį, ant ūkės, o paskui nu
ėjo dirbti pas Šimkaus Laimi
ną Joe Christian. Be raštelio 
Butvido kišeniuose rasta tik 
lc. pinigais ir biskutį džiovin
tos mėsos, taipjau bonkutę nuo 
nuodų, kuriais, matoma, 
vidas ir nusinuodijo.

Šimkus papasakojo, kad
vido šeimina gyvena Chicago
je, prie 1700 S. Union Avė. 
Bet jis jau senokai nebegyve
na su sayo pačia ir vaikais. 
Duota jo pačiai žinia apie jo 
mirtį. Jis taipjau buvęs silp
nos sveikatos.

But-

But-

Butvido lavonas tapo išvež
tas pas graborių į Minocųua, 
bet koronerio teisino nebus, 
kadangi daktarai pripažino, 
kad jis nėra miręs iš prievar
tos — užmuštas.
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ŽUVŲ KOLEKCIJA

Field gamtos muzejuje tapo 
išstatyta nauja įdomi žuvų ko
lekcija, susidedanti iš niekučių 
upių ir Pacifiko pakraščių val
gomų žuvų. Kolekcija yra ge
rai prirengta ir yra patalpinta 
Stanley Field salėj, kur ją leng
va surasti.

MOKINA MUZIKOS

Columbia School of Music, 
Ohio bldg., kertė Congress "ir 
VVabash g

Gavus žinių apie įvykusią 
Atarų šeimynoj tragediją,- kur 
Stasys Ątaras britva supiaustė 
savo pačią Bronę ir paėjus apie 
tai įvairiems paskalams, “Nau
jienos” pasiuntė savo reporterį 
ištirti viską ant vietos ir štai ką 
musų reporteris sužinojo nuo 
Biirvidienės, motinos supiausty- 
tosios Bronės:

Pirmesnės žinios nevisai 
teisingos

Stasys Ataras, 723 W. 14 Pi. 
su britva supiaustė savo pačią 
Bronę Birvidaitę-Ataricnę.

Antrądienio vakarą Barbora 
Birvidienė, vuošvė Ataro, par
ėjusi iš savo krautuvės 11 vai. 
vakaro rado namiškius begulin
čius. Stasys Ataras vadinęs 
savo moterį eiti pasikalbėti į 
skiepą, nes čia esantį mama, o 
jis norėjęs vien tik dviese apie 
ką tai pasikalbėti. Ji nėjo. Sta
sys sėdėjo kambaryje, kur gulė
jo Mare, Elesa ir Luise. Moti
na, Birvidienė siuntė Stasį eiti 
gulti pas jos šunų Vincą.

Visiems sumigus, motina iš
girdusi riksmą. Nubėgusi, ra
do savo dukterį Aterienę ir 8 
m. dukterį kruvinas. Ji patiko 
Stasį, kuris pasakęs: “Ką norė
jau, tą padariau”, /is puolėsi 
bčg’t, bet motina nutverė ir šau
kė pagelbos. Sukilo net ir kai
mynai. Pašaukta policija Stasį 
nusivežė į kalėjimą. B. Atarienč 
gi liko nuvežta į pavieto ligoni
nę. ;

Birvidienė skundžiasi, kad 
kas tai padavęs į anglų laikraš
čius neteisingas žinias. Rašė, 
anot p. Birvidienės, kad ir moti
ną su žentu nusivežusi policija 
kalėjiman. Sako, kad ją nevežė 
kalėjiman; ji kartu važiavusi su 
duktere į pavieto ligoninę ir sto
vėjusi iki daktaras susiuvo duk- 
terei žaizdas. Kairįjį veidą 
perplovė 3 kartus, tiesųjį 1, 
kairiąją ranką, nuo pat alkūnės 
iki pirštų ir kairiąją pusę kru
tinės. Po supiaustyinui Stasys 
britva išmėtė per langą, kurią 
policija radusi. t

Stasys Ataras yra 28 m. Su 
savo moterc Brone, kuri yra 
20 metų, jis išgyveno penkis 
metus. Turi 3 m. ir 8 mėli, sū
nų. Motina tvirtina, kad nesu- 

nuolat bardavosi.
kad kažin ar

pagysianti, bet jei ji pasveik
sianti, tai negyvensianti su juo 
daugiau.

Motina tvirtina, kad Stasys 
nebuvęs labai blogas žmogus- Ji 
negali suprasTi, kas jam pasida
rė, kad jis supiaustė savo pa
čią. Ji tik ' kaltina jį “pavogi
me” jos nuo jų iš mainų, Ladd, 
III., kada ji buvus vos 14 m. am
žiaus. Jis buvęs kareivijoje, 
pasauliniame kare. Apie porą, 
mėnesių.atfeal atvyko iš Detroit, 
Mich. —Report.

Šiandie vaidyty išva 
žiavimas

Iškilmės rengiama pasitikiihui 
nesenai iš Lietuvos grįžusio 
brolio.

šį vakarą Vadyių Brolija 
rengiasi prie didžiausių iškil
mių. Iškilmės įrengiama tikslu 
pagerbti nesenai iš Lietuvos 
sugrįžusį brolį. Iškilmės įvykę 
miške. Prasidės jos apie 9 vai. 
nak. ir tęsis... taip ilgai, kaip 
kam patiks. Bus iškilminga 
programa, degs aukurai ir kiti 
pamarginimai. Nuo dalyvau
jančių iškilmėse bus imama po 
1 dol. į

Norintieji dalyvauti, plates
nių informacijų gali gauti iš 
vaidylų.—N.

L. J. S. LYGA DALYVAUS L.
S. S. 4 KUOPOS IŠVAŽIAVIME

Rytoj Be veri y Hills miške į- 
vyks LSS. 4 kuopos išvažiavi
mas, kuriame dalyvaus ir L. J. 
S. Lyga. Dalyvauti išvažiavime 
tapo nutarta Lygos susisirinki- 
me, kuris įvyko penktadienio 
vakare. z

•šiame išvažiavime kalbės d. 
K. Augustinavičius.

mane 
taip

Atostogos Chicagoje ir 
Westvillėje

Šią vasarą aplankė ir 
atostogų viešnia. Nėra
bloga, nes nereikia dirbti. Nu
važiuosi miestan — nieko nau
jo; pavaikščiosi Halsted gatve 

įkaisti nuo saulės, nuvargs- 
ti daug daugiau negu dirbda
mas.

tu nevažiuoji ant 
” — klausia drau-

važiuoti, kad aš 
atsakiau.

ttvi'ų, duos nemoka- tikdavo — 
mas muzikos pamokas per vie- Daktaras sakąs,
mis metus 25 gabesniems muzi
kos mokiniams.

vo pasivažinėti. Pavažiavus ke
letą mylių už miesto — palai- 
daugeliu veikėjų ir biznierių. 
Jie labai draugingi: kiekvie
nas papasakojo labai daug nau
jų dalykų. Kur tik neisi, visur 
rasi “Naujienas.” Jas skaito 
net ir čia gimusieji.
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Miestas turi išsibudavojęs 
puikią viešą mokyklą. Prie šo
nų nuo pat viršaus yra nuves
ta dvi dideles triubos, kurio
mis gaisrui kilus vaikai., lyg 
per sūrų iščiuožia.

Miesto rotužū ir policijos 
stotis viename name. Yra viso 
3 policistai: du dieniniai, o vie
nas —- diktas lietuvis nakčia 
apsidirba vienas. Štai eina 
starkus be koto, darbiniais 
marškiniais apsivilkęs, ranko
ves pasiraitojęs 
tik susitinka. 
Tai yra miesto 
Petras Dautas.
Lukošių, rūbų ir kitokių daik
tų didelę krautuyę. Lukošius 
išrodė visus angliakasių instru
mentus, kuriuos jie . vartoja 
kasdami anglį. Labai svetingas 
ir linksmas žmogus; rodos kal
bėtum ir vis apie linksmas ne
girdėtas žinias iš mainų gyve
ninio. Kazys Markus užlaiko 
didelį saliuną. Bodosi jo name 
Pasilinksminimo Kliubas ir 
choras užsilaiko. Jie susiren
ka kartą savaitėj dėl dainų ir 
pasilinksminimų, 
ku yra miešto 
Juozas Norkus, 
puikią bučernę
Su kuo tik kalbėsi, visi jį gi
ria kaipo progresyvį žmogų.

Svarbiausia įstaiga* be ' ku
rios Westville negalėjų gyvuo
ti, yra First National Bank. 
Jo vedėja yra viena aukščiau
sio mokslo tenai pasiekusi p-le 
Elena Raduliutė. Ji tai yra ta 
žvaigždutė, šviečianti Wdstvi- 
llėj, kur didžiuma yra lietu
viai.

PRANEŠIMAI
Teatrališko Kliubo “Lietuva” šeimi- 

niškas išvažiavimas Įvyks nedėlioję, 
rugp. 10 d., j Palos parką.
dytą vietą. — Komisija.

Roseland. — Draugijų Sąryšio pa
laikančio Aušros knygyną įvyks išva
žiavimas nedėlioj ,rugpiučio 10 d. j 
Washlngton Heights mišką, 
žiavimą. — Rengėjai.

galima, ir 
pasidaryt, 
pečiaus- ir 
Tik ūmai

vyras. Su kuo 
vis pasikalba, 
gaspadorius p. 
Užeinu pas p.

virti naminelcs,

North Sides Draugijų Sąrišis reri- 
gią išvažiavimą j Jeffensono girią 
nedėlioj rugpiučio 10 ,10 vai. ryto.

Kviečiame visų atsilankyti. '
— Komitetas. ••

Melrose Park, III. — Sūnų ir Duk
terų Lietuvos draugija rengia didelį 
išvažiavimą .! Edison miškus, nedė
lioj, rugpiučio 10 d., bus duodamos 
dovanos vyrams, moterims ir vaikams

— Komitetas.

Jo pirminiu- 
kasininkas p. 
Jis turi labai 

ir grosernę.

minimas išgaravo ir juos pa
tiko didi nelaime, pasekmėje 
kurios jaunoji dabar guli Dan- 
ville ligoninėj.

Nors policija sergsti nuo ne
laimių, bet šios neišsergėjo. 
Tik ką po vestuvių, laukdama 
atgrasių, kaipo jauna gaspa- 
dinč, jaunamartė sumanė pa
rodyti savo gaspadiniškumą. 
Kam čia pirkti, kad 
namie naminelcs 
Užkaitė puodą ant 
tasai kunkuliuoja.
pūkšt ir dega. Miesto Vandens 
nėra, ugnagesius šaukt sarma
ta ir baisu bėdos, tad prisiėjo 
su žiurstu gesinti. Stovint prie 
puodo ir uždengus žiurstu, 
puodas ekspliodavo — na ir 
nušutino... Sugrįžus iš darbo 
meilužiui prisiėjo pasninkauti, 
nes rado gaspadinę sergančią.

Neverta
kuomet turi tokį puikų vande
nį iš žemės. Jis daug gardes
nis už Chicagos alų, daug svei
kesnis ir nieko nekainuoja.

Georgetoiwn
Georgeto'wn yra netoli West- 

ville, kainuoja 15c. gatveka- 
riu nuvažiuoti. Miestelis taip 
gana puikus. Yra 
vių, kurie mainose 
telis yra ūkininkų 
našus į Chicagos 
parką.

Užėjęs pas Kalavičius radau 
vaikų mokyklą, kurią mokina 
kuik. P. P. Zalink. Mokinasi 
apie 30 mokinių, ir čią mar
gaites didžiumoje^ ;

GęorgętęAvniečiai neturi sa
vo*’ bažnyčios. Jie važiuoja į 
Westvillę, į šv. Kryžiaus baž
nyčią.

Ištįkrųjų George town, o 
ypač Westville yra tikra Ame
rikos Lietuva. Visi feenoves pa
pročiai. Nematysi pauderiuotų 
merginų, 
randasi.
žiaVo į didmiesčius, 
tenai darbų nėra.
nė vaikinų 
pasilinksminimuose,
tai du krutamųjų 
teatrai, kurių vienas 
darytas.

Nakties vaizdas
džiausį įspūdį. Didžiausia 
kurna, tik Švento Jono vabalė
liai visur mirga. Jie tarsi bol
ševikai su raudonais savo pil
vais žybčioja. Rodosi kad, ne
reikia geresnes vietos atosto
goms, nes gyvenimas pigus.

Nors nesinorėjo, bet reikėjo 
apleisti Westvillę ir važiuoti 
baigti atostogas nešvarioje, 
triukšmingoje diicagoje.

Jonas.

daug lietu- 
dirba. Mies- 
centras, pa- 
Washington

ten 
kai

net

SLA. 176 kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą rugpiučio 10 d., 1 yal. po 
pietų, 4138 Archer Avė. Nariai ma
lonėkit atsilankyti skaitlingai ir užsi
mokėti mėnesines duokles, bus ir dau
giau nutarimų ir raportas iš birželio 
22 d. išvažiavimo. Atsivęskit, ir nau
jų nąrių. .-.r-, J. Povilaitis, Rašt.

Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
kys mėnesinį susirinkimą nedėlioj 
rupiučio 10 d., Malinauskio salėj, 
1843 So. Halsted gt., 1 vai. po pietų 
Ig. Žilinskas, Rast., 1402 So. 48th Ct., 
Cicero, III.

SLA. 129 kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugpiučio 10 d., 2 vai. po 
pietų, Dvorak Parko svetainėje, prie 
20tos ir May St. Malonėkite v/si 
nariai atsilankyti, taipgi ir savo drau
gus pakaityti urisirašyti prie SLA.

Org.
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Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpd^ mėnesinis susirin
kimas įvyk* hedėlioj, rugpiučio 10 <1., 
Zvyiąaęk Polek svetainėj, 1513 North 

{Ashland Avė. — X. Saikus, Rašt.

Kiekvienas miesto gyvento
jas turi savo nuosavus namus. 
Daugelis jų turi po keletą lo
tų, apsodintų daržovėmis. 
Kai kurie laiko karves, tai pie
no įvales. Lotai yra pigus: ge
roje vietoje mokama $75. Už 
porą tūkstančių galima įsigy
ti gražų namelį. Randą galima 
gauti gana gerą už $13 mėne
siui.

kurių apsčiai
Sako, daugelis 

nes
Nėra

kad galėtų
Viskas — 

paveikslų 
buvo

tenai 
išva- 
joms 
tenai 

veikti

daro

Draugyste Lietuvos Dukterų laikys 
mėnesinį susirinkimą dėl tūlų svarbių 
priežasčių rugpiučio 10 d., nedėlioj, 
12 vai. ryto Mark White Squąre salė
je, 30ta gatvė ir Halsted St.

— Nut. Rašf;. Ei Juozaitiene.

ASMENŲ JIESKOJIMAl
PAJĖŠKAU Kazimiero l’aškevi- 

i čio. Jis yra kontraktorius, budavo- 
ja, karpenteriauja. Gyveno Kensing- 
tone, Chicagoje ant Bridgeporto, da
bar nežinau kur. Turiu svarbų rei- 
>kalą; meldžiu atsišaukti, noriu asa- 
biškai matytis, arba tuojau rašyk pas 
mane.

REV. DR. L. BRODOWICZ, 
1825 — lOth St., Rockford, III.

uz-

di-
ty-

PASAULIO TRANS
FORMATORIUS.

Gasolinas perdirbo pasau
lį visą pasaulį į 30 metų. Lie
pos 4, 1894, pirmutinis gaso- 
lino vežimas tapo paleistas 
veikmėm Šiandien, pas 
Amerikiečius, eina gasolinas 
iš 14,500,000 automobilių ir 
apie 5,500 milionų galionų 
gasolino yra išvartojama 
vien tik motoriniose karuo
se, motoriniose laivuose, mo- 
torcikliose, ir t. t. 30 metų 
atgal Trinerio Kartusis Vy
nas buvo žinomas iktai ma
žam skaičiui kostumerių. 
Šiandien skaitytojai visų va
dovaujamų laikraščių spau- 
zdinamų 22 kalbose Jungti
nėse Valstijose ir Kanadoje 
žino, kad Trinerio Kartusis 
Vynas yra vadovaujamas 
tarpe skilvio tonikų. Nėra 
geriausios gyduoles nuo pra
sto apetito, užkietėjimo vi
durių, gasų viduriuose, gal
vos skaudėjimo, neramaus 
miego ir panašių skilvio ne
smagumų. Atsitikimuose 
suskirdimų, sutinimų arba 
nuvargusių kojų Trinerio 
Linimentas yra geras ir jus 
nusistebėsite jo pasekmė
mis! Uodai ir musės darosi 
nepakenčiamos, užmuškite 
juos su Trinerio Fli-Gass ! 
jei jūsų aptiekorius arba 
pardavinėtojas gyduolių ne
gali jums patarnauti, rašy
kite pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.

Astuoni jų galės būti pažengę 
muzikoj ir parodę savo gabumus 
ir jiems pamokos bus duodamos 
be imamo dalyko (piano, smui
kus ar dainavimo) dar ir visi 
reikalingi priediniai dalykai 
(teorija, harmonija ir t.t.). 17 
mokinių bus mokinama tik pia
no, smuikos ar dainavimo, be 
priedinių dalykų.

Smulkmenas apie šias nemo
kamas pamokas galima sužinoti 
mokykloj.
ji--------------------------------------------------------------- Išgelbėjo vaiką nuo pasiutusio 

šunies.

NAPALIJONAS DANlUNASr

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 8 d., 1924, 2 vai. po 
pietų, sulaukęs 39 metų amžiaus 
Amerižoje išgyveno 19 metų, 
priklausė prie Liet. Pil. Darb. 
Pašelpinio Kliubo ir šv. Roko 
draugijos, paliko dideliam nu
liūdime moterį Antaniną ir sū
nų Povilą 13 metų, (įukterį Jo
aną 10 metų, — Lietuvoj — mo
tiną ir seserį. Paėjo iš Ramy
galos parapijos, Palvarko kai
mo, Panevėžio apskr.

Kūnas pašarvotas randasi na
muose 2157 W. Coulter St., Chi
cago, III. Laidotuvės įvyks pa- 
ncdėlyj, rugpiučio 11 d., 8:30 v. 
iš ryto, iš namų i Audros Vartų 
parapijos bažnyčią, o iš ten po 
gedulingų pamaldų į šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus meldžiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Pasiutęs buldogas du sykiu 
puolė ant penkių metų vaiko, 
kurį jo motina N. l)owney, 
3222 Congress St., vežėsi veži
mėly prie 3228 W. Ilarrison St., 
ir bandė jį sukandžioti. Tai pa
matę pravažiuojantis taksikabo 
šoferis Patrick Hannigan, 307 
N. Cicero Avė., kuris puolė prie 
šunies ir nors ir su labai sukan
džiotomis rankomis, po dešim
ties minučių kovos, šunį nuvei
kė, prispaudė prie šalygatvio 
galvą ir laikė tol, .kol neatvyko 
policija, kuri šunį ir nušovė-

mavičia.

Liekame nuliūdę
Žmona, sūnūs, duktė ir » 
visi giminės.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 YVest ČHicajyo .A.ve.

Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teises ir real estate — 
specialybe.

“Kodėl 
‘vakeišino?’ 
gąs Juozas.

“Kam man 
jau esu!” —

“Važiuok kur nors kitur!” 
“Bet kur?” — užklausiau.
“Važiuok į Westville, 

tau paliks; ten jausiesi 
Lietuvoj!” — sako Juozas.

Traukinys skuta, kad
špalai šokinėja, o aš žiūriu 
per langą ar da toli ta Ame
rikos Lietuva. Čia jau pasiro
dė kempės ir labai graži vieta: 
upelis, medžiai, žolė, tarsi Lie- 
t uvoj e.

Privažiavome galą kelio — 
Danvillę, III. Tai labai gražus 
miestelis, turintis apie 40,000 
gyventojų. Lietuvių labai ma
žai, sako, apie 10 šeimynų. 
Apie 7 mylios į rytus randasi 
namai “Soldicrs Home,” ka
reivių namais vadinami. Te
nai seni ir sužeisti kareiviai 
gyvena. Juos ten puikiai užlai
ko, kad net daugybė juos ap
lanko; juos tenai vežioja spe
cialiai “Soldiers Home” gat- 
vekariai. Visas miestukas labai 
švariai .užlaikomas.

štai ir VVestvilles didysis
gatvękaris. Prisiliodavo daug 
pundų Danvilles laikraščių,
kuriuos ant kiekvienos stoties
numesdavo. Per Danvillę teka 
didele, lyg Lietuvos Širvinta,
upė. Karui einant per aukštą 
tiltą rodosi, kad ploni jo stul- 
pukai sulinks ir “good byc” 
pasaulis.

Visas nuo Chicagos kelias 
per ukes rodėsi labai puikus. 
Visur buvo matyt tik avižos 
ir komai. Komai da* žali, bet 
avižos nunokę. Ūkininkai pjau- 
ja jas mašinomis, kurias ve
ža 4 arkliai.

Jau ir Wcstviljė. Nėra iška
bų ant kerčių, tad surasti ko
kį ' nors, antrašą negalingą ne
siklausus. Kam jiems išklibu ir 

! numerių prie namų, kad jie 
vienas kitą pažįsta. Visą vi- 
<1 ii rm i eisit į galima į dešimtį 
nu tų apeiti.

Besidairant po miestą, žiū
riu — ateina kun. Zalinka,

Westvillėjie lietuviai palaiko 
dvi lietuviškas bažnyčias, ku
rioms gerai sekasi. Senesnioji, 
šv. Petro ir Povilo parapija 
randasi kiek nuošaliau. Jos 
klebonu yra kun. Brigmontas. 
Kiek laiko atgal šioje parapi
joje kilo nesusipratimai ir da
lis parapijonų susiorganizavę 

pasibudavojo Šv. Kryžiaus baž
nyčią, neprigulinčią Rymui. 
Parapijonys patys tvarko vi
sus savo reikalus, net patys 
susij ieško sau tinkamą kuni
gą. Bet jei tik jis jiems nepa
tinka, jie turi teisę jį atstaty
ti. Ši parapija yra skaitoma 
daugiau progresyviška, nes 
pavapi jonams nėra draudžia- 
ma skaityti visokius laikraš
čius. Dabar ten klebonauja 
kun. P. P. Zalink. Kun. Zalink 
smarkiai darbuojasi apšvietos 
srityje. Jis mokina vaikus skai
tyti ir rašyti lietuviškai. Susi
renka virš 50 mokinių, didžiu
moje mergaitės. Tarpe mer
gaičių labai atsižymėjusios yra: 
Raduliutė, A. Levickaitė, L. 
Paulaiskiutė, Elena Panaraus- 
kaitė ir kitos. Tarpe jų randa
si Agnieška Klevinskaitė, chi- 
cagiete. Mat gyvenant savo 
mieste buvo toli į lietuvišką 
mokyklą. Atvažiavus su savo 
matute ant atostogų ir sunau
dojo progą. Kažin ar rastųsi 
kita toki gabi mergaite, kur 
labai aiškiai taria lietuviškus sTet?,* (1822*WabansiaV<Ave.)? 
žodžius ir gerai mokinasi.
. Nors westviliečiai gyvena 
kai rojuje, bet nuo nelaimių 
nėra liuosi. tūla, šv. Kryžiaus žiaVBųas nedėlioj riig-piučio-10. dįeną, 
parapijonka (seno Rynio) įsi- J Bevetly Hills- miškus. Pradžia 11 
mylėjo į tuk; Vytuką. Jos • ,

PAJĖŠKAU savo brolių: Augusti
no Matiiiuko, Konstantino Matiliuko 
ir Gaspero Matiliuko. Jie patys ar 
kas juos pažįsta meldžiu duoti žinią. 
Delei vyro mitries. Atsišaukit tuoj 
šiuo adresu:

IZABELĖ MATILIUKAS
1450 Solon St., . Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo puseserės Ago
tos Andžiuliukes, paeina iš Dievaičių 
kaimo, Sudergo parapijos, po vyrų 
Aleksiunienė, pirmiau gyveno Rock
ford, III, Ji pati ar kas žinote ma
lonėkite pranešti.

JONAS VALINČIUS, 
1544 So. Cicero Av., Cicero, III.

APSIVEDIMAl

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

L. S. J. Lygos ir L. S. S. 4 kp. iš
važiavimas įvyks sekmadienį, rugpiu
čio 10,, 11 vai. ryto. Tennis žaidėjai 
nepamirškite pasiipvti įrankius, nes 
yra gera vieta žaidimui.

— Sport. Koni.

Vaikų Draugijėles “Bijūnėlio” su
sirinkimas įvyks pirmadienį, rugpiu- 

Įčio 11 d., 7:30 vai. vak., Liuosybės

Visi nariai prašomi į susirinkimų 
atvykti, nes bus svarstoma ateities 
veikimas. — Valdyba.

L. S. S. 4 kuopos draugiškas, išva-

/PradžiaJi 1
| vai. dieną. Kalbės draugas C. Augu- 

ir kiti. Visus kviečia 
ilt. ši lankyti.

— Komitetas.šliubas yra vertesnis. Jo palai

minimas šiur užtikrina laimiu
gą gyvenimą. Po palaiminimo Kiiubae laikys mėnesinį susirinkimą, 

Šv. Kryžiaus parapijos klcbo- jie iš džiaugsmo gerai apsi-nedėlioj, rugpiu^ .W d., John Eengėls 
r J „ . v. v. , . , -!• • -v t. svetaine.], 3720 W. Jlarn.on St., 1-mąnas. Jo pagelba susipažinau su šlakste skystimėliu ir įsvazia- vaiandą po piet.— M. Medalinskas.

Garfield Park. L. V. ir M. P.

JĖŠKAU apsivedimui merginos 
laisvų pažiūrų, neseųesnės kaip 26 
metų. A šesu vaikinas 26 metų, 5 
pėdų, 8 colių augščio. Taipgi, kad 
sutiktų imti laisvą šliubą. Turiu 
cash pinigų $10,000 ir už $3,000 auto
mobilių. Su pirmu laišku meldžiu at
siųsti paveikslą, pareikalavus sugrą
žinsiu. P. P. B. 410!£ N. Pine St., 
Ellensburg, Wash.

PASIILGĘ IR NUSIMINĖ?
Jei jus reikalaujate meilužes, su

raskite savo idealą per mano kliubą. 
Didelis skaitlius narių, daug yra tur
tingų, rašykite pas, Eva Lane, 538 So. 
Dearbom St., Chicago, III. Bus gerai 
jei įdėsite štampą atsakymui.

PAJIEŠKAU susipažinimui ir dėl 
apsivedimo merginos ar našlės, aš 
esu našlys 37 metų amžiaus. Atsi- 
šaukit laišku, duosiu kiekvienai at
sakymą.

J. M., 
"3210 So. Halsted St.

Box 132

JeŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našles, 35 arha 45 metų amžiaus, 
kad ir su 2 vaikais, tik ne daugiau. 
Turi būt dora, nevartojanti svaigina
mų gėrimų, neskiriant tikėjimo ir kal
bos. Aš esu 42 metų amžiaus, naš
lys ir tUriu 2 vaiku, 13 ir 1b metų. 
Turiu savo namą ir gerą darbą, su 
laišku atsiųskite ir fotografiją. J. L. 
9326 University fae., Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERIU
JĖŠKAU partnerio arba prisidėsiu 

j partnerius, kas turi autonvobilių 
taisymo garadžiu. Taipgi galiu ir 
pas kitą dirbti, jei kam reikalingas. 
Atsiliepkite laišku.

3210 So. Halsted St.,
> No. 137 j

įieško darbo
JIEsKAU darbo už pt korių,, pirma- 

rankj ar antrarankį, moku kepti vi-, 
šokią. dvz>ną. Kam reikalingas toks 
darbininkas, kreipkitės

Naujienų Skyrius, ,< 
3210 So. Halsted St., 

No. 138. /
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ĮVAIRUS SKELBIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME
IŠRENDAVOJAM pusę flato dėl 

vedusių žmonių. Gali turėti vieną 
vaiką ir rakandus. Geistina kad mo
teris butų namie. Mes esam du žmo-

PAGRAŽ1NAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- ___ _____
ti, popieruoti arba į naujus namus nes ir turim gražų flatą šešiii kamba- 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą J- T'-• 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 

. at-duosi kitam virš pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„ 
3149 So. Halsted SU > 

_________ 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., 3411-1.3 Ogden Avė., 
Phone La\vndale 0114.

rių. Del platesnių informacijų 
kreipkitės į Bronislavą Poškaitę, 4446 
S. Savvyer Avė., Tel. Laffayette 4787.

IŠSIRENDAVOJA kambarys 
Brighton Parke vienam ar 
dviem vaikinam. Visi paranka
mai, elektra, maudynė. Kamba
rys šviesus. 4403 So. Sacramen- 
to Avė., 3rd floor.

RENDON kambarys dėl vy
ro, karštu vandeniu šildomas, 
moderniškas.

6125 So. Troy St.
Tel. Republic 4581

GREITAS BARGENAS valymo ir 
prosinimo ir siuvimo šapa su kamba
riais pagyvenimui, renda $35, buvo 
siūlyta $400, dabar parduosiu už 
$250, nes turi parduoti šia savaitę. 
Ateikit su depositu.

209 W. 51st St., 
arti Wentworth Avė.

labai

1923, 
karas 

turi

PARSIDUODA Ice Creamo, ken- 
džių, cigarų, tabako ir visokių smulk
menų Storas, kainavo virš tūkstančio 
dolerių, dabar parduosiu už pirmą pa
siūlymą. Priežastis pardavimo — iš
važiuoju i Lietuvą.

4602 So. Wood St.

REIKIA DARBININKŲ
MfHERU

REIKIA merginos arba mo
teries prie namų darbo. Atsi
šaukite.

John Ustaitis
1609 S. Halsted St.

Tel. Canal 6435

KAMBARYS dėl vieno ar 
dviejų vaikinų, su valgiu ar be 
valgio-

Atsišaukite:
3815 So. Halsted St.

BARGENAI NAUJŲ IR VARTOTŲ 
KARŲ

LEKINGTON, 5 pasažierių, tour
ing. Mes turime keletą tų karų, ku
rie yra visai • nauji, visai dar ne
važinėti, kuriuos parduosime labai 
pigiai.

COLUMĘIA touring karai, nauji. 
Turi Continental 6 cilinderių mo
torą, Timkin ašis, Bros & Bęck 
clutch. Spicer universals, 115 co
lių wheelbase, $985, F. O. B. dirb
tuvėj.

Tuos karus galima nupirkti 
žemomis kainomis.

VARTOTI karai, Columbia, 
5 pasažierių, touring. Tas 
yra labai gerame padėjime,
bamperius iš fronto ir iš užpaka
lio,* užraktą, extra tajerą, disc ra
tai, motometer, sustabdymui šviesą ir 
lango stiklo valytoją, $750.

GARDNER, 1922 roadister. Tas 
krfbas yra labai gerame padėjime ir 
pilnai prirengtas, $395.

DODGE, 1921, 5 pasažierių, tuor- 
ing, labai geras karas, $295.

OAKLAND, . 1921, 4 pasažierių. 
Coupe, užbaigtas ir labai gerame 
mechaniškame padėjime, $395.

WM. LANDSHAFT & BROS. 
2336-38 Milvvaukee Avė., 
2840-42 Edgvvood Avė., 

Telephone Humboldt 0502

GERA PROGA
Parsiduoda plačiai išdirbtas per ke

turis metus; Auto accessoriu, tijerų. 
batterių, ir gazolino biznis. Jei nori 
tapti turtingu, tai greitai atsi- 
ŠHuk

6012 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos, Ice Creamo, kendžių ir viso
kių daigtų krautuvė, vieta gera, biz
nis nuo senai išdirptas. Lysas 2 me
tams. Parduosiu su visais rakan
dais už teisingą pasiūlymą, 
patirsite ant vietos.

4523 So. Hbnore St.

REIKALINGA mergina 
namų darbo. Kreipkitės

P. K. Bručas
3321 So. Halsted St.

prie

VYRŲ
REIKALINGA patyrusių kar 

pen torių prie triming darbo.
John Mežlaiškis, 

2319 W. 24th St.
Tel. Canal 5395

PA J IEŠKAU bučerio, 
moka gerai savo darbų.

Kreipkitės
2136 S. Halsted St.

kuris

REIKALINGAS vaikinas, ku
ris suprastų kiek prie hmch 
ruimio. Pragyvenimas ir 
kestis. Kreipkitės:

2113 S. Halsted St.

mo-

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJĖŠKOJIMAS KAMBARIŲ 

Jaunavedžiai jėško flato 4 ar 5 rui
mus, turi būti elektra ir gazas. At
sišaukite, kad ir turėsite ruimus už 
dviejų savaičių laiko. Kreipkitės ypa- 
tiškai ar laišku j

Naujienų Skyrių,
3210 So. Halsted St., 

No. 136.

SIŪLYMAI KAMBARiy
RUIMAS rendai, šviesus ir 

patogus vienam ar dviem vai
kinam. Elektros šviesa, telefo
nas ir maudynė.

P. Urbonas
3159 S. Halsted St.

RENDAI ruimas vienam ar 
dum vaikinam. Švari vieta 
venimui. Kreipkitės:

gy-

3-čios lubos.

RENDAI kambarys, didelis, švarus 
ir šviesus, apšildomas, dėl laisvos 
ženotos poros arba 2 merginų.

Kreipkitės
F. ČEPAS, 

3231 Emerald Avė., 
3-Čios lubos užpakalis

RUIMAS rendai vienam ar dviem 
vyrams, šviesus, šiltas vanduo 
(los, garu apšildomas.

Kreipkitės
3246 So. Halsted St., 

2 lubos 
Tel. Yards 4812

visa-

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

2850 West 63rd Street 
antras floras

PASTRANDAVOJA kamba
rys vienam ar porai, gamtiška 
vieta tarp vaisingų medžių, oras 
tyrus.

2450 N. Nordica Avė., 
Chicago, III.

RUIMAS 
ir švarus, 
nos. Kam 
tės

rendai, šviesus 
prie mažos šeimy- 

reikalingas kreipki-

34301 So. Halsted St.
2 lubos rear

RUIMAS rendai vienam vy
rui, švarus ir gera vieta gyve
nimui.

Kreipkitės:
910 W. 32nd PI.

2 lubos

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 

su namu, 4 gražus gyvenimui kamba
riai, vana, elektra ir gasas, randasi 
Brighton Parke. Pardavimo priežas
tis — apleidžiu miestą.

šaukite telefonu
Lafayette 4472RENDAI kambarys dėl 1 ar

ba 2 ypatųyr& elektros švie-i SALDAINIŲ krautuvė parda- 
sa, maudynės ir visi paianku- vjmuj. Priežastis pardavimo — 
mai, 2 lubos.^ | nuėjau į kitą biznį.

2751 W. 47th St.,
Tel. Lafayette 41124221 S. Artesian Avė.

RUIMAS RENDAI arti ka»ų lini
jos. Galima ir virtuvę vartoti pasi- 
gaminimui muisto. Kaina $8.00 į 
mėnesį.

Kreipkitės
819 W. 34th PI.

1 lubos, užpakalis

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

• PETER GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

■ J _______ J'-L1*"1' I '-Į!"

BARGENAS
Pardavimui Dry Goods krautu
vė nešanti didelį pelną. Parduo
siu labai pigiai ir pamokinsiu 
biznį daryti, jei bus reikalas, At- 
sišaukit į Naujienas, Box 529.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambariai. Pe

čiais šildomi. Yra elektra, ga
sas, vana ir telefonas. Renda 
nebrangi. Kambariai gražus.

4033 Maplevvood Avė

4-ri RUIMAI dėl rendos, gana pa
togioje vietoje, 
maudynes ir 
priekio.

Kreipkitės 
827 

(1-mos

naujame name —• 
elektros šviesa — iš

W. 34 Place, 
lubos užpakalis).

ANT RENDOS 5 kambariai 4611 
Archer Avė, gražioj vietoj, naujas 
namas, geri kambariai dėl datkaro ar 
kitokio biznio. Randa $50.00 į mė
nesį.

Kreipkitės
J. BALCHUNAS, 

3200 S. Lovve Avė.. 
Tel. Boulevard 9265

4
4
4
5

RENDON FLATAI 
kambarių flatas, yra elektra 
kambarių flatas, yra elektra 
kambarių flatas, yra elektra 
kambarių flatas, yra elektra

S. K. ADOMAITIS, 
3738 So. Halsted St. ir

807 W. 37 PI.

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai greitai ir 

Turipigiai. Matyti galima visados, 
būti parduota greitai ir pigiai.

Kreipkitės
A. D., 

817 W. 34th St., 
Tel. Boulevard 9336

PARDAVIMUI dining setas 
ir karpetas, naujos mados. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite 

P. Arlauskaitė, 
4057 S. Richmond St.

PARDAVIMUI rakandai dėl 
5 kambarių. Rakandai neHgai 
vartoti, savininkė nori apleisti 
Chicagą.

Mrs. Mary Augusty 
4513 S. Paulina St., 2 lubos 

Tel. Yards 2243

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 2 automobi

liai Monroe Chalmer. Parduo
du pigiai arba mainysiu ant 
loto. Mašinos geros. Kreipki
tės • *

3207 S. Halsted St.
PARDAVIMUI automobilius 

Studebalker, touring, 1921, su 
žieminiu viršų; visas ; 
stovyje, kaina $250.

S. KARALIUS, 
10910 Edbrooke Avė.

PARSIDUODA krautuvė ice 
cream, cigarų, tabako ir kitų 
smulkmenų. Biznis senas ir 
gerai išdirbtas.

1737 S. Union Avė.

ANT PARDAVIMO atlieka
ma ofiso deska, krėslai ir kar
petas.

A. A. Slakis
77 W. Washington St.
Tel. Dearborn 9057

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen, tabako, Ice Cream, saldainių ir 
kitokių smulkmenų krautuvė, sena 
įstaiga, yra lysas, 2 gyvenimui kam
bariai, turiu parduoti greit, pigi kaina.* 

964 W. 37 PI., netoli Morgan, 
Phone Blvd. 3626

PARDUODU grosernę ir de- 
licatessen krautuvę. Parduosiu 
už pusę kainos, nes urnai tu
riu apleisti miestų.

5135 S. Halsted St.

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.

BARGENAS
Pardavimui cigarų, kendžių ir 
notion štoras, visas, arba pusi
ninką ar pusininkę priimsiu. 
Biznis geras, tarpe dideliu dirb
tuvių. šaukite tel. Canal 5942.

TIKRAS 
da pečius, 
ing roomo 
bai 
tų.

pigiai

bargenas; parsiduo- 
fronto setas ir din
gėtas; parduosiu la- 
nes apleidžiu mies- 
R. Butkus,

3430 So. ‘ Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir bučernė 
nauji įrengimai. Gera . apielinkė, 
cash biznis, viską parduosiu už, $1700t 
4 kambariai pagyvenimui, $40.00 
randa.

4420 W. 63rd St., 
Tel. Prospect 3491

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

šaukite:
Vincennes 0274

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė,] pigi renda, yra gyve-

BARGENAS
Pardavimui 3 namai, parduosiu pi

giai ,nes savininkas apleidžia miestą.
1) Namas randasi 2050 W. 22-nd 

St., bizniavas mūrinis 3 flatai, Štoras, 
garadžius 2 mašinoms ir beismantas 
Rendos $142 į mėnesį. Kaina $12,500.

2) Randas 2100 W. 24 St., kampi
nis muro namas, 2 krautuvės ir 2 
flatai po 4 kambarius, aržuoliniai tri
mingai, viskas vėliausios mados. Ren
dos $125 į menesį. Kaina $12,500.

3) Randasi ant Dochester ir 74 gat. 
2 flatai po 5 kambarius, visai naujas, 
vandeniu šildomas, cementuotas beiz- 
mantas, Ice baksiai, gesiniai pečiai 
priklauso prie namo. Rendos neša 
$180 j mėnesį. Kaina $15,000, 
$5000 galima pirkti.

Atsišaukite prie savininko
2210 W. 22nd St. arti Leavitt 

Tel. Roosevelt 1639

su

NAMAI ANT IŠMAINYMO 
flatų muro namas, 5 ir 6 kam ba
su vėliausios mados įrengimais; 

grosernes;

2 
rių, 
mainysiu ant bučernes

piiezastj ą flatų muro namas, mainysiu ant lo

PARSIDUODA labai geras kukni- 
nis pečius, kūrenamas anglimis ir 
gasu. Pečius visai kaip naujas, 
pirksit pigiai, nes man daugiau 
reikalingas.

Kreipkitės
Cottage užpakalis

3231 So. Union Avė.

FARMOS
Kas ieškot gerų farmų, nebrangiai 

už pinigus arba ant nrainymo, ant 
miesto namų, kreipkitės prie manęs, 
gausite teisingą patarimą ir gerų 
farmų.

80 akių, beveik visa dirbama, 
budinkais ,prie Luther, 
kaina $1000.

80 akrų, 40 dirbamos ir 
su budinkais, kaina $1000, 
Lizbon, Wisconsin.

106 Beveik visa dirbama, su budin
kais, Clay County, Illinois, kaina 
$4500.

14 akrų, su budinkais, f rūktų far
ma už Benton Harbor, kaina $4500.

120 akrų, 100 dirbamos, gera žemė, 
11 kambarių stuba, užvažiuojama bar- 
nė, 20 bandos, 5 arkliai ir visos ma
šinos, gražus sodnas, prie Luther, 
Mich., kaina $10000.

Del platesniu žinių kreipkitės 
ANTON BRUŽAS,

3122 So. Halsted St., Chicagę, III.

su
Michigan,

40 miško, 
prie New

PARDAVIMUI lotai 2 prie daikto 
arba atskirai, gražioj vietoj Brighton 
park, pakraštyj nvieste ir arti lietu
viškos bažnyčios ir tarp gražių namų.

Kreipkitės
3312 So. Emerald Avė. 

Pirmos lubos nuo fronto

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas po 6 ir 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, modemiškas 
namas. Atsišaukite ant pirmų lubų. 
Savininką galima matyti visados. 
Agentai neatsišaukit..

3224 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 6-6 kambarių, apšil
doma, viskas moderniška, kai
na $15,800, pinigais $7,000- Sa
vininkas bus nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai.
1610 So. 48th Ct.( /Cicero, III.’ PARDAVIMUI 2 aukštų 4 flatų 

mūrinis namas. Rendos $100 j mė
nesį. Nupirksit pigiai. Kreipkitės 
prie savininko, štoras rendai, 
vieta visokiam bizniui.

5252 So. Artesion St., 
Tel. Prospect 3590

gera
, PARDAVIMUI medinis 4 kam
barių namas, du lotai, elektriką, 
vanos, vienas blokas nuo karų, 
nuo mokyklos. Kas myli gyven
ti krašte miesto 4— gera pro
ga, su mažu įmokėjimu.

3906 W. 62nd St.

tų, automobilio ar kokio biznio. Na
mas su bizniu, štoras ir 4 pagyveni
mai, mainysiu ant mažesnio namo ar
ba farnvos.

Su reikalu kreipkitės pas 
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

5-KIŲ RUIMŲ namas perdavimui, 
kaina tiktai $2,900. Lotas 40x125, 
mažas jmokėjimas ir tik $30.00 į mė
nesį mokestis. Gali laikyti karvę ir 
vištų. Taipgi yra sodnas su įvairiais

■ ■ ■ n ■ (vaisiais. Kreipkitės
I A ffllIlff/K n!R 6023 So Mayfield Avė.UUIIIIII&UO UUOI Irnkite bile karus iki 63> 0 63 iki

jeigu nusipirksi šia 5 didelių kamba- vietai, 
rių naujai budavota bungalovv Brigh- ------------------------------ -----------------
ton Parke, visas išbaigimas aržuoli- BARGENAS
nis pagal naujos mados; fui našu šil- 5 jr 6 kambarių mūrinis namas, mo- 
doma; augstas skiepas ir ants og‘e, derniškns, garu šildomas, netoli Gar- 
reikia pinigais $2,5C0; kaina greitam1 fje](Į parko< atsakantiems žmoniems 
pardavimui tik $6,800; pasimatykite par(]uos|u ug $if000, kitus kaip rendą.

■ * DOTeuTOMDiu t pamdamv Atsišaukite į saldainių krautuvę.J. mICIHT0N «REAL? VPfMP^NI’ 3842 W. Lake St.40J4 Archer Av., prie Cahfornia Av. Į__________.________ ._______ ______ _
PARDAVIMUI krautuvė, ice

cream, cigarų, cigaretų, sal-1 
dainių ir vis
Nupirksit pigiai. Kreipkitės

3528 So. Halsted St.

nu- 
ne-

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Nupįrksit labai pigiai, nes 
leidžiu miestų. Kreipkitės

911 W. 32nd St.
Tel. Boulevard 8718

PARDAVIMUI 4 ir 5 kam
barių mūrinė cottage, yra va
nos, gasas, elektra, augštas skie
pas, ' furnace šildomas, pigiai. 
Parduoda savininkas, 6020 So- 
Marshfield Avė., 2 flatas.

ap-

.^kiu smulkmenų.,įmokėk' Tuksiantį Doleriu 
iffim. KreinknpR *- c t

2 flatų po 6 ir 6 kambarius, elekt- 
■ ra, maudynės, beizmentas ir gara- 

’ džius.
nADntvrMTTT 1 , , I 4 pagyvenimų medinis namas.PARDAVIMUI duonkepykla, be-' __ ---------------

kerne, gera lietuvių apgyventa vieta, 
geras biznis, nes tik viena bekernė 
yra. Greitam pirkėjui pigiai par
duosiu. Atsišaukite tuojau, gal ry-

Na«Lien0S’ 1739 South mą^įmokėjimą?“0 .............. ““
Halsted St., Box 532. , Kreipkitės pas

— C. P. SUROMSKIS AND CO.,
■ 3352 So. Halsted St., Chicago. 

su . Tel. Boulevard 9641
ar , ------------------------ ------- -------

PARDAVIMUI 2 mediniai
po 2 augštu, 6-7 kambarių, yra 
tra, gasas, vanos, garadžiai. 
parduoti labai pigiai. Randasi 
W. 47 St. ir 4521 So. Emerald 
Atsišaukit tuojau.

4521 So. Emerald Avė.

TĖMYKIT BARGENA
Parsiduoda ice cream parlor 

vėliausiais įrengimais, su namu 
be namo; priežastis pardavimo svar-1 
bi. Taipgi turim gerų bargenų, jei 
tamsta ieškote namo pirkti. Mes tu
rim krautuvių jei norit pirkti ar mai
nyti. Atsišaukif pas John Davidaitis 
2906 Union Av.,Real Estate Insurance

6 pagyvenimų medinis namas, ne
toli šv. Jurgio bažnyčios. Tie visi 
namai parsiduoda labai pigiai arba 
išsimaino ant bile kokio biznio ar far- 
nvos. Savininkas priims lotus už pir-

PARDAVIMUI medinis 5 
kamb. namas ir du lotai. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite L. 
Haniszewski, 5112 So. New 
Castle Avė., 3 blokai nuo Ar
cher Avė.

MAINYSIU 2 lotus ant au
tomobilio; lotai randasi gero
je vietoje.

Atsišaukite
1444 W. 74th St.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, po 6 kambarius, 
viskas vėliausiai įrengta, $12,- 
500, cash $3,000, likusius ant 
lengvų išlygų.

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, 
6—6—7 kambariai, garu apšil
domas, neša rendos $225 į mė- 

__ PENKIOLIKA akrų, 12 kambarių I nesį. Kaina $19,500, parsiduoda 
namas, barnė, kornų sandėlis, puse anį |enp-vu išlygų, 
mylios*nuo paštos ir mokyklos, 1 my- • ‘
lia nuo stoties, cementinis takas j

' stotį, upe bėga, galima maudytis ir I 6—f,—7 kambariai, 
žuvauti, vanduo bėga dūdomis j stu-1 _ - - ...

PARDAVIMUI grosfemė pi- bą- Krei 
giai, randasi ant bizniavo kam- ~ 
po. Kuris nupirks gaus 
prastai gerą progą.

Atsišaukite:
946 W. 18th St.

PARDAVIMUI krautuvė vi
sokių smulkmenų: kendžių, 
tabako, cigarų. Priežastis 
nusibodo būti biznyje.

2012 S.'Peoria St.

n epą-1

PARDAVIMUI krautuvė, sal- So; Wells St 
dainių, ice creamo, sigaretų, Ul(»n. 
notion ir visokių smulkių daik-' 
tų; biznis išdirbtas, gera pro
ga dėl lietuvio įsigyti pelnin
gą biznį. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

114 E. 107 St., Roseland.
Tel. Pullman 1030

NAMAI-ŽEME

namal, 
elek- 
Bus 
253 

Avė.

3 AUGŠTŲ medinis tiamas, 
lotas 30 

ipkitės i Naujienas, Box 530.1 pėdų pločio, rendos nesą $100 
----- —'■-------------- -------- į mėnesį. Bargenas už $9,300.

I PARDAVIMUI 2 flatų me- Wm. C. Wood,
Odinis namas, 6—6 kambarių, Jonas Ruiko
| ant šalinio loto, geros įplau- 11055 Michigan Avė.
kos, $5,000 pinigais, kitus iš- 2 lubos, Tel. Pullman 7468 
mokėjimais. Savininkas, 5332 ----- —------------------------------- •

Phone Yards SUSTOK MOKĖJĘS RANDĄ! 
z ĮSIGYK SAVO NAMĄ.
----------------- BRIGHTON PARKE

BARGENAS; pardavimui namas, 2 flatų po 4—4 kamb., muro 
6 pagyvenimų, 2 po 6 kambarius, > •
4 po 5 kamb. Mūrinis namas, ce. n<tmas bungalow stogas ir beis- 
mentuotas beizmentas, elektra, ge- mentas. 3 metu senumo, kaina 
S. KiuyS' PriĖi p“: *7200-00 *2()oo-oo
tirsit ant vietos. Antanas Pocius, lengvais išmokėjimais. Arba sa- 
-130(i S. Wood SI., 3 lubos frontas, j vini„kas prjimg gerus residence

KAD UŽBAIGUS NAMŲ 
REIKALUS

Advokatui yra pavesta parduoti trys 
puikus namai, 5126-38 Agatite Avė., 
netoli Mihvaukee ir Montrose, 12 fla- j 
tų, visi po 4 kambarius. Yra sun par
lorai, uždaromos lovos, ugnavietės ir 
:. t. Rendos $10,000 į metus. Pir
mas morgičius $40,000, 6 metams 
7%, pinigais $12,000. Kaina $67,500.

S. W. KAMPAS OAKLEY 
IR AINSLIE

15 flatų, naujas namas, 12 flatų po

PARDAVIMUI 2 augštų po 6 kam-1 lot“SMU^ pilmf įmokė jimo. 
barius mūrinis namas, elektra, mau- 

' dynes, aržuoliniai trimingai, moder
niški visi įrengimai. Savininkas pats 
suteiks morgičių.

Kreipkitės
3220 So. Union Avė.,

1 lubos.

2 flatų po 5—5 kamb. 2 muro 
namai visai nauji, bungalow sto
gas ir beismentas kaina labai 
maža įmokėt $3500.00 kitus len
gvais išmokėjimais. Taipgi mes 
turim ir mažesnių namų su vie-

MRnvidoiipiiii Vinto lna $1000 0() *1 lluLiUulluljy V lulu geru lotu biznevu namu. Farmų 
------ ir gerų biznevų lotų.

ši vieta paskirta gražiems Visais virš minėtais reikalais 
šeimynų namams, vieno ar dvie- kreipkitės pas mus, o busite pil- 
jų pagyvenimų. Lotai čia neuž- nai užganėdinti.

PARSIDUODA naudas muro 
namas ant Western Avė. ir 66 
St., 3 fl. po 4 kamb. ir didelė 
krautuvė fronte- Garadžius dėl 
2 brokų, karštu vandeniu šilu
ma. Atsišaukite pas savininką 
J. Zalatoris, 3328 S. Emerald Av

SOLTTH-WEST SIDE 
Pardavimui per namų statytoją, 5 ir 
6 kambarių nauji mūriniai bungalow, 
viskas moderniška, galima tuojau 
gyventi, $2,500 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais, namai yra 3511-19 W. 
65 PI. arba telefonuokite Republic 
0106. _______ _________

PASISKUBINK, nes keli lo
tai tiktai teliko tarpe State ir 
Perry Avė. ant 103 PI. $1650, 
už 33 pėdų lotą. Bile reikale 
kreipkitės pas

Wm. C. Wood, Jonas Ruiko 
11055 Michigan Avė.

2 lubos, Tel. Pullman 7468

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

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

LOUIS STERN & CO.
Suite' 1029 —4 Burnhona Blbg, 

160 N. La Šalie St.
F—i . .. .

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailorin- L —----
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

į, Tailoring ir Dressmak- 
Lengvais išmokėjimais. Di-

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, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybo* 
Teisiu, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

4 kambarius ir 3 flatai po 5 kamba-1 ilgo parsiduos po $1000 ir dau- J» -N. ZEWERT and COMPANY 
vos, galėtumėm parduoti už $18,0001 &iau. Dabar galima paimti už 4377 Aichei Avė.

1 — —' - • jejgU jmsite įuo_ South-West corner Archer and
jaus. Liko tik keletas tokių lo- Kedzie Avė.
tų. Tik keli blokai nuo Mar-
(fiiette Parko. Puikiausia trans- RRIRHTnN PARK
portacija. čia yra vieta jūsų nniUIIIUIv rHlBR
namams, čia yra reta proga
nusipirkti sau gražų žemes smo- MMIIULIlflI
ta už tokiu kaina knkinc nipkur 6 kaml?arių medinė cottage, gasas, į UZ lOKią Kamą, KOKIOS nieKlir vana> elektra ir toiletai į Town of 
šiandien nebėr. Pasinaudokite Lake. Bar- 
šituo atpigimu, ’ nes visas real »enas. 2 augštų mūrinis namas, pheno
estate Chicagoje UZ dvejeto rnė-(konstrukcijos, karštu vandeniu šildo- 
sių pakils kainoje, o žemė jūsų 
namams tokia kaip ši ir dabar I bargėnaT 
visur yra brangesnė negu čia. 
Nelaukite rytojaus, 
šiandien kol dar nevėlu.

Ateikite į Naujienų ofisą ir 
klauskite p. Jurgelionio, arba te
lefonu pasiskirkite laiką 

tymui lotų. Tel. Roosevelt

pinigais, pirmas morgičius $63,500 pusę kainos,
7% į 4 metus.

4714 W. 13 St., 2 augštų namas, 
sun parlorai, 5-5 kambarių, pečiumi 
šildomas, platus lotas, dideli kamba
riai, $3,000 pinigais.

E. E. C0WEN, Advokatas, 
900 Burnham Bldg. 
Phone State 3636.

PARSIDUODA 6716 akrų farma su 
visais gyvuliais ir mašinomis. Vis
kas yra prirengta kas reikalinga, ne 
skolos; 2 mylios iki miesto, ant žvy
ruoto kelio. Savininką matyti gali
ma nuo 6 iki 9 vai. vakarė, 8, 
ir 11 August.

JOHN RIPALIS, 
5800 So. Aberdeen St.

9, 10
nias, 33 pėdų lotas, 
rių flatai

1-5 ir 1-6 kamba-
Ekstra $15000

namas, cementi-

PARDAVIMUI 3 augštu namas,
gerame' nimui kambariai, 5 metu lysas, į!1"?1?8 f,°ras mūrinis, du florai me- 

, diniai. Yra gasas, elektra ir toile-bargenas.
Atsišaukite:

2862 W. 38th St.

tai, 1-5, 3-4 kambariai. Kaina 
$7500.00.

Atsišaukite
4623 So. Marshfield Avė.

tiktai

2 augštų medinis 
niu pamatu, 2-4 kambarių flatai, vi’-

$6200
nuo

I »y 1 • I | II1U pcllIJdVU, AcllirMclI

atSlsaUKlt kas moderniška. Didelis
bargenas už

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

pama- 
8500.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9;80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chlcaga. 
(kampa* 33-čios gat., 2-ros lubos) I 
- - ... — ./
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Biznio Apžvalga
Rašo Adv. Kl. Jurgelionis

NEGIRDETI ŽMOGŽUDŽIAI
(Loebas ir Leopoldas) Protoneurozai ir protoanalyza

\ ■---------------------------
Dr. Al. K. Š. Margelis.

Ar atpigs namai ir žemė?
Daugelis Naujienų skaitytojų 

kreipėsi į mus su klausimais 
apie namus ir žemę: ar apsimo
ka dabar pirkti namai ir žemė? 
ar atpigs namai ir ar labai at
pigs? ar nupuls rendos? ir t.t. 
Klausti šituos klausimus matyt 
ypač paskatina visiems matomas 
biznio nupuolimas, kurį dabar 
pergyvename.

Vienodo visiems atsitiki
mams atsakymo į šituos klausi
mus negali būti. O ir atsaky
mai, kokius galima duoti, su
prantama, yra tik spėjimas, 
nors patyrimo paremtais spėji
mais, bet visgi tik spėjimais.

Kad apskritai namai mies
tuose Amerikoje turėtų atpigti, 
apie tai man teko spėlioti ir ra
šyti dar pereitą vasarą. Vienok 
tas laukiamas atpigimas nebuvo 
apčiuopimai apsireiškęs iki šiol.

Tik šią valandą, kada kartu su 
visu bizniu apsistojo ir namų 
verslas, namai jau parduodama 
šiek tiek pigiau.

Bet; ar įvyks dar didesnis at
pigimas negu šią Vasarą? Tai 
sunku pasakyti. Gal būt kai- 
kuriose vietose, kur krizis la
biau prispaus namų savininkus, 
namai dar atpigs ir parsiduos 
kokia 10—20 procentų žemiau 
dabartinių kainų. Vienok reikia 
pastebėti štai kas: kada tik kur 
daugiau namai atpinga, tai ten 
prasideda smarkesnis namų pir
kimas ir namai tada ten vėl ne
užilgo pakįla kainoje. šiandie 
ir visur gali taip atsitikti! dėl 
bedarbės ir nusiminimo šią va
sarą ir šį rudenį žmonės mažai 
tepirks namų, tas prisidės prie 
namų atpigimo, namų atpigimas 
paragins namų pirkimą, o judė
jimui prasidėjus real estate sri- 
tyj namai vėl gali pakilti iki bu
vusių kainų.

Tai, ką čia sakau, reikėtų tai
kyti prie mažų gyvenamųjų na
mų — vieno, dviejų, trijų pa
gyvenimų. Nes šitokių namų to
kiuose miestuose kaip Chicago 
dar nėra perdaug, ir nėra per
daug didelio spaudimo jų kai
noms numušti. Pigesnių mažų 
namų ypatingai nėra perdaug, 
bet anaiptol jaučiasi didelė jų 
stoka. Visi tokių namų jieško 
ir randa tik su dideliu vargu. 
Galima spėti, kad dabar neužil
go turės prasidėti didelis ma
žesnių namų statymas ypač Chi- 
cagos priemiesčiuose. Tie kon- 
traktoriai, kurie mokės pasta
tyti pigiaus, neabejotinai turės 
didelio pasisekimo ir uždirbs 
daug pinigo.

Viena namų rųšis vienok jo
kiu budu rodos nebegalės išsi
laikyti dabartiniame brangume: 
—tai didieji apartamentiniai bu- 

dinkai. Viena, kad tokių, bu
dinki/ beveik visur yra perdaug 
pristatyta. Antra, kad jie yra 
įkainuoti neįmanomai augštai ir 
ta jų augšta kaina yra paremta 
ant nesvietiškai augštų rendų. 
Ir šitos rendos ir šitų budinkų 
kainos neužilgo turėtų žymiai 
pulti.

Iš lietuvių, žinoma, nedaug 
kas turi tokių budinkų. Kas tu
ri, tam bus sveika nuo jų atsi
kračius kuogreičiausia. šitokie 
budinkai dažniausia buvo pasta
tyti pinigais sukeltais iš parda
vimo taip vadinamų “gold” bo- 
nų. Legaliai tokių budinkų sa
vininkai retai kada yra pridėję 
savo pinigų ją pastatymui, o 
anaiptol dar iš bonų pardavimo 
dar esti jiems likusi šiokia to-. 
kia suma. Užtai dabar, kada} 
puls jų milžiniškų namų kai-l 
nos, ir neužteks rendų procen
tams išmokėti, nukentės tik vie
ni “gold” bonų pirkėjai. Jų in-j 

dėti į didžiųjų namų paskolas 
pinigai gal grįš, bet toli gražu 
ne visi ,kartais gali tik maža da
lelė jų telikti.

Taigi sutraukoje apie namų 
ir žemės atpigimą Amerikos 
miestuose išreikštoji čia nuo
monė yra sekama:

Dabar yra namų atpigimo lai
kas.

Mažieji gyvenamieji namai jei 
atpigs tai nedaug, o po atpigi
mui neužilgo gali vėl eiti bran
gy".

Rendos, ypač apartamentinių 
budinkų. turi eiti pigyn.

Apartamentinių budinkų kai
nos yra perdaug išpustos ir jos 
turės žymiai nupulti netolimoj 
ateityj. Bonų savininkai šiame 
atvėjyj galės nukentėti žymių 
nuostolių.

** ♦

Fanuos tikrai pirktines
Jeigu kas šiandien jieško bar- 

genų “real estate” biznyje, tai 
jų niekur kitur tiek nesuras 
kaip tarp išdirbtų farmų Illinois, 
Wisconsino ar Michigano valsti
jose.

Geros žemės kaina dabar nu
puolė iki žemiausio laipsnio. Yra 
farmų, kur arendoriai neišsimo- 
kėįę rendų išsikraustė, apleidę 
viską, ir žemės savininkai dabar 
parduotų tokias farmas už labai 
žema kaina.

Iš kitos pusės, dabar yra aiš
ku, kad blogieji laikai farme- 
riams jei dar nepraėjo, tai neuž
ilgo praeis. Bent ateityj matyt 
tik pagerėjimo laikas. Jau da
bar už kiaules gaunama kone 
dukart tiek, kiek buvo gaunama 
pusė metų atgal. Darbininkai 
miestuose jau skundžiasi dėl 
“pork-čepso” brangumo. Tas 
betgi reiškia didesnį pelną tai
meriams. Javai paskutiniu lai
ku taip-jau žymiai pakilo, ir 
farmeriaims pridavė vilties. Prie 
šitokių aplinkybių nebegalima 
laukti, kad žemė dar labiau at
pigtų. Anaiptol, reiktų tikėtis, 
kad dabar farmų žemė pradės 
eiti brangyn.

Taigi dabar yra tikrai farmų 
pirkimo laikas.

Farmas betgi ne kiekvienam 
patartina pirkti.

Tas tik išmintingai padarys 
pirkdamas farmą dabartinėmis 
pigiomis kainomis, kas yra pasi
ryžęs žiūrėti vien tik farmos biz
nio, dirbti po 16 valandų į die
ną ir tai su visu atsidėjimu, 
studijuoti farmeriavimą, pažin
ti savo žemę ir produktų pelnin
gumą. Nes tik toks žmogus ne 
tik gražiai pragyvens ant savo 
farmos, bet dar atidės ir skati
ko. Už savo sunkų darbą kaipo 
didžiausią atlyginimą jis turės 
savo neprigulmybę.

** ♦

Ar ilgai bus bloga?
Paskutiniais dvejais mėnesiais 

ekonominė padėtis kone visoj 
Amerikoj buvo didžiai pablogė
jus ir iš didelės dalies labai blo
ga pasilieka ir šiandien.

Prie pablogėjimo iš daugelio 
faktorių gal daugiausia prisidė
jo šitie:

Nesitaisanti Europos padė
tis ir stoka pinigų Vokietijoj; 
Užsidarymas daugelio anglies 
kasyklų, Illi/nois, Indiana, 
Ohio, West Virginia ir Ken- 
tucky valstijose;

Didelis nupuolimas plieno 
orderių ir sumažėjimas darbo 
plieno ir geležies centruose.

Sumažėjimas darbo dauge- 
lyj kitų pramonės šakų. j 
Išaugimas bedarbių skaičiaus 
visoj Amerikoj beveik iki 
dviejų milijonų žmonių.

Nesumažėjimas

algų privilegiruotuose ąmar 
tuose su skriauda kitų amatų 
darbininkams.

Nusiminimas ir netikrumas 
politikos prospektyvoj prieš 
prezidento rinkimus-

Neįstengimas farmerių už
simokėti skolas ir daugelio 
bankų (ypač vakaruose) 
bankrutijimas.
Nuo perdaug didelio biznio 

suklupimo Amerikoj šiuo laiku 
išsisaugota ačiū keletui aplin
kybių: viena, kad Amerika turi 
labai daug pinigų ir pinigai da
bar čia yra labiausia atpigę (bir
žoj buvo nupuolę iki l*/i į me
tus) ; antra, kad kaikurios pra
monės veikė ir veikia be jokios 
paliaubos. Iš tokių pramonių 
svarbiausios yra namų statymas 
ir automobilių gaminimas, šitos 
dvi pramonės savu keliu palaiko 
veikmėje daugelį kitų, kaip pa
vyzdžiui, plytų išdirbimą, ce
mento, medžių, elektros, stogų 
medžiagos, tairų, gazolino ir t.t. 
Labai veikliomis taip-jau yra 
pramonės: kepimo, gėrimų, bač
kų, stock-yardų, tabako.

Blogumas dar tebesitęsia, ir 
tikro dalykų pasigerinimo gal 
dar greit nesulauksime. Vienok 
jau ir dabar galima pastebėti 
ši u r— tu r pasitaisymas- štai 
šios savaitės Broadstreet’s per
žvalgoj pažymima, kad pirkliai 
Chicagoj ir vakaruose pradėjo 
jausties geriau, ypač kada pra
dėjo kilti javų kainos. Farme- 
riai sako pradedą net bankams 
mokėti senas skolas. x Pereitą 
savaitę daugiau darbo atsiradę 
ir plieno liejyklose. Kaikur at
sidarę užd'arytųę anglieą.kąsyk- 
los. Visas-gi Amerikos ekspor
tas šiuo pusmečiu padidėjęs pa
lyginant su pereitais metais. -

Padėtis Amerikoj dar spar
čiau pradėtų gerintis, jeigu 
greitu laiku butų galutinai pri
imtas Dawes planas Europoj 
ir Vokietija gautų iš Amerikos 
$200,000,000.

Lietuvos Koperacijos 
Bankas

Susilpnėjus kitiems Lietuvos 
bankams, Naujienos paskuti
niuoju laiku užmezgė artimus 
ryšius su augančiu ir nuolat 
stiprėjančiu Lietuvos banku — 
Lietuvos Koperacijos Banku- 
šis bankas jau dabar ryžtasi y 
pirmuosius Lietuvos bankus, o 
didelė ateitis neabejotinai pri
klauso jam, kadangi jis stovi 
priešakyje didelio Lietuvos ko- 
perativio biznio judėjimo.

Liepos 5 d. Lietuvoje buvo 
koperacijos šventė, ir dėl šitos 
šventės progos Lietuvos ilius
truotas laikraštis “Krivūlė” pa
talpino visų Koperacijos banko 
organizatorių ir veikėjų pavei
kslus ir paskelbė sekamą strai
psny:

“Sparčiai besivystant Lietu
voje kopė racijai ir apimant jai 
vis naujas šalies gyvenime sri
tis, augo ir didėjo koperacijos 
įstaigų operacijos, pasiekusios 
šimtų milijonų litų. Tokias ope
racijas galima buvo atlikti tik 
su bankų pagalba. Kad geriau 
ir pigiau atlikus koperatyvų 
bankinius reikalus 1920 metais 
buvo įkurtas Lietuvos Koperaci
jos Bankas, pasistatęs sau tiks
lu:

1. Pagelbėti sėkmingai plėto
tis ir stiprėti esantiems kopera- 
tyvams ir jų sąjungoms,

2. tverti naujus koperatyvus,
3. plėsti Lietuvoje kredito 

koperaciją (Taupmenų skolina
mąsias bendroves, liaudies ban
kus, ūkio kredito draugijas ir 
t-t.),

4. teikti plačiai liaudžiai, 
ypač ūkininkams, pigaus ir pri-

amatninkų einamo kredito,

(Tęsinys)
Protoanalyza (psychoanalyza)

Neperdaugiausiai metų atgal 
buvo manyta, kad žmogaus kū
nas yra gyva misterija, žinoma, 
reikėjo taip manyti todėl, kad 
ve bijotasi, taip sakant, per odą 
į kūną įeiti. Žiūrinėta, šiek 
tiek studijuota žmogaus kūnas 
iš viršaus, bet nič- nieko nedary
ta iš vidaus. Tik paskui jau pra
dėta į vidų įsikasti, vadinasi, 
per odą pereitą. Ir kasgi pasiro
dė? Misterijų žmogaus kūne vi
sai nesurasta. Storasta labai pai
ni ir įdomi mašina, tai ir viskas. 
Daug sužinota apie šitos maši
nos sudėtį (anatomija) taipgi i 
jos veikimą (fiziologija). Vė
liaus sužinota ir apie visokius 

' šitos mašinos sugedimus (pata- 
logija)-

Tas pats galas yra su žmo
gaus protu. Kaip per odą bijota
si į kūną įeiti, taip per sąmonę 
vis dar tebesibijoma į protą įei
ti. Per čiehis šimtmečius sky
rė mokslininką ir proto mecha
niką sąmonės misterijos. Sąmo
nė suprasta kokia tai dieviškąja 
“siela”, kurią žmogus buk visai 
negalįs analyzuoti. Bet dabar 
pamatyta, geriau sakant, patirp
ta, kad sąmonė visai nėra jokia 
misterija, kad tai yra gyvai fi
zinė veikiančios nervų sistemos 
manifestacija. Ir pradėta į žmo
gaus protą įeiti, jį nagrinėti, 
studijuoti, žodžiu sakant, teisy
bės ieškoti.

žmogaus nervų sistemos (itin 
centrinės dalies ir smagenų) 
veikimas išduoda'? tam tikrus 
rezultatus: pažinimas, jutimas, 
atvaizdai, jausmai, sąvokos, mi
ntijimas, sprendimas. Tai kuoai- 
Škiausias proto mechanikos vei
kimas ir šitokio veikimo pada
ras — protas.

Proto mechanikos veiksmai, 
kaip jau aukščiau įrodėme, gali 
iškrypti, gali nefunkcijuoti taip, 
kaip reikia. Tokis nenormalus 
proto mechanikos f unkci j avi
mas yra kuoaiškiausias proto- 
tenurozas, o šito viso mokslinis 
studijavimas yra taipgi kuoaiš- 
kiausia protoanalyza.

Taigi, kaip dabar žinome, 
protoanalyza reiškia žmogaus

5. greitai ir pigiai atlikti vi
sus koperatyvų ir plačios liau
dies bankinio pobūdžio reikalus.

Bankas pradėjo savo veikimą 
nuo mažo, bet turėdamas kaip 
koperatyvų, taip ir visuomenės 
pasitikėjimą ir paramą trijų 
metų laike, išaugo y didelę stip
rią organizaciją. šiandien jis 
jau užima žymią vietą Lietuvo
je kredito įstaigų tarpe ir telkia 
aplink savęs netik Lietuvos ko- 
peracija, bet ir jos ukininkiją.

Blanko kapitalai su narių at
sakomybe išaugo jau iki 3,000,- 
000 litų, narių skaičius peršoko 
150, 1923 metų apyvarta pasie
kė 36,000,000 litų, o šiais metais 
iki liepos mėn. Banko apyvarta 
siekia 40,000,000 litų.

Išaugus y didelę organizaciją 
Bankas buvo priverstas įsigyti 
Kaune savo ir kitų koperacijos 
įstaigų reikalams nuosavus na
mus, kurie dabar tapo perstatyti 
į “Lietuvos Koperacijos Rū
mus”.

Banko nariai gali būti ne tik 
koperatyvai ir jų sąjungos, bet 
ir savivaldybės bei visuomeni
ni ai—-kultūrinės organizaci j os” •

Kadangi Lietuvos Koperacijos 
Bankas šiandien jau stovi ant 
tvirtų pamatų ir musų įsitikini
mu yra puikiai vedamas, mes 
jau galime patarti Amerikos 
lietuviams pasidėti dalį savo pi
nigų Lietuvos Koperacijos Ban
ke. Bankas moka iki 8% už pa
dėtus jame pinigus.

—KL Jurgelionis. 

proto analyzavimą: į dalis išdės
tymą, nagrinėjimą, vadinasi, 
mokslinį studijavimą.

Neims daug laiko iki kiekvie
nas geras daktaras pamatys, 
kad protoanalyza yra baisiai 
svarbus daiktas žmonių gydy
me. Ir ateis laikas, kada į pro
tą bus nė biskį nemažiau domės 
kreipiama, kaip ir į kūną.

Tik nemenkas skirtumas yra 
tarp įmonių, kuriomis protą ir 
kūną reikia gydyti. Protą rei
kia gydyti švietimu (edukaci
ja). šitokis gydymas turi prasi
dėti kuoankščiausiai, kad jis ve 
butų grynu apsaugos gyoumu. 
O tai reiškia, kad reikia vaiką 
draugijai prirengti: padaryti jo 
protą tokiu, kad jis užaugęs 
lengvai galėtų prie gyvenimo 
aplinkybių prisitaikyti; kad jis 
nebūtų nenormaliu arba, kaip 
mes sakome, “bepročiu”. Ap- 
švieta turi padaryti vaiką tokiu, 
kad jis butų naudingas netik 
sau, bet ir visai draugijai, ku
rioje jis gimė, augo ir ligi mir
ties gyvens- Gyduolės ir kito
kias terapijos priemones reikia 
vartoti tik tada, kada delei tru
kumo apšvietos žmogus negali 
prie gyvenimo aplinkybių prisi
taikyti, vadinasi, atsiranda ja
me patalogijos žymių.

žmogaus protą analizuojant, 
reikia giliai įsikasti į jo praei
ties gyvenimą, reikia grynoje 
šviesoje pamatyti visa tai, kas 
jo pasąmony sukrauta tėra. Jau 
iš pirmesnių įrodymų juk žino
me, kad į žmogaus pasąmonį 
gąlima sukrauti labai gerų da
lykų, kurie toliau jo gyvenime 
gali būti tiktai gyva palaima, 
arba galima sukrauti ir blogų 
dalykų, kurie pasiliks tenais ne
tik niekam nederamu, bet ir 
kenksmingu kamšalu.

Tiktai apsistokime biskutį 
prie augančio vaiko. Kaip žino
me, jis turi instinktus, jis turi 
atsineštinius budo padėlius. Vi
sa tai sukrauta tėra jo pąsąmo- 
nyj. O tai nėra visai pasyve 
medžiaga. Ji veikia į vaiko są- 
manę ir jo proto gyvatą gali 
lengvai pakreipti į vieną ar ki
tą pusę.

Mes auklėjame vaiką, geriau 
sakant, mokiname jį, kaip per
galėti instinktus arba, da ge
riau sakant, kaip suinteligentin- 
ti jo instinktus. Jis išmoksta, 
vadinasi, netiktai supranta, 
bet ir atmintin visa tai susi
krauna. Vėliaus jis daug daly
kų užmiršta. Bet tai anaiptol 
nereiškia, kad ve tie dalykai, 
kurių *mes jį išmokinome, iš jo 
galvos visai išėjo. Ne! Jie su
sikraustė į jo pasąmony ir te
nais tuni. Neigi tas įsigytinis 
turtas yra visai pasyviu, vadi
nasi, glūdinčiu pasąmony, tar
tum, lyg ir miręs daiktas, šitie 
pasamony sukrauti dalykai daž
nai atsiliepia į žmogaus sąmonę 
ir todėl protinėje žmogaus gyva
toje gan didelių permainų pada
ryti gali. Pavyzdžiui, nusižu- 
džius poeto Grilljyarzer’o moti
nai, tartum, kad jam kas butų 
imte atėmęs talentą eiles rašyti. 
O kaip tik tada jis buvo Įpusė
jęs kurinį “Golden Fleece”. Bet 
vieną sykį pasitaikė taip, kad jis 
skambino piano sykiu su kita 
moterimi, ir skambino tą patį 
kavalką, kokį jis buvo skambi
nęs sykiu su savo motina kaip 
tik prieš jos mirtį. Jis ir vėl at
gavo galią eiles rašyti; lyg tai 
butų rodos jo pasąmonys atsida
ręs ir prislėgta talentą paliuo- 
savęs.

Tokių pavyzdžių tiek ir tiek 
turime, bet neigi čia imsi ir juos 
visus į laikraštinį raštą tesu- 
krausi. Tai stačiai negalimas 
daiktas. Imkime betgi vieną ki
tą iš paprasčiausių kasdieninio 
gyvenimo pavyzdžių. Štai: kiek 

vedusiųjų visai sugyventi nebe
gali, kiek kaimynų net ir susi
tikti nebenori, kiek tėvų pešasi 
su vaikais, vaikai su tėvais, etc., 
etc. O tai vis tik netikusio auk
lėjimo vaisiai, šituos žmones 
buvo galima išauginti, išauklėti 
taip, kad šitų draugijoj nepa
kenčiamų žymių juose beveik vi- 
vai nebūtų. Dabar, žinoma, yra 
tik viena išeitis: duoti jiems 
sveikds pamokas- Visų pir
miausiai reikia jų protas išana- 
lyzuoti, o paskui edukacijinę te
rapiją dėl jų nuskirti. Tik ste
bėtina, kaip tūkstančiai žmonių 
eina pas advokatą, eina į teis
mą, policijos ieško, kada ištikrų- 
jų pagelbėti jiems gali tiktai gi
laus mokslo daktaras. Ir ateis 
laikai, kuomet 99% tų darbų, 
kuriuos šiandie baisiai netiku
siai atlieka advokatai ir teisė
jai, atliks tie daktarai, kurie 
giliai J išstudijuoja netik žmo
gaus kūną, bet ir protą.

Ištikrųjų, šiandie neurozai 
gydoma visai ne iš to galo. Tik
tai persistatykite sau: prievar
ta bandoma proto iškrypėlius į 
tiesų kelią įstatyti! O juk mes 
gerai žinome, kad kur yra prie
varta, ten yra ir nuomonių var
žymas. Tačiaus visai nereikia 
žmonių nuomones varžyti, tik
tai reikia atatinkamas sąlygas 
ir sąjausmo pagalbą jiems duo
ti, kad ve jie turėtų galimybės 
savo nuomones sveikai ir pilnai 
išplėtoti. O tai reiškia, kad ne
reikia ant žmogaus nuomonės, 
tartum slogutis, užsigulti, bet 
reikia tiktai prilaikyti, pridabo
ti, kad jo nuomoniavimas tiesiu 
keliu eitų. Kas bandė tokį dar
bą dirbti, tai labai gerai žino, 
kaip su menka pagalba, bet liuo- 
sai vartojama, galima žmogui 
daug padėti, ir kaip su didele, 
bet priverstinai vartojama, ga
lima jam netik gero nepadaryti, 
bet atpenč daug blogo jame įgy
vendinti.

žmogaus kūnas ir protas eina 
tais jau pačiais grynai fiziniais 
principais, kaip ir kiekviena 
mechaninė mašina- 0 ar mes 
jau nebežinome, kad kiekviena 
mašina tik tada geriausiai dir
ba, kada ji yra lygsvaroj, vadi
nasi, nei leidžiama persmarkiai 
eiti, nei varžoma taip stipriai, 
kad negalėtų visai eiti. Taip 
yra su žmogum. Nereikia jį vi
sai palaidą laikyti, bet nereikia 
ir gyvu jungu pajungti. Čia rei
kia tik toms jėgoms padėti, ku
rios išlaiko lygsvarą. O kai 
žmoguje lygsvara bus, tada jis 
neturės tų trukumų, kurie nelei
džia jam atatinkamai prie drau
gijos aplinkybių prisitaikyti.

■ IV

KAS Iš LOEBO IR LEOPOLDO 
IŠEINA JUODVIEJŲ PROTĄ 

IŠANALIZAVUS?
Ką pirmiau šitame rašte aikš

tėn iškėlėme, tą viską galėsime 
dabar net ir labai gražiai sunau
doti. Ištikrųjų, tai mes tik ir 
rengėmės į darbą, kurį dabar 
imsime ir kaip reikia nudirbsi
me.

Atrodo, kad bene tik geriau
siai išeitų pradėjus nuo paveldė
jimo. Taigi taip ir padarysime- 
Ką šiuodu žmogžudžiu galėjo 

paveldėti? •
Šiuodu žmogžudžiu galėjo pa

veldėti, arba į šį svietą ateidami 
su savim atsinešti, net ir tokių 
savybių, kurios paskui stačiai 
baisiomis jų artimui virstų. Ar
ba jeigu juodu išsykio ir neturė
jo tokių ypatybių pilnai gatavų, 
na, tai paskum galėjo jas išsi
dirbti. Paveldėjimu juk nereiš
kiame ir tuos visus padėlius, 
kurie ytin yra atatinkamais pe
rais dirbtinėms ypatybėms susi
daryti.

Imant domėn jau gatavas 

paveldėtas savybes, reikia at
minti, kad šiuodu žmogžudžiu 
yra abudu žydai. O juk labai 
gerai žinome, kad žydai beveik 
išimtinai yra dideli egoistai. Sa
vy meilės jausmas juose labai 
puikiai išsivystęs. Jų ego in
stinktas ir šitą instinktą aikš
tėn iškeliantis motyvas, beabe- 
jo, yra kur kas tai stipresnis, 
negu kitų tautų žmonių. Pavyz
džiui, imkime lietuvio ego in
stinktiniai motyvai yra tik ny
kštukai prieš žydo ego instink
tinius motyvus- O tai reiškia, 
kad ve žydas daugiausiai gyve
na tik dėl savęs, vadinasi, rūpi
nasi tik savo gerove ir likimu. 
Kitų gerovė ir likimas jam rupi 
kuomažiausiai.

Žydų baisus egoizmas dar ir 
užtai reikia svarbiu daiktu lai
kyti, kad ve jis turi užpakaly 
savęs nemenkus pamatus, ge
riau sakant, priežastis. Juk tai 
aišku, kad žydai jau per daugelį 
šimtmečių yra svieto padaužo
mis. Jie jautėsi ir jaučiasi lyg 
ir tarp svetimųjų esą, lyg ir tai 
skriaudžiamais butų ar tam pa
našiai. Jų instinktai diena iš 
dienos verste verčiami buvo 
rūpestingai dirbti, kad va savo 
savininką palaikius. Be to, jiems 
gana dažnai su neprielankiomis 
gyvenimo aplinkybėmis besi
grumiant, turėjo netik jau esa
mieji instinktai-stiprėti ir didė
ti, bet ir nauji pasidaryti, — 
tai dirbtiniai instinktai. O vi
sa tai pagaliau išaugo į didelę 
jėgą, šita jėga vertė žydą netik 
tuolaikinai save palaikyti, bet ir 
iš kitur pasinaudoti- Čia, šalę 
savymeilės, atsistojo neapykan
ta. Ir ve, kaip visi gerai žino
me, kad paprastai žydai netik 
savim daugiausiai rūpinasi, bet 
ir kitų tautų žmonės neperge
riausiai pakenčia. Tai rodos, 
kad jie tik sau smagumo ieško
tų, o kitiems, tik skausmus teik
tų. Ką ir šiuodu žmogžudžiu 
kuopilniaiisioje šviesoje demons
travo.

Dirstelėkime, biskį į papras
čiausius gyvenimo atsitikimus. 
Kaip šiuodu žmogžudžiu suareš
tavo, tuoj aus žydai šoko ginti. 
Jie darė tai net tikrai žinodami, 
kad žmogžudžiai prisipažino. 
Stąčiai atsistebėti negalima, 
kaip vienas šitų žydukų gimi
naitis, kuris yra dideliu milijo- 
ninku, smarkiai prokuroro rei
kalavo, kad žmogžudžius tuoj 
paliuosuotų. Bet ve kaip tik 
jam pasakyta, kad žmogžudžiai 
ir jo giminaitės vaiką nužudyti 
buvo nusiskyrę, tada jis pabalo, 
ir išėjo- Matote, kas mano, tai 
brangu, o kas kito, — trauk jį 
velniai!

Tą rytą, kada žmogžudžius 
laikraščiai 'paskelbė, aš ginči- 
jausi su buriu žydų daktarų ir 
studentų. Stebėtina, kaip žydai 
abejojo ir savuosius gynė.

Sakykime, kaip sau norime, 
bet žydai egoizmu visus kitus 
žimones viršija.

Bet kas yra egoizmas? Apie 
tai jau pirmiau kalbėjome. Da
bar tik reikia visa tai čia pritai
kinti. Sakėme, kad egoizmas 
reiškia, jog žmogus esti ne tuo- 
mi, kuomi jis ištikrųjų yra, bet 
tuomi, kuomi jis mano esąs. O 
žydai, kaip ir visi žmonės, ištik
rųjų yra tokiais jau draugijos, 
arba būrio, nariai, kaip ir visi 
kiti. Tik jie ve mano, kad jie 
yra vertesniais, naudingesniais, 
išmintingesniais ir todėl turin
čiais daugiau privilegijų nei ki
ti. O jaučianties tokiais specia
liai privilegijuotais žmonėmis, 
žinomas daiktas, kad atsiranda 
nemenko noro daugiau teisių tu
rėti, o mažiau draugijinių parei
gų eiti, na, ir poniškiau gyventi*

Tik tokis žydų manymas jau 
yra dirbtiniu instinktų virtęs.

(Bus daugiau)
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LITERATŪRAS®
Naktinio teismo (Night Court) 

posėdžiai ėjo paprasta tvarka. 
Už aukšto stalo, panašų į alto
rių, sėdėjo teisėjas, klausė de- 
jtektivų pranešimus, greit skel
bė nuosprendį ir ėjo prie kito 
“prąsižengimo” nagrinėjimo. 

Teisybės mašina dirbo greit ir 
su pasitikėjimu.

Bylos, kurias nagrinėjo tas 
“teismas — ekspresas”, buvo 
gan vienodo pobūdžio: burtinin
kė be laisvų Jungtinių Valstijų 
leidimo išpranašavo dviem virė
jom, kad jiedvi greitu laiku iš
tekės ir abi .už senatorių; nusi
dažiusi mergina — be laisvų 
valstijų leidimo — siūlė savo 
kūnų pardavimui ant kampo še
štos avė. ir dvyliktos; gatvės; 
šoferis važiavo ne tuja gątves 
puse — tai jau ketvirta karta...

Teisėjas — gerai išsimiegojęš 
dienų — baudė burtininkę, pro
stitutę ir šoferį arba siuntė į 
kalėjimų, jeigu burtininkė netu
rėjo $500: 0o $250 už Jungtinių 
Valstijų senatorių.

Tačiau prasikaltėliai turėjo 
gynėjų. Jis gavo iš valdžios al
gų už ^gynimų tų žmonių, lygi
nai taip-pat kaip teisėjas už nu
teisimų tų pkčiy žmonių. Ir tei
sėjas ir gynėjas btivę, geri drau
gai ir kartu kolegijų baigė. Bet 
čia dėl valdžios prestižo ir pra
sikaltėlių gąsdinimo gynėjas sa
kė teisėjui!
H —Jūsų garbe. Your honor.

Tačiau jis ne kiek nesidrovė
jo užkelti kojų ant krėslo ir vi
sus gynė šabloniškai: visakame 
buvo kalti suirę prasikaltėlių 
nervai.

Buvo taipgi teismo sekreto
rius, lenkas, senai savo gimtinę 
pamiršęs. Jis sėdėjo ir rašė. O 
jeigu susidarydavo koki painia
va, jis pašnibždėdavo jaunam 
teisėjui į ausį, kas daryti.

Prie baliustrados, kuri atski
ria teismų nuo publikos, stovėjo 
sargas ir žiurėjo, kad publika 
nesikalbėtų. Publika į teismų su
sirinko savinga: nusiminusios 
storos moterys, nusiminę vokie
čiai, girti nuskurėliai. Ko jie į 
teismą ateidavo? Vieni — nuo 
bado... Kiti nuo neturėjimo kas 
veikti, treti, kad susišildžius... 
Tuo vėlyvu laiku visi kino teat
rai jau buvo uždaryti, ir kai ku
rie ateidavo realaus gyvenimo 
paveikslų pasižiūrėti. Visgi kino 
jiems labiau pasidabojo: išeina 
jausmingiau.

* * *
—Sekamas! — pareiškė teisė

jas, nubaudęs penkiais doleriais 
jaunuolį, kuris perdaug garsiai 
švilpė gatvėje.

Tvirtas detektivas, panašus j 
ristikų, įvedė negražia, sudžiu- 
vtįsių ir ne sulig mados apsiren
gusia moterį. Jai galėjo būti ko
kie 35 metai; plaukai apie smil
kinius jau buvo pražilę- Jos vei
das turėjo pikta išraiškų.

—Kame dalykas? — paklausė 
teisėjas, bandydamas iš pavir
šiaus įspėti jos prasižengimo po
būdį.

—Jūsų mylista, — pradėjo 
detektivas, -— jinai... — Burti
ninkė, — pamąstė teisėjas ir 
jau buvo besirengiąs plunksnų 
imta.

—Jūsų mylista, — tęsė dete
ktivas: — tų moterį aš sulai
kiau už nederamų pasielgimų.

“Nederamas pasielgimas” pa
prastai reiškė ne ką kitų, kaip 
tik “prostitucijų”.

Teisėjas nustebusiai pažvelgė 
į moterį. Ji visai nebuvo panaši 
į tat*. kurios užsiima... nederą1^ 
mu bųsiel&unu. Teisėjas pagal- 
vo j o kKas. tokių norės ?

—papasakokite, kaip tai^ įvy
ko, — tarė teisėjas ir pažiurėjo 
j gynėjų.

— Aš ėjau trečia avė-, pra
dėjo detektivas: — Aš atkrei

piau dėmesį į šių moterį. Ji ėjo 
pirmyn ir atgal be jokio mato
mo tikslo. Aš prisiartinau prie 
jos. Ji priėjo prie manęs ir 
pasiūlė eiti kartu su ja. Aš pa
klausiau: kiek? Ji atsakė: — 
visvien- Aš areštavau jų, jūsų 
mylista.

Kur tai įvyko? — paklausė 
teisėjas, nežinodamas ką išakyti. 
—Ant 12-tos gatvės ir trečios 
avė. kampo, — atsakė detekti
vas. • % . < , i X

Sekretorius pasilenkė ir ėmė 
ką tai teisėjui į ausį šnibždėti- 
Teisėjas klausėsi taip, tarsi jis 
visai nieko negirdėjo.

—Mes atidėsime šių bylų, — 
pareiškė jis.

Kaltinamųjų nuvedė į gretimų 
kambarį.

( Ir vėl prasidėjo sena istorija: 
burtininkė, šoferis, merginos...

Jau buvo gan vėlu, kuomet 
teisėjas atsiminė apie moterį 
nuo 3-čios avė. ir 12 gatvės.

—Jūsų mylista —prabilo sek
retorius: — vienas žmogus nori 
jų paimti laidui.

Teismo posėdis jau beveik 
buvo užbaigtas. Iš tiesų įėjo 
labai sudžiūvęs žmogus su aki
niais ir kalnierium, kuris jam 
buvo perdaug didelis.

Teisėjas pažvelgė į įėjusį.
—Jus norite jų laidui paimti? 
—Taip.
Jis kalba lenkiškai — įsimai

šė sekretorius, buvęs lenkas: 
—Jis blogai angliškai Raiba. Jis 
inžinierius.

—Hm... Inžinierius iš Lenki
jos, — sumurmėjo teisėjas: — 
vadinasi, jus apsiimate surasti 
jai darbų?

—Taip, — atsakė šaltai įėjil
sis: — Ji pirmų kartų buvo į 
gatvę išėjusi...

Teisėjas susimąstė. Gynėjas 
linkterėjo galva. Detektivas 
nusisuko, kad nematyti įstaty
mų laužymo. Moteris stovėjo 
paniurusi, žila, su žibančiomis 
akimis.

O jus žinote ta moterį? — 
paklausė teisėjas.

—žinoma- Tai mano pati. 
Tai aš pasiunčiau jų į gatvę. 
Mes tris dienas nevalgėme, — 
atsakė inžinierius.

K. Tetmajer

Lauretas
Sugrįžo iš jubiliejaus pokylio.
Peikiasdešimtis metų — pusę 

amžiaus rašė; lirinės poezijos, 
dramos, novelės, apysakos, didy
sis epas — štai vaisiai jo pusės 
amžiaus kuriamojo darbo. Savo 
garsui ir tautos garbei dirbo, 
tai ir tauta mokėjo jį pagerbti. 
Davė jam, ko galėjo: garbes, 
turto ir garbę. Senai išdžiuvę ir 
švieži, jubiliejaus laurų vaini
kai kabojo sienose, atminties 
knygos gulėjo ant stalo; paga
liau jam pagerbti suruošė pui
kių, iškilminga puotų, tauta, 
savo atstovų atstovaujama, su
sirinko prie stalo pasakyti jam: 
esi nusipelnęs, esi didelis. Užtat 
patenkintas ir išvargintas oraci
jomis, kuone septynių dešimtų 
metų senelis sėdėjo patogiame 
krėsle savo salione ir, žiūrėda
mas į ugnį, kuri kūrenosi seno
viškoj krosnyj, galvojo: gerai 
savo gyvenimų sunaudojau, ne 
tuščiai gyvenu.

Buvo jau vėlyva naktis, ir 
buvo labai tylu. Tuo tarpu se
nelis; ; krupteįėj o,? j o/, aukis ^pasie
kė tarytum kažin” koks>dejavi
mas... Nujautimas, ar kąį?.. Bet 
vėl okas ėmė dejuoti, pstskui pi* 
sigirdo taip šūkaujant, kad net 
ausį veria. Kažin kas atsitiko 
namuose apačioje.

Paskambino — niekas neat

ėjo. Matyt, pažadinti riksmo 
tarnai nubėgo apačion.

Senelis, neramus, ėmė vaikš
čioti po kambarį: dejavimai ir 
raudojimai aptilo, bet tuo pat 
metu pasigirdo vyriškų ir mote
riškų balsų klegėjimas. Negalė
jai suprasti, kas tenai darėsi. 
Ėmė nekantrauti ir erzintis, pa
galiau išėjo iš kambario. Ant 
laiptų sutiko savo tarną, kurs 
uždusęs ir, matyti, labai susiju
dinęs, sustojo šaukdamas:

—Mano šviesus pone! Kas te
nai atsitiko!..

—Kas? Sakyk! Aš kaip tiktai 
einu...

Tarnas pakėlė rankas, tartum 
norėdaimas jį sulaikyti, ir sušu
ko:

—Geriau tamsta, pone, neitu
me! ! Tenai lavonas!

Lavonas! ?
—Taip. Tasai stalius, kurs 

gyvena apačioje, turėjo dukterį. 
Mergaitė gal turėjo penkiolika 
metų ir buvo didelė girtuoklė. 
Vogdavo tėvui pinigus degtinei 
pirkti, visi tai žinojo, ir jisaft 
dažnai ja mušdavo. Šiandien ir
gi ėmė jų mušti, bet kad labai 
kankino, tai staliuvienė ėmė jų 
ginti. O jisai, iš to didelio pik
tumo, nustvėręs kirvį kaip voš 
žmonai, penčia į kaktų, ir užmu
šė. Jau jį suėmė. Tamsta neik 
tenai, daug valkatų prisirinkę, 
policija ir staliuvienės lavonas. 
Nesena buvo moterėlė, nei ketu
rių dešimtų metų neturėjo- Rei
kėjo to dabar, tik po tamstos 
jubiliejaus...

Senis poetą sugrįžo.
—Ar nurengti tamstų?
—Ne, eik sau. Aš noriu vie

nas palikti.
Tarnas išėjo.

* >•«
Atsisėdęs krėsle, kaip pirma, 

vėl ėmė žiūrėti į degančių kros
nyje ugnį. Pusė amžiaus darbo ., 
turtai... garbė... garsas.., Atsi
minė jisai vieno kalbėtojo žo
džius, kurs jam pagerbti laikė 
prakalba: garbingasai jubiliatas 
ir laureatas pusę amžiaus dirbo 
didelihusiu pasišventimu, išsiža
dėdamas savęs visuomenei...

Prieš dvi valandas tie žodžiai 
gal maloniai glostė senelio tuš
tuma ir ambicija, o dabar, juos 
atsiminęs, kuone sušuko: tai 
netiesa! tai melas! Dirbau tik 
sau, savo naudai, ir malonumui 
tos saujalės, kuri vadinasi privi
legijuotaisiais.

Pasimėgę studentai mokėsi 
atmintinai brikas, histerikės 
verkė, skaitydamos apysakas ir 
alpd ložose per dramų vaidini
mus, seniai profesoriai ir kele
tas išauklėtų diletantų gėrėjosi 
epopėja, jis tai žinojo už tai 
jam iškėlė jubiliejų, pagerbė 
jį, pavadino šalies garbe, jos 
ramsčiu, jos pryšakiu, pagraži
nimu ir pamatu.

Bet tenai, į pamatus, apačion, 
į rūsius tenai jisai niekados ne
nusileisdavo. Aristokratas pa
linkimo, jis tiktai buduaruose ir 
galionuose lankėsi ir nieku dau
giau nebesirūpino, kaip tiktai 
garbės ir gyvenimo patogumų 
įsigyti. Ir tas vadinasi pusė 
amžiaus darbo visuomenės nau
dai didžiausiu pasišventimu ir 
aukščiausiu savęs atsižadėjimu. 
Iš tikrųjų, teisybė!..

Taip, gamta apdovanojo jį ne
paprastu talentu, gal net geni
jų; Dievas žino, ką galėjo pada
ryti, o padarė — ką? Sujudino 
kelių ar gal keliolikos tūkstan
čių žmonių nervus. O tie mili
jonai, tie didžiuliai milijonai?

Jie iš jo darbo, arba dovanų, 
kurių jam davė gamta, nieko 
daugiau neturėjo. Su savo sme- 
genų sViesa/ su, sąyo myytimv' ir 
žodžiu jisai niekados nenusileis
davo tenai į apačia, į rūsius.

Vadino jį “dvasios „apaštalu” 
—iš tikrųjų teisingai! Tėriai rei
kėjo eiti, minioms Kristų nešti, 
jeigu jo butą dvasios apaštalo.

Po jo kojomis tenai, apačioje,

kažin kas darėsi, bet jis nesitei
kė to matyti: jisai tam buvo 
per garsingas, per puikus, per 
didus* Iš tikrųjų, taip, jis kure 
tiems, kurie jį šampąnu priim
davo ir sodindavo į pirmas vie
tas; pirmiausia rašė dideliems 
ponams ir turtingiems prasisie- 
kėliams. Taip, taip, ne kartą 
mintys, kurios jam ateidavo į 
galvą, nuvydavo, lakštus, kurie 
patys jam pasirašydavo, į pinti
nę įmesdavo, kad neįsipyktų tai 
sferai, kurioje gyveno. Buvo 
apaštalas, taip, bet savo paties 
naudai...

Kai ten, apačioje, rusyse, 
skurdas piovė minias^ kaip vė
žys, o pikti darbai, nusikaltimai, 
jų neatstojanii palydovai, kuo 
biauriausįas orgijas išdarinėjo: 
jisai ramiausiai eiliavo savo 
gražiai įrengtam kabinete alek- 
sanrinas, nikė puikiame salione 
gerus cigarus, arba laukė savo 
ložoje featro publikos plojimų ir 
oracijų. štai jo apaštalavimo 
darbai, jo teisė tam titului.

Kadaisia, dar jam jaunam 
esant, prieš keliasdešimtis metų, 
jo draugas, seniai miręs daili
ninkas, buvo nupiešęs Kristų, 
kurs, linkdamas po sunkia kry
žiaus našta eidamas iš Golgotą, 
dar surado savyje gana pajėgų 
paduoti laisvą ranką parstum- 
tam Romos kareivio seneliui iš 
minios* Apie tą paveikslą daug 
tada kalbėjo. Dailininkas sten
gėsi padaryti, nupiešti Kristaus 
veidą tokį, kad jame butų žy
mu neapsakolmas savo kančios 
pamiršimas ir begaline užuojau
ta. Nuostabiai susipynus įspū
džiams — tas paveikslas, apie 
kurį poetą jau keliasdešimts me
tų negalvojo, dabar staiga atsi
stojo tarytum gyvas jo atmin
tyje.

Užsidengė rankomis veidą ir 
galvą palenkė ant krutinės. Jam 
rodėsi, kad tasai Kristus su iš
tiesta parstumtam seneliui ran
ka žiuri į jį iš ano paveikslo su 
priekaištu... Juk jis nieko ant 
pečių nenešė, o tačiau niekam 
rankos nepadavė! Jokia nelaimė 
jam negrasė, o jisai tik save at
mine...

Ir visas jo gyvenimas, ta pusė 
amžiaus darbo ir triumfas, jam 
pasirodė toks bergždžias toks 
tuščias, taip veltui sudarkytas...

Ir reikėjo net tokio balsaus 
fakto jam iš to egoistiško miego 
pakelti?... Ir kodėl jisai taip vė
lai iš jo atbunda?.*.

Pajuto pasibiaurėjimą savimi, 
savo paties siela. Visa jo filoso
fija, paremta būtinumo teise, 
kurs nepripažįsta kaltės ir nuo
pelnų, sugriuvo, — pasijuto kal- 
■tas.

Turėjo noro visus tuos vaini
kus atminties knygas ir bran
gias dovanas išmėtyti pro langą, 
■varu stūmė iš galvos visus atsi
minimus tų asmenų, kurie buvo 
susirinkę jo pagerbti pusės am
žiaus jubiliejaus dieną.

—Kodėl, — kartojo,
gi tą šios dienos vakarą prie sta
lo nesugedo ana staliaus šeimy
nėlė paskaityti knygos, kurią aš 
jiems parašiau, o kuri Jiems 
Kristų nešė...-

Ir pajuto tokį pasibiaurėjimą 
savimi, pasijuto taip kaltas, jog 
visas ligtolinis gyvenimas jam 
pasirodė niekingas.*. Bet pradėti 
naujai gyventi jau buvo per vė
lu.
[“T. V-ras”] Vertė S. Zarackas.
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kodėl

Į kalną augščiausį, 
bet ne—į dangų, 
bet ne — į berybę 
kyja,i kyla? aušiipė, 
o ddiHiVriitavrinč 'V 
siekia į ^4ybę, 
į žemės angas, 
į angas praviras. ?
Bet ne—čia sapnas 
tikrumoje nieko, 
nieko ir berybė.

1924*

! Prie mažos krautuvėlės rin-
■kosfl priemiesčįa gyventojai: 
nuskarę seniai ir apstyrę bobos. 
Kiekvienas prislinkusis prie bū
rio įsiklauso jų kalbos ir tik 
supratęs visą dalykų stovį, pra
deda apgraibomis savo mintis 
reikšti. Boba gi priėjusi nesi
klauso, bet grūdasi į patį vidu
rį susirinkusiųjų ir čia pat pra
deda keikti, kitus mokyti.

Šiandien prie mažos priemies
čio krautuvėlės, durų kabėjo už
rašas, parodalitis kainų pakili
mą* Kiekvienas •* praeidamas 
^perskaito, patrina, ąkįs, da'r kar
atą perskaito ir tik tada eina at- 
!gial į susirinkusiųjų burį^,Būrys 
įauga, juda. Krautuvninkui per
eina šiurpuliai, iškišęs galvą pa
žiūri į žmones ir vėl užsidaro 
tuščioje krautuvėje. ’ ■

Labiausiai pabrango miltai. 
Kol brango alus, cukrus arba 
kitos prekės, tai nekėlė triukš
mo, tiktai retkarčiais padejuo
davo r tuo viskas baigdavosi* 
Pabrangus miltams sumišo prie
miestis. Per trumpą laiką jau 
kiekviena virėja žinojo kainas, 
užtai dar didesnis būrys Susi
rinko. čia atsirado greitas po
nas, kuris žmonėms 
dar baisesnes kainas, 
biau judėjo žmonės, 
tarškė, verkė. Pravažiuodami 
greiti vežėjai sustabdydavo ark
lius, apsidairę į minią vėl leido
si tolyn* Tol rinkosi, kol krau- 
tuvninkas vakare pakabino ant 
durų dar didesnes kainas. Vienu 
akymirksniu visi nutilo jr pra
dėjo skirstyti...

1924 VI. 18*

įkalbėjo
Dar la- 

Judėjo,

L. Skabeika—Miško Aidas

Dainiaus Puota
Naktis.
Amžinoji naktis
Nors pinas vainikais
Sapnai ir viltis,
Nors ir šypsos dangaus glu

dumą.
Naktis.
Paslaptinga naktis, 
Nors ir žėri kibirkštis, 
Nors krutinę samanotą 
Glosto sapnas—lūkesys* 
Bet su aušra sidabruota. 
Aš stabams pasaulio gyvo 
Dar surengsiu nesapnuotų 
žaibų, audrų ir vilyčių 
Šaunių puotų. 
Saule mano!
Tau parengsiu eleksiro 
Iš dievų pasaulio
Ir prabilsiu dainų Dainą,— 
Dainą jausmo tyro.
Tad į puotą 
Tu atskrisi 
žąibų vilyčioms šarvuota 
Ir užminga šypsena 
Tu paplisi
Po gėlėtą žemės slėnį, 

t Kad su audra,
Su daina
Lenktum taurę tau žadėtą. 
Tau gi, žeme šypulinga, 
Skirsiu grakščią nuodų gėlę, 
Kad su kerštu 
Ir vilyčioms
Sutirpdyčiau tavo širdį 
Savo gėloj.
O tu, saule spindulėta, 
Tad gaivinsi— 
Laimėn pinai
Dainiaus širdį numylėtą* 

Šiauliai, 16-VI-23.

Jau
Gėlės žydi, mirga, kvepia;* 
Čiulba linksmas vyturys, 
Tik iš tolimos šalelės 
Dar lig šiol negrįžta jis.
Ei, jus vėjai, skrajūnėliai, 
Man paporykit, iš kUiųy*^, 
Turiu laukti bernužėlio 
Kautis jojusio svetur?

M

u *
/ ■ (V

Jaunystei
u; i' LH

žiežirbos

Ir nudulkino miškan.
Vien tik ašarų upeliai
Bepaliko vargšei man !..

•V *

t
Tu, jaunyste, gėlėm pinta, 
Tarki žodį vargo miniai, 
Kur pasauliui laimė švinta? 
Kur jo himnai rytmetiniai?

Tu išverski vargo minią 
Į Saulėtąjį Rytojų, 
Kad su džiaugsmu begaliniu 
Ji sutiktų žemės rojų.

Tau, jaunystė,' yį*^ ■Skirta 
Meilės liepsha užsidegti 

į Ir su. vįlčia, įyąlia tvirta 
į Rausvo Ryto buitį sekti.
I
j .4 h* .•

į Tad krutinės jaunos, tvirtos, 
! Meilės liepsna suliepsnokit

Ir su vėliavų milionais
I rytojų minias mokit.

Simas Bakšys.

Grėbėja
žiba rasos sidabrinės
Ant gėlių žiedų
Širdis veržias iš krutinės
Liepsnos—iš veidų...

Aš dainuoju su paukšteliais
Rytmečio dainas,
Skleidžiu džiaugsmą su žiede

liais
Ištisas dienas.

Kada bundančios gėk 
Prausias rasose,#<$^ 
Linksmos šienpiovių 
Skamba lankose,

dainelės

Aš savajam bernužėliui
Piovejui lankų,
Tam raibajam sakalėliui 
žemuogių renku.

Ir ateidama sklaidyti
Šieno pradalgių,
Atnešu savam berneliui
Saują žemuogių.

[,rJn.”]

. *

Paniuro uolos 
ant kranto jurų 
blizgėjo auksu, — 
aš šviesą šauksiu 
jeigu paniurę 
sustingtų uolos.

žvaigdžių septynios 
dangų nužėrė — 
žemę uoluotą, 
jeigu viliotų 
saulę panėręs 
įžengčiau plynėm

Sustok bakūžėj 
kur čia lelijos 
snaudžia aplinkui, 
įžvelgę linkuj 
žemės lelijų 
priimk meilužį.

šiaurys.

i * • -5 ____________» - ■ -

Niekas taip gerai neapsimo-
'kar kaip taika. — Lordas Blyth.

Artinasi gadynė, kada moky
klos mokytojas pamatys, kad 
jis yra svarbiausias žmogus pa
saulyje.

Nesvarbu ką žmonės daro ret
karčiais, svarbu ką jie daro nuo
latos. — Dr. L. Williams.

Vokietijos šauksmas “Hoch, 
der Kaizer!” persimainė į “Die
ve, išgelbėk markę!”

Pasak tyrinėtojų, chiniečiai, 
kaipo rasė, yra teisingiausi žmo
nės pasauly. Chinijos abelna pa
dėtis patvirtina šitokį pareiški
mą.

■>"??'...... ..... . —-----------------------------

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikata. 

9

DĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnėjurtų 
Ir stokos apetito vartok

SEVERĄ’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
tyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veiko
mis.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Akinių pritaisymo mene
20 metę prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU 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 voką?
Ar turit katarakta?
Ar turi žvairas akis?

John 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 r no 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimam ligonių

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

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

RESURSAI
Paskola* ir discountai ........................................
Overdraftai ...................... ■.............  ”...
L V. Valdžios Investmentai ..........................

Rankos namas, rakandai ir įrengimai.........
Pųiigąi ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai ................ ..................... ....

■ T -in vctiLiilciiLcil ...............
Municipaliai ir Korporacijų Bonai

Capital atakas .......
Surplus .....................

- ac&Lrntai ....
NeiŽmokėti
Bilos apmokamos A:

^■Depozitų .................

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

ATSAKOMYBĖ

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

$4,613,316.18

$ 200,000.00 
... 100,000.00 
... 106.457.70 
.... 26,751.40 
..... '4,080.50 
.... 32,500*00 
4,144.576t58

C....... .
••••♦••••••••••••••••••••••••e*.

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

.........

Viao ats^kOm-ybių$4.613,316.18

A STATE SAVTNGS BANK
Įsteigta 1891 Inlopoi
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FIZIKA
(Iš prof. K. Sleževičiaus paskai

tos Liauti. Universit. Šan
čiuose) *

I.
Pats žodis Fizika yra kilęs iŠ 

graikų kalbos. Jų kalboj Fysis 
reiškia gamtą. Fizika ir yra mo
kslas apie gamtą. Gamtos moks
las seniau žmonėms buvo koks 
tai nepaprastas, paslaptingas, 
dieviškos reikšmės. Sakydavo, 
kad tai yra nepaprastos jėgos, 
Dievo valia ir t. t. Visi tie reiš
kiniai' sukeldavo ypatingų nesu
prantamų jausmų. J visus sukel
tuosius juose pačiuose klausi
mus būdavo gana sunku atsaky
ti* „ • •*

Pavyzdžiui, dabar visi žino, 
kad žemė yra apvali, panaši į 
didelį apvalų rutulį. Anais gi 
laikais tai atrodė didžiausi ste
buklai. žmonės tada vaizduodar 
vosi žemę esant lygią ir stovin
čią vietoj, gi aplinkui vandenys 
buvę žemes kraštas, kitaip sa
kant, žemės pabaiga. Pačią gi 
žemę vaizdavosi plūduriuojančią 
vandeny.

Saulę vaizdavosi, gana ilgą lai
ką.' Tdda kilo mintis, kad žemė 
yra. iiut. stuiJjiij, kurie jjį larlcij.

Galvodami,'1* ka;p laikosi, ptv- 
galiau, tie stulpai, *:«pęieita prie 
išvados, kad žuvys tmt~ savų uo
degų tuos stulpus laikančios.^51'

Iš tikrųjų gi kas yra toji že
mė, kas jos viduriuose yra ir 
Šiandien dar nėra galutinai iš
tirta, ir šiandien dar nėra galu
tinai žinoma. Vieni sako, kad 
žemės viduriuose yra labai karš
ta kiti gi visai atbulai — šalta, 
arba kieta ir tt* . . .

Ir šiandie dar turime begales 
klausimų, į kuriuos negalime at
sakyti. Gal dėl to tiek jų yra, 
kad nevisi stengiamės nagrinėti 
juos, tyrinėti, kelti aikštėn. Pas 
mus era to noro ką nors veikti. 
Tą musų norą atėmė gal tėvai, 
mokyklos indiferentiškumas 
(kaip yra taip ir turi būti).

Pas kiekvieną mažą vaiką ky
la daug klausimų. Jis nuolatos 
klausia, visa kuo įdomaujasi. 
Tėvams visi tie jo klausimai į- 
grysta ir, pagaliau, vieną kitą 
kartą dar atsakę, patenkinę vai
ko įdomavimasi, užpyksta ir nu
tildo. Vaikui gi labai įdomus, 
mums jau rodos suprantami ir 
gerai žinomi dalykai, todėl jis 
apie juos ir klausia. Labai daž
nai galima išgirsti vaikuš klau
sinėjant dėl ko žolė auga, dėl ko 
saulė šviečia ir t* t. Tėvams visi 
tie klausimai pasirodo neįdo
mus, nereikalingi, žinoma, vai
kas, negavęs atsakymo vieną ki
tą kartą, daugiau neklaus, nors 
ir kad ateity sutinka iš tikrųjų 
įdomiu dalyką, jį taip sau pralei
džia, manydamas, kad tai jam 
apie tai neįdomu ir jis neturi 
apie jį rūpintis.

Dabar žmonės domisi kas de
dasi ant mėnulio, žvaigždžių, 
planetų ir tt. Stengiasi sužino
ti tolimus daiktus. Tuo tarpu 
gi visai užmiršta apie gamtą, 
apie visus tuos daiktus, ką kas
dien mes sutinkame, su kuo nuo
latos tenka susidurti. Juk kiek 
dar mums klausimų yra! Jie vi
si reikalauja atsakymo. Telegra
fas, telefonas, dabar jau ir ra- 
dio ir dar kiti dalykai mums da
bar jau, rodos, paprasta — taip 
turi būti. Mums rodos, kad mes 
visa tai jau gerai pažįstame.

Bet iš tikrųjų pažvelgę, pa
stebėsime visai ką kita* Ypač 
daug atsakymų dar reikia į 
gamtos plausimus.

Seniau gamta buvo skaitoma 
gapa plati moksloz dalįs. 'ĮįjjJkui 
bėgant ir mo|tąfui>; toĮjĮįdėjant ir’ 
plečiantis, t p > melstas tapo-su-: 
sįirstytas smulkiau* Pitmią^sia- 
nuo gamtos atskirta?astrondmi- 
ja’i (dangaus kūnų mokslas, mo
kslas, apie žvaigždes). Vėliau ta
po atskirta zoologija, anatomi- 
• _ --------+4*

Atsidalinus chimijai, lieka fi
zika.

Gamtoj rasime taip pat bota
nikų (mokslą apie augalus ir dar 
daugiau).

Dabar klausimas: kas gi, pa
galiau, toji gamta? Gamta yra 
visa tai, ką mes matome: namai, 
medžiai, įvairių įvairiausi auga
lai ir t. t* Trumpiau sakant, visa 
tai, ką mes matome, kas mus 
apsupa — ir yra gamta. ,

Bet visa tai juda, eina, kruta, 
bėga, krinta, kalba... visa tai išo
rinio pasaulio reiškiniai (yra du 
pasauliai tas kas ne manyje, o 
mitras — kas yra žmogaus vidu
je).

Visus tuos reiškinius mes ga
lime sužinoti savo penkiais kū
no pajautimais (iš tikrųjų yra 
šeši). Pirmas — palytėjimas — 
lietimasis. (Mes paliečiam, pav., 
pirštais stalą), antras matymas
— regėjimas (visa tai, ką aki
mis matome), trečias — klausa
— girdėjimas (visa tai, ką gir
dime ausimis), ketvirtas — 
uoslė — suuodimas (visa tai, ką 
suuodžiame nosimi), penktas— 
skonis (liežuviu suprantame 
skonį — saldus, kartus, rukštus, 
sui'us ir tt.) Visais šiais pajau
timais mes pažinsime išorinį 
pasaulį.
į/ Jei, pav*, pakelsime, kėdę — ji 
sunki. Iš šių penKių pojūčių nė 
vieno mes čia nepritaikysime. 
Tada mums kaip tik ir yra rei
kalingas dar vienas sunkumo, 
pojūtis.

Fizika yra išorinio pasaulio 
mokslas, mes joje turėjime vi
sus šešis kūno pajautimus.

Sušvilpia — išgirstame gar
są, iššovė taip pat. Vien j tą 
vieną garsą — iššovė — kiek 
mes klausimų galime rasti: 
vienam bus įdomu kas šovė, ki
tam iš kokio šautuvo, trečiam iš 
ko tas parakas susideda ir tt. 
£tai mes ir turime visą eilę tik 
dėl vieno mažo garselio, klausi
mų. Kiekvienam savaip rupi tie 
klausimai, kiekvienas savaip 
sprendžia apie juos* Kiekvienas 
nori suprasti: kas? dėl ko? 
kaip ?

Fizikos mokslui nerupi: ar iš 
revolverio ar iš šautuvo ar pa
trankos iššovė. Jai rupi tik tiek, 
kad įvyko garso šaltinis, o mes 
jį girdime, tai ir rupi dėl ko tas 
gaivas iš tos vietos atėjo į mus 
ausį, kas jį atvedė. Toliau kur 
jis dingo, kas su juo atsitiko — 
fizikai taip pat nerupi.

šviesa, fizikui svarbu tik ko
du budu ji nuo to daikto iki 
mano akiai daėjo*

XVI-XVII šimtmety anglų 
mokslininkas Nevvtonas atiden
gė didelę fizikos paslaptį sėdė
damas savo sode ir pamatęs 
crintant obuolį nuo medžio že
myn. Jam kilo klausimas dėl ko 
tas obuolys krinta ant žemės, o 
ne aukštyn. Paskui jis pradėjo 
tyrinėti, dėl ko mes nuo žemės 
nenušokam. Juk žeme apvali ir 
taip smarkiai sukasi. \

Visa eilė reiškinių: kokiu bu
du šilima nuo krosnies ar nuo 
saulės daeina į mus ir tt.

Mes turime plačią klausimų 
eilę, kuriuos fizika ir nagrinėja.

Fizikoje turime skyrių me
chaniką. Pats žodis graikų kal
boj reiškia gudrybė* Iš mechani
kos pasidarė žodis mašina. Jos 
dalys juda — judesiai.

Pirm, negu kalbėti apie jude
sius, reikia grįžti prie gamtos. 
Gamtą sudaro daiktai, čia mes 
nekalbėsime apie tokius daiktus, 
curių negalime pažinti šešiais

•mno-s pajautiryais., Jeigu pasta
tai įklausimą, kaį-yra'’ dc^ra/bai- 
pė/męilė — fizikoj /aišku,}aįie 
4įai nekalbėsim. -

* Fiz ibiai daiktai -r-!
■»' / “Vfty

Jkunai (pa-

erdve) dalį. Pagrindinis ir 1- 
inas reiškinys, tai vienu Ir tuo 
pačiu laiku negali užimti tos pa
čios vietos. Jei, pav*, stovi raša
linė, ant stalo, tai jau kitas 
daiktas toj pačioj vietoj ir tuo 
pačiu laiku negalės būti. Jį pa- 
slinkus kitur, tada tik mes galė
tume padėti kitą daiktą į jo vie
tą. Toji savybė vadinasi nelai- 
du mas.

Toliau nagrinėdami fiziką, tu
rime kiek pasikalbėti ir apie 
matus, saikus. Kaip žmonės iš
moko matuoti?

šis klausimas yra gana įdo
mus, ir manau, jis reikia dau
giau pažinti. Lietuvoje matų 
rasime įvairių įvairiausių rūšių 
tiek ir tiek, čia mes galime sta
tyti klausimą, iš kur visi tie ma
tai ir saikai atsirado. Jeigu, sa
kysime visi matai kur nors žu
vo ir kokiu nors budu liko tik 
du. Bet sulyginę pamatom, kad 
vienas jų kiek ilgesnis arba di
desnis, kitas gi trumpesnis — 
mažesnis. Kas tada mumis lieka 
daryti. Kuriuo mums tenka ti
kėti. Taigi, kad tokių atsitiki
mų neįvyktų, reikia surasti to
kį pastovų daiktą gamtoj, kuris 
nekitėtų. žmonėse yra paprotys 
matuoti kūno dalimis* Dabarti
nis anglų jardas (yard) ilgio ar
ti metro, kuris dabar yra ffana 
plačiai visoje Anglijoje ir anglų 
apgyventose vietose vartojamas. 
Išrastas 1101 metais. Anglų ka
raliaus Henriko L Jis pasakė, 
kad tasai matas yra jo rankos 
ilgumas. Bet gamtoj vieni išlo
šia, kiti pralošia. Taip ir čia. 
Jeigu kiekvienas butų matavęs 
savo ranka, tai, žinoma, ilgis 
butų nepastovus. Tada vieni 
praloštų, kiti išloštų pirkdami 
arba parduodami* Vėliau tas 
pats jardas pritaikintas prie 
laikrodžio švytuoklės. Tą jie su
tvarkė taip: tam tikro ilgumo 
laikrodžio švytuoklė iš vieno iki 
kitam kraštui turi sušvytuoti 
per sekundą tam tikrą ilgumą. 
Tas ilgumas ir yra jardas. 1760 
jardų = 1 anglų myliai ( dau
giau negu ll/2 kilometro). Toji 
mylia ir dabar yra vadinama 
jurų mylia.

Prancūzijoje matų pagrindas 
buvo pie de roa (pėda). Tai bu
vo prancūzų karaliaus Liudo 
XIII kojos pėdos ilgumas.

Rusijoje įvesta aršinas nuo 
kurio ir dabar mums gana sun
ku atprasti.

Visi šie matai reiškia tam 
tikrą ilgumą. Bet kada tekdavo 
nuolatos susidurti vienai valsty
bei su kita, matų nevienodumas 
iškėlė reikalą stengtis juos su
vienodinti.

Tada Prancūzija nutarė pada
ryti didelę ekspediciją žemei iš
matuoti, Reikia pasakyti, kad 
darbas buvo nepaprastas ir ga
na sunkus. Jį atliko 1791 me
tais. Toje ekspedicijoje dalyva
vo beveik visos pasaulio valsty
bes ir, žinoma, visi stengėsi tai 
atlikti kuoteisingiausiai.

žemę — meridijaną, einant, 
pro Paryžių nuo poliaus (ašiga
lio) išmatavo iki ekvatoriaus 
(išmatavo % dalį žemės) ir ga
vo tą ilgį, kokį padauginę da
bartinį metrą 40,000,000 kartų 
gautume. Trumpiau pasakius 
metras yra keturiasdešimt mili
joninė dalis to žemės meridija- 
no, kuris eina pro Paryžių. Tą 
savo išmatavimą pakartojo ir 
radę mažą klaidelę, patikrinę, 
pagamino tokį visaip paplokščią 
metalo ilgį — metrą iš platinos 
ir eridės. Mat kitų metalų ga
minti dėl to negamino, kad jie 
kaisdami (karštėdami) plečiasi, 
šaldami traukiasi. Šių gi meta-
lų, vienas kasdamas plečia^i-- 
;didėja,;y kitas traukiasi ;niąžŠ- 
ja. Tokiu budu tas metras — 
originalas yra visada lygus.’ Jis 
ir 'dabar yra Paryžiuj e laikomas

prastai .'fizikoj priimta vadinti 
visus daiktus kūnais) yra toki 
idaijdai, kurie užima tam tikrą 
ardvic fviaA. tai ka matome vra

po stiklais ir nuolat prie tam 
tikros temperatūros (oro at
mainos, karščio, šalčio). To met
ro kopijos yra išdalintos vi-

soms valstybėms, kurios kas 
kelinti metai tikrina su origina
lu. Originalas yra taip daboj iv- 
mas, kad ant jo nei dulkelė nei 
plaukelis neužpultų, ar priliptų, 
nes nuo to jo ilgumas gali par 
sikeisti.

Metras yra padalintas į de
šimtį dalių: toji dalis pavadinta 
decimetras; dešimtoji decimetro 
dalis — centimetras, o dešimtoji 
centimetro dalis — milimetras*

šie vardai paimti iš lotynų 
kalbos.

Matas, dešimtį kartų už met
rą didesnis pavadintas dekamet- 
ras, 10 dekametrų — hektomet- 
ras, 10 hektometrų—kilometras.

Praktikoj daugiausia vartoja
mi centimetras, metras ir kilo* 
metras.

Svorio saikai taip pat. Paimta 
kvadratinis centimetras (disti
liuoto (išvirinto gryno be jokių 
priemaišų) vandens ir pasveras. 
Tasai svoris pavadintas gramas. 
Tai yra maždaug 10—12 lašų 
vandens, spirito 10—15 lašų. 
Tokiu budu ir svorio matai su
skirstyti tais pačiais vardais— 
gramas, metras; kilogramas, 
kilometras*

Plotui žemei matuoti yra aras 
ir hektaras. 100 arų — hekta
rui (ha.). 1 aras = 10X10 kvad
ratinis dekametras) mtr. Hekta
ras = 100X100 kv. metrų. Hek
taras mažesnis už dešimtinę.

—J. Valaitis.
[“Jn.”J

Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

Pagaminti iš proteinų pepto- 
nai dar ardoma žarnų sienelėse. 
Paskui baltieji kraujo skritulė
liai juos pagauna, nuneša į ve
nas; paskui suira baltoji kraujo 
skritulėliai ir paliuosuoja pro
teinus. Jei maiste perdaug pro
teinų, tai jie suardoma žarnų 
sienelėse, iš azotinės dalies pa- 
įįiirriiiitimu, amonija, o įieazotine 

dalis virsta angliavandeniais, 
nes valgant išimtinas proteinus 
jakuose prisirenka angliavande
nių. Amoni j a nunešama į 
jaknas ir perkeičiama į ureją, 
kurios visada šlapume galima 
rasti. Tuo budu audiniai apsau
goj ama nuo azoto perviršio.

Apart dekstrozo cukrų virški
nimas pagamina dar levulozą iš 
nendrių cukraus ir galaktozą iš- 
pieno cukraus, šitie cukrai iš
tirpsta vandenyje ir patenka į 
kraują be tolesnio irimo.

Absorbuotas maistas gali būti 
šaltiniu energijos, (1) audininių 
statymui arba atstatymui, (2) 
mechaniniam darbui arba (3) 
šilumai. Arba maistas gali būti 
kūne sukrautas busimiems rei
kalams. Apie audinių atstaty
mą jau esame kalbėję. Dabar 
yra reikalo kalbėti apie šilumos 
pagaminimą ir temperatūros su
reguliavimą.

GAMINIMAS ŠILUMOS

Nuolatinis raumenų (musku
lų) darbas ir jų labai žymus kie
kis musų kūne yra svarbiausias 
šaltinis šilumos. Pratimai padi
dina šilumą muskuluose. Liau
kose daugiau šilumos veikimo 
laike. Laike virškinimo jakuo
se daugiau šilumos. "Mintyj imas 
pakelia smagenų temperatūrą. 
Gyvoje medžiagoje yra nuolati
nis medžiagos apsikeitimas, nuo
latinis šilumos gaminimas. Nuo
latos gaminama kūne šiluma pa
šalinama per 1) odą, 2) kvėpar 
vimo aparatą 3) šlapumą ir me
talus. Daugiau šilumos kūne 
pasidaro, daugiau ir greičiau ji 
pašalinama. Aplamai imant, kū
no temperatūra visada vienoda 
(sveiko žmogaus).

Krovimas maisto perviršio
Didžiausis maisto sandėlis 

yra riebalų audiniuose. Kad 
maisto perviršius sukraunama 
riebalų audiniuose tyrinėjimai 
aiškiai įrodė: valgant kitokius 
nekaip kūno riebalai, riebalų au
diniuose susirenka tų kitokių 
riebalų, jei tik jų daugiau ne
kaip reikia valgoma. Ir iš ang- 
liavandžių pasidaro riebalų. Mai
tinant gyvūną cukruotais daik
tais gana daug riebalų atsiran
da. Riebalų pastaro - ir iišjpro| 
teinu, žmogaus raumenyse1 nė-, 
daug perviršio • tesukraunąma. 
Jaknos tai svarbiausia sankrova 
visokiems cukruotiems daik
tams. Jaknos labai svarbus or
ganas. Jų funkcija, trumpai sa
kant, bus šitokia: 1) jaknos re-

gyliuoja cukraus sandelį, a) dir
ba cukrų iš proteinų, jei negau
na užtektinai angliavandžių ir 
b) jei mes valgom daug cukraus, 
tai jaknos sutraukia cukrų ir 
atiduoda kraujui kada kiek rei
kia. 2) Sykiu su žarnų sienelė
mis jaknos reguliuoja proteinų 
sandelį kūne, perviršį suardo, 
pašalina azot;į formoje virėjos, 
etc. 3) Jaknos taipgi reguliuoja 
riebalų sandelį; tūluose gyvū
nuose jaknos sulaiko riebalų per
viršį ir paskui, reikalui esant 
kunui atiduoda. 4) Reguliuoįa 
kraujo rutulėlių gamybą. 5) 
Jaknos paima nuodus iš žarnų ir 
juos paskui suardo ir pašalina.

Vanduo

1781 metuose Cavendish pa
stebėjo, kad perleidus elektros 
srovę per dvi dali vandenilio 
(hidrogeno) ir vieną dalį deguo
nies pasidaro vanduo. Kiek vė
liaus surasta, kad vanduo nėra 
elementas, bet chemiškai susi
jungęs vandenilis su deguonim 
Chemiškai imant vanduo bus 
H2O, t. y. dvi dali vandenilio 
(H—hidrogenas) ir viena dalis 
degonies (O —oksigenas). Tai 
yra tyras vanduo, kokio gamtoj 
nėra, nes paprastai vandenyje 
randama įvairių dujų (gaz'ų), 
organinės medžiagos ir minera
lų. Higienos žvilgsniu, “tyras” 
vanduo bus tokis, kuriame nėra 
ligų perų ir šiaip kokių nors 
nuodų arba tik tiek, kad sveika
tai negali kenkti. Chemiškai 
“tyro” vandens gamta neturi 
—tokio vandens mums ir nerei
kia.

Vandenyje randama tos du
jos (gazai), kurios ore randa
ma. Vandenyje nėra oro kaipo 
tokio, tiktai jo sudėtinių (pv. 
degonies azoto, etc.), įvairiose 
proporcijose ištirpusių. Dažnai 
deguonies ištirpsta vandenyje 
apie trys nuošimčiai; degonies 
mažiau tirpsta tokiam vande
nyje, kuriame yra daug organi
nės medžiagos (įvairių atmatų 
Gilių šulinių vandenyje papras
tai nėra ištirpusio deguonies. 
Daugiausia ištirpusio deguonies 
randama upelių vandenyje. Iš
tirpęs vandenyje deguonis svei
katos žvilgsniu pagerina vande
nį*

Angliarukštis vandenyje pa
imta iš oro ir žemės. Sakoma 
jūrių gilumose angliarukšties 
dešimts kartų daugiau, negu vi
same ore.

Amonija ir nitritai vandenyje 
reiškia puvimą ir bakterijas. 
Tokis vanduo sveikatos žvilgs
niu pavojingas: Chlorinas van-

ypatybių sveikatos žvilgsniu, 
kartais labai naudingų. t

Daugiau nekaip trys ketvirta
daliai svorio musų kūno yra van
duo. Vandens yra visuose audi
niuose — vienuose daugiau (pv. 
kraujas), kituose mažiau (pv. 
kaulai), bet visur vanduo lošia 
labai svarbią rolę. Vanduo iš- 
plauja išvalo ir pašalina nerei
kalingas medžiagas iš visų audi
nių. Be vandens, kaip sakėm, 
negali būti gyvybės. Dėlto van
denį galime skaityti tikru mais
tu.

Kas dieną iš musų kūno išsi
mėtą daugiau kaip dvi kvorti 
vandens. Aplamai imant, kiek
vienam žmogui reikia išgerti 
apie penki stiklai vandens per 
dieną, žinoma, reikia imti do
mėn maistas, amžius, lytis, dar
bas ir kiti faktoriai, bet visgi 
kiekvienam veik visose aplinky
bėse reikalinga gerti vandens. 
Dauguma žmonių permažai van
dens išgeria.

Vanduo lošia svarbią rolę 
maisto virškinime ir absorbavi- 
me. Visose virškinimo sultyse 
vanduo užima pirmutinę vietą. 
Be vandens negalėtų ..būti jokio 
virškinimo, kadangi nebūtų rei
kalingų sulčių — tai aišku kiek
vienam.

Be Vnlg-io galima ilgokai gy
venti, bet be vandens organiz- 

mas tuoj aus įra, nyksta ir mirš
ta. Sumažinus vandens gėrimą, 
kraujas greitai darosi tirštes
nis, ir visi audiniai sausesni. 
Širdis plaka greičiau, bet silp
niau.

Porą stiklų vandens prieš pus
ryčius suliuosuoja vidurius^. Jei 
to neužtenka, reikia gelti van
dens (porą stiklų) gulant ir po 
pietų. Tai geriau nekaip kokios 
nors pilės. (Žiūrėk “vidurių su
kietėjimo gydymas maistu”).

Thompsonas .trumpai pasako, 
kad vanduo mums reikalingas 
kaipo maistas, nes vanduo:

1) Atskiedžia kraują.
2) Ištarpina metalus (atma

tas).
3) Palengvina medžiagos apsi

keitimą.
4) Palengvina pašalinimą me

talų.
b) Lygina šilumą kūne.
6) Visus kūno skystimus, pa

laiko reikalingoj tvarkoj.
Mineralai kūne

žmogaus kūne randama apie 
septyni švara! m*nerdinių me
džiagų, didžiausia g* lis kauluo
se. Be mineralų musų kūnas ne
galėtų apsieiti. Svarbiausi mi
neralai, randami ir reikalingi 
maiste bus šitie, sodas, kalijus, 
kalkės, geležis magnezi a fos
foras, chlorinis siera, silika, 
iodas, etc. Mineralai reikalingi 
audinių atstatyme; šilumos arba 
energijos jie kunui negali su
teikti. Be mineralų nervai ir 
raumenys negalėtų savo sudėti
no darbo tinkamai atlikti. Mine
ralai gelbsti medžiagos apsikei
timui (virškinime, maisto absor- 
bavime, etc.). Bunge įrodė, kad 
be mineralinių druskų azotingo- 
sios medžiagos apsikeitimo at
matos negalėtų būti tinkamai 
pašalinamos.

žmogaus kūne yra apie 200 
gramų paprastosios druskos 
(virtuvės druskos). Kas diena 
kūnas reikalauja apie 10 gramų 
druskos; apie 12 gramų druskos 
per dieną pašalinama šlapume, 
prakaite, išmatose ir ašarose.

Aplamai imant, valgomuose 
daiktuose yra užtektinai mine
ralų. Reikia pridėti tiktai pa
prastosios druskos.
*,- Kalkių randama šiuose valgo- 
muose’ daiktuose rivaisiaiF (citri
na,": figos,' apelsinai, grupes,įviš- 
nios), uogos (žemuoges, avietės, 
agrastai, etc.), riešutai, daržovės 
(žirniai, pupos, cibuliai, ridikai, 
morkos, kopūstai, etc.), pienas

dėnyj e įiijgi ^reiškia,< kad' vanduo
pavojingas.Nėįa retink) saky
ti, kad įvaikių ligų perai padaro 
vandenį pavoj ingu sveikatai. ,

Vandenyje gali būti įvairių
mineralų pv. geležies, sieros, so
do etc. Tai yra vadinamas mine-i ]
valinis vanduo, turįs pavojingų na, kviečių miltai, avižos.

Geležies—šiuose daiktuose:
Kiaulių ir jaučių kraujas, avi

žos, kiaušiniai, jautiena, kvieti
nė duona, veršiena, pienas, ry
žiai, kopūstai, komai, morkos, 
aukštiniai augalai. Daugiausia 
—jautienoj ir kiaušinio tryny, 
gana daug žirniuose, pupose, 
avižose.

Fosforo—šiuose daiktuose:
Kiauliena, pienas, kiaušiniai, 

jautiena, suris, aviena; morkos, 
kopūstai, bulvės, miežiaų kvie
čiai, pupos ir kt. augalai, ypa
tingai riešutai, uogos, vaisiai.
- Sieros—šiuose daiktuose:

* ‘l*

Obuoliai, grušės, avietės, duo
na, daržovės, kiaušiniai; gyvūnų 
proteinuose (mėsa, etc,). Apie 
vienas gramas’ sieros pašalina
ma iš kūno kas dieną.

Sodo (natro) — šiuose daik
tuose :

Vaisiai (obuoliai), apelsinai, 
grušės, etc.), uogos, miltai, 
(kviečių, miežių, rugių, etc.), 
pienas, kiaušiniai, suris, žuvis.; 
Sodas imama formoje virtuvės 
druskos. Jei valgpgitlose daik
tuose trūksta diUjfkos, tai maži- 
naši hidroęM^rinės rūgšties 
(skrandžiė^sultyse) gaminimas.

Kalijaus — randama šiuose 
daiktuose:

Vaisiai, riešutai, visokį miltai, Į 
daržoves, mėsa, pienas, krariši- 
uiai, suris, žuvis, v

lodo randama žuvyše. žmo
gaus kūne iodo randama tirvidi- 
nėj liaukoj (kaklo pailgoji liau
ka.) lodo valgomuose daiktuose 
gana maža — daug ir nereikia. 
Randama šiuose daiktuose:

Žali žirniai ir pupos, bananai, 
asparagas, grybai, žemuogės, te
matai, vėžys, oisteriai, silkė, 
etc.

(Bus daugiau)

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
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.

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

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

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

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

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy, 

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

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTIEKI
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

kiaušiniai, suris, žuvis, kiaulie-

Turiu garbės pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieką vardu NEW CITY PHAR
MACY prie So. Halsted gatvės; 
nujn. 3327 ir kviečiu t visą visuo-’ 
mepę ’ ir * Lietuvius' '*atsi|'anlęyti ir| 
pasimatyti * su .vmanim, jei, butų 
reikalas nairyuose,Akadahgi aš ėsų' 
ištikimas- viskis ^žvilgsniais.; ; į

Aš a turiu pakankamai prtf yrumo,' 
vaistus sutaisyti ■' ir< patarti visuo-* 
se pasaulio kraštuose.

Mąno kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.
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A. TEGTMIER 
1718 So. Halsted St.

Roosevelt 8748
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LOUIS F. SANTORSO 
Al423 Watt Avė. Pullman 6877

fe

JOHN GAUBUS
3613 So. Halsted St. Blvd.

GIANNESCHI BROTHERS 
1347 So. 51st Avė. Cicero

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

____J. P. LEGEIKO
3354 So. Halsted St. Blvd.

H. SAENGER
2713 W. 43 St. Lafayette 6498

H. STEINBARTH
4608 Wentworth Boulevard 3058

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

I
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vienas žmo- 
nėra 1 luošas 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy_ 

vienas 
„11 1 
išgydyti,

nišką I* rv2rcpe- i 
jišką bv^ą gydy- [f 
mo. Dithtli skai
čius žmotX^ Ucy- 
domų kasdien per 
Dr. Rosi, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausią kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas ištesiti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

r^1 t ......... "

SATYRA IR JUOKAI
P. Butėnas

Pragaro ir dangaus 
reforma

seimai, gal tiems besarmačiams 
esame ir perdaug davę — jie ga
vo ir žemę ir pragarą, o teisy
bė reikalauja, kad niekas nebū
tų1 nuskriaustas... Aišku, kad 
dangus tik mums turi būti!

Seimas. Taip, taip, dangus tik 
mums!

Atstovas, Kas už tą, kad dan
gus mums — meldžiu pakelti 
rankas? (Skaito) Dauguma! 
Ei, policija! Von iš čia tuos 
maištininkus! (Policija 
žmones iš seimo).

Stačiatikių šventikas, užklu
pęs psalomščikus kortuojant.

—Ar jus nežinot, kad kortoti 
sekmadienį nuodėmė?

Psalomščikas. Taip, Jūsų Mi- 
lista, žinau, bet aš noriu užsi
dirbti už griekus užsimokėti?

Didžiausia vagystė.
—Ko, Jonai, toks nulindęs? 

Kas nutiko?
—Labai blogai, Petrai.
—Na, sakyk, kas gi?
—žinai, Petrai, tą mano pik

tąjį šunį? šią naktį jį pavogė.

Per klaidą.
—“Ko tamsta taip labai pus- 

tyjiesi?”
—“Na—gi teismas uždėjo

man pabaudos 100 litų už slapįą 
pardavinėjimą šnapso” — atsa
kė slaptai šnapsą varantis ver
telga — “nors tai visai ne šnap- 
sas buvo, o tik medžio alkoho
lis.”

—Kas tau yra?
—Kas gi bus; šitas, išėjęs iŠ 

proto, man užgavo galvą.
—Tai matyt, kad dar ne visai 

išėjo iš proto, kad ne savo, bet 
tavo galvą daužo.

Per ilgai laukti.
Ponas tarė savam tarnui: Ką, 

Jonuk, ai* jau grįžai iš teatro? 
Ar nesmagu buvo?

“Smagu, tai smagu buvo”, — 
atsakė tarnas — “bet aš ilgiau 
ten būti negalėjau, nesą progra
moje buvo pasakyta, kad tre
čias aktas įvyksiąs visą savaitę 
vėliau”.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraują 
Inkstų, pūsles ir šlapumo U

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS

P. CONRAD
3130 So. Halsted St.

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

geriausiai.

■v

We n n e r sOsil
*■ ■ * v $<tS Bohemian Blend

WENNERSTElfS 
yra lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsite jį!

HenningIKennerstenInc.
2960 LAVVRENCE AVĖ.. CHICAGO

Justin Danelkus
ARTIST

3214 So. Halsted
CHICAGO, ILL.

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

—ii

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

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

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

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną) 

-—o—
Iš Lietuvos į Ameriką

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

2922 metai. Seimas
Atstovas. Gerbiamieji seimo 

nariai! Tūkstantis metų atgal, 
mes, nu, ne mes, bet toks pat 
seimas, kaip ir mes, visus var
guolius padarė laimingais—vi

siems apdalino Žemelės, vis po 
trumpučiuką, vis po trupučiuką. 
Ir biednuoliai iš to džiaugsmo— 
vienas pasikorė, kitas nusiskan
dino, trečias amžinai nusigėrė— 
kur ten juos visus suvaikysi, tik 
jie visi buvo labai laimingi! 
Gerbiamieji! Tai buvo garsus 
laikai — visa Lietuva iškaito 
praturtėjo — kur pirma nebu
vo nė vienos triobos, dabar ten 
stovi rūmai, ale kokie rūmai! 
Nu, tokie rūmai, kad žiuri ir 
nematai kur jie — tik iš žemės' 
kišo stogas! O arkliai kokie da- j 
bar — duok vėzdu ir nieko, tik 
šonkauliai subarška! O patys 
žmonės, žmonės kokie! Vis pan
čiais susijuosę, vis pančiais.-.

žmonės. Ponai atstovai... Kad 
mes žemės nebeturime... Kur 
musų tėvai buvo gavę po 8 ha, 
dabar ten ir višta nebeišsitenka! 
Tiek žmonių priviso-.. Mums rei
kia žemės!...

Atstovas. Gerbiamieji, seimo 
nariai! Ar girdite?! žmonėms 
vėl žemės reikia! Bet iš kur 
mes jos gausime — tūkstantis I 
metų atgal ji visa išdalinta, o Į 
žemė ne viščiukas • 
neišperėsime... O vargšus tuos! 
reikia kaip nors aprūpinti!.-

Seimas. Reikia, žinoma, 
kia!

Atstovas, žemės nebėra! 
galas! Bet gerbiamieji, yra 
pragaras... Reikia išparceliuoti 
pragarą ir padalinti vargšams.

Seimas. Taip, taip, reikia pra
garo reformą vykdinti-.. Tuojau 
siųsti matininkus į pragarą ir 
parceliuoti... Mes nieko sau ne
norime, kad tik tiems vargšams 
butų gerai...

Atstovas. Musų širdys geros.-. 
Mums nieko negaila!... (žmo
nėms). Eikite, mieli, busite ap-

Mokytoja. — “Daiktavardis 
“kelinės” yra nepaprastas, nes 
jis yra vienskaitis viršuj, o dvi- 
skaitis apačioj.”

Pasikalbėjimas ekonominiais 
reikalais “latų”*) ir “litų” 

—tų žemės karalių.
Litų k.: — Kaip, Kolega, že

mės ukig pas jus stovi?
Latų k.: — žemės ūkis pas 

mus nestovi, bet kyla; pastaruo
ju laiku daugiausia etemės krei- 
piama į pieno ūkį — steigimą 

- nies -)()s | koperatyvinių pieninių, stengia
masi gaminti eksporto sviestą, 
mat tokiam lengviau surasti rin
ką. O kaip pas jus, Kolega, 
tas reikalas?

Litų k.:— Pas mus kliūčių 
bendroms pieninėms steigti ne
daroma, — dar, jei atlieka nuo 
svarbesnių' reikalų (naujų valdi
ninkų kadro aprūpinimo) lėšų, 
net remiama; dėl sviesto ir kitų 
gaminamų produktų rūšies dar 
nenusistatyta, tik vengiama be
dieviško. Pas mus daug domės 
kreipiama į steigimą vienuoly
nų, nes tik juose matoma vieni
ntelė išeitis iš šių laikų suirutės, 
— tai ekonominės ir dvasinės 
tvirtovės. — Palmitinas.

Afrikoje.
Misionierius rašo iš Afrikos: 

“nariai mano parapijos įjunkę į 
kanibalizmą ir nepameta jo; vis
gi aš esmi patenkintas, kad ma
nei pastangomis jie pramoko 
valgyti su peiliu ir su šakute.”

Dvi galvi su viena mintimi.
—“Ar gi ne gėda — verkšleno 

jaunamarte — “kad nieko nėra 
grįčioje, ką valgyti galėtum. 
Aš tuojau grįšiu pas savo ma
mytę.” i

“Jeigu nepyksi, brangioji — 
atsiliepė jaunavedis, užsidėda- 
mas kepurę — aš eisiu drauge 
su tavimi”.

Jai 
dar

Tikrai ir teisingai.
Mikas: “Bent sykį savo gyve

nime aš nudžiugau nutūpęs ir 
išsiritęs laukan”.

Jurgis: “Ir kuomet tai buvo?”
Mikas: “O gi kada orlaiviu 

pirmą sykį lėkiau.”

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.

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 6#8 dėl motetą
Kasdien nuo 10 ryto iki I 
▼ai. vakare. Nedėlioj aut 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredk.M L 
aubatoje nuo 10 vai. tjU 
iki 8 vai. vakare.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvi* Aldą Specialiais*

Palengvins akių įtempimą, kurti 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuutu 
mo skaudamą akių karšti atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at> 
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

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

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANTELĖ 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.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

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

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

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
Čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligfts; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate. Šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškaiš aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
ziaminacijos, 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 jum-s kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

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

GRINSWOLI) MEDICAL OFFICE, 544 Woodwar<l Av, Detroit, Mich. 
Netoli Congress SU vienas blokas j pietus nuo City Hali

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

Dr. w. R.
Register, 

109 N. Dearbora 
Street.

Kiekvieno sergančio 
Žmogaus draugas.

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

Gyduolės išskiria
mos.

Tie Gražus Stiklai
DUODAMA
DYKAI

už vieną tuziną 
lebeliy nuo

3922 metai. Seimas.
Žmonės. Mes nieko nebeturi

me...
Atstovas. Kaip? Juk jums bu

vo duota ir žemė ir pragaras...
žmonės. Kad jau ir pragare 

maža vietos, vienas kitam ant 
galvos lipa...

Atstovas. Ką gi mes jums be- 
duosime — viskas išdalinta-..

Kitas atstovas. Dar yra dan
gus, gal jį reikėtų parceliuoti?...

Seimas (ūžia šaukia.) Ką? 
Dangų jiems?! Ar tu pasiutai?! 
Tiems besočiams viską sukišk 
ir vis nebus galo! O muTns kas? 
Mes tiek prakaituojant nelai
mingųjų labui... Tegul tie begė
džiai sau galvas nusisukinėja, o 
dangaus jie nematys, kaip savo 
ausų!-.. Dangus tui būti mums!..

Atstovas. Gerbiamieji! Ger
biamieji! ša! Duokite man žodį 
pasakyti...

Seimas aprimsta.
Atstovas. Gerbiamieji! Visur 

turi būti teisybė! Mes, tai yra

Geras muzikas
—Girdėjau, tamsta, geras mu

zikas?
—Taip.

—Ar gali, tamsta, paimti 
balsą “habditon”?

—Atsiprašau, aš griežiu tik...
gartmoška. Kz. K.

Neįstabu.
—Ar žinai, musų naujas jau

nutis kamendorius yra tikrai 
stebėtinas. Jis pamoksluose pri
dirba tokius daigtus, kokių ne
buvai pirmiau matęs-

—Tai menkniekis, mes turime 
pročką (skalbėją), kuri tą 
padaro.

Pasinaudojo proga...
—Kaip gi susiėjai į pažintį su 

savo antruoju vyru?
—O-gi šisai savo automobi- 

lium suvažinėjo mano pirmąjį.

BAVARSKO BOHEMIAN 
STYLE MALTAS

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge« geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojamo visą savo darbą, h 
žemas musų kainas. Sergėkite aav 
dantis, kad nekenktų Jūsų sveikatai

1545 Weot 47th Street, 
Netoli Ashland Ava.

Mr. I. Knovvitt Sometlmes we ąuestlon hls sanitv.
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lio maltų yra 
žinomas kai
po geriausias, 
Visur ir visa
dos reikalau
kite tik Ba
varsko !

Bavarsko Malt Eitract
Coinpaiiy, 

3238 So. Halsted St 
Chicago.

Phone Boulevard 3595

Pilniausias Užganė 
dinimas

Musų vienatinis procesas išdirbinio, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONĮ ir galima jį LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra attekama musų išdirbystej. 
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausį užganėdinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite jį.

WURZBURGER MALT
EXTRACT COMPANY 

732 W. 31st St. Boulevard 9013

Neužginčija* 
Mer patyrusius 
daktarus, kurie 

nias faktas iSgy- 
dirba laboratori
jose. egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraujų ir iš
tiriant per mik
roskopų, prašali
nant visus klini
kos simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymų,, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusjlų gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite jj; ateikite pas mane, padarysiu 
viskų kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate, per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek ius eugaišite 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- 
rdtais, Slinkimo plaukų, ' Pasididinusių 
grtižolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kuri 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo uisisenė- 
jusių Hgų, Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi .slaptų ligų. Mano 

,35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu
stojusių vilties vyrų.

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

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 6:30 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 elevatorį iki 12 augšto)
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