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Reichstagas priėmė repa
racijų sutartį

Lenkų ‘Kresai’ vėl protes-

tuoja dėl persekiojimų
Sovietų Rusai žadą paskelbti 

visuotiną mobilizaciją
Vokietijos reichstagas 

priėmė Londono 
sutartį

Daugiau nei dviem trečdaliais 
balsy priėmė Įstatymus repa
racijų planui vykdyti.

Pastaboj prie protesto, dabar
tinę-Lenkijos valdžią “Ere Nou- 
velle” vadina reakcingiausią pa
sauly.

“Krosuose” vis neramu
Lenkai ruošiasi dėl to militari- 

zuot pakraščių policiją.

BERLINAS, rugp. 29. — Vo-
kietijos reichstagas šiandie pri
ėmė geležinkelių Įstatymą, rei
kalingą Davjes’o ekspertų repa
racijų planui vykdyti. įstaty
mas buvo priimtas 314 balsų 
prieš 127, taigi daugiau nei rei
kalaujama dviejų trečdalių bal
sų didžiuma.

Svarba šito Įstatymo priėmi
mo yra ta, kad su juo kartu pri
imama ir reparacijų plano vyk
dymo sutartis, padaryta Įvyku
sioj tarptautinėj konferencijoj 
Londone.

Vokiečių nacionalistai, kurie 
debatų laiku vakar ir šiandie 
buvo visą laiką priešingi sutar
čiai, balsavo' už geležinkelių Įsta
tymo priėmimą; bankų įstaty
mo sumanymu jie balsavo prieš, 
tečiau ir tasai Įstatymas buvo 
295 balsais prieš 172 priimtas. 
Priimta taipjau ir trečias, repa
racijų plane, numatytas, Įstaty
mas dėl pramonės obligaciją.

Reichstagui patvirtinus repa
racijų sutartį galerijose kilo 
triukšmingos ovacijos, tik ko
munistai protestuodami garsiai 
šukavo ir koliojos.

Tautų Sąjunga renkasi
ŽENEVA, švdicarija, rugp. 

29. — Tautų Sąjungos Taryba 
šiandie turėjo privatų susirinki
mą, Belgijos užsienio reikalų 
ministeriui Hymansui pirminin
kaujant.

Tautų Sąjungos sesija forma
liai prasidės ateinantį pirma
dienį.

“Krosai” vėl protestuoja 
dėl lenku persekiojimų •

Žada kreiptis Tautų Sąjungon ir 
reikalaut pakeitimo Lenkų 
sienos rytuose.

PARYŽIUS, rugp. 29. — 
“Ere Nouvelle” Įdėjo naują 
Ix?nkijos tautinių mažumų pro
testą prieš lenkų daromas 
skriaudas ir persekiojimus ne
tenku elementų taip vadinamuo
se “kresnose“, tai yra Lenkijos 
pakraščiuose, kame didžiumą 
gyventojų sudaro ne lenkai.

Protestą pasirašę: Ložynskis 
— ukrainiečių vardųLastovs- 
kis — baltaodžių vardu, ir Va- 
Honis, lietuvių vardu.

Protesto autoriai pareiškia, 
kad tautinė priespauda ir per
sekiojimai “kresnose“ yra arše
sni, nei caro laikais, žadama 
todėl kreiptis vėl į Tautų* Są
jungą ir reikalauti, kad butų 
atnaujinta byla dėl nustatymo 
rytinės Lenkų sienos.

RY)GA, rugp. 29. — Lenkų
pasienio milicijai teko vėl susi- 

i kirsti su didesne bolševikų par
tizanų kuopa, įsiveržusią Į Vo- 
liniaus kraštą. Vienas lenkų mi- 
liciantas krito nukautas, antras 
buvo sužeistas.

Del.pastarųjų Įvykių rytų vai
vadijose arba taip vadinamuo
se “krosuose“, Lenkijos karo 
ministerija tariasi su darbo mi
nisterija dėl pakraščių policijos 
militarizavimo.

Lenkų ir Baltijos valstybių 
konferencija atidėta

TALINAS, Estija, rugp.’ 29. 
— Estų užsienio reikalų mini
sterija gavo iš Helsinky prane
šimą, kad, Lenkams prašant, 
Baltijos valstybių [be Lietu
vos] ir Lenkijos konferencija, 
kuri turėjo Įvykti šj įpėnesį, ati
dedama tolesniam ^laikui. Nau
jas terminas, susirjnkti dar nė
ra paskirtas,- bet ‘konferencija 
veikiausia neįvyks •"prieš Tautų 
Sąjungos sesiją, kui’i prasidės 
Ženevoj ..rugsėjo menes).

Sovietai esą nutarę pa
skelbt mobilizaciją

Priežastis tam esanti įtempti 
Rusų santykiai su Lenkija ir 
Rumanija.

LONDONAS, rugp. 29. — Pa
sak; Daily Telegraph korespon
dento Rygoj, pranešimai iš Ma
skvos skelbią, kad sovietų val
džia nutarus paskelbti visuoti-1 
ną mobilizaciją. Paskelbimo lau
kiama kasdien. Priežastis tam 
— įtempti Rusijos santykiai su 
Lenkija ir Rumanija. Manoma, 
kad Komenev busiąs paskirtas 
vyriausiuoju vadu, o Frunze — 
štabo viršininku.

Mobilizacijos priežastim. gali 
būt ir kas kita, būtent, dalykų 
padėtis viduj. Del duonos sto
kos ir nedarbo krašte pasireiš
kia neramumų ir riaušių.

Petrograde kilo uosto darbi
ninkų streikas. Jie reikalauja di
desnės algos ir kad butų paliau
ta masinis paleiijimas darbinin
kų iš darbo.; Politinei Petrogra
do policijai Įsimaišius į streiko 
dalykus,'tarp streikininkų ir mi
licijos Įvyko aštrių, susirėmimų, 
kuriuose buvo daug sužeista 
abiejose pusėse.

PIRMADIENI, 
RUGSĖJO, 1, DEL 

LABOR DĄY ŠVENTĖS 
“NAUJIENOS” 
; NEIŠEIS.

Europoslnacionalistu sutartinė

Vokiečių komunistai ne
teko įtakos miniose

Patys prisipažįsta, kad Vokieti
jos darbininkai komunistais 
nebepasitiki.

BERLINAS, rugp. 29. 
šiomis dienomis įvairus Vokie
tijos komunistų partijos aps
kričiai išsiuntinėjo . partijos 
kuopoms cirkuliarus, kuriuose 
atvirai pareiškiama, kad pa
staruoju laiku Vokietijos ko
munistų partija visai nebete 
kus pamato po kojų Vokietijos 
darbininkų judėjime ir kad 
darbininkai visai nebepasitikį 
komunistais.

Žodis į žodį tame cirkuliare 
sakoma: L \<

“Komunistų partijos vaitbvy- 
bč visai nenusiseko. Vokiętijęs 
darbininkai nebežiūri Į ją/ kai
po į partija, kuri galėtų vesti 
juos prie pergalės (zum Sieg). 
Darbininkai nebeturi pasitikė
jimo komunistų partija. Musų 
partija savo viduj yra silpna. 
Neprisigaudinėkime savęs rin
kimų rezultatais. Pastaruoju 
laiku mes palengvėle buvome 
išstumti iš visos eilės svarbių 
pozicijų, kurias mes laikėme 
užėmę. Musų įtaka, ypatingai 
didžiuosiuose fabrikuose, pasi
darė visai menka ir mūsų at
stovai visur metami ‘laukan. 
Paskutiniais mėnesiais darbi
ninkų sąjungose mes visai ne
betekome žemės po kojų“.

Cirkuliaras baigiamas dar 
žodžiais:

“Pastaruoju laiku mes visai 
žudėme įtaką darbininkuose.“

Po to seka paprastas šauks
mas kovon — “zum Kampf!“

Rusija turinti tik 600,000 
kariuomenės

Trockis užgina Britų tvirtini
mą, kad Raudonoji Armija 
susideda iš 1,300,000 karei
vių.

MASKVA, rugp- 29. — Bol
ševikų vyriausias kariuomenės 
vadas, karo ministeris Trockis 
grieštai užgina Anglijos karo 
sekretoriaus pareiškimą, kad 
Rusija turinti dabar nuolati
nės kariuomenės 1,300,000 
žmonių. Pasak Trockio, dabar
tinės sovietų armijos ir Jaivy- 
no jėgos siekią nedaugiau kaip 
600,000 žmonių.

1............................................................. ,. _............. -................................ .

Maras Japonijoj smarkėja
A

f-< ’JSr

Iki šiol smegenų plėves uždegi
mu mirusių skaičius siekia 
1,776.

TOKIO, Japonija, rugp. 28. — 
Smegenų plėvės uždegimo liga 
Japonijoj vis labiau Įsismarkė- 
ja. Iki šiol ta liga išmirė 1,776 
žmonės. Per pastarasiąs- dvide
šimt keturias valandas prane
šta apie 876 įhirimus, daugiau
sia iš šikoku valstijos. Kobėj 
vakar mirė dvidešimt trys žmo
nės.

MEKSIKOS BANDITAI 
NUŽUDĘ TURISTĘ 

AMERIKIETĘ

MEKSIKOS. MIESTAS, riigp. 
26. — Iš Guadalajaros praneša, 
kad netoli San Marcos mieste
lio, Jalisco valstijoj, meksikie
čių plėšikų banda užpuolus tu
ristų partiją.- Viena moteris, 
Jungtinių Valstijų pilietė, bu
vus užmušta.

Galasavaitis — didžiuma dar
bo skruzdžių turėsime bene pus
trečios dienos švenčių: šeštadie
nio popietį,'sekmadienį ir pirma
dienį — Labor Day. Maža kas 
nori šventėmis sėdėti namie, o 
nesinaudoti laukų oru — jei tik 
pagada.

Kokia bus tomis šventėmis 
pagada?

Oro pranašas sako, kad atei
nanti pusėtinai “karšta vilnis“, 
kuri patesėsianti bent dvi tris 
diienas, su temperatūra 90 iki 
96 laipsnių. Bet tą karštį kiek 
atvedinsią būriai lietaus su dun
duliu.

• šiai dienai prof. Cox prana
šauja taip: Gražu, bet Į pava
karį gali būt lietaus; šilčiau; 
vidutinis pietų vėjas.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugp. 29, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .....   $4.48
Belgijos, 100 frankų ........... $4.99
Danijos, 100 kronų ............... $16.22
Italijos, 100 lirų ................... $4.42
Francijos, 100 frankų ...........  $5.39
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30,
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.85
Olandijos, 100 florinų ...........  $38.70
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų .......... $26.60

Šveicarijos, 100 frankų .......... $18.82

Raiši fiaukioiy nelaimė
100 žmonių užmušta ir dau

giau nei šimtas sužeista.

’ LONDONAS, rugp. 29. — 
Gauta iš La Uore, Britų Indi
jos, telegrama praneša, kad 
netoli La Uorės susimušę du 
pasažferiniai traukiniai. Kiek 
viso žmonių yra žuvę, tikrai 
dar nežinoma, tečiau jų bu
sią apie, šimtas ar daugiau. Iki 
šiol iš traukinių griuvėsių iš
imta šešiasdešimt septyni la
vonai,, o dar daugiau kaip dvi
dešimties nesurasta. Penkias
dešimt trys pasažieriai rados 
pavojingai sužeisti ir keturias
dešimt devyni lengviau nuken
tėję.

Lenky pasakos apie 
Klaipėdos sukilimą

Oficialinė lenkų agentūra skel
bia “pučą” suruošę patys lie
tuviai.

KAUNAS, rugp. 12. [L.]. — 
Lenkai apie Įvairiausius sukili
mus visuomet labai gerai infor
muoti, bet dar geriau, savo prak
tika pasiremdami, moka fnuro- 
dinėti, kas juos ruošia. Lenkų 
gabumus sukilimams ruošti Įro
do Želigovskio ir Korfanty dar
bai; Išgirdę apie vokiečių ruoš
tą sukilimą Klaipėdoj, lenkai 
tuoj ėmė ieškoti iniciatorių ir 
lenkų oficialinė agentūra Pat 
ir pusiau oficialinė A. W. pra
nešė, kad pučą ruošę patys lie
tuviai, norėdami atidėti ilges
niam laikui Klaipėdos konvenci
jos vykdymą ir ruošdami dirvą 
paimti pajėga..,. Tilžę!

Šis lenkų manevras yra labai 
suprantamas, nes besipykstant 
su rusais, lenkai labai norėtų 
kuo nors įtikti vokiečiams. To
kių naujienų, iš tikro, gali su
galvoti tiktai lenkų fantazija, 
kuri negali gyventi be sukili
mų, karų arba bent be ruošimo- 
si įvairioms avantiūroms.

LENKIJA NELEIDŽIA 
ĮVEST ILGESNĖS 
DARBO DIENOS 

I I

VARŠUVA, rugp. 29.— Len
kų prekybos ir pramonės mi- 
nisteris pareiškė atvykusiai 
pas jį metalo pramoninkų de- 
egacijai, kad jos prašymas 
leisti įvesti fabrikuose ilgesnę, 
nei dabar, darbo dieną, negali 
būt patenkintas.

Gen. Savinkov bolševikų 
pasmerktas sušaudyti

Ekzekucija tečiau sulaikyta ir 
pasmerktajam leista apeliuot 
dėl susimilimo.

MASKVA, rufirp. 29. — Re- 
volincinis sovietų tribunolas pa- 

smerkė sušaudyti generolą Bo
risą Savinkovą, buvusį Petro
grado karo komendantą ir ka
ro vice-ministerį Kerenskio ka
binete. 'Tribunolo nuosprendžio 
išpildymas tečiau tapo sulaiky
tas, — pasmerktajam leista ape
liuoti Į vykdomąjį komitetą jr 
prašyti kaltės dovanojimo.

Lietuvos žinios.
UŽNUODYTI SALDAINIAI

KALTINĖNAI, Tauragės ap- 
skr. — Liepos 24 d. Rimšaitė, 
apie 20 metų, varydama žąsis Į 
pranyktą, ant kelio rado riSuIj, 
kuriame buvo keturi saldainiai. 

Vieną suvalgius pajuto širdies 
blogumą. Valandą pasikankinus, 
grįžo j namus, o likusius saldai
nius atidavė savo šeimininkei 
Jurevičienei, pranešdama, kad 
jai nuo saldainio pasidarė blo
ga, tačiau šeimininkė nekreipė 
dėmesio ir suvalgė likusius tris 
saldainius. Nuo to ji taip pat
apsirgo ir tuojau kreipėsi į gy
dytoją, kuris pripažino jog sal
dainiai buvę užnuodyti. Mergai
tė po trijų dienų sunkių kančių 

Iš turistų, besivežančių su sa- mirė, o Jurevičienė pradeda 
vim žiūronus, muitinės kon-(sveikti. Spėjama, kad tai butą 

fiskuoja. , keršto, nes velionė bylinėjosi dėl
----------- [tėvų palikto turto. Dabar eina 

BERLINAS, rugp. 29. — tardymas, bet piktadaris kol

Rusiia draudžia žiūronus
• ‘ ' *

Grįžęs iš Rusijos vienas V o- kas nesurastas, 
kietijos pilietis sako, kad so-' 
vietų muitines valdininkai, ra-!
de pas keliaujančius Rusijon1 BANDITAS PRAŠĖ TEISMO
svetimų kraštų turistus žiūro
mis, konfiskuoja juos. Žiūro
nai esą karinė įmone, o todėl 
turistui, kol jis yra Rusijoj, 
neleistina jie turėti. Iš to vo
kiečio taipjau buvo atimti nau
ji ir brangus žiūronai.

1 žmonės žuvo trauki“ 
niui užgavus automobilį

TOLEDO, Ohio, rugp. 29.-^ 
Šeptyni žmones buvo užmušti 
ir vienas vaikas pavojingai su
žeistas Baltimore & Ohio trau
kiniui sudaužius jų automobi
lį kryžkelėj, netoli Perrysbur- 
go, dvyliką mylių nuo Detroi
to.

ANGLIJOS KARĄLIpNAS 
ATVYKO I JUNGTINES 

VALSTIJAS •

NEW YORKAS, rugp. 29.— 
Laivu Berengaria šiandie at
vyko čia Anglijos sosto Įpėdi- 
nys, Walcis’o princas.

BAUSTI JI MIRČIA 
1
I ' * ,

j PANEVĖŽYS [Lž]. — Kau
no Apygardos teismas šiomis 
dienomis nagrinėjo Panevėžy 
banditų vado Gasparino ir jo 
padėjėjos Kovarskaitės bylą.

i

Tardymas parodė, kad 1920 
metais Gasparinas su savo pa
dėjėja ir plėšikų gauja užpuo
lė vieną Panevėžio apylinkės 
ūkininką ir grąsindami ginklais 
vmmį turtą išpilto? ir abzcidė pii. 
JašinskĮ. Gasparinas su savo 
gauja 1922 m. buvo sulaikyti ir 
patalpinti kalėjimai), bet jie ne
ilgai ten pabuvo, nes vieną nak
tį susitarę išbėgo iš kalėjimo.

j Teisme plėšikas Gasparinas 
j prašė jį nubausti mirties baus- 
• me, nes negalįs ilgiau gyventi 
; kalėjime ir [jisai' daugiau vis- 
jtiek pasauly nenorįs gyventi, 
j nes nuo jo kentės ii* žmonės. i

Po pertraukos teismas išne
šė nutarimą, kurio plėšikų va
das Gasparinas ir jojo padėjė
ja Kavarskaitė nubausti 5 me

lams sunkiųjų darbų kalėjimo.

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramų, 
kokiais keliais nesiųstum, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip 

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greiteshio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS. ’

Naujenų Telegrafines Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau neęu paprastos tik

50 CENTU

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

* .' . t
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Didelis
PIKNIKAS
Rengia Lietuviu Politikos ir Pašelpos Kliubas

Nedėlioj, Rugpiučio-August 31, 1924

RIVER GROVE DARŽE
Willow Springs, III.

Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 50c.

KAIP NUVAŽIUOTI: Imkite Archer Avė. ka
rus-, limited, arba Cicero, paskiau Joliet karus iki 
Willow Springs, eiti į dešinę iki patėmysit musų 
iškabą. 1

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia

Lietuviy Raudonos Rožės Pašelpos Kliubas
Iš Cicero, III.

PirmadtofrLabor Day, Rugsėjo 1 dieną, 1924,
Slickney Park Darže,

Lyons, III.

.1. dieną. J įžanga 50e.
Muzika John F. Pocius.

komitetas.

GVARDIJA D. L. K, VYTAUTO NO. 1
Rengia 20 mėty sukaktuves

. \
Visos draugystės yra prašomos atsilankyti ant musų 20 metų 

gyvavime ir draugavimo su visomis lietuviškomis draugystėmis. 
Yra rengiamas

Nedėlioj, Rugpjūčio 31, 1924 
9 

Patronad Darže 
5137 So. Robey St.

Pradžia 12:30 po pietų. Muzika Venckevičiaus orkestras.
Varde Gvardijos, kviečiame visus.

UŽPRAŠO KOMITETAS.

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų

> Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršąs; Lelija, valcas; Čebatė- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; Žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris. '

Naujieny Knygy Krautuvė
1739 So. Halsted St., • Chicago, 111.

■ I ——W  .................. ...

Gražiausios Stasio Šimkaus dainos vMm balsui
Pamylėjau vakar, 
Vai varge, varge ir 

_ Vai putė, pdtė.
V Tik 75 centai. 4

GAUK NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Garsinkitės “Naujienose

Kas Dedasi
A

Lietuvoj
ŽEM. KALVARIJOS 

PADANGĖJ

VaAtlaidų artinimasis. Tiltai;
gystės. Oras. Vakarai. Javų 
derlius. Atradimai. Darby- 
mefė. ,

Darby

žem. Kalvarija garsi 
atlaidais visoje Lietuvoje. > Jie 
prasideda liepos 1 d. ir baigia; 
si liepos 8 d. ’ •

* v ? / t t
Prieš karą j atlaidus atva

žiuodavo net iš Vilniaus mal
dininkų; dabar besimato tik 
nuo Šiaulių ir kitų Aukštaiti
jos vietų, neskaitant Žemaiti
jos, iš kurios beveik kiekvie
no miestelio ateina būriais ir 
ištisos parapijos žmonių. Iš vi
so atlaidų metu Kalvarijoje 
priskaitoma apie dešimts tūks
tančių žmonių.

Pati svarbiausioji atlaidų 
diena esti liepos 6 d.

Dabai; kur tik ne pažvelgsi: 
Kalvrijos miestelyje ir apylin
kėje pastebėsi spartų ruošimą
si atlaidams. Vieni puikina- 
gražina savo namus, kiemų, 
sodų, kad, maloniau ir gražiau 
atrodytų, kiti valosi visus už
kampius lauke, kad pagaminus 
vietos kur •-atvažiavusiesiems 
arklį bei vežimų pastatyti, kad 
užtai keiiolikų litų uždirbus.

Biznieriai daro-paišo 
mas, kati daugiau savo 
per atlaidus pardavus, 
mažai statosi palapines,
visokių gėrimų, kvaso, limona
do ete.

Tik peiktinas dalykas, kad 
valdžia jiems nededa reviziš- 
kos rankos peržiūrėjimui tų 
jų gėrimų, nes jie tankiai esti 
pagaminti iš nevirinto ir su
teršto vandens, kas guli sun
kiai užkrėsti žmogaus sveika
tų ir būti įvairių ligų pradas. 
Valdžia į tai būtinai turiz at-

rekla- 
prekių 
Baga- 

< tarosi

: H • .. i. <
gus it mušamasis vaikas ne
pradėtų vėrkli tuomet, 1 kuo
met žaliasis šienelis pradalgė
mis per pievų, kaip kirminas 
susiraitęs miega amžinąjį mi«- 
gelį....

Žem. Kalvarija yra garšj pe 
vien atlaidais, bet ir .vųkarM 
rengimu, kuriai prieš karų ir 
per karų buvo aukščiau pakilu
si už aplinkinius miestelius.

vius, jeigu kasa, tai mažus, ku
rie negali nusausinti žemės. 
Melioracija ne'išsipVtuojusi. 
DaUg reikėtų musų ūkinin
kams pasimokinti iš savo bro
lių klaipėdiečių, kurių žemes 
išdirbimas ir vaisiaus kiekis 
yrą nesulyginamai didesnis.

Žemė- motinėlė pilna brangy
bių ir visokių turtui slėpinys.

Nepersenai netoli Kalvari-SI UZ apilliKUUUS 1U1VSVVA1UO. e
Panašus prieškariniams vtika-ljos, i- .) khn. atstume, 1 neko-
rąms yra rengiamas šiais me
lais per atlaidus liepos 5—6 d. 
Jį rengia inteligentines jogos 
— Kauno Universiteto studen- 

gimnazistai iš Kauno, 
kurie

Jį rengia

tai ir
Mariampolės ir kitur, 
šių vasarų rengia po, Lietuvą, 
ekskursijų, kartu statydami va
karus, paskaitas * ėtc. ■ Gifdcti, 
jie žada buĮi Palangoje, Klai
pėdoje ir k.

šilumos globojama ir lietaus 
laistoma Kalvarijos apylinkės 
žemelė šiais metais davė 
blogų derlių. 3

Rugiai,

ne-

dėlto išaugo, 
džiugina žmones

žie-
vis
ir

Avižos vidutines, 
yra i p labai gerų, 

ūkininkai per Že-

nors vietomis 
mos patalo liko išgulėti, 

ir išbujojo 
kad duone

les bus ir ji kiek turės atpigti, 
žole pakraščiais upės užaugo 
gerokai, retai kur matosi ne
rupiau ta. 
vietomis. 
Kalvarijos
mes Ūkio Draugijų ir k. par
sigabeno trąšų, kuriomis už- 
trėšė * dirvas.*. Ūkininkai savo 
akimis' pamatė, kad trąšos 
ddug reiškia ir žada niekuo
met su jomis nebeskirtis. Mu
sų ūkininkų retas kasa grio- 
j-....... , ........... ■ ■

Komediniu kai užsiima vie
tas, kur galėtų rodyti, įvairias 
komedijas, viliodami iš žmo
nių litus, čigonų būriai trau
kia i atlaidus su visomis savo į 
šeimynomis ir “ukiu,” kad čia S 
galėtų pirkti, parduoti, mainy- " 
ti ar kitokių apyvartų su ark
liais atlikti. Žmonės čigonų bi
jo, nes jie ateidami ir išeida- i 
mi iš atlaidų eidami per kai- i 
mus-sodžius šį bei tų pavagia. 
Todėl jie kartais už savo dar
bus esti žmonių ir strypais- 
mietais apkuliami.

Suprantama, kad tokiai dide
lei ir gausingai miniai reika
linga ir tvirti tiltai, kurių Ž. 
Kalvarijoje esti apie 3 permes
ti per upes Varduva ir Cedro
nu, kurios raitosi per mažutį I 
ir kalnuotų Kalvarijos‘miestelį. I 
Tiltai buvo kiek apirę, bet pa- 
skutiniomis dienomis valsčiaus 
Valdybos rupesniu imti rimtai 
remanluoti, dedant naujas 
grindis ir k. Atlaidų laike pro-1 
cesija pertuos tiltus vaikšto! 
“kalnus.”

I Šiais mctųis Kalvarijoje įvy- Į 
ko visa eile stambių ir smul-Į 
kių vogimų-plėšimų. Birželio 
mėnesio vidury buvo išvogta 
krautuvininko žydelio iš krau-Į 
tuvės nakties melu kai kurių 
prekių: papirosų,’ batai ir t. t.

Kiek ankščiau vienos pane
lės, atvažiavusios iš Telšių į 
Kalvarijų nakties metu pavog-l 
ta naujas gražiosios lyties-pa- 
nelės dviratis (damskinis). 
Kaltininkai nesurasti;* jtaria- 

įinuosius asmenys ,policija bu
vo suėmusi ir tardžiusi, bet 
vėliau paleisti nedarodžiuš kui
ties.

I Ūkininkai nori ir laukia lie-I ’
taus, nes dirvos (ypač moly
nai) bučiuojamos vėjo taip sU- 
džiuvo, kad nebesileidžia savo 
krutinės draskyti. Visiems nie
kas neįtiks. Bagamazų norai 
visai priešingi. Jie nenori lie
taus, nes lietus gali visus jų 
“medalininkus” sugadinti, o 
esant kaitrai daug limanado 
bei kitų gėrimų išgertų. Bet 
ūkininkų norai rimtesni 'už 
bagamazų-biznierių norus. Tik 

I vieno ūkininkai bijo, kad dm-

rių kaime, ūkininkas Petravi
čius kasdamas durpes gilumo
je rado gintaro gabalų nedide
lio vaiko galvos didumo. Gin
taras atrodo dar nevisai ge
ras, nes tebera nesiisistovėjęs- 
nesukietėjęs. Ar nebus, netoli
moje praeityje 'čia juros bu
tą?' - /

, Objektingam dalyko išspren
dimui čia reikalinga mokslo 
žmogaus žodis.

—Antanas iš Padvos.

lės” gimnazijų, žydų ir lenkų 
progimnazijas, dvi suaugusių 
progimnazijas, viena su direk
torium Liudu Abromavičių (s. 
d.) priešakyje. Bet Abromavi
čiaus vedama progimnazija li
ko uždaryta, kaipo ne kunigo 
vedama arbL jo pakaliko.

Ėjo savaitraštis “Telšių Ži
nios,” bet jis susirgo ir nebu
vo duota/ jam medikąlč pagal
ba — mirė.

• •• >' "' ’Saniž*” gimnazija šiais me
tais išleido trečiųjų laidų. Lai
kantieji. kvotimus iš VIII kla
sių gavez keletas pataisų. Gali

mas daiktas, kad los pataisos 
buvo duota išeinant iš pasau
lėžiūros priešingybių. • »

—Ant. iš Padvos.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAT-1 
NYTI VISADOS KREIPKITftS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS4 

ANT NAUDOS..’ * į

S.LFABIONftS00.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. • ę

TELšIAI

Telšiai — žemaičių sostinė. 
Telšiuose po karo apsireiškė' 
nepaprastas mokyklų didėji
mas. r, 
rime: pilnų VIII klasių “Sau- 
atec .' nT—, ,'ii. į.1'."?!'i 'fe.n? . , ,

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.
------------------------------------------------

K. GUGIS
ADVOKATAS .

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Telšiuose šiandie jau tu-
Garsinkitės Naujienose
■   — —   -M.. ..................... ĮI, > .Ištart I

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET.

T»l. Kadrie 89»2

3514’16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louią Avt.

CHICAGO. ILL

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago Avė.
Tel. Hayinarket 1105

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

1739 So. Halsted St.

Iškilmingas Piknikas
Rengiamas Draugijos Palaimintos Lietuvos

NEDELIOIE, RUGPIUČIO-AUGUST 31 D., 1924 M.
NATlONAį GKOVE DARŽE, K1VERS1DE, ILL, PRADŽIA 10 v. ryto
Gerbiamieji Lietuviai:

• Nepaminkite šio Palaimintos Lietuvos Dr-jos piknįkp, nes j,ai bus vienas i§ 
gražiausių piknikų. Muzika puikiausia iš Lietuvos. Taipgi turėsime skaniausių 
užkandžių ir gardžių gėrimų. Kas gyvas ateikite, o pilniausiai busite patenkinti. 
Kviečiame kaip iš Chicagos taip ir iš apylinkės. Atėję linksmai laiką praleisite.

t Kviečia RENGĖJAI.

Jus Galite Pamatyti Dabar 
Puikius Naujų Stylių 

Rudeninius Rubus
Del vyrų ir berniuku musu parodos languose 

Didžiausias rubu Centras West Side
f TURNER BROS CLOTHING CO.

Musų naujų stylių rudeniniai rūbai susideda iš šimto įvairiausių 
stylių, spalvų, patrinų, kad’užganėdinus kiekvieną. Tavoras yra 
puikiausias ir geriausių vilnų ir yra pasiūti geriausių rūbų išdir- 
bėjų šioje* šalvje, tokių kaip KUfENHEIMER’S, STRATFORD, 
HART SCHAFFNER & MARX, FASHION PARK, ir t. t. Jįs 
busite užganėdintas įš tokių rūbų. Mes jūos parduodame $10 ir 
$15 pigiau negu, kad jus užmokėumėt kur nors kitur vidurmie- 
sty už tokią rųšį rūbų. / |

SPECIALIAI! SPECIALIAI!
550 siutų yta likę nuo šio sezono. Męs juos parduosime už tiek ' 
kiek mums kainavo. Arba tuos 550 siutus parduosime dar pigiau 
negu mums.kainavo. Tarpe tų siutų jus rasite, kur jums labai 
patiks ir miera ir spalva ir pasiuvimas.

TĖVAI! MOKYKLOS JAU ATSIDARO SEKAMį UTARNINKA
Jei jus norite pamatyti savo sūnų gerai apsirengusį einant mo
kyklon, mes patariame atsilankyti pas mumis. Mes turime di- 
džiausį ir puikiausį pasirinkimą vaikinų siutų ateinančiam sezo
nui. Ir ipes parduodame juos labai pigiai, daug pigiau negu jįs 
mokėtumėt kur nors kitur.

Siutai su 2 kelnėmis. Daugumas taipgi su veistomis, nuo
$12.50 iki $22.50

Tuntėr Bros, garantuoja kiekvieną rūbą dėl jūsų. Jei nebusite užganėdintas, 
tai pinigai bus grąžinami atgal.

am m ................ ............................. ......... .. K ii t' • -an a.  ...................    i, ■

TURNER BROS. CLOTHING M.
5. VV. Corner Roosevelt andHalsted St.

MM

A. A. Olis
ADVOKATAS

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

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

6-8 v. v. apart Panedelio i/
Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS /

222 p W. 22n<Į artį '.Lenvitt St.
’Tclepliono Čanal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sc- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visojkias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, P’armas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN J, BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

byla* vJsutMa Teismuos*. JCceaial 
Abvtfaktus, Padaro pirkimo b 

Dokumentu? Ir lealiojfonu#
7 South Dearborn Street 

TolefoUM Hnndolph 3261 
Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 

Tel«fo»aa Cannl 1661.

V<rd» 
nuoj* 
pardavimo

J. P. WAITCHES
LAWYER Lieiuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avc.

Tol.: Pullman 6377

Tel. Dearbojra 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmTestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

v, JĄ

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
•911 Chicago Temple Bidg.

77 W. Washington St.
Td. Central 6200

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

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

f....... ...... I ..............................................

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S’t. Room r>20
Tel, Central 6390 ’į,

Vak. 3223 8. Halsted. St., Chicago 
Tel. Yords 4681

- ---- - — - .J
.h. i i ii »*4<**—.į—w

‘ J. BUCERZAN
■i. ADVOKATAS 

Motery Public •
' 8405 Dcodor Street

Phire: Itidiuna ftarbof-279,' 
Indiana Harbor. Ind.
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LIETUVJPJATELIIJOSE 
Socialisty išvažiavimas ir 

komunisty juodašim- 
tiškumas

AR JUS GALITE PASAKYTI*

kodėl jus privaloteį» opiniją

Kalbėtojas 
kaip kontro- 
palenkia vi- 

kapitalistų

Gerai 
tuvių 
tumu

taupyti pinigus?
Už geriausj atsakymą Suteiksime dova
nų $10.00.
Malonėkite atsiųsti savo atsakymus nevė
liau kaip rugsėjo 15 dieną.

Peoples ‘‘"šžK
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė

CHICAGO

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

SOL ELLIS &SŪNS

<A«wba

pasirinkimą 
ir elektrikai 

apie musų 
musų tavorą.

užganėdinti iš abiejų.

šviesą ir pajlegą suvedame | Mnaa te naujus namai, taipgi dirb- 
teves. Cash arba ant iimokftįimo.

Pirmetini Lietevią Elektros Kerporaeija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO- lae.

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

Dabar yra laikas pagalvoti apie 
apšildymą savo namo ateinančiam 
rudeniui ir žiemai!!!

Mes turime pilną pasirinkimą 
apšildymui boilerių ir radiatorių, 
naujų ir vartotų. Mes esame pri
sirengę nusiųsti savo žmogų į jūsų 
namus dėl apskaitliavimo kiek kai
nuos apšildymo įrengimas, kuris 

bus padarytas maloniai, be užmo
kesčio. Pašaukite mumis tuojau, 
kol dar nėra didelio “rush”.

Mes turime pilną 
plumbingo reikmenų 
tavorų. Dasižinokite 

kainas ir pamatykite 
Jus busite

SOL ELLIS & SONS. 
2112-2114-18-20-22 So. State St. 

Vakarinėj pusėj gatves. 
Telefonai Victory 2454-4356

Pereitą sekmadienį įvyko L. 
S. S. VIII Rajono, L. D. L. D. 
Rajono ir L. S. J. Lygos išva
žiavimas į Beverly Hills miš- 

| kus. Išvažiavimas buvo “Biru- 
. tės” kalnely, nes toje vietoje 
(Birutės choras tankiai rengda- 
ivo savo išvažiavimus. Tai gra
ži vieta, apaugusi žole ir dide
liais ąžuolais, po kuriais malo- 

1 nu ipasislėpti nuo saulės kait
ros. Toje vietoje L- S. S. Rajo
nas jau antru kartu rengė sa
vo išvažiavimą.

Į Apie ketvirtą valandą žmonės 
Į būreliais artinosi prie paskirtos 
vietos, nes buvo garsinta, kad 
bus keli kalbėtojai, kurių norė
josi kiekvienam išgirsti. Tad 
publikos prisirinko nemažai. Bet 
kadangi šiemet vasara buvo ne
paprastai lietinga, tai atsirado 
daug pelkių, kurios priveisė ne
paprastai daug uodų, kurie ne
duoda žmonėms ramiai pasilsė
ti tyrame ore. Kad apsigynus 
nuo tų įkirių sutvėrimų, visur 
kūrenosi ugnys ir nors dūmais 
žmonės nuo jų gynėsi.

• Prasideda programas. Rengi
mo komiteto pirmininkas P. 
Skamarakas pirmiausia prista
to kalbėti inž. K. Augustinavi- 
čių. Kalbėtojas susirinkusiems 
socialistams ir socialistams pri
jaučiantiems lietuvių darbinin- j 
kams pasakė turiningą ir pamo-j 
Einančią prakalbą, 
tarp kitko nurodė, 
1 iuojamoji spauda 
suomenės
naudai; nurodė, kad renkant ša
lies viršininkus balsavimuose 
dalyvauja tik 50 nuoš. turinčių 
balsavimo teisęs, o kita dalis vi
sai neįdomauja kas ir kaip ša
lį valdo ir tvarko; tokie pilie
čiai, kurie nesirūpina, šios ša
lies politine ir ekonomine tvar
ka daro skriaudą netik visuo
menei, bet ir šalies kultūrinei 
gerovei. Kalbėtojas nurodė, kad i 
šią šalį valdo tiktai apie 700,000 
kapitalistų ir kad viešpataujan
čios dvi politinės partijos, demo
kratų ir republikonų, nors ir tu
ri skirtingus vardus, jų siekiai 
ir tikslai yra vienodi — ginti 
kapitalistų, o ne darbininkų rei
kalus. Todėl šiai šaliai yra rei
kalinga trečia, stipriai organi
zuota partija, kuri gintų darbi
ninkų reikalus, panaši į Didžio
sios Britanijos Darbo partija, 
kuri galėtų paimti valdžią į sa
vo rankas, • panaikinti korupci
jas ir įgyvendinti šalyje demo
kratiją. Pradžia tokiai partijai 
davė progresyvio politinio vei
kimo konferencija Clevelande, 
kuri nominavo savo kandidatą 
į šalies prezidentą La Follette. 
Jis taipjau prisiminė ir apie 
Liet. Socialistų Jaunuomenės 
Lygą, ragindamas priaugančią 
jaunuomenę šviestis ir lavintis, 
kad ji paskui galėtų tinkamai 
užimti vietas senųjų socialistų 
veikėjų ir varyti jų pradėtą dar
bą pirmyn.

į Po to kalbėjo J, Čeponis apie 
Lietuvių Darbininkų Literatu- I 
ros Draugiją, nurodydamas, kad 
draugija yra išleidusi daugelį 
darbininkams naudingų ir rei
kalingų knygų ir ragindamas I 
kiekvieną darbininką priklausy
ti prie šios draugijos-

Čeponiui baigus kalbėti užlin
do komunistai ir pradėjo savo 
mali-malienę. Pirmas “kalbėjo” 
Andriulis. Jis dar nenorėjo vie
šai parodyti savo paprasto na- 
chališkumo, tad kalbėjo kiek 
mandagiau. Tik baigdamas sa
vo kalbą jis pradėjo kabinėtis 
prie socialistų, bet visus savo 
priprastus biauriausius šmeiž
tus ant socialistų paliko kitam 
“kalbėtojui”, kurį Andriulis ir 
jo f rentai buvo atsivedę. Komu
nistai jau iškalno l'uvo pijisi- 
rengę. Jų didysis ilgakaklis da
lino socialistus šmeižiančius la
pelius, kurie, kaip sako pažystą 
jo gyvenimą ir praturtėjimo bū
dą, kaip tik jam pačiam atitin
ka. žinoma, dėl visų tų šmeiž
tų socialistai negalėjo nutylėti, 
kilo atsakinėjimai, ginčai. Ko- '

niunįstai tuo manė diąkredituo- juodašimčiai savo laikyčiuose vieną ir tą patį darbą, vienokis 
ti socialistus, bet jie to neatsię- 
kė. Tik tiek nemalonumo socia
listams padarė, kad išardė ra
mų ir smagų išvažiavimą. Bet 
iš kitos pusės, girdėjusįeji tuos 
komunistų melus ir šmeižtus 
papiatė visišką komunistų juo- 
dašimtiškunią ir begėdjiškutną.

Man' pačiam prisiminė laikai 
po 1905 m. Rusijos revoliucijos, 
kada visoj Rusijoj iš visokių 
tamsunų bosiukų buvo organi
zuojami kliubai “istinno russ- 
kich liudei”. Paprastai Rusijos 
žmonės tuos organizuotus pa
daužas vadindavo juodašim
čiais, dėlto, kad jie visur orga
nizuotai eidavo ardyti socialis
tų susirinkimus. Kadangi Rusi
jos revoliuciniu judėjimu vado
vavo socialdemokratai, tai ir tie

ir lapeliuose labiausia ir niekin
davo socialistus. Panašiais juo
dašimčiais dabar virto komuni
stai, kaip ir Rusijos juodašim
čiai, taip ir komunistai svar
biausiu savo uždaviniu stato ko
vą su socialistais. Rusijos juo
dašimčiai kovojo prieš socialis
tus už palaikymą kruvinojo ca
ro Nikolai despotizmo. Komuni
stai gi kovoja prieš socialistus 
už palaikymą dar kruvinesnio 
Nikolai Lenino paliktojo despo
tizmo. O despotizmas, kokis jis 
ne butų, yra vienokis, jis yra 
despotizmas ir kitokio vardo ne
turi. Gal tik komunistų despo
tizmas yra keleriopai žiaures
nis ir nuožmesnis. Rusijos cari
niai juodašimčiai ir lietuviški ir 
nelietuviški komunistai dirba

yra ir jų juodašimtiškumas.
— Kabardinas

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkew1cz 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 

$ atsitikime. Tei
gia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

I'DB. HERZMAN ' ^

riULBRANSENV>The Tlegistering Piano

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Western Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

2 Metai Išmokėjimui

ligon-
Sąži-

patar-

<wu*u« Tr«O Mm*

Iškilmingas Atidarymas

ATSIŲSKITE ŠITĄ
ir mes pasakysime apie musų lengvų išmokėji
mu planą už Guibransen.

Vardas

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.

Nacionalini apkai- 
nuoti 

$450 $530
LIETUVIŲ DAKTARAI

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Tikta: Gultaissn Registruoja “Touch”
Pianas, kuris groja muzikos rolelius ir pėdais, kuris tik
rai REGISTRUOJA PERSONALI “TOUCH”!
Kas reiškia, — kad tai yru pianas kuru gali groti kiek
vienas su IŠREIŠKIMU ir JAUSMU geriausiai kaip gali
ma groti rankomis!
Tai yra vėliausia ir labai žingeidus išradimas pianų išdir- 
binejimd-artizme — tikrai ateities instrumentas — Gulb- 
ransen REGISTRUOJANTIS Pianas.
REGISTRUOJA jūsų “touch*. Tai yra dalikas kuris la
bai užinteresavo publiką apie Guibransen — kuris prikėlė 
taipgi labai daug žinomų pianistų ir padare juos tikrais 
irtistais tas Registruojantis Pianas.

r ; U i 'Tik pamisiykite ką tai reiškia dėl muzikos mylėtojų šioje 
gentkartėje — vaikai taipgi suranda laiko ir eidami mo
kyklon praktikuoti, vyrai stipriai įsigilinę į savo darbą, 
moterys, kurios turi daug namų ir draugijinių darbų — 
kiekvienas jų dabar turi progą gėrėtis gražia piano mu
zika, be mokinimosi ir ilgo praktikavimo —* TIKRĄ mu
ziką, grojamą kiekvieno, su jo arba jos personaliu “toųch”.

Adresas

Pažymėti ant 
užpakalio 

$615 $700

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

DIDELES KRAUTUVES
Rakandy, Karuotu, Pečiu ir 1.1. “Palatine” Name

170L3 W. 47 St., kampas Paulina St.

Delei tos priežasties kainos yra labai numažintos dėl 
visų namų rakandų. Parloro setas, išmušti pliušu 
arba skūra. Valgomo ir miegamo kambarių setai, 
mahogany arba riešuto medžio, labai gražiai pada
ryti, naujausių stylių. Pečiai garantuoti, kad gerai 
dega, gerai juose kepti ir nesigadina. Jie yra ge- 
riaušių firmų, kaip tai: Detroit, Jewel, Moore, 
Garland, Alcazar ir kitų.

Malonėkite ateiti, o busite užganėdinti.

Z. BASINSKI
1701-03 W. 47 St.

Kampas Paulina St.

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.

I Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai:MIS. MIGHNIEVICZ- VIDIKIENE

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoa 
bučiuose, 
ningai 
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.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. K. BLUMENTHAL

T«l. Boul«var4 MU 
4049 8. Achlani 
Kampas 4?-tM cnt 

X-r«« labeba

Kreivos Akis Ištaisomos

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas 

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

3333 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S’o. Asland Avė. 

arti 47 gatves
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.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dt. A. J. KARALIUS 
f

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 So. Morgan St., Chicago. 

Telephone 
Boulevard 2160 

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

Nuo 2 iki 9 vai. vakare

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

s
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. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

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. Nedaliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų, ligų 

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

Telefonas Canal 19’2 
Naktinis Tel. Drexel 2279

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

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

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

St.
9 vakare.
6 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudettc.
..   ........  — .... - , . ■ ■ . ... .. , ■ ..t
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jkie daiktai gaminami, prisi- 
J J taikant 48 valandų darbo 

savaitės. Šitas importo mui
tas yra vartojamas sutrum
pintų darbo valandų apsau
gojimui Austrijoje. Nėra 
abejonės, kad jisai tapo įve
stas, to reikalaujant socia
listams. ’ • '

turi 17,000 narių, Bet kam jisai 
minėjo šitą. nepartinę organiza
ciją, pasakodamas apie savo par
tiją ‘liaudininkams?- 'Supranta
ma, kam: jisai norėjo pablio- 
fuot Kauno žmonėms, ir kadan- 
gi iš tautininkų Sandaros didelį 
bliofą išpusti negalima, tai jisai 
“aneksavo” prie 
Susivienijimą! /

Šitoks bliofas 
yra ne naujiena,
spaudoje, Amerikoje, dažnai kal
ba apie Susivienijimą, kaipo apie 
“priedą” prie savo partijos.

Tuo1 budu “L. žinių” reporte
riui tos dvi skirtingos organiza
cijos ir susimaišė į daiktą.

savo partijos

sandariečiams 
Jie net savo

Naujienos alna kaadtan, iisldri&b. 
Htkmadienius. Laidlia Naujieną Men- 
ilrard, 1739 So. Halatai St, Chicagc 
01. — Talefonasi Baeaavalt 850.1 v

Jhlcagoja — paltai
Matams--------- -- --- ----- -
Cusai metą
Trima mineaiama ........
Dviam minartan#

manasiui____ _

Ehicafoje per naiiotojaai
Viaaa kopija —...... ..
Savai tai------------------ --- 18c
Minatlui__________ _ t . ......  78c

tfavianytoae Valaiijoaa, na Cbkafoja, 
paltui

Metama----------------------- |7.M
Pusei matą __ , , ... —. 1.50
Trims mėnesiams , . ■ 1.75
Dviem minesians  —, 1.25 
Vienam minėsiu! _______ . 1- t .78

Ldatuvon ir kitur uisianiaasa: 
i Atpiginta)

Metams ........... ................. —, 18.00
Pusei metą ___ , ,------ 4.00
Trims mėnesiams __ ________ 2.90
Pinigus reikia siąsti palte Mansy

Orderiu, kartu su atsakyme.

4.00
JLOO 
1.M 

.76

Ateina dvi šventos dienos. 
Mes ir vėl norime ■ priminti* 
musų skaitytojams apie 
“munšaino” pavojingumą.

Saugokitės tų nuodų ir pa
tarkite jų saugotis savo 
draugams. Yra prastas pa
silinksminimas apsvaigint 
savo protą alkoholiu; bet 
yra stačiai nusidėjimas — 
sau, savo šeimynai ir visuo
menei —- vartoti tokius svai
galus, kurie gali padaryti 
žmogų ligoniu visam amžiui 
arba visiškai jį užmušti.

Te praleidžia kiekvienas 
tas šventes pasilsiui ir do
roms pramogoms !

THREE IN ONE

Apžvalga

. CEičžgft, ffl. ___________ \
čiai tarp savęs taip pat ne vi-(frazėmis, tarsi iš sunkiųjų ka 
sai sutinka: vieni pilnai prita
ria Pažangai, kiti norėtų maty
ti ją dįemokratingesne.

žodžiu, Sandara tai tikras 
lietuviškas mišinys — “trejos 
devynerios”. Del šitos priežas
ties yra taip sunku diskusijose 
su sandariečiais išaiškinti bet 
kurį painesnį klausimą. Vieną 
syk jie -rašo taip, kitąsyk taip, 
o pagalios pasirodo, kad jie pa
tys nežino, ko jie nori ir kur 
jie stovi.

daug didesni. Jie liečia ne vien 
veikimo budus, bet ir pačius 
principus.

Sandaroje tuo budu, kaip ma
tome, yra ne mažiaus kaip trys 
skirtingos srovės: radikalų 
(liaudininkų), nacionalistų (pa- 
žangiečių-tautininkų) ir libera
lų (viduryje tarpe liaudininkų 
ir tautininkų).
' Prie to dar galima pridurti, 
kad dalis -radikališkųjų sama
riečių yra kairesni už liaudinin
kus, o nacionalistiniai sandarie-

0!/

šeštadienis, 30 1924

Jacob Wassermann Vertė Kast. August.

GOLOVINAS

Naujoji Francijos valdžia 
pasakė lenkų ministeriui 
Skrzynskiui, kad Francija 
daugiaus • nebeskolinsianti 
Lenkijai pinigų. Ji nebe- 
duosianti daugiaus paskolų 
nė Mažosios Santarvės val
stybėms.

Lenkų valdžia tikėjosi 
gauti Paryžiuje 100 milionų 
frankų kariuomenės ir ki
tiems reikalams. Dabar, 
kuomet ji tų pinigų negaus, 
tai jai teks arba atsisakyti 
nuo kariuomenės stiprini
mo, arba uždėti didesnius 
mokesnius savo gyvento
jams.

Kaip vienam, taip ir ant
ram atsitikime lenkų milita- 
ristų ūpas turės žymiai at
vėsti. Lenkų kaimynai ga
lės ramiau atsidusti.

NE JŲ VIENŲ KALTĖ

Parvažiavus Lietuvon burini 
amerikiečių su Amerikos Lietih 
vių Tautinės Sandaros preziden
tu, p. Liutu, valstiečiai liaudi
ninkai iškėlė jiems vakarienę. 
Kauno “Lietuvos žiniose” apie 
tai rašoma tarpJdtko'sekamai:

“Amerikiečių vardu pirmas 
kalbėjo A. L. S. S. pirminin
kas p. Liūtas, kuris su ameri
konišku realizmu sujungęs lie
tuvišką nuoširdumą pažymėjo, 
kad ‘Sandaros’ susivieniji
mas, kuris atstovauja 17,000 
organizuotų pažangiųjų Ame
rikos lietuvių, visuomet bus 
drauge su Lietuvos pažangią
ja visuomene, kad tiems Ame
rikos lietuviams brangi net nu
varginta dabar Lietuva ir kad 
jie dės visas savo jiegas, kad 
ta Lietuva taptų demokratiš
ka, turtinga, apšviesta...”

Del šito aprašymo “Amerikos 
Lietuvis” padarė tokią pasta-

Atėmimas pašalpos Len
kijai ir Mažajai Santarvei 
aiškiai rodo, kokia žymi at
maina įvyko Franci j oje nuo 
to laiko, kai Herriot ka
binetas užėmė tautininkų- 
poincaristų vietą. Prie p. 
Poincarė Francija buvo uti
litarizmo augintoja visoje 
Europoje.

Radikalų valdžia, kurią 
remia socialistai, dar nesu
gebėjo sugriauti militariz- 
mą, bet ji daugiaus nebesti
prina jo. Kai Londone pri
imtas reparacijų planas bus 
pradėta vykinti gyvenime, 
tai Francija galės eiti ir prie 
militarizjno likvidavimo. To 

- reikalaus Francijos socialis- 

tai.

“Tenka stebėtis visgi. kad 
Lietuvos veikėjai, “laeiuvos 
žiniomis” artimi žmonės, ku
rie turi daug ir tai ne artimų 
reikalų su Amerikos lietu
viais, ikišiol dar nežino Ame
rikos lietuvių organizacijų 
vardų (o žinot jau seniai rei
kėjo). Štai, poną Liula jie ti
tuluoja esant pirmininku ko
kios tai ‘A. L. S. S.’ tai vėl 
‘Sandaros susivienijimo’... Iš 
to reiktų spręst ,kad Lietuvos 
veikėjai apie savuosius žino 
daug mažiau negu apie Aziją 

-ar kitus pasaulio kraštus.”
Mums rodosi, kad tai yra ne 

visai teisingas barimas. Vaka
rienės aprašymą pagamino “Lie
tuvos žinioms” ne kokie nors 
veikėjai, bet veikiausia to laik- 

raščio reporteris arba kuris nors 
redaktoriaus pagelbininkas, ku
ris apie Amerikos organizacijas 
gal yra labai mažai 
informuotas. Tautines 
daros inicialus jisai, 
tyt, sumaišė su Am.
tuvių Socialistų Sąjungos inicia
lais (apie LSS. Lietuvoje žmo
nės žino geriau, negu apie San
darą) .

Bet nereikia kaltinti vien tik 
Kauno laikraštį dėl tų klaidų, 
kurias jisai padarė iškilmės ap
rašyme. Jj suklaidino ir kai 

kurie svečiai.
“L. žipiose

Liūtas pareiškęs, jogei 
daros’ susivienijimas”’ atstovau
ja “17,000 organizuotų pažan
giųjų Amerikos lietuvių.” Aiš
ku, kad sandariečių prezidentas

Yra tokie dažai, padaryti iš 
trijų “štofu” mišinio, kurie va
dinasi “Three in One”.

Yra pas mus tokia partija, ku
rioje gyvena, daugiaus ar ma
žiaus susimaišiusios, ’ bent trys 
srovės. Ji vadinasi “Tautinė 
Sandara”. •

Jei manote, kad mes “šmei- 
7 iame” (sandariečiai dažnai var
toja tą žodį), tai pažiūrėkite, ką 
jie kalba patys apie save.

Sandara ciieialiai remia Lie
tuvos Valstiečius Liaudininkus. 
Bet sandariečių laikraštis “Vie
nybė”, apje kurią yra susispf'- 
tę įlakingiausieji Sandaros va 
dąi. stoją už j_ <duvoB tautinin
kus. si e gi tauęir įi'kąi yya m ?- 
kas kita, k;Jp ?-.m< l< nos-Vj’ L- 
maro Pažangos likučiai, suma
niusieji organizuot partiją nau
ju vardu, kadangi Pažangos var
das yra visai nusidėvėjęs.

Pažanga (su savo atžala, žem
dirbių Sąjunga) yra atžagarei- 
viškiausia Lietuvos partija, at- 
žagareiviškesnė net ir už krikš
čionis demokratus.

Taigi, mes matome jau dvi la
bai skirtingas sroves Sandaroje: 
liaudininkų pritarėjus ir pažan- 
giečių-tautininkų pritarėjus.

To ne gana. Imkime laikraš
tį “Dirvą”, kuris taip pat yra 
vedamas “sandariečių dvasioje” 
ir net yra vieno Sandaros Centro 
Valdybos nario redaguojamas. 
Čia randame naują srovę.

Nepersenai tas laikraštis įdė
jo vieno savo bendradarbio strai
psnį, kur buvo ve kas parašyta:

“Galima patėmyti, kad Lie
tuvos liaudis liko viena, nes 
klerikalai apgavo, o Valstie
čiai Liaudininkai tiek sudeši- 
nėjo, jog vargu atskirti, kur 
baigiasi klerikalų programas, 
kur prasideda Liaudininkų...” 
Čia reiškiasi kairesnis, negu 

liaudininkų, nusistatymas. Vie
nok negalima pasakyti, kad 
“Dirva” iš tiesų butų tokia kai
ri, kaip augščiaus paminėtojo 
jos bendradarbio nuomonės. Ji 
yra labai nenuosaki. Vieną kar
tą ji nupeikia Lietuvos liaudi
ninkus už “sudešinėjimą”, kitą 
kartą ji remia daug dešinesnius 
elementus, negu liaudininkai. Ji 
remė, pav. pagarsėjusius stii- 
dentų-korporantų atstovus, ku
rie Amerikoje rinko aukas.

Panašios pozicijos 
trečias sandariečių
“Amerikos L;etuvis”; tik jis yra 
kiek ?iuo$aLesnis už “Dirvą”, 
nęs ibužUu krypsta į tautinio 

šovinizmo pusę.
Pilnai stoja už liaudininkus 

tiktai oficia’is 
nas, “Sandara”
pusėn pakreipti l< dus sandarie
čių laikraščius ir veda su jais 
polemiką, bet jos redaktorius 
taip menkai nusiirano apie poli
tiką (o dar mažiau apie Lietu
vos reikalus), Kad jos ne labo 
kas tepaiso.

Paskutiniame “Sandaros” nu
meryje p. J. Pėža, davęs vėjo 
“Dirvai” už liaudininkų peiki
mą, įspėja ją šitokiais žodžiais:

“ ‘Dirva’ turi nepamiršti, 
kad Sąndąrięčįai pradės nepa
kęsti- tokios ‘Djfvos’ taktikos.”

•Bepig butų, kad sandariečiuo- 
se reikštųsi skirtumai tiktai 
taktikos klausimais! Bet tame ii 
dalykas, kad skirtumai, kuriuos 
mes augščiaus nurodėme, yra

laikosi ir 
laikraštis,

(Tęsinya)

gus dalyvaujančių šauksmus, iš
tiesiau rankas — ir paliečiau 
šiltą minkštą žmogaus kūną. Aš 
gerai dar atsimenu, kokį neįma
nomą pasitenkinimą patyriau' aš, 
kai dasilytėjau to minkšto šilto 
kūno. Tas jausmas nė kiek ne
sumažėjo nuo to, kad prieš ma< 

Priešingai, pa-

“Aš stebiuosi, kad jus taip 
skubate”, atsakė jis- ironingai. 
“Pasitenkinkite tuo, kad aš jums 
čia tiek daug malu liežuviu. Ma
no mieriai nė kiek jųsų neliečia. 
Arba ištikrųjų jus tiek naivi ir 
manote, kad aš pasitenkinsiu 
vien tik kevalu ir grūdą paliksiu
ramybėje. Nejaugi eidamos į ne buvo vaidas. 

(mane jus manėte, kad mudu čia sitenkinimas buvo pasiutiškai di- 
diplomatiją varinėsiva?!”

Marija alarmingai ]
“Aš maniau, kad jums nuobodu 
komediją ląšti”.' '
' “Ta ge būtinai ' privalo būti 
b o u 1 e d e s;uJ f”, ciniškai at
rėžė jis,.“Mes galime pakreipti kus. t .Staiga 
dalyką kitaip. Tiesa, tai ne taip sudribo ir su^ikupreno, Bet *pas- 
linksma. Nors didesniamė laips- kuj vėl susyk' pasidarė jaunas7, 
nyje visas dalykas moteryje: judrus ir stiprus. KoHįaį’minu- 
linksmumas beveik visuomet 
nuo jos priklauso”.

žemas Marijos balsas suvir
pėjo, kai ji įsižeidusiai atsakė 
jam: “Tarp mudviejų nieko ben
dra i-ėra. Jums norisi juokauti, 
o man toli gražu iki juokų. Jus 
kvaitulio pagauti šokate aplink 
pasaulio gaišią. Tai ir pasirin
kit. sau partnerę, kuri irgi lai
mę mato rūkstančiuose griuvė
siuose. Ko jus iš manęs nori
te?”

Jis greit pviėjo prie jos iškė
lęs rankas. “Visų pirma: atsi
sėskite! Nesibijokite, aš jus ne
padėsiu. Kaip Dievą myliu, ne- 
liesįu. Jums šalta? Norite užsi
vilkti jnano šinelį? Ne? Na, tai

delis. Jus mane suprantate. 
’ žmogus privalo stvertis ranko- 

pasikėlė, net j<aį apįe jį vaidai suka-
si. O vaidai apie mane sukasi 
jau gan senai.”

Jis vėl. nusišypsojo. Paglostė 
ranka 'retus sušukuotus plau-

Hąip tai paseno^

nuolių, nuo kurių tik ausyse 
ūžia. Gęeit užstoja kulminacio- 
ninis momentas: akys ima ži
bėti, pasileidžia liežuviai, garsiai 
kalbama apie neįmanomus daly
kus, apie juos šaukiama ir be
gėdiškai visa tai piešiama, —vi
si lyg kapanojasi karštoje pel
kėje, lenktyniuojasi cinizme ir 
nepadorume,-—ir prie viso to 
aiškiai matosi, kokias begalines 
kančias jiems atneša tie pergy
venimai. O štai du apsimaino 
tarpusavyje paslaptingais žvilgs
niais. Vyras su vyru, lyginai 
kaip mpteris su vyru. Jiedu 
vienos minties pagauti, jiedu 
puikiai viens kitą supranta —ii 
jfedu ne vieninteliai. Jums bai
su? Aš nenoriu jus gąsdinti. Aš 
noriu tik nupiešti tikrą tamsų 
foną mano šviesiems matymams. 
Kuomet prisisotini tokiu budu 
viskuo, ką gali žmogaus sielos 
dugnas išmesti, tąsyk visi dan
giški regėjimai pasidaro švie
sus ir balti, kaip tyros lelijos 
purvinoje ir užkrėstoje baloje. 
Bet reikia mokėti, kaip iki an
gelo dasįgauti. Reikia visą laiką 
saugotis, kad neužsįkrėtus. Pirm 
laiko pasiduoti — reiškia žūti. 
Minykas, besigėriantis savo ais
tringais reginiais, yra saldnode- 
gis. Ir šv. Antanas gal buvo 
didžiausias kūniškos meilės žino
vas. Labiau erzinančio vaisto, 
kaip kančių iš liuosos valios su
silaikymo, aš negaliu sau įsivaiz
duoti. Iš viso aŠ.eSu ’ prdtingo 
nuodalurpo šąiriiinkas. Tame vel- 
nioniškame pragare, i ant laivo, 
aš ‘išauklėjau savo instinktą, — 
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atsargiai užauginau, kaip augi
nama gyvulys, iš kurio laukiama 
gardaus kepsnio. Bet į ką as
meniniai buvo kreipiami mano 
norai? Sunku pasakyti. į odos 
lygumą, į kulšių apvalumą, į ran
kų formą, į ypatingą eiseną ir 
žvilgsnį. Bet ar galima visa tai 
žodžiais išreikšti? Tai galima 
patirti tik uosle,’ palytėjimu, 
nervų srove. Norite aiškiau ži
noti: aš noriu lygią sau, Ijrgią 
aistrumo žvilgsniu. Trumpai sa
kant, Marija Jakovlevna, "jus 

būtent toji, kurią aš noriu”.
Marija pastebėjo kabantį prie

šais saye skorpioną, kuris atro
dė lyg japonų piešinys. Vabzdžio 
reginys suteikė jai palengvini
mą : tarsi atsiskirusi savo sie
los dalimi ji gėrėjosi skorpiono 
gražumu, užmiršdama pavojų ir 
jo nuodingumą,
dien tik ji tesužinojo. • Ji links
mai pažvelgė į Goloviną ir tarė: 
“Kaip keista! Kaip tik jus pa- 
reiškėte savo mierius, aš susyk 
pasidariau rami. Dabar tarp 
mudviejų viskas aišku. Aš jau
čiu link jūsų net simpatiją. Ir 
vis tai ačiū tik vienai frazei, be
prasmei ir grubijoniškai frazei. 
Visai netikėtai pirmenybe — ir 
priegtam didelė pirmenybė — at
sidūrė mano pusėje”.

“Aš jus nesuprantu”, sumur
mėjo Golovinas nerimdamas.

“Jus sakėte, kad jus norite 
manęs”, tęsė Marija vis dar Un
ksmių tonu; “aš atsakau jums: 
gerai, štai aš. Meldžiu”.

Golovinas tylėdamas žiurėjo j 
ją.

apie jj šian-

Muitai, bendrai imant, 
yra atžagareiviškas daly
kas. Darbininkų partijos 
visose šalyse reikalauja, kad 
prekės iš vienos valstybės’ į 
kitą butų gabenamos lais
vai.. Už tą stoja ir nuosa
kesnieji liberalai.

Bet esti išėmimai, kur 
muitai gali būt geras daly
kas. Tokį išimtiną atsitiki
mą mes dabar matome Aus
trijoje. f 1

Austrijos muitų komisija 
pridėjo 33 nuošimčius muito 
daiktams, atgabenamiems iš 
tokių kraštų, kur nėra įves
ta ir netaikoma 48 valandlĮ kalbėjo apie Susivienijimą Lie- 
darbo savaitės įstatymas, tuvių Amerikoje, kuris ištiesų

pa- 
San- 
ma- 
Lie-

sudarus orga- 
Ji mėgina savo

sakoma, kad. p.
‘San-

tei praėjus, jis vėl pradėjo.;‘“Ph- 
kalbėkiva dar truputį apie klję1 
dėjimą ir kaip jis pąsid^o^ Įsi
vaizduokite sau šimtui ^mohiių, 
paprastų žmonių, sukauptų kele- 
riems mėnesiams vienon vieton. 
Jų šimtai, bet savo čielumoje jie 
atsiskyrėliai yandenyne. Juos 
spaudžia karo botagas, slegia 
sunki tarnystė. Nustelbta visi 
sielos įšokiai, visi instinktai. Į- 
sivaizduokite sau valandėlei phie 
ko visa tai gali privesti. Iš pri
gimties aš'nežinau nė baimės nė 
pasibiaurėjimo. Aš stengiuos 
žiūrėti į dalykus kaip galima pa
prasčiau: jeigu kas nors egzis
tuoja, tai taip ir privalo būti.

•Bet jeigu žmogus nugrimsta į 
sudėkite, sėdėkite. Nenorite, ne-jmiazmas, tai jo nervai nebeišlai- 
reikia. Aš suprantu, jus negali
te pakęsti mano šinelio. Toks 
savingumas dovanotinas. O da
bar klausykite”.

Jis prisitraukė trikojį krėslą 
ir atsisėdo ant krašto, kad pa
laikius lygsvarą. Padėjo ran
kas ant kelių, pasilenkė ir vėl 
atkišo smakrą. Visa tai jis pa
darė su keistu apsukrumu, su 
tvirto žmogaus gracija. “Pus
trečių metų aš nežiūrėjau į mo
ters veidą”, pradėjo jis ir kaip 
tai vaikiškai nusišypsojo, “pus
trečių metų nekvėpavau atmos
fera, kuri apsiaučia moterį, ne
jaučiau žavėjimo, kuris paeina 
nuo jos rankų judėjimo, nuo 
blakstienų kilimo ir leidimosi, 
nuo prasivėrimo jos burnos. Aš 
kvėpavau anglimis, įtraukiau 
plaučiais anglių dulkes ir išlei
dau jas kartu su druskos persi
sunkusiu oru; aš stačiog uždus- 
davau nuo sunkaus oro kazar- 
tne.se. A.Š g-i rde j prakeiks-

nius, į mane buvo liejama visos 
žmogaus sielos pamazgos; aš 
pergyvenau visas baisias, ait
rias, piktas kančias tamsiojo ka
lėjimo —ir išalkau. Išalkau ne 
toje prasmėje, kaip jums atrodo. 
Aš visgi buvau neblogai išauklė
tas, daug mačiau, ir visai nesu 
grobuonis. Aš ne alkanas, kaip 
žmogus, mirštantis, nuo maisto kančių, kurias gimdo 
trukumo, maisto apskritai. Ak, jis išblyškęs, kaip mirtis, ir su- 
jeigu tame tik, visas reikalas te
būtų! Kitų stalas juk apkrau
tas gardumynais., Aš alkanas, _ _ _ . . .........
kaip žmogus, įkūnijęs savo kle- aistripgas, kaip beždžione. Jie 
jojamą, j Kartą Bostone aš cLaly-1 knarkia, gaudo ką tai rankomis, 
vavku!-s^iritpalistii ^ęadšęJ Nęti-[aistringai, jupkia^i, šnibžda kie-. 
kėtąi•-įnefiviijė.^yiėšpjeį^feit’bdė ;rto, įai. 'vardus,^ bando (ką tai ąp* 
moters paveikias. ? Tdkids,-vkaip kabinti,Jvišifekai • tirpsta chaose

ko. Kuomet priverstinai susi
laikoma, tai paš vyrus atsiranda 
geismas — tylus, kurtus, kanki
nantis, nuodijąntis ir deginantis 
viską viduje. Klaidinga manyti, 
kad geras vaistas nuo to— ka
muojantis darbas ir fizinis nuo
vargis. Jie nuodija ir kaitina 
dar labiau: galų gale žmogus 
visas persiima neįmanoma aist
ra ir susiskaldo į dvi esybi, vie
nodai gyvuliškas savo prigimti- 

|ini: vieną—realę, kasdienę, ne- 
i suraminamą ir Hitą, degančią at
siminimų ir nepatenkintų geismų 
liepsnoje. Aš niekuomet netikė
jau į buvimą ramių Robinsonų: 
jeigu toks Robinsonas žmogus 
stiprus ir sveikas ir nėra pra
radęs savo lyties, tai jį neišven
giamai laukia beprotybė. Arba 
jis privalo nužudyti savyje dalį 
savo gyvenimo. Pakanka įeiti, 
pavyzdžiui, į kazarmą ir pažiū
rėti į miegančius, štai vienas: 
jis įęuli visas prakaite, su dide
lėmis, giliomis raukšlėmis kakto
je. Kiekvienoje tokioje raukš
lėje aibė aistringų geismų. Bet 
jis pasigerėjimo pagautas, ne
laimingas, jis fantaziruoja; jis 
naikina save klaidingame sap
ne: jokio erotiko smagenose ne
gimsta tokių nepaprastų galimy
bių. O štai kitas, jis raitosi nuo 

geismai:

.kandęs savo lupas. Tręčias at
rodo, tarsi jis kopiami į statų kal
ną: jis įtemptas, kaip virvė ir

(Bus daugiau)
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1514. Apatine suknia. Buti- 
nvoterei ir mergaitei.

No.
na kiekvienai
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę.
reikia, 2% yardo 36 colių materijos.

No. 1590. ’ _ ........................
kirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40, 42 
ir 44 colių pėr krutinę. 36 mierai 
reikia 2 yardų 40 colių materijos.

No. 1615. Suknia ir kelnaitės jau
nai panelei. Sukirptos mieros 6, 8, 
10, 12 ir 14 metų. 8 metų mergai
tei reikia 3'/a yardo 3(į colių materi
jos.

Išsiuvinėjipiui pavyzdys No. 656 
15 centų.
f No. 1804. Lengvai pasiuvama ir la
bai graži suknia. Iš pavyzdžio galėsi 
panjatytį. kaip neapsakomai lengva jų 
sukirpti ir pasiūdinti.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę, 36 mie
rai reikia 2% yardo 36 colių materi
jos- -

No; 1900. ši suknia padaro žmogų 
laibu. Jeigu nori gražiai atrodyti — 
pasisiūdink sau ją. Sukirptos mie
ros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krutinę. 36 mierai reikia 4% yar
do 4$ colių materijos ir % yardo 14 
colių materijos apiįrakliuūir juostelei.

Iššiuvinėjimui pavyzdys No. 668 15 
centų.

j No.1905. Gražus žiurstas. Sukirp- 
“ ~ per

krutinę. 36 mierai reikia 116 yardo 36 
colių materijos ir 6!4 yardo stugelių

No. 8906. Paduška — graži ir pigi. 
Gali pasisiūdinti iš bile materijos ar
ba atkarpų.

36 mierai
Jiicųuette bliuzka,.

višikkai tirpsta ęhflose -r . 1 TZ 1 • • VT 1 A t. J ■ i .. I no.i»vo. urazus žiurstas. mjus, Marija Jakovlevna. Koki jus gašlių matymų.? Arba (far kitas tos mięros 36, 40, 44, 48 colių 
stebėtina dabar, kai sėdite štai - pavyzdys. Aš sėdžiu tarp jų;
prieš mane ir klausote! Taigi: aš (liuosas nuo tarnystės vakaras; apsiuvin^miSt 
griežtai ėmiau eiti vaido link ir,'eina pasikalbėjimas; . paprastos 
nekreipdamas dėmesio į isterin-1 kalbos; beriama dviprasmėmis

/6O4

Tokios paduškos padariniui 
1!4 yardo 36 colių materijos.

No. 9821. Lelei kostiumas.

reikia

Sma
gus užsiėmimas mažai merj<a.itei. Nu- 
I>irkite atkarpų ii- jūsų mergai-
te pati susikerpa ir pasisiuva. Bus 
gera pradžia.

Sukirptos .nącros lėlėm 16, 18, 20, 
22 ir 24 colių ilgumo.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739; So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
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šeštadienis, Rugp. 30, 1924 NAUJIENOS, Chi»UI,
Ekskursija Lietuvon

vis linojo, 
nenusimena, 

nes kad ir labiausia butų prasta, 
paso ir pinigų, — bet pietums atėjus ir susėdus 

davatkai kelnės'valgyt visuomet griežia orkest
ras įvairias dainas ir šokius, o 
taipgi kas antrą dieną po piet

mpteris

Atsisveikinimas su draugais irgi nepergeriausias
Nevv Yorke. — Pirmųjų dienų bet keliauninkai
įspūdžiai. —
netenka
Lawrence*o
numaunamos. — Anglija
Kelionė laivu “Baltasara”
Piknikas Danzige. — Klaipė- apie 4 vai. ateina laivo Lenas pa;
doje. — Įspūdingos kalbos. — 'griešt. v.4

Antradienis, ‘liepos 8 d., jau 
oras/ labai puikus, keliauninkaiAmerikiečiams jau yra. žino

ma iš apgarsinimų apie garsiąją: visi linksmi, tik štai viena mote- 
ekskursiją Lietuvon milžinišku ’ relė pradėjo skųstis, kad jai ko
lai vu Leviathan; taipgi yra žino-: kiu tai budu prapuolė “pasas” ir 
ma, kad tai ekskursijai vadova- $45.00 pinigais. Čia, /inoma, 
vo p. Liutks. Buvo labai patogus ponas Liūtas padaro tam tikrą 
laikas tokioms ekskursijoms da- pareiškimą į tam tikrą vietą, o 
ryt, nes tai buvo .vidurvasaris, j paskiri keleriems pasitarus suta- 
Žinoma, tokioms geroms aplin- Į riama padaryt rinkliavą sušelpi- 
kybėrns esant susibūrė gerokas'mu i nelaimės patiktos moters 
buiy3 ekskursantų, o prie to dar, i Sudaroma komitetas 
matyt, buvo garsinta, kad tuo! 
laivu važiuos ir Lietuvos atsto
vybes sekretorius p. Vinikas.

Liepos 5 d. išryto New Yorko 
prieplaukoje jau nuo anksto pra
dėjo matytis būreliai lietuvių; 
vieni su savo giminėmis, antri 
su draugais ir draugėmis — vi
si atėjo atsisveikint su savo ar
timais ant ilgesnio laiko taip, 
kad prieplaukoje lietuviai suda
rė vieną trečdalį publikos. Ir 
apie 12 vai. dienos pasažieriai 
tapo perskirti su savo palydo
vais, bet pasikalbėjimas vienų 
su kitais tęsiasi, nors ir gerokai | 
atokiai vieni nuo kitų randasi. 
Mat, vieni stovėjo ant ląivo vir
šaus, o antri prieplaukos salėje. 
12 vai. dienos, puikiam orkestrui 
griežiant, laivas subaubė ir pra
dėjo judintis. Mažiems laivams 
padedant, milžinas traukėsi to
lyn iš prieplaukos, o publika, ku
ri atlydėjo savo pažįstamus, Ii-j 

oro. Y
Ketvirtadienis, liepos 10 d. 

Lauke linoja ir nevisai šilta. Va
kare rengiamas koncertas bet, šį 
kartą jau ne vien tik iš orkestro, 
—čia jau surasta keli daininin
kai, šokėja, muzikantai ir vis iš 

'važiuojančių tarpo sudaroma ge- 
. programas ir publikoms prisi
rinko gana daug. Koncertu liko 
visi patenkinti.

Penktadienis, 11 d. liepos. 
Oras puikus, pati dienos pradžia 
gana linksma, bet neužilgo vie
na Lawrence’o senmergė, kuri 
važiavo j Kauno vienuolyną (ro
dosi, bene kunigas tik ją ir ve
žė) pradėjo skustis, kad jai pra
puolė $500.00. Tarp lietuvių 
prasideda įvairios šnekos, rapor
tuojama laivo kapitonui ir čia 
ištinka dideli nesmagumai lietu
vių tarpe, o dar nesmagiau da
rosi vienai poniai ir panelei, ku
rios sykiu su ja gulėjo viename 
kambaryje, žmonės mano, kad 
čia kas nors tikrai atsitiko, bet 
p. Liutkus ir kiti lietuviai paabe
jojo apie dalykų teisingumą ir 
pasitarė su laivo vyriausybe, su
taria padaryt kratų pas tas mo
teris, kurios tame kambaryje gu
li ir pas ją pačią. Po piet tre
čios klasės užvaizdą p. Solman 
padaro*kratą— pas ten gyvenan
čias nieko nerandama. Kviečia
ma ir pati davatka. Išsyk nesino
ri duoti krėsti, bet priverčiama. 
Čia ir randama visur prisikai- 
šiota prisiuvinėta pinigai. Taip
gi užgriebiama geras pundelis 
pinigų ir suplyšusiose juodose 
kelenėse. Davatka protestuoja. 
Bet nieko nebojama ir tiesiog 
nuplėšiama, t. y. kelnės Ląw- 
rence’o davatkai numaunama ir, 
kaip pasirodė, ten buvo įsiūta 
$500.00. Po viso to nuspręsta, 
kad čia norėta padaryt apgavys
tė ir, tur būt, manyta, kad ir jai 
taip sklandžiai bus surinkta tie 
$500.00, kaip tai pirmąjai moter 
re i tie $45.00. Bet, dėje, toji 
prigavystė nenusisekė, o davat
ka buvo priversta tos ponios ir 
panelės atsiprašyt už įžeidimą. 
Taipgi buvo sakyta, kad toji da
vatka ir jos draugė, kuyi visą 
aiką jai advokatavo, bus grą
žintos atgal New Yorkan, bet iš- 
eista.

Pavakary privažiavome Cher- 
jurg, Prancūzijoj, čia išlipa da- 
is keliauninkų ir keletas įlipa ir

į iš keletos 
!ypatų ir. pereinama per lietuvius 
rinkliavos tikslu. Surinkus pa
sirodo, kad dar biskį stinga iki 
tai sumai, kurią ji turėjo. Ban
doma dar parinkt ir po nekurio 
laiko surenkama tai moterėlei 
$45.00. Gi laivo kapitonas išduo
da tam tikrų liudijimą ; vietoj 
“paso”, tuomet ir toji moterėlė 
nusiramina, kadangi jaučiašį 
esanti tarp artimų mylinčių 
žmonių. Vakare lietuviai prade
da ♦linksmintis, šokdami įvairius 
šokius ir po nekurio laiko laivo 
vyriausybė duoda atatinkamą 
orkestrą ir prasideda ameriko
niški šokiai; jaunuomenė links
minasi iki nakties vėlumai, o ke
liauninkai jaučiasi gana gerai iš 
po vakarykščio, t. y. ir po to lin
ksmo šokių vakaro. Oras nekoks, 
linoja; vakare surengiama pui
kus muzikos koncertas, bet pub
likos atsilanko neperdaugiausia, 
nes dauguma myli ilgai būt ant

po valandos pradedama važiuot 
Anglijos link.

šeštadieųis, liepos 12 d. Atsi
kėlus išryto jau matosi Anglijos 
miestas Southhamton. Pavalgo- t
rne pusryčius ir pribaigiame va
žiuot. Skirstoma į tam tikrus 
skyrius. Lietuviai, Latviai; ir 
lenkai išskiriama į vieną gru- 

!pę ir išlipus iš laivo tuojaus va
žiuojame stotin ir sulipome į 
traukinį. Važiuojame 4 valan
das per Anglijos laukus ir mies
tus. Po keturių valandų kelionės 
privažiavome Waterloo, t. y. 
Londono priemiestį. Čia išlipus 
ant stoties tuojaus atliekama 
tam tikri dokumentų peržiūrėji
mai ir leidžiama į prieplauką, 
kur musų jau laukė laivas “Bal
tais.”. Atėjus ant laivo dalykai 
atrodo nekaip. Laivas nedidelis, 
o pasažierių daug. Visus sukem- 
šama ir po šiokio tokio susitvar
kymo pradedama kelionė. Lai
vas plaukia gana smarkiai, bet 
žmonėms nėra kur pasidėt, — 
vietos mažai, o dar ir toji nešva
ri. ^Vakarienei atėjus nėra kas 
valgyt. Valgoma sausa duona 
su sviestu, o einant pro virtuvę, 
—reikia nosį užsiimt. Vandenio 
gėrimui irgi nėra. Išeinamosios 
vietos irgi purvinos. Keleivių 
ūpas nupuolė, o dar sakoma, kad 
reikės važiuot apie 5 dienas. Ke
liauninkai pajuto, kad čia jau 
reiks biskutį vargo pamatyt. 
Taip tas prastas valgis ir nešva
rumas tęsėsi ir iki Klaipėdai.

Sekmadienį, liepos 13 d. Oras 
gana puikus, o laivas- visu 
smarkumu plaukia.

Pirmadienį taip pat, — tik ke
liauninkai jau biskutį priprato 
prie aplinkybių ir tik laukia ka
da bus keliones galas.

Iš ryto i privažiavome “Kįel” 
kanalą ir važiuojame pęr visą 
dieną; žiūrime į ąbi. puses: pui
kus vaizdai. Vakarop išsikraus
tėme iš to garsaus kanalo ir lei- 
džiamės į juras. Trečiadienį, lie
pos 16 d. iš ryto privažiuojame 
Danzingą. čia išlipa lenkai, o 
lietuviams atvažiuoja tam tikrai 
paruošti vežimai ir kas nori be 
užmokėsi!io gal važiuot į pikni
ką. Susidaro didelis būrys ir iš
važiuojam. Nuveža gana tolo-’ 
kai nuo Danzingo ant dailaus 
kalno, palei jurą į vasarnamį. Čia 
jau gatavai paruošti pietus, ku
riuos rengia U. S. Linija, ir duo
dama po stiklą alaus visai dykai, 
čia visi jaučiasi gana puikiai.; 
Nutraukiama paveikslai ir bis- 
kutuką pabuvus važiuojame lai-' 
vo linkui. Vakarop grįštama lai-' 
van. Lenkų jau nebėr ir po va-1 
landėlės laivas “Baltara” pradė
jo savo tolimesnį plaukimą.

Ketvirtadienį, liepos 17 d. ry
tą, jau randamos Klaipėdoje. Čia' 
tuojaus patinka laivą karo or-' 
kestras gr lesdamas Ipmnus ir ki-! 
tas dainas, ir tuojaus prasideda* 
sveikinimai, žmonių į uostą’ at-l 
ėjo gana skaitlingai. Buvo Klai-1 
pėdos gubernatorius p. Budrys, 
sakė sveikinančių prakalbą; sa
kė sveikinančias kalbas Klaipė
dos lietuviai darbuotojai ir kraš
to atvaduotojai. Daug veikėjų 
buvo ir iš paties Kauno. Buvo 
Žygelis, Norkus ir k.

Ištikrųjų tai buvo puikus lie
tuvių pasitikimas ir sakant jaus
mingas prakalbas visiems eks
kursantams nuriedėjo po keletą 
ašarų, nors ir kiečiau^ širdį tu
rinčiam. 0 ant vakaro visus ek- 
skur^fintus užsikviete į “Lietu
vių Kliubą”, Juir buvo rengiama 
amerikiečiams priimt Jjankietaš. 
Bet daugelis jau nelaukė vaka
ro, o skubinosi į savo tėviškės 
vykt. Bet visgi dar užsiliko bū
relis, kuris atsilankė į tų “Lietu-

vių Kriubą”. Apie aštuntų va
landų nuėjome, čią tuoj aus pa
sisveikino p. Budrys ir supažin
dino su kitais klaipėdiečiais. Bet 
čia jau buvo jaučiama daug po
niškumo, ir buvo gdlima matyt, 
kas buvo geresnis ir kas jų 
akims prastesnis, — ir atsilan
kiusieji pastovėję turėjo atsisėst 
užkampy ir pasėdėjus kiutint 

,sau namo. Tas vakaras dauge
liui amerikiečių paliko prastą at
minti.—Vienas Ekskursantų.

Beethoven Gonservatory 
of Music

3259 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9244
CICERO SKYRIUS: 
1405 So. 49th Avė.
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INVESTUOKITE DABAR!
Padarykite greitų pelnų — Daleiskite mums 

parodyti kaip
Už $100 įmokėjus ir po $5 j mėnesį, jus galite nupirkti didelius loš
tus musų North Shore Subdivizijoj, kuri randasi netoli Ąohnš-Manville 
dirbtuvės. Tik vienas blokas nuo trąnsportacijos, tarpe dviejų golf 
laukų, — vienatinė sekcija mieste kuri auga labai smarkiai. Jei jus 
pirksite dabar, jus gausite mųsų žemiausiontis olselio kainomis, bet 
jus turite paskubėt, nes žemė tuojau pakils savo kainose. Namų sta
tymo planai jau yra prirengti, kaiminystėje kainos jau yra pakilu
sios. ČIA DIRBS DAUGIAU KAIP 2,500 darbininkų — ŠIMTAI 
NAUJŲ NAMŲ ČIA BUS REIKALINGA PASTATYTI. Jus galit 
čia padaryti didelį pelnų. Atsiųskite kuponą dėl tolimesnių išaiškinimų

SIŲSKITE

ŠI KUPONĄ

TUOJAU! .

NAUJIENOS,'
1739 So. Halsted St., Box 544.

Gerbiamieji:
Aš norėčiau gauti pilnas informacijas 

kas link jūsų North Shore praperčių. 7
> * . ;• >

Vardas .................... -AA....... .........................
Adresas ........ .......... ......u7............ ..................
Telefonas ........................................ ,•.........
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Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jar* and tubea 

Hospital «ize, $3.00

Atidarymas mokyklos jvyks rugsė
jo 1, 1924, {stoti j Konservatoriją ga
lima tuojau, bile kada.

, Fakultetas susideda iš sekamų as
menų ;

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

Smuikavimo: J. Petruševičius, M r. 
H. Simons.

Dainavimo: Justas Kudirka, Dvvightj • 
E. Cook.

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

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

Klases muzikos teorijos ir istori
jos suteikiamos DYKAI.

kos prieplaukoje mosiguodama 
savo skepetaites ir kepures. L<ai- 
ve stovintys pasažieriai atsaki
nėjo jiems, žodžiu, atsisveiki
nimas buvo labai įspūdingas ir 
ne vienam prisiėjo net ir ašaros 
nusišluostyti, o milžinas laivas 
vis traukėsi tolyn ir tolyn nuo! 
musų palydovų ir apie 5-tą vai. 
po piet jau vos tematėm kran
tus, o tuo tarpu laive eina susi
tvarkymas, visi pasažieriai jau
čiasi, kad jiems čia teks pagy
venti kokią savaitę laiko, tai ir 
taisosi, ruošiasi. Apie šeštą va
landą jau išduodama stalų žy
mės ir pradedama valgyt vaka
rienė. Pasirodo, kad vakarienė 
gana puiki; patarnavimas irgi 
labai mandagus. Ekskursantai 
čia pradėjo jaustis gana gerai, 
kaip namie, arba gana geram 
viešbutyje. Po vakarienei eks
kursantai jau pradeda juokauti 
ir susipažint vieni su kitais. Čia 
pasirodė, kad lietuvių esama iš 
įvairių Suvienytų Valstijų da
lių, — miestų ir miestelių, įvai
raus amžiaus, visokių pažiūrų ir 
nusistatymo. Bet visi jaučiasi 
draugais ir vieni su kitais sten
giasi susipažint.

O čia vėl oras puikus, saulė
ta, ir nedidelis karštis, tokiu bu
du visi stengiasi būt ant laive 
viršaus kuoilgiausia ir taip links
mai kiti išbuvo net iki po 12 vai. 
nakties.

Taipgi reikia primint, kad lie
tuviams trečioje klesėje buvo 
priruoštas puikiausias skyrius, 
t. y. Dach G., kur randasi di
desni kambariai, didelės šėpos 
drapanoms susi kabint, šėpukės 
su stalčiais smulkiems pasidėji- 
mams, veidrodis ir kiti paranka
mai, ir beveik tik vien lietuviai 
tebuvo ant tų lubų.

Ant rytojaus buvo sekmadie
nis, t. y. 6 liepos. Aštuntą valan
dą pavalgėme pusryčius, po pus
ryčių beveik visi išėjo ant lai
vo viršaus ir čia jau prasidėjo 
antra kelionės diena, bet štai 
žiūrim, kad 10 vai. rytą trečios 
klases poilsio kambaryje koks 
tai makleris, t. y. lenkų kunigas, 
laikys pamaldas. Žinoma, čia bu
tą visokių, bet didelė didžiuma 
tai laisvamaniškų pažiūrų žmo
nės, tai, žinomą, prikrėsta viso
kių šposų kas link tų pamaldų. 
Oras tą diena buvo nepergeriau* 
sias, lijo ir t.t.

oras

1 J' 1 L

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

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

, operaciją
4647 So. Halsted St., 

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

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Tel. Lafayettč 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLŪNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haynvarkct 1018, Haymarket 4251

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti; 
pinigus Lietuvon j

’ __ ♦

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir, 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky^ 
bos ir Pramonės. Bankų. Pp 
pigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laivai 
Kortos į Lietuvą ir iš Lietu
vos -- naudingas ir teisingas 
patarnavimas. \ '

A. A. MKYS
' 220 Mihyaukee Avė., 

Kenodia, Wis.
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mas minios prieš teisėjų. Jis 
todėl pašoko ir aštriai pabarė 
prokurorų už jo “nedorų užsi
puolimą ant teismo”. Teisėjas 
liepė atskirai išrašyti tuos pro
kuroro žodžius, tuo duodamas 
suprasti, kad prokuroras gali

Rytoj didelis socialisty 
piknikas

Piknikas bus Riverview parke. 
Bus daug žymiausių socialis

tų kalbėtojų. »

Rytoj, rugp. 31 d., bus dide
lis metinis socialistų piknikas, 
rengiamas Cook pavieto Sociar 
listų partijos. Tai bus “Darbo 
Sekmadjienio” piknikas, kuriuos 
partija rengia kasmet ir kurie 
visuomet pasižymėjo savo didu
mu ir įvairumu.

Šis piknikas bus dar tuo svar
bus, kad tai bus pradžia smar
kios socialistų kampanijos už 
La Follette. Piknike kalbės žy
miausieji socialistų kalbėtojai 
— VValter Thomas Mills iš Ca- 
lifornijos, autorius knygos “Ka
ras Ko delei?” George R. Kirk- 
patrick, C. J. MacGowan, Lilith 
M. Wilson, socialistų kandida
tas į gubernatorius Andrew La- 
fin, kandidatas į senatorius 
George Koop ir kiti. Ant plat
formos bus įtaisyti balso didin- 
tojai, taip kad kiekvienas galės 
girdėti kalbėtojus. Walter Tho
mas Mills yra geriausias socia
listų kalbėtojas vakarinėse val
stijose, jau nuo dęsėtkų metų 
veikiantis socialistų eilėse ir 
chicagiečiams bus ytin įdomu 

pasiklausyti jo gyvos kalbos.
Bus dar beno koncertas, šo

kiai ir daug kitų pamargini- 
mų.

Visi darbini n kai-ės kviečiami 
j šį pikniką, pagelbėti pradėti 
didelę kampaniją už darbininkų 
kancHidatus La Follette ir* Whee- 
ler. Chas. J. MacGowan, kuris 
kalbės šiame piknike, yra pir
mininkas La Follette komiteto 
Illinois valstijoje.

Pirkite tikietus iškalno. Ti- 
kietus galima gauti “Naujieno
se”.

dar atsidurti teisme už teismo 
paniekinimą. Veltui Crowe aiš
kinosi, kad jis visai! nenorėjęs 
teismo įžeisti, bet teisėjas Ca
verly jo neklausė.

Teisėjas Caverly paskelbė, 
kad nuosprendį jis išneš rugpiu- 
čio 10 d. Tą dįieną jolfte pašali
niai žmonės į teismą nebus įlei
sti, o taipjau apie teismą bus 
pristatyta policijos, kadangi tei
sėjas gavo grūmojančių laiškų 
nužudyti jį. Vieni nori teisėją 
žudyti, jei jis nuteis žmogžud
žius pakorimui, o kiti —. jei tei
sėjas juos nuteis kalėj i man, o 
ne ant kartuvių. ,Reiškia, kaip; 
teisėjas nė nuteistų, taip jam 
bus bloga. Teisėjas pasiėmė vi
sus su byla surištus dokumen
tus, kuriuos peržiūrės ir ap
svarstys, paskui jis išvažiuos į 
kurią nors ramią vietą ruošti, 
savo nuosprendį. Nuosprendis 
bus paremtas ir išvadomis ko-[ 
dėl jis tokį, o ne kitokį nuo
sprendį išduoda.

Gaso darbininku streiko 
nebus

Kompanija sutiko biskutį pakel
ti darbininkų algą.

Gaso kompanijos dirbtuvių 
darbininkų streiko nebus. Tai 
nusprendė patys darbininkai, 
kurie viešame susirinkime nuta-, 
re priimti kompanijos pasiūly
tąjį algų pakėlimą. Tokiu bu-, 
du streikas tapo atitolintas dar 
vieniems metams.

Kompanija sutiko pakelti al
gą 2Va nuoš. kaip paprastiems 
darbininkams, taip ir mechani
kams- Darbininkai gi buvo rei
kalavę! 10 nuoš. algos pakėli
mo.

STANFORD PARKE

ke kas antradienio vakarą, 8:15 
vai. Visi kviečiami lankytis. Nė
ra įžangos. ' ,

Lietuvaitė apdegė
Florence Liziskis, 4 metų am

žiaus, 7416 So. Claremont Avė., 
labai apdegė, kada jai žaidžiant

.............................................  j. ' ...........■■i, <

Milioiiieriy byla kainuos
$250,000

Jaunų milionierių žmogžudžių 
bylos nagrinėjimas užsibaigė 
pasmerkimu prokuroro Crowe

Valstijos prokuroro Crowe 
pastangos pasiųsti jaunus mi- 
lionierius žmogžudžius Nathan 
Leopold ir Richard Loeb, ant 
kartuvių, vieton kalėjiman, kai
navo Gook pavieto gyventojams 
nemažiau kaip $60,000. Dides
nė dalis tų* pinigų nuėjo įvai
riems valstijos alienistams, ku
rie ima nemažiau $250 į die
ną.

Darrovvas sako, kad apgyni
mas tų žmogžudžių kainavo ne
mažiau $50,000, neskaitant ad
vokatų. Didžiuma tų pinigų ir
gi nuėjo alienistams. Advoka
tai gi, delei skelbimų, kad šiai 
bylai bus išleista milionai dole
rių, sutiko priimti tokį atlygini
mą, kokį nustatys pačių advo
katų draugija. Bet draugija dar 
nėra nustačiusi lėšų ir todėl dar 
nežinia kiek ad'vokatai gaus uz 
gynimą šių žmogžudžių* Betgi 
spėjama, kad abiems pusėms ši 
byla kainuos apie $250,000.

Bylos nagrinėjimas užsibaigė 
užvakar, pabaigus prokurorui 
Crowe kalbėti ir atlikus nieku- 
rius formalumus dėl antro kal
tinimo prieš žmogžudžius —- iš
vogimo tikslu pareikalauti išpir
kimą. Abu žmogžudžiai prie 
kaltės prisipažino, o užmuštojo 
Robert Franks tėvas paliudijo, 
kad tikrai buvo iš jo reikalau
jama pinigų.

Baigiant bylos nagrinėjimą 
prokuroras Crowe susilaukė aš
traus pasmerkimo iŠ teisėjo 
Caverly. Mat Crowe baigdamas 
savo kalbą prisiminė ir apie 
“draugingą teisėją”, kad bent 
gy narnoj i pusė taip žiuri į tei
sėją Caverly. Teisėjas Caverly 
suprato, kad tai yra paslėptas 
grūmojimas teismui ir kursty-

nuo degtuko užsidegė jos dra
bužiai. Jos tėvai užgesino de
gančius drabužius, o policija nu
gabeno ją į ligoninę. Daktarai 
betgi sako, kad jos gyvastis nė
ra dideliame pavojuje.

Kunigas puola kabaretus

Kun. Eltner L. Williams va-

dbvaujant buvo padaryti puoli
mai ant dviejų kabaretų į va
karus nuo Evanstono, — White 
House ir Vilią Venice. Abejuo
se rasta daug gembleravimo 
įrankių, kuriuos konfiskuota.

White House kabarete rasta 
šerifo pagelbininką ir valstijos 
policistą, kurie pasipriešino kra-

............  ... .... .. .......................—....... ■ ■ g - 

tai, nes jie atėję lošti it nerei
kia jų “turbaciti”, bet visgi po 
aštraus susikirtimo puolikai lai
mėjo ir gembleriavimo įrankius 
išsivežė.

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

^eš^aęlienis, Ęugp. 3Q, 1?24
. ...... ...—---- ■!!»■ ■ | 

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

DIDELIS ŽINGSNIS PIRMYN
Keletas Faktų Kaip Veikia ir ko Atsiekė 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

NAUJIENŲ PAGEIDAVIMAI

šiandie Stanford; parke, prie 
14 ir Union gatvių, bus lekcija 
su kintamais paveikslais. Tai 
bus tas pats programas, kurio 
negalima buvo užbaigti pereito 
antradienio vakare delei šviesų 
sugedimo.

Toliau pamokinantys kinta
mieji paveikslai bus rodomi lau-

VIS GALVOKITE.

Amable M. Saint-Prix, se
niausias laikraštininkas 
Francijoje mirė sulaukęs 
104 metus amžiaus. Mažiau 
kaip mėnesis laiko prieš su
ėjimo jam 103 metų, jis pa
rašė paskutinę seriją savo 
sraipsnių. Budas kaip nuo
lat būti jaunu, tai nuolatinis 
galvojimas. Kuomet žmo
nės neturi dėl ko gyventi, 
jie greitai eina žemyn. Del 
tų žmonių kurie nuolat mą
sto,, gyvenimo žvake žiba 
iki paskutines valandos. Su
prantama, rūpestis ir skil
vio nesveikumai greitai nu
dėvi žmogaus mašineriją. 
Bet dėl tų atsitikimų Trine- 
rio Kartusis Vynas yra.ge
riausia pagelba. Tos pui
kios gyduoles išvalo vidu
rius ir žarnas ir užlaiko juos 
švariai, užtikrina sveiką 
miegą, atšviežina mintis ir 
užlaiko jumis x sveikatoje. 
“Nuo pat pirmos dienos, 
kuomet pradėjau vartoti 
Trinerio Kartųjį Vyną,, aš 
jaučiuosi geriau ir stipriau 
kas metai”. Taip rašo mums 
Mr. Charles Dvorak iš Wi- 
hita, Kansas. Ruduo jau 
netoli. Yra daug žmonių 
kurie runinasi, kad su pasi- 
rodymu šalčio apsireikš pas 
juos reumatizmo ir neural
gijos skausmai, atsiminkite, 
kad Trinerio Linimetnas su
teikia apsaugojimą .nuo to
kių skausmų. Jei jūsų ap- 
tiekorius negali jums suteik
ti, rašykite pas Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, III. '* 

(Apskelbimas)

i

Niekas taip labai nerūpėjo Naujienų 
vedėjams, kaip patobulinimas ir pagreitini
mas susisiekimo — susižinojimo su Lietuva. 
Yra begalo svarbu kožnam greitas susine- 
šimo būdas, o ypatingai,tuomet, kai siunčia
ma pagelba, pašalpa, dovana, ar kitoks, koks 
piniginis reikalas. Šimtai laiškų yra prira
šyta Lietuvos įstaigoms, reikalaujant ir ra
ginant jas teikti mums greitesnį patarnavi
mą, kur greitumas yra labiausia pageidau
jamas. Iki šiol tasai Naujienų žygis yra 
sutikęs sinkiausių kliučnj vienoj ar kitoj 
įstaigoje ir kartais davęs teigiamas pasek
mes.

Suradimas Nauju Kelių.
Pagalios tapo surasti nauji keliai. Nuo 

19 Gegužio Naujienos ėmė siųsti pinigus 
Lietuvon telegrafu ir tokia stebėtinai pigia 
kaina, kad daugelis stebėjosi ir netikėjo to
kio žygio galimybe. Telegramos iki šiol 
kainuodavo nuo 4 iki 6 dolerių, o čia tą patį 
reikalą atliekama už 50 ceiątų! Kaikurie 
net įtarė Naujienas prigaudinėjime žmo
nių !

Telegrafines pinigų perlaidos neiškar
to davė teigiamas pasekmes. Lietuvos 
įstaigos nebuvo prisirengę sutikti tokį svar
bų ir reikalaujantį didelio greitumo ir aku- 
ratiškumo darbą. Bet ledai tapo pralaušti. 
Pasiekta tokio greitumo išmokėjime pini
gų Lietuvoje,, kokio jokia kita pinigų siun
timo įstaiga Amerikoje nėra pasiekusi!

Musų Korespondentai.
Iki įvedimo Telegrafinęs sistemos, Nau

jienos vedė visus reikalus Lietuvoje per 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką. 
Savo laiku tasai bankas yra davės gerą pa
tarnavimą kokį jis sugebėjo duot, bet ant? 
galo išmokėjimą pinigų yra taip sutrugdęs, 
kad mes tuomi buvome labai susirūpinę.

Įvedus Telegrafinę pinigų siuntimo si
stemą pradėta su Lietuvos Koperacijos 
Banku, kuris jau padarė daug pagerinimų 
greitam pinigų išmokėjimui Lietuvoje ir 
yra prisirengęs dėt visas galimas pastangas 
pasekimui pilno greitumo ir tobulumo.

Lietuvos Kooperacijos Banko 
Veikimas ir Pasiryžimas.

Štai ką rašo Lietuvos Koperacijos Ban
kas Naujienų Bendrovei:

“Kaunas, Liepos 25,1924. 
“Naujienų” Administracijai, 
Chicago, III.
“Gerbiamieji:

“Tamstos klausiate, kodėl tiek laiko 
gaišinama pinigų išmokėjimui. Į šį klausi
mą turime priminti Tamstoms musų susi
siekimo netobulumus. Tuo tarpu Lietuvo
je turime maža gelžkelių tinklą ir dar ma
žesnį plentų tinklą. Kur nėra gelžkelių ir 
plentų tenka susisiekti vieškeliais ,o jų sto
vis yra pas mus nepakenčiamas, ypatingai 
pavasario ir rudens metu, kada palaidais 
keliais reguliaris susisiekimas laikotarpiais 
visai neįmanomas.

“Šiuo atžvilgiu tenka atskirti susisie
kimą su Lietuvos miestais ir miesteliais, 
kur yra gelžkelių stotys, nuo miestų, mies
telių ir kaimų, kur tų stočių nėra.

“Miestai ir miesteliai atsiima visą paš
tą iš artimiausių miestų prie gelžkelių sto
čių ir perdavinėja ją plentais ir vieškeliais 
tolimesniems miestams ir miesteliams, o iš 
ten valsčiams ir kaimams. Valsčiai papra
stai atsiiminėja paštą ne kasdieną, o tik ke
letą arba vieną kartą į savaitę. Iš valščiaus 
gi į kaimą laiškai perduodami šventadie
niais, turgų dienomis arba kitai progai at
sitikus, asmeniškai, per kaimynus.

“Tamstų žiniai siunčiame musų kores
pondentams išleista parėdymą, kuris duos 
Tamstoms aiškesnį supratimą musų susirū
pinimą tuo reikalu.

“Gerai suprasdami Tamstų pageidavi
mus ir labai susirūpinę šiuo reikalu, tiki- 
mėsi, jog ir Tamstos gerai suprasite mus ir 
nekaltinsite už neveiklumą arba apsilei
dimą.

“Su tikra pagarba, 
“LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS.”
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Aplinkraštis Banko Koresponden
tams arba Skyriams.

“Kaunas, 1924 m., Liepos 21 d. 
G. T.!’

“Amerikos gyventojų yra telefrafu 
siunčiami Lietuvon labai papiginta kaina 
per Amerikos “Naujienų” Bendrovę, Čika
goje, ir toliau per Lietuvos Koperacijos 
Banką, Kaune, pinigai,, doleriais ir litais.

“Šiuos pinigus Lietuvos Koperacijos 
Bankas išmoka adresantams per savo sky
rius, per Liaudės Bankus, Taupmenų-Skoli- 
nimas Bendroves, kredito ir kitokias tam 
tikras įstaigas, o kur jų nėra — paštu.

“Kadangi pinigai yra siuntinėjami iš 
Amerikos telegrafu, tai suprantama, kad jų 
išmokėjimas adresantams vietoje turi būti 
atliktas KUOGREIČIAUSIAI.

“Nuo šios dienos, didesniam greitumui 
atsiekti, mes, siųsdami Tamstos parėdymus 
išmokėti pinigus, tą pačią dieną patys siun- 
tinėsime atatinkamus pranešimus adresan
tams (pinigų gavėjams) einant pridedamu 
pavyzdžiu. Tačiau, atsižiūrėdami į musų 
netobulą susisiekimą paštu su kaimais, mes 
prašome Tamstų, gavę musų orderius, tuoj, 
tą pačią dieną pasiųsti adresantams —- kai
miečiams dar nuo savęs pakvietimą atsiim
ti pinigus.

“Išdavę pinigus adresantams, malonė
kite tuoj, tą pačią dieną atsiųsti mums jų 
kvitus.

“Kaip jau sakėme, siųsdami Tamstoms 
pinigus, tą pat dieną siusime mes patys pra
nešimus pinigų gavėjams. Tačiau dėl musų 
netobulo susisiekimo paštu su kaimais, mes 
prašome Tamstos pasiųsti kaimiečiams ir 
nuo savęs pakvietimą atsiimti pinigus. Mie
stelėnams gi tokių pakvietimų nebesiųskite.

“Kaimiečiui j Tamstos pakvietimą ne
atsiliepus į dvi savaiti, o miestėnui neatsi
liepus Tamstom j musų pranešimą į dvi sa
vaiti nuo dienos Tamstų gavimo musų iš
mokėjimo parėdymo, malonėkite jiems pa
siųsti dar vieną pakartojimą su prierašu: 
“antras pakvietimas”. Jei ir į tą antrą pa
kvietimą adresatas neatsilieps vėl i 2 savaiti 
malonėkite mums anie tai pranešti ir laukti 
musu tblesnio parėdymo.
“LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS.

Kitame savo laiške Lietuvos Koperaci- 
jos Bankas rašo:

“Visas Tamstų kablegramas, mes pa
prastai gauname apie lOtą vai. iš ryto. 
Joms perrašyt, dekoduoti ir patikrinti rei
kalinga apie 1 vai. 30 min. Musų banko 
perlaidų skyrius gauna perrašytų ir patik
rintą kablegramą ir pradeda jį vykinti apie 
12 vai. dienos.

“Paštas Kaune priima pinigines perlai
das tiktai iki pirmos valandos, o laiškus iki 
6 vakaro. Todėl mes skubiai gamename tą 
pačią dieną raštus musų korespondentams 
ir pakvietimus adresantams atsiimti pini
gus iš korespondentų. Tų raštų ir pakvie
timų dalis dabar siunčiama paštan tą pačią 
dieną. Likusieji gi raštai ir pakvietimai 
yra siunčiami paštan kitą dieną. Piniginės 
perlaidos ir siunčiamos kitą dieną; bet kvi
tas paštas nespėja parašyti tuoj ir išduoda 
mums tik trečią dieną ir mes tuoj siunčiame 
Tamstoms.

Iš savo pusės mes būdami nemažiau už 
Tamstas susirūpinę pinigų išdavimo greitu
mu, dedame visas galimas pastangas tam 
reikalui įvykinti.

“Mes tikime, kad trumpiausiu laiku 
musų bus atsiekta maximum greitumo. Su
prantama, neapseisime be vieno — kito ne
tikėto atsitikimo Lietuvos užkampy tečiaus 
darysime visą, kas tiktai nuo musų pareina.

“Laukdami Tamstų tolimesnių^ pagei
davimų, prašome priimti musų augštos pa
garbos pareiškimą

“Lietuvos Koperacijos Bankas.”
Iš tų visų faktų yra aišku jog greito 

patarnavimo srityj bsame pasiekę labai 
daug ir jau šiandie stovime pirmoj vietoj.

Bet musų žygai tuomi dar nepasibaigė. 
Mes gatavi dėti ir dėsime dar daugiau pa
stangų kad pagerinus ir pagreitinus Lietu
vos paštos veikimą, iki tiek, kad pinigų iš
mokėjimas butų tikrai galimas į 3 ar 4 
denas.

LITŲ KURSAS SIUNČIANT
< PAŠTU IR TELEGRAFU:

Čia įskaitoma suma už litus, pašto ir 
kitokie kaštai ir 50 centų telegramos. Nie
ko daugiau nereikia primokėt ir adresatai 
gauna Lietuvoje pilną sumą.

PAPRASTOMIS' TELEGRAMŲ

50 litų

PERLAIDOMIS 
(Pinigai išmokami 

j 25 dienas)
$5.75

(Pinigai išmoka
mi į 3 ar 6 die

nas)
$6.25

100 litų 10.75 11.25
200 litų 21.00 21.50
300 litų 31.50 32.00
400 litų 42.00 42.50
500 litų 52.25 52.75
600 litų 62.50 63.00
700 litų 72.75 73.25
800 litų 83.00 83.50
900 litų 93.25 93.75

1000 litų 103.50 104.00
2000 litų 205.75 206.25
3000 litų 308.50 309.00
4000 litų 411.25 411.75
5000 litų 514.00 514.50

Siųskit pinigus Lietuvon telegrafu per 
Naujienas, tai yra greičiausias būdas, o tai 
kainuoja tik 50 centų.

HAUJIENO
1739 S. Halsted St Chicago, III
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Lietuvių Rateliuose
Bridgeportas

Kalbės socialistų 
piknike

Auditorijos reikalai

Pirmadieny, rugpiučio 1 
SI0 W. 22 St., įvyko Lietuvių 
Auditorijos bendrovės boayd 
direktorių susirinkimas.

Board direktoriai išdavė ra
portus ir sumokėjo pinigus už 
parduotus serus ir bonus. Dau
gelis direktorių dirba su pasi
šventimu, bet sako, kad ran
dasi ir lokių, kurie mažai dar
buojasi. Bet jie žada pasitaisy
ti ir pasivyti darbščiuosius 
pardavinėjime serų ir bonų.

Auditorija yni bildavojania 
be pertraukos. Jau baigiama 
sienas mūryti ir tuoj bus už-

jau baigiama gabenti. Kaip tik 
stogas bus gatavas, tuoj bus 
rengiama didžioji svetaine, 
šiemet, sako direktoriai, įvyks 
jau ne vienas, bet keletas pa
rengimų. Pirmenybe busianti 
suteikta toms draugijoms ir 
kliubams, kurios turi pirkusios 
serų ir aukso bonų. Jau daug 
draugijų yra užsiprašiusios 
svetainę dėl parengimų.

Jau atsirado ir varžytines 
tarpe biznierių. Jie varžosi už 
randavojimą Bowling Alley. 
Nori prie ritamųjų bolių įtai
syti ir golfo mokyklą. Dau^ 
biznierių užsimaldavo nuraiH 
davojime pirmojo vainiko dėl 
įvairių krautuvių. Taipgi!* ir 
profesljonalai pradėjo tykoti, 
kad savo ofisą perkėlus į Chi
cagos . Lietuvių “stoličią” —

tai kaip vienos, taip ir kitos 
draugijos pageidavo, kad vis
kas atsiliktų tvarkoj, bet jei 
atsirado kliūčių, tai priešais j V 
norą.

SLA 129 kuopos rengimo ko
misijos narys J. G.

PRANEŠIMAI

North Side
Humboldt parkiečių 

išvažiavimas

Visi laukia užbaigimo buda- 
voti garbingo atidarymo Au
ditorijos šventės. Jų džiaugs-

pasižiūrėti ir vėl išeiti, bet pa
sididžiuoti ne visi galės, nes 
kai kurie nebus jos dalininkais 
ir neturės nė bonų, o tada jei 
ir pirkti norėtų negalės, 
jau visi bus 
lorija bus tik 
mažiau $10.

'S, kai
Visi šoksimturės.

sint:

■ nes 
išparduoti, /ludi
tų, kurie įneš ne 
Lietuvių vardas 
savo Auditoriją 

ir dainuo-

Kad sukrusių, kad eisiu, 
Kad griebsiu devynias, 
Ir užtrypsiu, net dundės 
Grindys geležinės....

—Bubnis.

Tnwii of Lake
Biblijos tyrinėtojo 

laidotuvės

pasimirė 
tyrinėtojų 

Jo laidotu- 
koply-

Walter Thomas Mills
Iš Californijos, kuris yra ži

nomas kaipo “The Little Giant 
of the Labor Platform”, kuris 
kalbės dideliame socialistų pik
nike rytoj, rugp- 31 d., River- 
view parke. Kiekvienas važiuo
kite į tą pikniką užgirsti to “ma
žiuko žmogaus’’, kuris betgi la
bai daug ir tai labai daug ge-

Pereitą sekmadienį, rugp. 24 
d. įvyko Humboldt Park Lie
tuvių Politiško Kliubo išvažia
vimas į 
kapinių, 
jaunučio 
ir labai 
mobilių 
apie 40, 
į 500. Tiek žmonių susirinko 
todėl, kad buvo gera muzika. 
Buvo ir žaismių, dainų ir ki
tokių pasilinksmipimų. Paskui 
visi susinešė ’ valgius į vieną 
vietą ir visi, kaip viena šeimy
na, gražiai papietavo, 
tų vėl tęsėsi žaismės 
lam vakarui.

Daugelis stebėjosi, 
kis jaunas kliubas, kuris susi
tvėrė tik mėnuo atgal ir vos 
du susirinkimus teturėjo, o su
rengė tokį gražų ir skaitlingą 
išvažiavimą. —Kliubietis.

miškus prie Tautiškų 
Tai buvo pirmas to 

kliubo išvažiavimas 
gerai nusisekė. Auto- 
išvažiavhne dalyvavo 
o žmonių privažiavo

Po 
iki

pie- 
vė-

kad

SLA. 129 kuopos 
pasiaiškinimas,.

Naujienų 206 num. aprašy
me Vietinėse Žiniose 'išvažiavi
mo Beverly miške rugp. 24 d., 
ir 207 num. atsiprašyme Reng. 
Komisijos .yra užkliudoma S. 
L. A. 129 kuopa, ir biskį apsi
lenkiama su teisybe.) Pirmiau
sia, kad reng. komisija visai ne
žinojo apie SLA 129 kuopos 
išvažiavimą, bet kad buvo pra
nešimuose garsinta ir tilpo 
Naujienose, Vilny ir Varpe.

Kaslink ramumo. Reikia pa
sakyti, kad . laike programo, 
kurį pildė pirmutiniai kalbėto
jai, K. Augųstinavičius ir J. 
Čeponis nuo L. S. S. VIII Ra
jono, L. S. J. Lygos ir LDLD., 
taipgi laike V. Andriulio kal
bos viskas buvo ramu. Nera
mumas prasidėjo vėliau ir ne
turi nieko bendro ne su Rajo
no, nė su SLA 129 
programų; pradžia 
kada kalbėjo A. 1). P. 
kalbėtojas Jagminas.

I>a vienas dalykas,
jus programui aš priėjęs prie 
tvarkdario (kartu sėdėjo ir 
girb. A. Kemėža) užklausiau 
kaslink trečio kalbėtojo, kuris 
sakė busiąs vėliaus. “ 
kad pribus, 
kad nežino.
mes, SLA 129 
vieną kalbėtoją 
ir kad po šitų

Kaip yra su aukomis 
Klaipėdos reikalams?

Klaipėdos Komitetas, kurio iž
dininku buvo p. N. C. Kruko
nis, gal teiksis paaiškinti vi
suomenei.

Krukonis, kurs 
komiteto iždi- 

žinioj, beabėjo, 
Išviso jų bus,

kuopos 
pasidarė 
2kuopos

Prasidė-

dingų žmonių, susirinkusių pa
gerbti savo nepriklausomybės
dieną? Toksai pranešimas, koks 1)r.gts Sv JurR.o K K j8 pl.icžas. 
tilpo “Vtfrpe,” nėra praneši- lies Gvardijos D. L. K. Vytauto ap 
mas, o tik šiaip vaikams žabo- vaiksciojimo_ 20 metų sukaktuvių, lai-

’ _v. . kys savo mėnesinį susirinkimą šešta-,
va. Dar sykį norėčiau pakarto- dienio vakare, 7:30 v., rugp. 30 d. pa-1 
ti, kad tos aukos nėra Apskri- P^toj šv. Kryžiaus parap. svetainėj.
v. , _ . . .. , .. . visi nariai prašomi dalyvauti susirin-
cio nuosavybe, ir todėl jis tu- o sekmadiėny (ant rytojaus) 
ri duoti visuomenei pilną at- susirinkti 1 vai. p. p. paprastoj sve-

i i t tainėj, iš kur eisime i apvaikščiojimą.skaitą, kad reikalui esant ga-, — Raštininkus,
lėtumėm patys patikrinti. Šių
dalykų laukia iš Chicagos san-!
dangčių apskričio tie, kurie 
aukavo Vilniaus našlaičiams.

—Aukavęs.

Pranešimai

Didelis Piknikas. Rengia Lietuvių 
'Politikos ir PaŠelpos\Kliubas, nedė
lioj, Rugpiučio-Auguit 31, 1924, Ri- 
ver Grove Darže, Willow Springs, 111. 
Pradžia 10 val.Nyto/ įžanga 50c.

Kaip nuvažiuoti: Imkite Archer 
Avė. karus, limited, arba Cicero, pai
kiau Joliet karus iki Willow Springs; 
eiti j dešinę iki patėrnysit musų iš- 
.kabą. •• ' •

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. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SBULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

IŠRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKU
STORAS ANT RENDOS

Penki kambariai gyvenimui. Ran-» 
dasi lietuvių kolonijoj, visi nauji 
įtaisymai: elektra, gasas, maudynes 
ir t. p. Randa pigi.

'Atsišaukite
5252 So. Aitesian Avė.

s ANT RENDOS kampinis 
storas, naujas frontas, randa
si ant Halsted ir 32-ros gatvių.

A Grigas & Co.
3114 So. Halsted St.

i ■>

Gvardija D. L. K. Vytauto No. 1, 
; rengia 20 metų- yuk«ktuves<. Visos 
draugystės yra prašomos atsilankyti 
ant musų 20 metų gyvavimo ir drau
gavimo su visomis lietuviškomis drau
gystėmis. Yra rengiamas piknikas, 
nedėlioj, rugpiučio 31, 1924, Patronai! 
'Darže,L 5137 So. Robey St. Pradžia 

Varde Gvardijos, 
Muzika Venckevi-

12:30 po pietų.
■kviečiame visus.
;Čiaus orkestras.

— Užprašo Komitetas.

VVestvilie, III. — šv. Kryžiaus pa
rapijos pusmetinis susirinkimas bus 
ingpiučio 31 d., 1 vai. po pietų, Sto- 
kio svet. Turime daug svarbių daly
kų aptarti; prašome visus parapijo- 
nus dalyvauti.. — Valdyba.

VYRŲ

REIKIA VYRŲ

PLATAI 3 kajhfcartų, geras 
dėl batsiuvių, barbernės, vedu
siai porai arba ir ncvedustems 
vyrams. Brighton Parke.

M. Evinski,
4100 So. iMaptawood Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT rendos du kambariai 

dėl pavienių vyrų su valgiu ar 
be valgio. Gražus ir šviesus, čy- 
stai užlaikomi,, su visais pato
gumais. A. GUDELIS, 4154 So. 
Kedzie Avė.

Tarpe 23 ir 35 metų amžiaus. '*
Tu:i mekėti kalbėti angliškai, pa

geidaujama tokių kurie turėjo paty
limą biznyje, bet nebūtinai reikalin
ga. Jei esate smarkus vyras, tai aš 
turiu vietą, knfi bus jums labai žin
geidi. 1 , ( A .

Atsišaukite tarpe 10 ryto ir 7:30 
vakare.

MR. BR0WN,
2610 So. Spaulding Avė.

REIKIA patyrusių brass tir
pintųjų. Atsišaukite prie Mr. 
Renąington, . c/o Loevventhal 
Company. , , •,

947 N. Cullerton St-

REIKALINGAS • bučeris su
prantantis savo darbą. Atsišau- 
kit tuojau. /

M. R()MAN()W;SKAS, 
2119 So. Halsted St.

Jaunoji Birutė. Šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad Įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro,, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredoš 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžfti daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
Virš minėtos mokslo jaunuo nes 
draugijos. M. M. Y

Jaunuolių Orkestras prakt :os įvyk
sta kožną seredos vakarą k White 
Sq. svet. prie 29 ir Halsted gatvių 
(Library Room) rugpiučio 27 (lianą. 
Praktikos prasidės ligiai 7 vai. vak. 
Nariai ir norinti jais likti malonei yra 
kviečiami atsilankyti.

— Rašt. Eugenija "Grušaitė.

is.

Didelis Piknikas. Rangia Raudonos 
Rožės Pašelpos Kliubaš iš Cicero, III., 
rugsėjo 1 <1., Piąnįę.' Park Grove, 
Lyons, III. Pradžia 12 vai. ryto. Pra
šome svečių nesivėlinti. Bus žaismių, 
šokių ir kitų linksmumų.

— Komitetas.

Roseland. — Liet. Darbininkų Na
mo Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
rugsėjo 1 d. neįvyks iš priežasties 
Darbo Dienos.

— J. Tamašauskas, sekr.

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

PETBR GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

REIKIA salesmenų, kurie 
kalba lietuviškai arba lenkiš
kai, pardavinėti Fordo karus.

Evans Schustcr
3704 S. Western Avė.

Choro vienų vyrų dainų 
atsibus rugsėjo 2 dienoj, 
vakare Raymond Chapel 
816 W. 31 St., pradžia 8 
Visi vyrai privalote būti

Birutes 
praktika 
utarninko 
svetainėj, 
vai. vak.. 
ant praktikų, taip pat ir nauji daini
ninkai esate kviečiami prisidėti prie 
Birutės.  - - Valdyba.

BENDAI kambarys, vienam ar 
dviem vyram, šviesus ir švarus. 
Galima patiems pasigaminti valgį.

A. DANIJA
3534 So. Pameti Avė.

Tel. Yards 6803

Nitavotojų ir Buckerių
Vien t tiktai patyrusių prie 

Preight karų vyrų reikia. Dar
bas nuo štukių.

Am«r. Car & Foundry Co.
2310 S. Paulina St.

ASMENįl JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU Leono Taujanio, pa

einantis iš Lietuvos iš Pikelių pa- 
rap. Jau 1.9 metų kaip išvažiavo iš 
Bostono į Bacine, Wis., ir daugiau 
nebeteko nieko girdėti. Pats ar 
Ii pažįstantieji praneškite.

Brolis Pranciškus Pocius 
1464 Indiana Avė., Chicago

ki-Kuomet kaikurie asmenys 
pradėjo teirautis apie surinktas 
Vilniaus reikalams aukas, pra
vartu butų prisiminti ir dėl au
kų, savo laiku sudėtų Klaipėdos 
reikalams. Ar prisiųsti jie visi, 
kam buvo skirti, ar tebeguli 
čia?

Greičiausia tą galėtų paaiš
kinti ponas N. 
buvo Klaipėdos 
ninkas ir kurio 
tos aukos yra.
kiek, aš atsimenu, su viršum pen
ki šimtai (50(1) dolerių. Kiti sa
ko, kad apie $1000.00.

Jeigu tie pinigai dar neišsių
sti, reikėtų tatai bent dabar pa
daryti, nes tiems žmonėms rei
kalingi kovai su krašto vokie
tinimu.

Te p. Krukonis . nesupyksta 
ant manęs, kad aš čia jo pavar
dę miniu. Kaipo suinteresuotas 
reikalu, aš norėčiau, kad visuo
menė butų painformuota, kaip 
su jos sudėtais pinigais yra.

/ — Klaipėdiškis.

INTERNACIONALO APVAIKŠ- 
ČIOJIMAS'' I -b

Įvyks rugsėjo 24, Mildos Svetainėje. 
Rengia LSS. 4 kuųpa. Kitos LSS. 
kuopos malonėkite tą dieną nerengti 
jokių viešų prakalbų, bet atsilankyti į 
musų surengtą apvaikščiojimą.

"•Hl— Komitetas.

PAJIEŠKAU savo drauges Onos 
Tarvidaites, Daržų kaimo, Vabalnin
ku parapijos. Girdėjom, kad gyve
nu Chicago. Meldžiu atsišaukti ar 
kas apie ją žinote, turiu svarbų rei
kalą.

PAULINA PUGZLAITĖ,
306 Sender St., • Athol, Mass.
----------------------------- -------------------—Trr——

KAiMIBARYS galima gauti 
mažoj šeimynoj vyrui.. < arba, 
moteriai, kurs švariai '/užąįlaii 
ko. 2632 W. 23rd‘ 'st.
Antros lubt Tel. Rockyell 5093

“• . ................... ~1

! tWENDAVOJWUI kamba
rys dėl vieno vyro. Gerai už
laikomas prie mažos šeimynos. 

3031 S. Union Avė.
Phone Yards 7034

REIltlA virėjo mokančio geV 
aiyjrti ir kepti.

• 1549 S. Indiana Avė.
Tel. Calumet 1277

tl

REIKALINGAS inteligentiškas 
žmogus už pusininką j bučernę ir 
grosernę. Turi mokėt anglų ir jei 
gal galite kiekį .vokiškai. Biznis ge
ras, puiki afrielinkė. Kreipkitės die
nom nuo 7 iki 7 vai. vakare.

4425 So. Wells St.

APŠIVEDIMA!

JIESKO PARTNERIŲ

Liuosybės Draug^sMi mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadieny, rugpiu
čio 80, 8 vai. vak. L. Juodvalkio svet., 
733 W. 18 gat. Tarimui yra labai 
svarbių ir neatidedamų dalykų, per 
lai malonėkite visi draugai pribūti 
laiku. Valdyba. ,

North Side. — Jaunimo draugijė
lės “Bijūnėlio” paskutinis šiame sezo
ne išvažiavimas į Jeffersono girias 
Įvyks sekmadieny, rugpiučio 31 d., 
Chicagos lietuviai yra kviečiami skait
lingai atsilankyti ir linksmai su jau
nimu ant tyro oro praleisti laiką.

— Komitetas.

PAJIEŠKAU draugo apsivedimui. 
Esu laisva. Myliu švarų ir gerą gy
venimą. Esu 36 metų amžiaus. No
rėčiau susipažinti su savo amžiaus 
draugu — nevartojančiu svaiginančių 
gėrimų ir ktnis norėtų Kalifornijoj 
apsigyventi .Box 543, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU laikrodininko į 
partnerius arba kas nori buri 
laikrodininku išmokysiu. Vieta 
gera, biznio užtektinai, tik rei
kia partnerio. Kreipkitės AUŠ
ROS KNYGYNAS, Box 145, 
3210 So. Halsted St-

REIKALINGAS darbininkas . pa
tyręs ant farmų dirbti. Gera mo
kestis, darbas ant visadds.

Kreipkitės tuoj
J. NAMON,

2418 W. Marųuette Rd., 
Arti VVestern Avė.

JIESKO DARBO

. ( . REIKIA AGENTŲ
ir'tokių katrie turi Fordą pardavinėti 
Automatic Carborator Control dėl 
Fordo sutaupina nuo 50 lig 100 nuo
šimčių gasolino ir užlaiko sparkplak- 
sus sausus ir be Carbono, reiškia in- 
žinas turi daugiau sylos, o mažiaus 
reikia taisyti. Parsiduoda ant 30 
dienų' bandymo. Rašykit dėl (lan
giaus informacijų, arbt atsišaukite, 
nuo 1 lig 6 ir nedėlioj lig 12.

A. C. C. CO.,
4607 S. California Avė., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Prieš kkk laiko 
vienas iš biblijos 
(biblijos studentų), 
vės buvo iš Eudeikio
čios į Tautiškas kapines.

Tos laidotuvės iššaukė dide
les kalbas ir ginčus tarp Town 
of Lakiečių. Vieni giria tuos 
biblijos tyrinėtojus, kiti juos 
peikia; vieni vadinu juos be
dieviais ir ištvirkėliais, o kiti 
sako, kad jie tiki į Dievą ir 
skelbią Dievo karalystę.

Katalikai užmetinėja, kad jie 
neturėjo prie numirusiojo ne 
kryželio, nė žvakeles, neklupo- 
jo ir nesižegnojo, negi švęstu 
vandeniu nešlakstė. Jiems be 
to keista, kad laidotuvės buvo 
ne namuose, o pas graborių, 
kas lietuviams yra nepripras
ta, nors anglai tankiai tai da
ro, kadangi tai yra patogiau 
ir gerian.

Kiti gi sako, kad visų tų 
prietarų nė nereikia, nes nuo 
jų kratosi visi kultūringesni 
žmonės. Laidotuvės buvo ne
paprastai didelės. Per tris die
nas buvo sakomi pamokslai, 
rodos, jų buvo keturi, o žmo
nės ėjo kaip ant kokių dyVų 
ir klausėsi. Žmonių per tas tris 
dienas buvo gal į 1,000 ir daug, 
ko pasimokino. Ir graborius 
Eudeikis sako, kad tai buvo 
pavyzdingos laidotuvės.

—J. Petrat.

Ar tikite 
ar ne?” Atsakė, 

pranešiau, kad 
kuopa, turime 
ant programo 

dviejų kalbėto
jų galėtų kalbėti musų kalbė- 
lojas, ir jeigu pribus jūsų tre
čiasis \ kalbėtojas, P. Grigaitis, 
tuomet mūsiškis galės pasi
traukti. Bet užbaigus antram 
kalbėtojui, tvarkdarys pareiš
kė, kad programas jau užsibai
gė ir kviečia visus prie žais
mių. Tai gal gerb. Rengimo 
Komitetas mano žodžiams ne
patikėjo, kad yra išvažiavimas 
SLA 129 kuopos ir jau susi
rinkusieji judinėsi iš savo vie
lų, tuomet aš pareiškiau, kad 
mes turime išvažiavimą ir vie
ną kalbėtoją ant 
Andriulį.

Man perstačius

programo V.

kalbėti And- 
kuopos komi

tetas paprašė manęs perstatyti 
jų kalbėtoją. Aš nemačiau nie
ko tame blogo, kad perstatyti 
kitos draugijos kalbėtoją. Aš 
perstačiau jį tiktai minėdamas 
jo pavardę, Jagminą, tikėda
mas, kad patsai kalbėtojas per-' 
sistatys nuo kokios draugijos 
jisai kalba, liet to nepadarius, 
tai pasidarė neAiškumas.'.Tame 
yro mano klaidą, kurios nenoj 
vėjau padaryti, bet vėliaus^ ne
buvo progos ją atitaisyti. O dė
lei neramumo arba vėliaus ko
kios betvarkės, nėra kaltos tos 
draugijos, kurios rengė išva
žiavimus, nė jų rengimo ko
mitetai/ nes* rengimo komite-

Bet kurgi Vilniaus auky 
atskaita?

Kada buvo klausiama 
Krukonid ir kitų kaip stovi 
lykai su Vilniaus našlaičių 
komis, beveik 
šiai Atgal surinktomis, 
užgirsti be koliojimų, 
neaiškių atsakymų, 
nieko nebuvo galima suprasti, 
apie taip svarbų klausimą. Pa
galiau, per trečiąsias rankas 
sužinojom, kad: “Naujieniečių 
užsivarinėjimai ant p. Kruko- 
nio yra visai be pamato. Jis 
išsiuntė kalbamus pinigus tuo
jau, kada gavo paliepimą tą 
padaryti. Taigi jei butų čia 
kieno kaltė, tai tik Apskričio.” 
(Varpas 35N,).

Štai tau ir 
Svarbiausias dalykas

P‘ 
da- 
au- 

septyni mėne- 
teko 

dar ir 
iš kurių

“Pirmyn” Choro šeiminiškas išva
žiavimas j Forest Preserve mijkus 
prie Desplaines upės įvyks nedėliojo, 
rugp. 31 d.

Visi choristai ir pritarėjai, 
užsirašėte važiuoti pas Ascillą 
džiame nesivėlinti, nes troka; 
Liuosybės svetainės, L__ '

kurie 
mel- 
nuo 

____ v _ 1822 VVabansia 
Avė., išeis nevėliau kaip 9:45 ryto.

— Komitetas.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na- 

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

Kreipkitės:
BRIDGEPŲRT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted StM 

Tel. Yards 7282.

DABOJU ir prižiurtu vaikus 
tų tėvų kurie neturi pas ką pa
likti dienos laike. Gražiai užlai
kysiu ir dabosiu savo namuose. 
MRS. S. RAUPELIS, 3357 So. 
Lowe Aye. Phone Yards 3280.

AUTOMOBILIAI

SLA. 12 Apskritys rengia puikų iš
važiavimą nedėlioję, rugp. 31 (L, Wa- 
shington Heights miškely, ant 107-tos 
ir Racinc gatvių.

Bus kalbėtojai, muziką, gėrimų ir 
užkandžių. Taipgi nepraleiskite pro
gos, nes jau turbut bus paskutinis iš
važiavimas šį sezoną.

— Apskr. Valdyba.

Kensinton. — Tautiška Draugyste 
Mylėtojų Lietuvos Brolių ir Seserų 
rengia pikniką, nedėlioj, rugp. 31 d., 
Rivordalę darže, 13413 Indiana Avė. 
Kviečiame visų kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti. — Komitetas.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

REIKIA OARBININKĮI
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ, MOTERŲ irMER- 
GINŲ po visą Ameriką. Dalbas 
sveikas, švarus ir lengvas, darbas 
bus duodamas tiktai ten kur jus gy
venat, nereiks važiuoti iš Chicagos, 
uždarbis nuo $30.00 iki $75.00 j . avai- 
tę, abelnai pagal ypatos gabumą. Pa
tyrimas nereikąjingas, bet turi būt 
teisingas ir geras darbininkas, ypatiš- 
kai prašau neatsišaukti. Kreipkitės 
raštiškai klausdamas platesnių žinių,

Walter York, Pres., *
“LUXON1T NECKWEAR” 

6637 So. Rockvvell St., 
Chicarfo, III.

HUDSON, 7 pasažierių, touring, 
1923, gerame padėjime, originaliai 
malevotas, taip kaip naujas, yra 
daug specialių prirengimų, važinėtas 
mažiau kaip 5000 mylių. Žingeidau- 
janti tikrai pamatykite tą kaią. 
Lengvais išmokėjimais. Atsišaukite 
nedėlioj. Tel. Boulevard 4759, 3529 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius “Ap- 
rinson”, 8 cilinderių, 7 pasažierių, 
1922 metų, atrodo kaip naujas, yra 
ekstra tekinis ir ekstra tūbos ir visi 
įrengimai; kam reikalingas toks ka
ras parduosiu labai pigiai, kreipkitės 
j Naujienų ofisą arba telefonuokite 

Boulevard 4435.
3210 S. Halsted St., Box 144.

RAKANDAI

paaiškinimas!
ka

da aukos pasiųstos, visai nuti- 
limas. Kodėl, ar dėl vietos sto
kos, ar dėl kitokių priežasčių? 
Mes tikim, kad tik šioj savai
tėj pasiųstos, jei ištikro pa
siųstos. Bet tas jau nebe*taip 
svarbu. Padarytų blogumų ne- 
atitarsysi. >'■' V •, >

Svarbiausias dalykas yra šis: 
jeigu aukos Vilniaus našlai
čiams išsiųstos, tai aukotojai 
norėtų žinoti kada jos išsiųs
tos, kokiais keliais ii’ ar visos, 
sumoje 260 dpi. reiškia tiek, 
kiek buvo suaukota mielašir-

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanįslovo V. ir K. Visi nariai susi
rinkit nedėlioj, rugpiučio 31 d., 1 vai. 
po pietų j šv. Kryžiaus parapijos sve
tainę, iš ten dalyvausime surengtame 
Gvardijos D. L. K. Vytauto dvide
šimts metų sukaktuvių apvaikščioji- 

me. — F. T. Puteikis, sekr.

CHARLES TAUTKUS
EXPRESING AND MOVING 

COAL AND WOOD CO.

Patarnaujame su trekais prie krau
stymo rakandų kaip didelių, taip ir 
mažų. Parvežam ir išvežame iš 
apielinkių miestelių, kaip toli taip ir 
arti. Pristatom anglis ir malkas, 
taipgi patarnaujame prie piknikų, 
iŠvažiavimti į miškus.

1747 So. Halsted St., 
Telephone Roosevelt 7552

710 West 18th St., 
Telephone Canal 3161

: REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair pa.i- 
lor’o setą, 4 šmotų miegamo kamba
rio setą, vvilton kaurą, 7 šmotų val
gomo kambario setas, liampa, Con- 
sole fonografas, virtvės setas, vis
kas skyrium.

722 W. 55th St., 1 apt.

•1

REIKIA MOTERŲ

Lietuviška Teatr. Draugystė Rūtos 
No. 1 rengia šeiminišką išvažiavimą 
ant Julijo Savicko farmos (pirma 
farrna nuo Tautiškų Kapinių dešinėje 
pusėje) rugpiučio 31 d. Draugai ir 
drauges. malonėkit atvažiuoti j šį 
išvažiavimą ir atsivežkit savo drau
gus ir drauges, galėsit »sau linksmai 
laiką pralėisti tyraide oire.i

-—Komitetas.

- Draugystgj^fjšv.Town of Lake. -
Kazimiero Karalaičio visi nariai yra 
kviečiami kuoskaitlingiausia susirink
ti nedėlioj, rugpjūčio 31 d., 1 vai. po

MOTERIMI PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonės gijos dėl nėri

nių visokios rųšies. Kaina 4 oz. Mat- 
kos 80c, 35c., 40c. Marškonios gijos 
dėl mezginių ir siuvinių. Kaina lOdO 
jardų 10c. ir 15c. Laikas apsirūpinti 
žiemai svederiais ir pančiakoms. 
dara kasdieną, sekmadieniais ir 
karais.

FRANK SELEMONAVIČIA, 
/504 West 33rd St., 

1 lubos.

Tarpe 23 ir 35 metų amžiaus.
Turi mokėti kalbėti angliškai, pa

geidaujama tokių kurios’ turėjo paty
rimo biznyje, bet tas nebūtinai rei
kalinga. Jei esate smarki, tai aš tu
riu vietą kuri bus jums žingeidi.

Atsišaukite tarpe 10 ryto ir 
vakare.

MR. BROVVN,
2610 So. Spaulding Avė.

PARDAVIMUI <lel 5 kambarių ra
kandai, kaip nauji. Didelis 
nas. Mohair parloro setas, 
valgomo kambario setas, 
kambario setas, grojiklis pianas, $750 
vartotas 3 mėn. už $350, kaurai, liam
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 S. Lincoln St.

barge- 
riešuto 

miegamo

7:30

RAKANDAI. Didelis bargenas 
jei pirksite tuojau, 3 šmotų mohair 
parloro setas, 2-3 šmotai riešuoto me 
džio miegamo kambario setas, 7 Šmo
tų valgomo kambario setas, consoie 
fonografas, karpetai, liampos ir t. t.

6444 So. Union Avė., 
\ ’ 1 fl.

At- 
va-

PAJIEšKOME ŠUNIES
Kas mateėte šunį tamsiai pilką su 

---- - —,* i!laltu taSku ant krutinės, vardas yra 
pietų. . šv. Kryžiaus parapijos meky-1 Topsy, jis atsilieps ant pašaukimo.

REIKIA merginos angliškai kal
bančios, lietuvaites arba lenkės, su 
nursės . patyrimu arba išsimokinti 
nurses, pagelbėti daktaro ofįse. Kam- 
bary^,\valgis; ir Al#a. R< iRia paliu
dymo.

*‘.46(17 Chaplin Avė.
. Tarife'1 ir 3 vai. po pietų.

f :

REIKIA moterų sortavimui

PARDAVIMUI namų rakandai: se
tas, karpetas, pianas, Victrola ir lova. 
Pirkėjas jei norės galės randuoti ir 
flatą. Parduosiu, pigiai. Galima 
matyti bile laiku.y' L

. .. -V 558 W. 37 St., * ?
3 fl. fronte

pietų, i šv. Kryžiaus parapijos možy-i lopšy, jis aisineps am p«baum...v,, 
klos kabarį, 46 ir So. Wood gat., o is kas nurodytų kur jis;randasi gaus do-j 1’CgSU.
ten eisime į apvaikščiojimą. “20 mėtų vaną $5.00. ’ Praneškite i gyvavimo Gvardijos D. L. K Vytauto.! Re.Cranfą!

— Valdyba. I 2059 W. 22nd St. :

Kreipkitės:
1365 Blue Island Avė. '■

, i
> A1

PARSIDUODA 4 kamabarių rakan
dai. Viskas gerame stovyje . Par
duosiu pigiai, nesr turiu greit apleisti 
Chicagą.

3120 W. 41 Plaee
II fl.

Lafaye.tte 4247 / i.
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NAMAI-2EME NAMAI-2EME
PARDAVIMUI ice cream, kendžių, 

cigarų, cigaretų, notions ir kitų daig- 
tų krautuvė. Lysas 2 metams. Ran
da $35, su kambariais gyvenimui. 
Parduosiu greitai ir pigiai.

2988 Archer Avė.
Phone Lafayette 8555.

PARDAVIMUI grosernė, parduosiu 
pigiausiai kiek galima, neturinčiam 
visų pinigų dalį palauksiu. Norėdami 
daugiau sužinoti šaukite telefonu 
Wentworth 1888.

ANTANAS WARACINSKAS 
5958 So. Peoria St.

PARDAVIMUI Shoe repairing 
Shop. Visos mašinos elektra varo
mos. Elektrikinis stich mašina tik 
metai vartota. Parduosiu greit ir pi
giai, nes turiu du bizniu. Jei norės 
parduosiu ir namą 2 lubų augščio su 
garadžium. Kreipkitės vak. po 6 
vai. ir nedėliorr.'S.

3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė, su namu arba be 
mo.

Atsišaukite
2820 Archer Avė.

ir
na-

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
visokių tautų apgyvento] apielinkėj, 
lysas 4 metams, 4 ruimai pagyveni
mui arba kas norit pusę, priimsiu į 
partnerius. Pirksite gana pigiai.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

SPECIALIS
BARGENAS

PARDAVIMUI grosernė, de- 
licatesen, ice cream. Parduosiu 
pigiai, noriu važiuoti į kitą mie-

EXTRA
Pardavimui du šautuvai: vienas 

ant dviejų šūvių, antras pumpuoja
mas, abu veik nauji, gerame padėjime. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite • ,
3233 So. Halsted St.

908 W. 35th Place

GERAS BARGENAS 
Parsiduoda grosernė ir pieninė 
dirbtuvė sūrių, sviesto, varškės, 
parsiduoda pigiai, priežastis par
davimo patirsite pas mus, 1413 
So. 49 Ct., Cicero, III.

EXTRA
Turiu būtinai parduoti iki 1 dienos 

rugsėjo labai gerą krautuvę. Groser- 
nę, saldainių, ice cream, tabako ii 
visokių smulkmenų krautuvę. Biz
nis geras. Kaina $1,500, verta dvi
gubai.

950 W. 18 St.

ir šiaip 
krautuvė.

PARDAVIMUI grosernė i 
visokių smulkių daiktų 
Vieta gera, prie dirbtuvių; biznis ge
rai eina, renda pigi. Bus 
už teisingą oasiulvmą.

2300 W. 48 PI.
Tel. Lafayette 8360

parduota

GERA proga aptiekoriui. Parduo
du krautuvės įtaisus, kurie yra tin
kami dėl aptiekos. Dabar yra ciga
rų, tabako ice creamo ir kitokio smul
kaus biznio vieta. Yra labai gera 
vieta lietuvių ir lenkų apgyventa; 
kampas, biznis užtikrintas. Šiame 
miestelyje nėra lietuviškos aptiekos 
ir verta butų kam nors atidaryti.

322 E. 14 Street, 
Chicago Heights, III.

PARSIDUODA mokyklos reikme
nų Storas, geras biznis, pigi renda su 
ruimais, iš priežasties kito biznio. 
Vienas štoras prie mokyklos, parduo
siu pigiai šitą savaitę.

3537 Wallace St., 
Tel. Yards 6946

NEGIRDĖTAS bargenas. Turi 
būt parduota greit bučernė, labai dai
lioj vietoj. Pirmos klesos • įrengi
mas. Už teisingą pasiūlymą. Bu
černė randasi, 5610 So. Kedzie Avė. 
Savininkas dieną, 10753 S. Michigan 
Avė., vakarais 1 • W. 112 PI. Tel. 
Pullman 5606.

EXTRA

Pardavimui grosernė ir kitų reik
menų krautuvė, gražio i apielinkėj 
prie didelių parkų, mokyklų ir leikos, 
panašaus biznio nėra per du bloku, 
čia niekad nėra blogų laikų, nes vien 
turtingi žmonės gyvena, pigi randa 
su karr.bariais dėl gyvenimo. Turi 
būt parduota ligi panedėlio, nes aš 
turiu eiti ligonbutį. Kas neturi visų 
pinigų, tai palauksiu, ar kas turi au
tomobilių gal pridėt.

1413 E. 58 St.
Phone Fairfax 2619

TURIU parduoti savo $250 
gražią tikrai francuzišką violet 
Console Victrolą, vartota tik 3 
mėn. Yra daug rekordų, deiman
tinė adata, $65. 2502 W. Divi- 
sion St. 2 flatas. Armitage 1981

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen su namu arba be na
mo, kampinis namas. Daroma 
daugiau kaip $400 biznio į sa
vaitę, renda $35, su gyvenimui 
kambariais. Savininkas

3832 W. Lake St.

PARSIDUODA grosernė ir 
meat market su namu, 3 kam
bariai prie krautuvės, garad
žius, elektriką.

Klauskite savininko.
4455 W. 55th St.

PARDAVIMUI meat market. 
Biznis išdirbtas. Kaina $1,275. 
Priežastis pardavimo* einu į 
dėsnį biznį.

1840 W. 35th St.
Phone Lafayette 8334

di-

VICTROLĄ Console-table sty- 
liaus, brown mahogany, ’beveik 
nauja, $150 vertės, parsiduoda 
už pusę prekės. Kreipkitės pėt- 
nyčios vak. nuo 7 iki 9:30, ar
ba subatoje po pietų ir nedėlio
ję. 6552 So. Rockwell St., arba 
Tel- Prospect 1344.

KENDŽIŲ ir ice cream što-
s» parsiduoda.
Kreipkitės:

530 W. 20 St.

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, ice creamo, mokyklų rei
kmenų, su 1 augšto mūriniu 
namu, 2 karų garadžius. Gero
je vietoje, netoli lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios/

2734 W." 43rd St.

PARDAVIMUI krautuvė sal
dainių, ice cream, cigaretų, no- 
tion, visokių smulkių daiktų ir 
darbinių drabužių. Priežastis 
—savininkas eina į locną na
mą.

114 E. 107 St.
Tel. Pullman 1030

PARSIDUODA maža .groser
nė su visais rakandais ir rui
mais pagyvenimui. Renda $10 
j mėnesį. Kreipkitės:

3148 S. Auburn Avė.

NAMAI-2EME

Naujas 
2 flatų, 
mūrinis 
namas, 
6-6 kambarių 
karštu 
vandeniu 
šildomas 
pirmas 
aug’štas. 
Yra 
knygynas, 
bufetas, 
tile 
grindys. 
Augštos 
rųšies 
plumbingas 
ir 
medžio 
darbas. 
Jei 
norėsite, 
duosime 
sąlygas. 
Ateikite 
nedėlioj 
arba 
panedėly. 
Savininkas 
bus 
tame 
name 
3113 W. 39 St. 
netoli 
Kedzie 
Avė.

WESTERN AVĖ. 
NETOLI 69 ST.

50 pėdų cottage, savinin
kas tur parduoti šiandien, 
kaina $4500, pusė pinigais; 
Atsineškite depozitų, kad 
gavus paskutinį Western 
Avė. bargeną. Atdara ne
dėlioj ir panedėly.
A. N. MASULIS AND CO. 

6641 So. VVestern Avė.
Republic 5550

MUSŲ subdivizijoj mes turime 
puikius lotus, kai kurių lotų jau yra 
išskirsti nvedžiai, netoli katalikų baž
nyčios ir mokyklos. Yra gražus par
kas su prudu. Viskas musų subdivi
zijoj .tiktai keletas blokų nuo Rock 
Island geležinkelio stoties, 28 minutes 
nuo .miesto važiavimo. Visos infor-

J. C., 14
1739 So.. Halsted St. 

tj,. i

PARDAVIMtJI pigiai, 7 kam- 
barių mūrinė rcziderfcija, fur
nace šildoma, aržuolo ir beržo 
trimingai, 6 karų garadžius. Sa- 
vininkas, 5636 So. Winchester 
Avė. Tel. Republic 9221. x

PARDAVIMUI medinis na
mas, pigiai, per savininką, ce
mentinis skiepas, furnace šildo
mas, elektra.

6424 So. Talman Avė.
Republic 3022

DIDELIS BARGENAS 
BRIGtfTON PARKE

2 augštų, 5-5 kambarių,!

NAMAI-IEMĖ
»v*wwV*<w***v*i^rYVY^**R*^*

PARDAVIMUI

kambarių medinė bunga- 
cemento bloksu beismen- 
elektra, furnace. Aržuoli-

ldw, 
tas;
nis trimingas ir padlagos. Lo
tas 30 pėdų platumo, arti Mi- 
chigan Avė. Prekė $6,600, cash 
$3600, likusieji $45 į menesį 
su procentu.

5 kambarių medinė bunga- 
]qw, cementinis beismentas, 
elektra, furnace, mahagony tri- 
ntingas, aržuolinės padlagos, 
lotas 30 pėdų platumo, garage. 
Prekė $6300, cash $1500, liku
sius pagal sutartį. Priimsiu ne
brangų lotą kaipo dalį {mokė
jimo.

5 kiiiiilxtrių medine bun^a- 
Iow, cemento bloksu* beismen
tas, viskas aržuolinis medis, 
furnace yra viršus. Lotas 33 
pėdų platumo. Prekė $7800, 
pinigais reikalinga $1500, kac 
įmokės daugiau, pigiau; arba 
mainysiu ant 2 aukštų moder
niško namo.

5 kambarių stucco bunga- 
low, 
viskas įrengta vėliausios ma
dos. Prekė $6500, cash $750, 
likusius pagal sutartį.

lotas 36 pėdų platumo,

MICHIGAN AVĖ BIZNIO 
LOTAI

PARSIDUODA arba apsimaino ge- 
t ras biznis namas ant Town of Lake. 
Gali atidaryti kokį tik nori biznį. 
Reikia turėti $4,000.00 cash, likusius 
ant išmokėjimo.

Savininkas
JOHN WINTERS PLACE 

5701 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 10453 So. Roman 
Avė., 6 kambarių cottage, aržuolo 
grindys ir trimingai, elektra, karštu 
vandeniu šildomas, 1 akras žemės, 
kaina $4750, įmokėti $1500, kitus iš
mokėjimais. John Gleich, 2830 W. 39 
PI., savininkas arba agentas, 7846 So. 
Halsted St.

WESTERN AVĖ. bargehaf; 
savininkas apleidžia miestą, prie 
82 St., netoli golf kliubo, 50 pė
dų lotas, kaina $5200. John 
Floersch, 2344 W. 69th Street., 
Tel. Prospect 0760.

DVIEJŲ flatų medinis namas, 
4-4 kambarių, cementiniu pama
tu, furnace šildomas. Viskas pir
mos klesos, lotas 40 pėdų, kaina 
$8200. Savininkas. Y. Prodis, 
5159 So. Albany Avė.

augštų 
namas. 
Cementiniu 
pamatu, 
su 
skiepu. 
Gerame 
padėjime. 
Specialė 
kaina 
$1500 
cash 
Kitus 
lengvais 
išmokėjimais 
Randasi 

. prie
45 St 
ir 
Paulina St.

RUBIN BROS.
3804 S. Kedzie Avė

EXTRA BARGENAS, 8 akrai že
mės, Oak Parke ir 5 kambarių na
mas, kita daržinukes, $2,000 įmokėti 
arba mainysiu į Chicagos namą arba 
parduosiu pigiai. •

S. MARKŪNAS,
635 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI lotas, 60x125 pėdų, 
gražioje Riverside, $800, reikia įnešti 
biskį pinigų ir po $10 į mėnesį. Ge
ra transportacija ir graži apielinkė. 
Rašykit dėl sutarties,

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 542.

REZIDENCIJŲ LOTAI

2 FLATŲ mūrinis, 5-5 kamabarių, 
sun parlor, jrrzuryta maudynė, ugna- 
vietė ir knygynas, aržuolo trimingai, 
2 karų garadžius, kaina $15,500, iš
mokėjimais, savininkas ant 1 augšto.

6154 So. Maplevvood Avė.
Tel. Republic 5399.

PARDUOSIU arba mainysiu 
savo namą ant bučernės ar gro- 
semės. Namas randasi 3562 So. 
Halsted St. Kreipkitės pas sa
vininką. J. KO8IS, 548 West 
32nd Street.

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, 1 krautuvė ir 4 flatai, renda 
$2220, kaina $11,000, pinigais 
$5,000. Savininkas ant antro 
augšto. 1057 Maxwell St.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
bungalow 3 flatų mūrinis namas 2 
flatai — pečiais šildomi, vienas turi 
furnice heat. Elektra, maudynės, te
lefonai. Garadžius dėl vieno auto- 
mobiliaus.

Savininkas
6319 So. Laflin St.

Liko tik keletas 30 pėdų 
lotų, netoli nuo Marųuette 
Parko ir Western Avė. Su
ros, vanduo ir šaligatviai ap
mokėti. Kaina $500 kiek
vieno. JCad užbaigus namų;

NAMAI-ZEME
BfilGHTON FARK 

BARGENAI

NAMAI-ZEME |
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda mūrinis na
mas, 2 augštų, ant 2 lotųj 
ant kampo dviejų gatveka-i 
rių; vertas apie $100,000, už
$50,000. Cash apie $24,000, ’ 4 kambarių cottage. CdftfiA 
nes savininkas turi skubotai Sp-Clalls bargenas 
išvažiuoti Europon. Na
mas randasi 'geriausioj vie-!genes
toj ant Ashland gatves ir 2.augštų medinis namas, 2-4 kam- 
netoli Roosevelt Rd. cLiŽL, .

Medinis 2 augštų namas, Ekstar bargenas 
visodidžiausioj biznio vietoj,* oUdgŠilJ^įnis narnas, 3u skle- 
i . ;(PU» 2-4 kambarių flatai, viskas mo-
tarpe tarpe 46 ir 47 St., ant (demiška. Bar- $8300

2 aukštų mūrinis, su sun parlorais, 
tik ką užbaigtas, viskas moderniška, 
bargenas $10500

Musų ofisas yra atdaras nedėlioj 
nuo

Ashland, už $21,000. Kreip
kitės prie

B. ZALESKIO, 
REAL ESTATE

4645 S. Ashland Avė.

j doleriui?
Nupirksit 2 flatų mūrinį namą, po 

6 ir' 6 kambarius, su visais įtaisy
mais. '

Taipgi 6 pagyveninvų medinis na
mas,—po**6 ir 4 kambarius, i—‘ 
netoli šv. Jurgio bažnyčios.

4 pagyvenimų medinis namas, ga
radžius, 2 lotai prie šalies. Tuos na
mus galima nupirkti su mažu įmokė- 
jimu, arba mainyti ant bile kokio biz
nio. Savininkai priims lotus už pir
mą įmokėjim-ą. Platesnių žinių 
kreipkitės
C. P. Suromskis and Co.

3352 So. Halsted St.
Chicago.

Tel. Boulevarl 9641

2 augštų medinis 
barių flatai, gasas, 
Didelis bar-

namas, 2-4 kam- 
toiletai, elektara.

$5000
barių, cementiniu i 
elektra, vana, toiletai.

pamatu, gasas,

$6700

10 ryto iki 4 po pietų.

KOZLOWSKI BROS
2525 W. 47 St.

ANT PARDAVIMO South Side 2
flatų moderniškas ir/urinis namas po

randasi P° & 6 kambarius ir garadžius dėl
į 2 karų, parduosiu arba mainysiu ant' 
' mažesnio namo, loto, automobiliaus, 
bučernės arba kito biznio. Kreipkitės 

J. LEPO, 
722 W. 35th St., 

Phone Boulevard 3249

MORTGECI Al -PASKOLOS

2 augštų, 5-5 kambarių, < Turime keletą kampų ant 
bungalow stogu, netoli karų1 pardavimo, savininkas liepia 
linijos ir mokyklos, naujas parduoti greitu laiku, nes iš- 
namas. Savininkui stoka pi-' važiuoja. Todėl yra jūsų pro- 
nigų užbaigimui namo. Grei-; ga nupirkti prieinama kaina, 
tam pirkėjui atiduosime už Kampas 
$6250, išmokėjimais. Mes Kampas 
taipgi turime biznio ir rezi
dencijų lotų pardavimui 
Brighton Pąrke už didžiau
sius bargehus.
J. N. ZEWERT AND CO. 

4377 Archer Avė.
S. W. kampas Archer 

and Kedzie
JUOPARDAVIMUI krautuvė ir flatinis 

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

IGNATIVS CHAP & CO., 
31st &*lWallace Streets

West- Thirty f^st State Bank Bldg.

Kampas

101 gat^ 58 pėdų plat.
101 gat., 33 pėdų plat.
119 gat., 52 pėdų plat.

to turime daugybę ki
tų lotų dėl buznio ar dėl rezi
dencijų. Pirkit

WILLIAM
Jonas

11055 Michigan Avė. 
Parkway Bldg., 2 lubos. 
Tel. Pullman 7468

Apart

dabar.
C. WOOD 
Ruiko.

BRIGHTON PARK
G kambarių cottage, gasas, vana, 

elektra, viskas moderniška, 2 karų 
garadžius, 30 pėdų lotas. CjllCn 
Didelis bargenas I wU

2 augštų »murinis namas, 2-5 kam- 
arti McKinjey .parko,! barių flatai, viskas moderniška, nau- 

Kam jas namas. 4 AAA

BRIGHTON PARK
Parsiduoda pigiai mūrinis na

mas, 2 fl. po t) kambarius su vi
sais parankumais, beismentas ce-1 
montuotas, ... i* 
ųrti karų linijos, už $9750. 
reikalingas pigus namas atsišaukit 

2440 Pershing Rd., 1-mas fl.

BARGENAS 6 kamb. stuba 
už $5200, 2 karams garadžius. 
Randasi ant Bishop netoli 
gatves.

J. SINKUS & CO., 
809 W. 69th St.

56

$11000Bargenas
Atdara nedėlioj

B. R. PIETKIEWICZ & CO.
2612‘ W. 47 St.

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

8123 S. Emerald Avė.
BARGENAS Brighton Parke, 

mūrinis 2-5 kambarių, 3 miega
mi kambariai kiekviename flate, 
lotas 371/2- Viskas pirmos klesos 
padėjime, parduosiu pigiai. Sav.L----- -------- -r-,-----
4436 S. Washtenaw Avė. I fl.1 ša $100 į mėnesį. 
_______ _____________ ___— | pas savininką.

5252 S. Ąrtesian AvėPARDAVIMUI biznio kampas, 50x 
125, krautuvė, 3 flatai, 3 karų nvurj- 
nis garadžius, rendos $213 į mėnesį, 
taipgi 2 augštų mūrinis namas prie 
Union Avė., netoli 31 St. tiktai 
$27,500.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st & Wallace Streets 

West Thirty First State Bank Bldg.

PARDAVIMUI medinis na
mas su 3 lotais, . viso 90x125. 

reikalus, veikite greitai. At- Vieta Mt. Greenvvood. Pasisku- 
dara nedėlioj ir panedėly.
A. N. MASULIS AND CO. 

6641 So. Western Avė.
Republic $550

binkit, gausit bargeną. Kreipki
tės W. 112th St. ir Thom Avė. 
Pirmutinis namas.

MEDINIS namas pardavimui, 
2 flatai, 6 kambarių, gasas,DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda mūrinis namas ant 2 (elektra, toiletas, viskas naujos 
pagyvenimų po 7 ir 8 kambarius, - — - .............................
furnace apšildomas namas, yra geres
nis kaip naujas, aržuolo trimingai, 
maudynės ir skalbyklos, labai puikioj 
vietoj lietuvių apgyvento], 
tiktai $12,800, įmokėti $4,500 
giau, likusius ant lengvų 
jimų.

Atsišaukite
6951 So. Union Avė.

Kaina 
ar dau- 
išmokė-

mados. Parduosiu labai pigiai.
Atsišaukite:

5113 So- Union Avė.

PARDAVIMUI mūrinis, 4 
flatų namas, su visais įtaisy
mais. Kaina $8,700. Rendos ne- 

. Kreipkitės

.MŪRINIS namas 4 kamba
riai, bučernė ir grosernė, geras 
biznis, visokių tautų apgyven
ta, lietuvių daugiausiai; pigiai 
parsiduoda.

2701 W. 43 St.

TIKRAS BARGENAS
Savininkas parduoda 2 aukštų mū

rinį namą garų apšildomą 5 ir 6 
kambariai, aržuolo medžio baigtas, 2 
karų garadžius, priežastis einu į biz
nį. Namas randasi netoli Šv. Kązį- 
miero Vienuolyno, arti strytkarių li
nijos. Agentai teneatsišaukia. Savi
ninkas ant 1 lubų, 6135 S. Rockwell 
St. Tel. Republic 0170.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na-
* " i po 6 kambarius,

garu apšildomas; gaso pečiui; ledo
‘____ ‘ - • 1

pleisteriuotas ant 6113 So. Albany,... . ... f

mas 2 pagyvenimų .
garu apšildomas; gaso pečiui; ledo 
skrynios, knygoms šėpos,Jaeismantas

savininkas ant pirmų lubų.
Tel. Republic 0954

PARDAVIMUI namas, 4 kambarių 
Cottage, šalę miesto. Yra vanduo, 
elektra, 1 bjokas nuo karų linijos, 1 
blokas nuo mokyklos. įmokėti $1,000 
ar daugiau, kitus kaip rendą.

Atsišaukite
3906 W. 62 St.

’ ' <?»EXTRA PRANEŠIMAS
Gpras laikas pirkti ukes, 2 ir 3 die

nas šventos, Darbininkų šventė, at
važiuokite pasižiūrėti ūkių be sugpi- 
šimo ir darbo. Paimkite laivą nuo 
So. Water Street ir Michigan Avė., 
pirkite tikietą j Muskegon, Michigan, 
round trip $6.50, o iš Muskegon im
kite Buss, automobilių į Pentwater, 
Mich, $1.60, atvažiuokite pas P. D. 
Andrekus. Matysite to ko nematot, 
visokių ūkių, didelių ir mažų, pigiij ir 
brangių. Laivas išeina pas viena va
karą 7:45 po pietų.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

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

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 — Burnham Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

BARGENAS!
Parsiduoda naujas medinis 6 kam*- 

barių bungalovv stf cemento aukštu 
beizmantu ir trepai iš vidaus j viršų 
ir apačioj, su uždarytais užpakali
niais porčiais. Kieto medžio užbaigi
mai. Lotas 30x126 Ms iš vienos pu
ses nebus arčiausio namo kaip 20 
pėdų ir iš antros puses G pėdos ir tuš
čias lotas. * Savininko statytas sau. 
Visi paskutines mados pagerinimai, 
atiduosiu už $4500, įmokėjimas cash 
ir tolesnis išmokėjimas pagal sutar
ties.

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

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
augštų, 7-6-3 kambarių, garadžius 1 
mašinai. Yra visi įrengimai: vanos, 
elektra, gasas, toiletai. Geroje vie
toje, 56 ir May St. Kaina pigi. Sa
vininkas,

\ 2729 W. 39 PI.

PARDAVIMUI,. Mt. Greenwocd, 
III., 10840 Kedzie Avė., 5 kambarių 
cottage. Cementinių bloksu pamatas, 
furnace šildomas, lotas 75x300 pe lų. 
Kaina^$5000, pinigais $2000, kitus po 
$35 j nfėnesi Atsišaukite prie sa
vininko.

PARDAVIMUI 4 kambarių nanas 
naujoj lietuvių kolionijoj su 4 lotais, 
vaisingais medžiais ir dideliu daržu. 
Netoli Švento Kazimiero Kapinių. 
Parduosiu pigiai, nes turiu apleisti 
miestą.

11328 So. Troyi St.,
Mt. Greenwood, III.

PARSIDUODA du nauji muro na
mai po 2 pagyvenimu po 4 kamba
rius. Elektra, maudynės, skalbykla. 
Namai randasi ant 4352, 4354 South 
California Avė. Cach ir ant išmokė- 
.imo. Atsišaukite pas savininką.

1967 Canalport Avė.,
I fl. rear.

GRAŽUS, moderniškas, 2 flatų, 6-6 
cambarių, gražiai dekoruotas, tiktai 
užbaigtas, kieto medžio trimingai, 
mūrytos maudynes ir tile grindvs, 

’?aru šildomas. Atsišaukit nedėlioj 
6108 So. Sacramento Avė., 

Rockwell 4762

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, I)e- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRF.SSMAK1NG 
COLLEGE.

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyboj

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštęsniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldienials: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos. 4 
3301 So. Halsted St., Ckicage. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros iubns)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTOR ING 

1507 W. MadisPn St.

Piano Lekcijos

Investoriai - Nainy Jieškotojai - Biznio Vyrai
Visų akys pasauly nusuktos ties Calumet Miestą.
Širdis. Didžiausios Calumet Kolonijos.
Pirkite lotus žemiausiom1 kainom.
Mažos prekės ir prieinamos išlygos.

KUPONAS

Ar turite nuosavybes Calumet Kolonijoj ? 
Ar esate užinteresuoti aplink šią koloniją? 
Ar jus norite žinoti apie išaugimą šios kolonijos? 
Pasiųskite šitą kuponą; suteiksime informacijas dykai.
Vardas
Adresas
Užsiėmimas

Del informacijų kreipkitės:

Grant Works Real Estate
4917 West 14th Street,

Phone Cicero 8223.
P. S. Kurie norite nuvažiuoti pamatyti, galėsite važiuoti su au

tomobiliu kas Seredą ir NedSlią, 1 vai. po pietų.
NuvėŽiinąs ir parvežimas veltui.
Norint važiuoti telefohuokite arba kreipkitės viršminėtu adresu.

Cicero, Illinois.
Klauskite Leo Slivegzda.

Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pijanų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei 
kitę pas mane. Kaina labai pi įeina
ma. Del platesnių informacijų kreip 
kitės:

BRONISLAVA POŠKAITĖ, 
4446 So. Sawyer \v< , 

Tol. Lafayette 4787
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VOK XI

NAUJIENOS
šeštadienis, Rugpiutls-August 30 d., 1924

—L. šeimenis.

Aušrininkų Ekskursija
(Tęsinys)

1. ž. Kalvarijos apylinkės. 2. 
Maldininkų kuopos. 3. Kry
žium žemę. 4. Tikybinio fana
tizmo reiškiniai. 5 Nauda ku
nigams. 6. Musų vakaro “sa
lė”. 7. “Revizorius”. 8. Pasise
kimas.

susipratusią liaudį ir visokiais 
budais ją naudoti.

Gerokai pabraidžioję Ž. Kalva
rijos purvyną ir prisikaupią ti- 
kybiniai-pesimistinių įspūdžių 
nuvykome į Sondeckio ūkę, kame 
turėjo būti ruošiama pora musų 
vakarų. Teatro salės vietoje ra
dome nepaprastai puikiai berže
liais išpuoštą didelį klojimą. 
Scena kaip dideliuos miestuos 
iškelta ir gana puikiai apstaty
ta darė malonaus įspūdžio. Tie
sa, dar mes pora valandų padir
bėjome, kol galutinai priruošė- 
me savo spektakliams.

Toliau rengėmės prie paties va 
karo. Vieni drabužius ruošėsi, 
kiti grimavosi, treti roles karto
jo ir t.t. Šią dieną ėjo “Revizo
rius”. Nors buvo šeštadienis ir 
gana blogas oras, bet publikos 
prisirinko pilnas klojimas. Mat 
ž. Kalvarijos apylinkėse be da
vatkų randasi gana skaitlingos 
valstiečių-liaudininkų ir socialde- 

chitek '! m°kratU kuopos, kurie mus atva- 
Į žiavimą maloniai sutiko ir gau- 

Pntsai' singai atsilankė. “Revizoriaus” 
- . vaidinimas publikai patiko ir kai 

miške ' ^ur*e rus^ valdininkus, veikale 
vaizduojamus, lygindami lietu- 

iviškiems turėjo sveiko juoko, 
j Po vaidinimo ėjo šokiai ir žai- 

'• jdimai lig 4 vai. nakties. Trumpai 
pasisekimas pirmo aušrininkų- 
ekskursantų vakaro — žemaiti- 

,joje kaip 
moraliniu

! sekė.

kuomet buvo kalbama apie gelž- 
kelio tiesimą ir kunigų ‘darbe
lius.

Ten tėvynė musų — Lietuva 
brangioji.

Čia visi mus myli, meilės kalbas 
šneka,

Nes visi pažįsta kas valdžia 
mūsoji. . ;

Mariampolė

Antra Dalis

No. 210

Mirė kovo 18 d. 1885 met. Gy
veno 32 metu”---- Tai visai kas
kita! Nors aš Petrą Arminą iš 
jo raštų taip žinau, kaip savo 
artimiausią draugą, nes nuo 7- 
tų savo amžiaus metų jo “Pias- 
tų dukterį, Kaimo mokyklą, Tris 
Budrius, Kur geriaus, Lapę ir 
liūtą — ir visas jo rašytas eiles 
atmintnai mokėjau- Mano kūdi
kystės metuose Petras Arminas 
man vaidindavosi kaip koks 
barzdotas senis pasakininkas, 
kuris savo pasakomis pagauda
vo jauno žmogaus domę, suža
vėdavo sielą ir taip ilgiausias 
valandas laikydavo, kaip jam 
tinka. Piastų dukters nors iš 
Kondratavičiaus vertimas, bet 
taip domiai parašyta, kad skai
tant ar klausant ne žodžiai gir
dėdavosi, bet vaizdai regėdavo
si, kaip va: “Ir vėl ateikit klau
syt susitarę. Ir vėl baisingą ap
sakysiu karę, Ir vėl lietuvius aš 
jum aprašysiu”...

Arba:

apstelbtomis, stūkso kapelis. 
Tai žemaitės kapas. Gal paklau
site: iš ko aš sužinojau? O gi 
vieno tvorelės statinio (štakie- 
to) gale radau kasžin kieno pei
liuku menkai išdirbta ranka, 
parašyta: “Jamatėnė”. Matyt 
rašyta Žemaitienė, bet Iš ž pa
sidarė J. Tai tau, Lietuvos 
liaudis! Tajai lietuviškosios 
knygos motinai, tai jai didesnę 
savo amžiaus dalį rašiusiai, tai 
jai, kuri savo rašytoms, kaip iš 
gausybės rago užpylė Lietuvą, 
knygelėmis, kurios raštai mo
kyklose, skaityklose ir papras
tuose namuose pirmąją vietą už
ima, tai jai paiisgailėta septynių 
raidžių žemaitė dorai parašyti. 
Ar reik dar didesnės storžeivy- 
bės!

Mes nuo šiandien tepsim kiek
vieną plakatą.

Nes degutas ginklas priešui 
nugalėti.

Mes nuo šiandien gersim susėdę 
į ratą,

Nes degtinė būdas blaivybei pa
dėti.

geležinkelis,Beveik tuo pat laiku zbažny
čioje vienuolis sakė pamokslą, 
kuriame nepasigailėjo ir musų 
ekskursiją paliesti. Uždraudė 
tėvams leisti į mus vakarus vai
kus ir visą ekskursiją prakeikė. 
Mes tai išgirdę tik nusidžiau
gėm, nes supratom, kad savo 
atvykimu į juodąsias jėgas įspū
džio padarėme. O be to, kas ga
lėtų pakęsti vienuolių, tų tam
sybės apaštalų, pagyrimus! Jų 
keiksmai mums daug malonesni.

Pavakariop Sondeckio klojime 
buvo M. Januškevičius, buv. Ru
sų Valst. Durnos atstovo, viešoji 
paskaita -v- “Lietuva ir užsie
nis”. Paskaitos klausėsi be eks- 
kursininkų dar gražokas būrelis 
vietos visuomenės. Kalbėtojas 
nuodugniai išdėstė Lietuvos po
litinę situaciją sąryšyje su An
glijos ir Prancūzijos parlamen
tų nauju sąstatu ir Lietuvos 
“krikščionių’.’ įsigalėjimu. Klau
sytojai prelegentui gyvai prita
rė.

Po paskaitos prasidėjo vaka
ras. Vaidinta Gogolio ‘Vedybos’. 
Artistų atlikta vidutiniai. Publi
kos prisirinko nemažas būrelis. 
Vėl beveik visi bilietai buvo iš
parduoti. Šį kartą publika susi
rinko grynai saviškė. Mat paša
liniai bijojo vienuolio keiksmų. 
Šokiai tęsėsi ligi 4 vai. nakties 
Pasisekimas puikus. Atsilan 
kiusieji dėkavojo aušrininkams, 
kad į jų tamsų Žemaitijos kam
pelį ir dviems vakarėliais bei pa
skaitoms sustiprino jų dvasią 
Nors, tiesa, ekskursantams-ir 
vietos aušrininkams teko šiek 
tiek padirbėti, gerokai nuvargti 
bet matant taip gražius vaisius 
viskas užmirštama ir džiaugia
masi nudirbtais darbais.

Vėlų vakarą išsiskirstėme į- 
vairiosna ukėsna nakvynėn, kad 
kiek atsilsėjus, ryto metą trauk
ti tolyn į patį žemaičių vidurį— 
Telšius. Vaišingi žemaičiai mu
sų mergaites sutalpino lovose, 
gi berniukams teko kvepiančia
me šiene miegoti.

Bendrai pirmas įspūdis Žemai
tijoj gana malonus ir įvairus. 
Daugumai ekskursantų-suval- 
kiečiam teko dar nežinomų ir 
nematytų dalykų susitikti, o 
tatai žmogų labai ir labai lavina!

VI
1. Fotografavimasis. 2. Dainos.

3. Lietuvos šeimininkų kara- 
petas. 4. Tvakinga eisena. 4. 
Kaimietis. 5. Džiugo kalnas. 6. 
Susitikimas telšiečių. 8. Pri
ėmimas. 7. Įspūdis mieste.
Ryte skubiai sudėjome daik

tus į paruoštus vežimus, visi su
sirinkome į Sondeckio ūkę ir 
bendrai su vietos draugais nusi
fotografavome. Atsisveikinę su 
naujais pažįstamais dainas dai
nuodami traukėme per ž. Kal
variją į Telšius. Dainavome 
daugiausia revoliucines dainas 
nors tatai Lietuvoje uždrausta, 
bet kas mums akskursantams- 
moksleiviams drįs trukdyti... 
Net per “šventąją” ž. Kalvari
ją eidami traukėm “ženkim, 
draugai” ir tt. Nieks iš vietos po
licijos nepastojo kelio. O to
liau, išėjus į plentą už miestelio, 
tai dainavome be išimties viso
kias dainas, kokias tik mokėjo
me. Ypatingai visų buvo mė
giama “Mes Lietuvos kunigėliai” 
ir nesenai Mariampolėje atsira- 
dus “Lietuvos šeimininkų kara- 
petas” charakterizojąs dabarti
nių valdonų darbuotės variatus.

Ryto metą gerai pamylėti vai
šingos žemaitės-šeimininkėsj 
traukėme į skirtąją musų vaka
rui ūkę. Lijo ir mes nelabai kaip 
jautėme. Visuomet tur būt eks
kursantų ūpas nuo oro priklau
so. Nieko nepadarysi, kad ir 
per lietų traukiame nuskirtojon 
vieton. Prieiname ž. Kalvarijos 
miestelį. Purvynas ligi kelių. 
Įvairių šventųjų stovylėlės šim
tais prisagstytos abipus kelio. 
Ant miestelio kalvų ir pakalnė
se stovi koplytėlės —vaizduojan-Į 
čios Kristaus kelią Golgoton.j 
Dievukų ir kaplytėlių ari’ " 
turą gana primityvi—žemaitis-; 
ka, padaryta rankomis, 
miestelis ir jo apylinkės randasi 
tarp nedidelių kalvelių 
liais apaugusių. Gražios tat vie
tos. Ir visai suprantama dėl ko 
senovės jėzuitai išrinko šias vie
tas Kristaus kančioms vaizduoti, 
čia yra taipgi upelis, bibliškai; 
vadinamas. Bet musų akis ir 
domesį traukė ne puikios vietos, 
o maldininkų kuopos, kurios va
dų— dažniausia davatkų veda
mos ėjo, tikriau bėgte bėgo sta
cijas. Nepaprasto įspūdžio da
rė tie maldininkai. Bėga, akis 
išvertę, gieda — rėkia, apsiaša
roję, pasiekę kurią tai koplyčią 
kad grius į purvyną kryžium že
mę ir dar pabūna prisispaudę 
kokias penkias minutes! Atsike
lia baisiausiai purvini, bet nieko 
nežiūri, bėga toliau, lyg akis iš
degę! Mat žmoneliai kunigų vi
sokiais budais įgąsdinti čia at
gailą neša už savo nuodėmes. 
Taip bėgančių kuopų galybės. 
Vienos didesnės, kitos mažesnės, 
bet visos ne savu balsu gieda- 
rėkia. Kai kurios net bugnan 
muša, bet nepaprastai, taktan, o 
nabatą... Susidaro kaž koks pek
liškas ūpas. Žiuri ir gailiesi tų 
žmonelių, taip kunigų kvailina- šnabždėjosi, kad tai 
mų. žmonės nekalti jie nesu- atvažiavo 
pranta, akli, bet tie dvasios tė- Kaip ekskursantai buvome pasi- 
vai privedę prie šio stovio, kada puošę raudonais 
žmogus gyvuliu virsta, gero pa
mokymo verti... Patys kunigėliai 
dėl to nebėga ir nepuola “kry
žium žemę”, tą prastieji-avelės 
už juos atlieka. Kasžin ką pa-, 
manytų ž. Kalvarijos atlaiduos- 
na atsilankęs laisvas anglas ar 
amerikietis, gal manytų Afrikoj, 
šatunų tarpe atsidūręs..

Dar vienoje koplytėlėje pa 
statyta du medžio kryžiai, vie
ną žmonės bučiuoja ir jau spė
jo pusę nulaižyti, kitą gi po žie- vaizdžiai aiškino tuos budus, ku- 
vutę atminčiai, kaipo šventeny- riais einant galima išsiliuosuoti 
bę lupinėjas!, kurias laiko kokiu iš dabartinio klerikalų užponavi- 
tai šventenybių talismanu. Taip- mo. Iš pat pradžių policistas mė- 
gi prie bažnyčios, kuri gana tur- gino trukdyti, bet kalbėtojui pa
tingai išpuošta, sėdi vienuolis siaiškinus atšoko. Vienok pa- 
ir duoda žmonėms bilietukus baigus pareikalavo 
traukti, kuriame pažymėta viso-’gavęs prašė ateiti nuovadom Ta
kios nuodėmės ir išsitraukęs da L. Serbentą išsiėmęs užrašų 
vieną kortelę sužino už ką turi knygelę pareikalavo policisto pa- 
melstis ir pinigus aukoti. Tas sisakyti kas jis per toks ir iš 
vienuolis apsistatęs atatinka- kur atvykęs. Bet vargšas pabu- 
mom dekoracijom— murzinu ka- go, grąžino pasą ir užraudęs nu
tiki su smala, kuriuo gąsdiną^ dūlino sau.
tamsius žmones, buk šie pekloje j Pažymėtina, kad visa mus ek- 
turėsią tokią dervą gerti, jeijskursija uoliai buvo policijos ir 
atgailos nedarysią. Lengvatikiai j jos sėbrų sekama, bet kaip rei- 
greit suvadžiojami ir atlikę ce- kiant įkasti visgi jai nepasise- 
remonijas aukoja vienuoliui pini- kė.
gus. šitokių priemonių mulkin
ti tamsius žmones dar niekur ne-'kia priminti, kad koks tai “kri-.
teko matyti!.. jkščionis” taipgi organizavo pra-[ Neiškenčiu jos čia neišrašęs

Nors aišku kunigai tuo daug kalbą, bet neradęs klausytojų; (Gaida kaip visiems žinomo ka- 
atsiekia, — viena gauna gražių turėjo apleisti bačką. Gi p. Radis rapeto).
pajamų, antra — minėtoms prie-* su L. Serbentą didelio minios 
monėms sugeba valdyti mažiau pritarimo susilaukė, o ypatingai |

materialiniu, taip ir 
atžvilgiais pilnai pasi-

' 1. Sekmadienis—didžiausi atlai
dai. 2. Mitingas. 3. Susiįdo- 
mavimas aušrininkais. 4. Pra
keikimas. 5. M. Januškevičiaus 
paskaita. 6. Vedybos. 7. Pasi
sekimas. 8. Įspūdis žemaičiuo
se.
Sekanti diena išpuolė sekma

dienis — didžiausi ž. Kalvarijos 
atlaidai, žmonių privažiavo ga
lybės. Visokių škaplierninkų, 
bogomazų, sukčių, komedijantų 
siute siuvo po visą miestelį. Ne
truko ir inteligentų, kurie įvai
riais tikslais čia susirinko. Mes 
būriais po 7—9 žmones vaikščio
jome po miestelį ir žinoma krei
pėme į save visų atydą. Tūli 

kauniečiai 
komedijų rodyti”.

raikštukais ir 
tas davė savotiško įspūdžio į 
žmones. Reikia žinoti, kad su 
raudonu ženkleliu ne bet kur Lie
tuvoje galima pasirodyti.

Artinosi vidudienis. Seimo na
rys (v-L) Radis suorganizavo sa
vo prie bažnyčios mitingą, ku
riame, pirmiausia kalbėdamas, 
įrodė dabartinių Lietuvos vieš
pačių — “krikščionių” šunybes. 
Gi musų ekskursantas L. Ser
bentą antras pasiėmė balsą ir

paso, kurį

Dar apie mitingą kalbant rei-

“Kur degutas varva, kur deg
tinė teka,

O paskui sušauksim kitą par- 
' lamentą
Į kurį išrinksim savo šalinin

kus.
Ir tada paskelbsim naują testa
mentą,
Kuriuo palaidosim visus maišti

ninkus.

Mokyklas naikinsim, vienuo
lynus steigsim,

Spaudą uždarysim, rožančius 
giedosim.

Ką norėsim veiksim, ką norėsim 
dirbsim;

Žemę reformuotą ponams dova- 
nosim.

Mes nuo šiandien gersim mus 
valdžios sveikatą,

Kad greičiau ateitų tie laikai 
žadėti,

Mes nuo šiandien gersim susėdę 
į ratą,

Nes degtinė ginklas blaivybei 
laimėti.

Dainuodami ir ėjome taktan, 
tvarkingai eilėmis išsirykiavę. 
Iš kažin kur atsirado raudonos 
popieros gabalas ir vienas juok
darys prisegęs prie lazdos ėjo 
pirma. Gavosi demonstruojanti 
minia. Ir ištikrųjų kokiam šiau- 
dadušiui galėjo baimės įvaryti. 
Įspūdis gražus. Kaimietis susi
tikęs nežinojo ką daryti, bet ga
lų gale nutarė nusiėmęs kepurę 
važiuoti pro šalį. Mes iš jo nai
vumo gardžiai juokėmės. Mums 
buvo daugiau žaidimas nei rim
ta eisena, bet kaimiečiui, ir kaip 
vėliau sužinojome Telšiuose bu
vo paleistas gandas, jog ateina 
bolševikai, ginkluoti su raudo
nom vėliavom. Tam nesistebė- 
jom, nes priešininkų netruko, o 
be to demokratinėje Lietuvoje, 
kas ne “krikščionis” tas bolševi
kas...

Pagaliau i priėjome gražų 
Džiugo kalną, kuris randasi 4 
kilom, atstu nuo Telšių. Kalnas 
apaugęs medžiais, gana aukšto
kas, pačių žmonių senovėje su
piltas. čia radome keletą telšie
čių mus belaukiančių, o už kurio 
laiko atvyko visas Telšių jaunuo
menės būrys su b. Seimo nariu 
A. Tornau (v. 1.) ir vietos Mok. 
Seminarijos inspektorium p. 
Abromavičium (s.-d.) pryšakyj. 
Mes užtraukėme dainą Jie mus 
sveikino gražia kalba, susipaži
nome, kalbėjomės, bendrai dai
navome, visai pranyko musų 
nuovargis, kurį jautėme porą 
dešimčių kilometrų atėję. Nepa- 
sijutome priėję miestelį. Su 
telšiečiais sudarėme didelę mi
nią, juo labiau, kad išsiskirstę 
žygiavom. Į vietos obivatelius 
tatai, musų dainos ir raudoni 
ženkliukai padarė didelio įspū
džio. Prie Telšių piliečių kliubo 
sustojome ir iš vietos valstiečių- 
liaudininkų ir socialdemokratų 
komitetų gavome laiškelius su 
nurodymais privačių butų, ku
riuose galime apsinakvoti. Ši 
tvarka mums labai patiko, nes 
buvome šiek tiek pavargę ir tikė
jomės gerokai atsilsėti

Širdingai dėkingi vietos v-1. ir 
s-d. išsiskirstėme po 1— į atski
ras šeimynas, kame radome taip
gi kuomaloniausią priėmimą 
Mumš, kaipo ekskursantams ta
tai buvo tikru furoru.

(Bus daugiau)

šis miestas — Mariampolė 
—bus vienas didesniųjų Lietu
vos miestų. Jau turbūt nė ne
reiktų rašyti, kad jis stovi ant 
Šešupės kranto ir kad į jį at
vestas iš Kauno
kuris Mariampolei labai į svei
katą. Sakysim, į Mariampolę 

, atvykai vakare 9-tą valandą, 
reikalus atlikai, pernakvojai ir 
rytą, 5-tą valandą gali grįžti į 
Kauną. Arba iš Mariampolės 
5-tą valandą ryto išvažiavai į 
Kauną, Kaune busi 8-se Ir per 
dieną reikalus Kaune atlikęs, 
sau raimiai vakare 6-tą valandą 
gali grįžti į Mariampolę. Taip 
Mariampolės piliečiai ir daro. Ir 
labai užganėdinti. Bilietas iš 
Kauno į Mariampolę arba atgal 
—460 centų. Už 10 litų suva- 
žinėji ir dar duonos su silke 
pavalgai. Ar tai dar rasi kur ge
resnę pramogą — kaiba ma
ri ampoliečiai.

Geležinkelis dar neužbaigtas. 
Mariampolės stotis dar negata- 
va, nors jau antri metai stato
ma. Sako — litų trūkstą užbai
gimui- Kelias iš stoties j mies
tą visai siaurutis. Tokio siauro 
kelio nuo stoties niekur nema
čiau. Kai traukinys atvažiuoja, 
tai išlipa iš traukinio žmonės ir 
ateina iš Mariampolės miesto 
piliečiai svečių — savųjų — pa
sitiktai, tai pasidaro tokia kam- 
šatyne, kaip Elvito atlaiduose 
arba Pilviškių jomarke. Sako— 
esanti žemė nusavinta ir naujas 
kelias busiąs pravestas iš sto
ties į miestą. Bet to, kol kas 
nedaroma, o kamšomas! kasdie
ną.

Nuo stoties iki miestui bus, 
apie i/j, kilometro. Aplinkui tą 
kelią, ypač dešinėje pusėje, 
smarkiai statoma namų. Matyt 
pasidarys dar vienas priemies
tis, kuriais ir taip Mariampolė 
gana turtinga. Namai daugiau
siai statoma mediniai, nes mūri
niai, esą, perbrangu pastatyti, 
neturį žmonės litų brangiom 
plytom pirkti. Bet ir tie medi
niai labai sunkiai eina statyti 
—lipina kaip kregždės lizdus ir 
tiek- Stato, taip sakyt, nuomi
ninkų rokunda. Sumetė renti
nį, užkeveriojo stogą, ir jau į- 
leidžia gyventojus, imdamli po 
100—200—300 litų už butą į 
mėnesį. Paimdami pinigų, deda 
langus, duris, stato pečius ir t.t. 
Juk ne už kalnų ir žiema. To
kiuose butuose gyvenant kaip 
matyt, reikės gerų dantų, kad 
nuo šalčio bedrebant nebeišby- 
rėtų... Tai toki Mariampolės bu
tai. Bet ir tų pačių dar trūks
ta. Tegul juos galas!

Avykęs į Mariampolę ant ry
tojaus nuvykau į kapus mano 
gerbiamosios rašytojos žemaitės 
kapo pažiūrėti ir jį aplankyti. 
Ir kad žinotumėte —daug viso
kių kapų kapelių mačiau, bet 
Žemaitės kapo,- perėjau skersai 
išilgai visa Mariampolės kapines 
—neberadau... Gal, sakau ji ne 
katalikų kapuos palaidota, gal 
kaip. Tai perėjau į greta sto
vinčius pravoslavų ir liuterių 
kapus, ir ten neradau. Gal ma
nau, kaip tokią garsią, ne kuni
gų naudai rašiusią, nė į kapus 
nebeleido palaidoti. Apėjau iš 
lauko kapus jpatvoijials i—M p 
nėr taip nėr.;.

Atsimenu po a- a. Žemaitės 
mirties visi laikraščiai rašė, 
kaip ją laidojo, kokios iškilmės 
buvo ir kad tarpe dviejų berže
lių palaidojo. Pradėjau ieškoti 
tų! berželių. Mariampolės ka
puose berželių labai daug. Kapai 
jau ne nauji. Vartuose užrašy
ta, kad tie kapai 1878 metais 
(tais metais ir bažnyčia, tik ne 
ant kapų, statyta) sukurti. Ber
želiai gerokai paaugėję, bet dar 
nesuaugę. Ir štai, mano laimė, 
bet drauge nubudimas, pačiam 
vidury kapų, tarp dviejų baltų 
jaunų bernelių, balta medine 
tvorele trijų keturkampių sieks
nių aptvertas, gėlėmis žolėmis

Gal kas mariampoliečius pa
teisindamas pasakys: Palauk, 
palauk, nesiskubink; pastatysi
me, ar gal visa Lietuva pastatys 
savo rašytojai paminklą monu
mentą kaip priguli, kuris visus 
Mariampolės kapų paminklus 
nustelbs; viskas bus savo laiku- 
Taip, taip! Tikra tiesa. Kad že
maitei. ir visai ant kapo pamink
lo nepastatytumet, tai aš, o gal 
ir visi kiti nedaug ką tepasaky
tų. Jos paminklas — jos raš
tai. Jį gana stovi beveik visų 
Lietuvos žmonių akyse, ypač tų, 
kurie jos raštus skaitė... Bet 
negalima mariampoliečiams do
vanoti už jų apsileidimą, kad jie 
jos kapo nepažymėjo nors mažu 
parašėliu. Juk Mariampolė ne 
toks jau mažas-užkeiktas už- 
kampėlis, kurio nieks nežinotų, 
niekas nelankytų. Neabejoju, 
kad gal kartais pasitaiko ir 
svetimšaliui užklysti į Mariam- 
polę ir gal, kaip tokiam, kaip ir 
man (nors ne svetimšaliui), tek
ti jieškoti ir neberasti. Juk ne 
kažin kiek būt buvę darbo ar iš
laidų ant lentelės parašyti “Čia 
guli” arba “ilsisi žemaitė”; už
tektų ir vieno vardo “žemaitė”, 
o tas jau viską pasakytų, kad 
žmogus, nuėjęs kapuosna, galė
tum prie jos kapo priėjęs, nu
lenkęs galvą valandėlę pastovė
ti ir mintimis pažaisti: “Koks 
tai dyvinas tas žmogaus gyveni
mas, — gyveni, darbuojies ir 
ateina laikas, turi paliaut gyve
nęs ; viso iš tavęs belieka tik 
liudijantis žemių kupstelis, ku
rį gyvieji supila “kapu” vadin
dami.. Lieka tik darbai ir atmi
nimai”’..

Mariampolės kapuosna įžen
gus dešinėj pusėj patvoryje nu
žemintai stypso paprasto ak
mens kryželis su plačiu parašu 
—tai Petro Amino kapas. Prie 
jo prįėjęs ir antį kapo pasirėmęs 
perskaičiau: “Viengenti! prie 
šito kapo atėjęs atmink kad čia 
ilsis mus geradėjęs, kurs Dievą 
ir brolius savo mylėjo ir meilę 
viengenčių tarpe jų sėjo. Paliko 
jis gražų 
kiekviens
ima. Viengenčiai Petrui Armi
nui Starapolės gimnazijos mo
kytojui tą paminklą pastatė.

‘Senas tai laikas, senai jau tai 
buvo, 

Visi tie vyrai jau žemėj supuvo, 
Kurie suėję iš viso aplinko— 
Sau kunigaikštį Traideną išrin

ko...
Arba:

“Gale mus kaimo įvyko nau
jiena. 

Ar reiks juoktis, ai’ verkti, dąj.’ 
niekas nežino.

Be kamino, mat, butą pastatė 
tik vieną.

...-.busiant mokykla”
Arba:

“Lapė liūtą kaip sutiko...
Lapė žąsį pasivogus...

ir t.t. ir t.t.

Rymojau ant Petro Armino 
kapo (liepos 27 d. 1924 m-) apie 
pora valandų, ir beveik visas jo 
ėiles, kiek beatsimindamas, per- 
sideklamavau. Tr kad žinotu
mėt, kięk tas man, kąip žmogui, 
viso kas žymu, kas kilnu, kas 
gražu mėgstančiam ir brangi
nančiam, kiek visa tas man su
teikė malonumo, tai aš nebega- 
iu. visko raštu išreikšti. čia 
kviečiu gerbiamąjį skaitytoją į- 
sigilinti ir su manim drauge 
pergyventi tuos įspūdžius, ku
riuos aš pergyvenau, tai tada 
bus šiuo mano rašiniu siektas 
tikslas tikrai bus pasiektas.

Beje, dar pažymėtinas ne’ per- 
geriausięs atminties didžiam 
klerikalui kunigui Civinskiui 
paminklas, kame jis atvaizduo
tas Kristum kryžių nešančiu. 
Paskui dar kažin kokio Maskvos 
universiteto profesoriaus pa
minklas savo tėvams “za wyk- 
sztalcenia” pastatytas; tai ir vi
sos Mariampolės kapų žymeny
bės—Pranės brolis.

NAUJAS PRIEŽODIS

mums atminimą; 
paveikslu tegul jį

Senasis priežodis: “Dirbk, tai 
turėsi!” matyt išėjo iš mados. 
Dabar kas mažiau dirba, tas 
daugiau turi, o ka.s daugiau dir
ba, tas mažiau turi. Dabar tik
tų naujas gyvenimo patiektas 
priežodis: “šmugeliuok, tai tu
rėsi!”...

—Pranės brolis.

Pašeimeniškis,

Vakarinis Varpas
(Versta iš Kozlov’o)

Vakaro varpas skamba, gaudžia;
Liūdesys mano širdį spaudžia:
Atsimenu tėvų namus, 
Gimtąją šalį ir draugus, — 
Kai atsisveikindam’s su jais, 
Aš raminaus varpų aidais!

Praeities dienos nebsugrįž, 
Kas gi jaunystės neatsimins?
Šiandien neraščiau tarp gyvų, 
Kadaisia tvirtų ir linksmų. 
Iš požemio šaltų kapų 
Negirdi jie varpo garsų...

Priseis ir man gulėt kapuos!
Kitasai dainius čion dainuos;
Jo garsą vėjas išsklaidys, 
Manęs dainele neramins — 
Ir jau ne aš, — svajos jisai, 
Kai vakare skambės varpai!



Ludwig Thoma Verte K. A.

TETA FRIDĄ j
____________ . ..—.••k'"

(Pabaiga)
Pietus valgant teta vis dar 

buvo pikta, — tai buvo, galima 
matyti iš to, kad jos nosis buvo 
visai balta, ir kad ji greit — 
srėbė zupę.

Mano motina pastebėjo, kad 
jai nereikėtų rūstauti ir sau ūpų 
gadinti.

Bet ji atkirto, jog ji nejau
čianti jokio linksmumo, kuomet 
pykstama dėl jos teisingų žo
džių ir bandoma nužudyti be
jėgį sutvėrimėlį.

—Ak, Fridą, — tarė motina, 
juk papūgą tik vandeniu aplie
jo!

O Anchen pastebėjo, kad bis- 
kutį pasimaudyti jokiam paukš
čiui nepakenks.

Į tai teta atsakė, jog nė kiek 
nestebėtina musų toks nedrau
gingas atsinešimas, — ji prie to 
jau priprato; visi jos broliai il

gi tokie buvo, o priegtam jie 
praleido visus pinigus.

Ji padarė tokį veidą tarsi 
verkti rengėsi, ir ėmė trinti sau 

• akis. ' Bet ašarų visai nebuvo,— 
aš tai aiškiai mačiau.

Mano motina ėmė gailėtis jos 
ir pareiškė, kad mes visi ją myr 
lime, nes ji visgi musų brangaus 
tėvo sesuo, ir prašome jos pas 
mus jaustis kaip namie.

Teta atsakė, kad šį kartą ji 
atleidžia ir daugiau nebeminės 
to, ką musų šeima jai padarė.

Ji susyk palinksmėjo ir ro
dydama šakute į komodą, km 
stovėjo Steinbergero paveiks
las, ji paklausė:

—Kas tai per baidykle?
—Kur?—paklausė mano mo

tina. 1' M į"
—Nugi ten, ant komodos.
Mano motina visa iškaito, o 

Anchen pašoko ir išbėgo lauk, o 
pro duris girdėjosi, kaip ji 
bliauna.

Motina pataisė savo plaukus 
ir tarė, kad Steinberger tan
kiai į mus ateina ir kad jis vi
sai ’nėra baisus.

—Bet juk jis plikas, — atkir
to teta, — ir jo kairioji akis 
kreiva.

—Jo akis visai nėra kreiva,— 
tai tik bloga fotografija. Ir iš
viso yra didelė laimė būti jo 
kompanijoje, nes jis labai iš
mintingas žmogus.

Teta pareiškė, kad jai ifeai 
nesinori bartis dėl pašalinio 
žmogaus, bet ji vienok nema
nanti jį gerą žmogų esant, nes 
jo išžiūra toki, tarsi jis yra di
delis alaus mėgėjas.

Čia mano motina irgi išėjo iš 
kambario, ir sustojusi prie slen
ksčio tarė, jog nors ji ir buvo 
pasižadėjusi šį kartą nebesibarti, 
bet tai baisiai sunku.

Koridoriuje ji apie ką tai kal
bėjo su Anchen, ir mudviem 
buvo girdėti, kaip Anchen ver
kė vis garsiau ir garsiau.

Teta nesustojo valgiusi ir vi
są laiką lingavo galvą, lyg ko 
tai labai nustebusi. Ji paklausė 
manęs, ar senai jau Anchen taip 
serga.

—Ji visai neserga, — atsa
kiau aš.

—Tu nesupranti to, — pasakė 
teta. —tavo sesuo rimtai serga 
nervais, štai dabar, pavyzdžiui, 
—nė iš šio nė iš to ji ėmė verk
ti. Aš taip ir maniau, jog ji li
guista, nes kitaip ji pati butų 
nešusi nuo stoties mano skry- 
nią.

Staiga įėjo motina ir pranešė, 
kad jkavos gerti, ateis teigėjas, ir 
ji prašo tetpįs mandagiai-.su juo 
apsieiti. % ; * 4

Tai įžeidė teta: tai, vadinasi, 
čia manoma, jog ji nemoka su 
žmonėmis apsieiti? Manoma to
dėl, kad jos vyras buvo papras- jojosi, kad teta

tas ekspeditorius? Bet ji pui
kiai žino, kaip reikia su žmonė
mis apsieiti, ir, tiesą sakant, 
teisėjas mažai kuo tėra geresnis 
už ekspeditorių.

Mano motina vis į duris žiu
rėjo ir šnibždomis prašė tetos 
nešnekėti, nes jis jau einąs 
laiptais; ji visai ne toje prasmė
je pasakė, o tik todėl, kad teta 
pavadino jį baidykle.

Bet teta nei kiek netylesniu 
balsu pakartojo:

—Na, žinoma, žmogus nėra 
gražus, jeigu jo akys kreivos ir 
pakaušis plikas.

Tąsyk mano motina despera- 
tingai ėmė žiūrėti į lubas ir jau 
rengėsi verkti, bet kaip tik tuo 
momentu prasivėrė durys, ir į- 
ėjo Steinberger su Anchen, ku
rios akys buvo dar paraudusios.

Dabar motina, žinoma nebe
drįso verkti; ji maloniai nusi
šypso j O, ir tarė:

—Pone Steinberger! Labai, la
bai malonu. Leiskite man pri
statyti jums mano vyro seserią, 
apie kurią iš jums jau kalbėjau.

Steinberger pasikloniojo, o 
teta žiurėjo į jį tokiu akylumu, 
tarsi rengėsi jam drabužius siū
ti.

Steinberger pastebėjo, jog 
jam malonu susipažinti su teta 
ir tikisi, kad jai čia patinka. Ji 
atsakė, kad irgi tikisi, ir jeigu 
taip blogai nesielgtų su papūga, 
tai jai tikrai čia pasidabotų.

Bet Steiberger jau to nebegir
dėjo; pažvelgęs į Ancheną, jis 
paklausė, kodėl jos akys raudo
nos. i

Ui
Anchen atsakė, kad tai nuo 

peųįaus, kuris baisiai rukstąs, o 
mano motina pridėjo, jog reikė
sią pečių pataisyti.

O teta pastebėjo, kad Anchen 
turi silpnus nervus ir jai visai 
nereikėtų virtuvėje trustis: 
juk ji toki liguista.

Čia mano motina piktai pa
žvelgė į tetą ir paklausė:

—Na, ką tu žinai apie narvus! 
Anchen, ačiū Dievui, nepapras
tai sveika mergina; ji verda 
kas dieną ir išviso namų ruoša 
užsiima.

Teta nusijuokė, duodama su
prasti, jog ji tuos dalykus ge
riau supranta, ir mes susėdome 
prie stalo. Anchen išėjo iš 
kambario, kad kavos išvirus.

Steinberger paklausė tetos, 
kur ji gyvena. Ji atsakė, kač 
gyvena Erdinge, nes ten labai 

pigus pragyvenimas, o jos pen
sija esanti labai maža.

—Ar teko jums būti Ansbac- 
he? — paklausė ji.

—Taip, teko.
—Ar teko ten girdėti apie pa

tarėją Remerą?
Sužinojusi, kad jis to pono 

nežinąs, ji pareiškė, kad tai ją 
labai stebina, nes Remer — la
bai paskilbęs žmogus.

Bet Steinberger paaiškino, 
kad jis tik trumpam laikui pra
važiuodamas Ansbache sustojęs. 
Gi mano motina pastebėjo, kad 
tokiame atsitikime jam nebuvo 
galimybės su tenykščiais valdi
ninkais susipažinti.

Teta atkirto, kad Remer už
ima labai aukštą vietą — antrą 
po prezidento — ir todėl neži
noti jo yra stačiog netikėtinas 
dalykas. Priegtam ji paminėjo, 
kad ji butų buvusi jo pati, bet 
to neatsitikų todėl, kad ji paei
na iš valdininkų šeimos, kur vi- 

si sųnųs mokėsi universitete. <■
Paprastai t mano mbtĮtia,'- kai 

atęjęįžįvo ^teisėjas, išeidavo į vir
tuvę iv palikdavo* j į su Anchen, 
b’et šiandien ji nesijudino iš vie
tos.

Aš manau, kad ji stačiog bi- 
nepasakytų ko

nors nereikalingo. Ji judėjo 
krėsle ir klausė, kaip gyvena 
girininkas Meyer, ir ar sveika 
jo pati, ar didei jau paaugo jo 
vaikai, ir ar tebegyvas dar ska
likas. Tetai visą laiką prisiėjo 
atsakinėti; kaip tik ji bandė 
užkalbinti Steinbergerą, mano 
motina vėl skubinosi užduoti jai 
klausimą.

čia Steinberger pasikėlė ir 
pareiškė noro pažiūrėti, ar te
berūksta dar pečius.

Mano motina linksmai nusi
juokė, kuomet jis išėjo per du
ris ir pastebėjo, kad jo atsine
šimas visuomet yra toks rūpes
tingas. Teta pareiškė, kad, 
matomai, fotografija perdaug j į 
pagražino: tikrenybėje jo akys 
kur. kas kreivesnės negu pa
veiksle. * -. ’

Bet tai nė kiek nesupykdė 
mano motinos; ji daugiau nebe- 
klausinėjo apie girininką Me- 
yerą, jo skaliką ir jo vaikus,— 
dabar ji ramiai sau nėrė.

Potam atėjo Anchen su kava 
ir puodukais, o paskui ją ėjo 
Steinberger ir klausė, ar negali 
jis jai pagelbėti. ,

Mes pradėjome kavą gerti, o 
mano motina vis juokėsi, kuo
met Steinberger ką nors pasa
kydavo. Anchen irgi kvatojo. 
Užtat teta nusijuokė, bet visą 
laiką tryne sau nosį. Mama pa
klausė, ar patinka jai kava. į 
tai teta atsakė, kad nežinanti, 
nes tai esą jai nepaprasta: gau
dama tokią menkutę pensiją ji 
negalinti pirkti sau geros ka
vos.

'Steinberger delei to išreiškė, 
savo pasigailėjimą: tai — ge
riausi kavos rųšis, ypač, kai ją 
išverda “freilein” Anchen.

Teta paklausė, ar visuomet 
jis taip kavą mėgstąs, ir jis at
sakė, kad taip. Į tai ji juokda
mosi atsakė, kad nelabai tikinti, 
—juk studentai labai mėgsta alų 
siurbti.

Jis nusijuokė ir atsakė, jog 
studentaudamas labai retai alų 
tegėręs; prisieidavo daug dirbti, 
o priegtam ir pinigų nebuvo.

Bet teta pareiškė, jog neti
kinti tam.

—Kodėl gi tu netiki? — pa
klausė mano motina. — Yra juk 
daug studentų, kurie negeria 
alaus, ir ponas teisėjas neturėjo 
tam nė laiko nė pinigų.

—žinome mes, kiek jie yra 
taupus — tie studentai, — tarė 
teta.— Kuomet jie nieko neturi, 
jie ima “ant užrašyk’’. Niekas 
nežino to geriau, kaip mergina, 
kurios trys broliai buvo studen
tai. O ponas teisėjas tiek ma
žai plaukų teturi ant galvos, 
kas liudija, jog jaunystė buvo 
gan linksmai praleista

Anchen sušuko: “Ak, teta!” 
Ir mano motina irgi sušuko: 
“Ak, Fridą!”

O teta tarė:
—Kas čia tokio? Juk aš tai 

juokais. O priegtam tai juk ir 
tiesa, kad nuslenka plaukai tų 
žmonių, kurie linksmai gyvena 
ir mėgsta įsikaušti.

Aš maniau, kad Steinberger 
įsižeis. Bet jis juokdamos tarė, 
kad jam tankiai tatai primeta
ma ,bet tikrenybėj e'jis jaunys
tėje sirgo ir tąsyk jam nuslinko 
plaukai. >

Jis neužilgo atsikėlė, nes jam 
reikėjo eiti į savo kanceliariją, 
pabučiavo motina į rankų, atsi- 

sveikino^su teta,. o man< sučiupo 
uz ausies* ir tarė:

r—“Na, padaužą,;vįsk sąye-ge- 
rąi, kuomet į'žmones-išeisi*!” < • * , V • ' • ■ 'v '

Anchen išlydėjo jf į gatvę.
Kuomet mes pasilikome vie

ni, motina tarė:
—Stačiog nėra jėgų su tavim,]

Tuo pačiu laiku išbėgo iš savo 
kambario teta ir ėmė rėkti:

—Kaip, ką tu pasakei? Su 
papūga — tai niekis, tavo su
pratimu? Niekingas sutvėrimas! 
šlykšti mergaite!

—Aš tik nuraminau
| kad nėra gaisro, — atsakė An-

Fridą! Jeigu jis įsižeidė, aš 
tau to niekuomet nedovanosiu.

Čia sugrįžo Anchen. Ji su
gniužo ant divono ir verkdama 
tarė, kad Steinberger, tur būt, 
niekuomet nebeateis kavos gerti 
ir kad šiandien jis išėjo daug 
ankščiau, negu paprastai.

Teta išgėrė dar vieną kavos chen. 
puoduką ir pareiškė, kad ji da^ 
niekuomet nemačiusi šeimos su 
tokiais silpnais nervais ir nega
linti suprasti, iš kur tai paeina.

Tąsyk aš nutariau iškirsti jai 
kokį nors šposą, taip kad ji irgi 
imtų kaukti, ir greit išėjau iš 
kambario.

Iš savo kambario aš pasiėmiau 
parako; šniūrą aš 
nes tankiai miške 
skruzdynus.

Aš suvyniojau 
pierių ir įdėjau ten šniūrą, pas
kui nuvykau į tetos kambarį ir 
dėjau visą tai į narvelį, šniūras 
buvo tokio ilgio, kad turėjo deg
ti apie penkias minutes.

Kaip tik aš įdėjau paketuką 
su paraku, papūga tuoj pašoko 
ant pat viršaus, ištiesė snapą ir 
lyg katė suniurzgėjo.

Aš dar kartą išėjau į korido
rių pažiūrėti, ar kartais kas nei
na, bet visur buvo tyla.

Tąsyk aš sugrįžau į kambarį, 
užžiebiau degtuką ir prikišau 
prie šniūro. Pasirodė durnai. 
Papūga dabar sėdėjo ant kartu-’buvo mokslininkas. 
kės palenkusi galvą į šalį, ir ste-,sofįjoje jjs pasiekė pilno žemės 
bėjo mane. Jos viena akisjtfuvo'ni ' ‘ ‘ - - - -
primerkta, o kita ji piktai žiu-jdangi jis buvo geras kinietis, tai 
rėjo į mane. Kuomet šniūras.netikėjo į amžinybę; jam pasili- 
ėmė rūkti, papūga pašoko, palen-ko tik raminti savo širdį, kad 
kė galvą ir ėmė žiūrėti žemyn,’jis nepasidavė bendrai žmonių 
iš kur durnai eina.

Ji greit supras, iš kur —nu- ] beieškant nereikalingų turtų ir 
tariau aš ir skubiai

irgi turėjau, 
sprogdinau

paraką į po-

mama,

paukštelis 
parake — 
mergaite!

—O kad biednas 
sėdi narvelyje visas

j tai niekis? Niekinga 
—šaukė teta.

—Nusiramink gi tu, Fridą, — 
tarė motina: — gal būt, nieko 
baisaus nėra.

—Jus visi, jus visi 
šaukė teta.

Ji puolė mane ir dar garsiau 
ėmė rėkti:

—Tu žudeika ,tu bedievis žu
deika!

—Nekoliok gi. jo, — tarė mo
tina: — jis nekaltas, juk jis bu
vo čia, kambaryje.

Aš pareiškiau, kad jau esu 
pratęs prie to, jog teta mane vi- 
sakame kaltintų. Bet šis kalti
nimas yra perdaug jau kvailas, 

'j ir aš nei žodžio nesakysiu; aš ne
žinau net kas atsitiko.

išvien

—Gerai žinai! Tu pats tai 
padarei, — daugiau niekas to ne
padarys! Ir tu busi nubaustas, 
nors tavo motina ir kažin kaip 
maldautų ir prašytų pasigailėji
mo!

—Aš nieko daugiau neprašau, 
Fridą, apart to, kad tu nešauk
tume!, — tarė mano motina.

Mes visi trys įėjome į tetos 
kambarį. Durnai jau buvo iš
ėję pro langą, bet visgi dar atsi
davė paraku ir plunksnų degė
siais. Papūga sėdėjo susitrau
kusi narvelyje, bet buvo jau ne 
be žalia ir raudona, — ji visa 
pajuodavo. Plunksnos buvo, ap
degusios, galva juoda, o akys to
kios didele, kaip pelėdos. Ji sė
dėjo ramiai ir žiurėjo į mane. 
Matomai, ji labai stebėjosi, kaip 
tai galėjo atsitikti. '

Ji dar gyva, — tarė motina: 
—ji greit pasveiks.

—Bet ne čia, ne šiuose namuo
se! — sušuko teta. —Nei vienos 
dienos aš nebelaikysiu biedno 
paukštelio šiuose namuose! 
Šiandien pat aš iš čia išvažiuo
siu !

Ir ji tą dieną išvažiavo.

Anatole France

Dama su Baltu Veduokliu
Tšung-Tzenas, iš Suno šalies, 

. Savo filo-

niekniekių paniekinimo, o ka-

silpnybei, kuri verčia žmones,
Al ------11U- 1 “v.vunuuv iivivinMUMįįiį i

apleidau .tuščios garbės, vargti- Bet, aiš- 
kambarį. Bet prisiartinęs prie ku, kad ši mintis jį pilnai pa-
valgomojo kambario, aš suma 
žinau greitumą ir įėjau į kam 
barį, tarsi visai nieko nebūtų 
atsitikę.

Anchen dar verkė, motinos 
veidas buvo visai raudonas, o 
teta vis dar kavą tebegėrė. At
rodė, jog jos nepastebėjo, kad 
aš buvau išėjęs. Teta tarė, jog 
ji dabar žinanti, kad jos negalį 
kęsti musų šeimoje. Bet jau vi
suomet toks brolių dėkingumas, 
kuomet jie išeidami į žmones 
visus pinigus praleidžia; jie vi
sai nebepaiso apie seseris.

Į tai mano motina atsakė, kad 
musų tėvas savo laiku aprūpino 
ją ir tankiai apgailestaudavo, 
kad Fridą dėl savo pikto liežu
vio niekur negalinti pasilikti.

Tetą sudavė šaukštuku į stalą 
ir sušuko:

—Jeigu jis taip kalbėjo, tat 
tai iš jo pusės buvo kvailystė. 
Štai kaip su seserimis apsieina
ma! Išpradžių išaikvojama vi
si pinigai,© paskui...

tenkino — kitaip juk, jam mi
rus, nebūtų paskelbę, kad jis 
palaimintas ir vertas sekimo.

Tuo metu, kada nežinomos 
dvasios, kurios tvarko pasaulį, 
dar leido jam vaikštinėti po 
žalsvu dangum, tarp žydinčių 
krūmų, karklų ir bambukų, — 
Tšuang-Tzenas mėgo užsisvajo
jęs vaikščioti po kraštą, kuriam 
jis gyveno, pats nežinodamas 
nei kam, nei kur Vaikščioja. 
Vieną rytą betiksliai klaidžio
damas po žiedais numargintas 
N am Choa kalnų pakalnes, jis ir 
pats nepastebėjo, kaip atsidūrė 
kapinėse, kur negyvėliai prisi
laikant krašto papročių, ilsėjosi 
po pluktais 
Matydamas

žemės pylimėliais, 
nesuskaitomą dau- 
kurie toli už akira- 

mokslininkas užsi-čio tiesės,
mąstė apie žmonių likimą:

— Štai, —tarė jis sau, —kryž
kelė, į kurią veda visi gyveni
mo keliai. Kada kartą užimsi 
vietą negyvųjų tarpe, jau nebe
grįši į dienos šviesą....

ši mintis visai 
bet ji gan gerai
Tšuang-Tzeno ir kiniečių filoso
fiją. Kiniečiai žino tik vieną gy
venimą —tą, kuriam matai, 
kaip saulės karštyje žydi aguo
nos. Mirusių lygybė kapuose 
arba ramina, arba graudiną ki-

neoriginali, 
reziumuoja

uždaryti

kad kas 
gal būt,

Pasigirdo kurčias trenksmas 
ir virėjos šauksmas, ir ji įbėgo 
į kambarį. Kai ji atidarė duris, 
kambaryje buvo jaučiamas pa
rako kvapas, o koridorius buvo 
pilnas durnų.

Aš visai užmiršau 
tetos kambario duris.

Tarnaitė ėmė šaukti, 
tai atsitiko, kad tai, 
gaisras.

—Kur? Kur — suriko An
chen.

—Dieve mano, kur gaisrinin
kai, — sušuko mano motina.

Mes išbėgome į koridorių ir 
čia pamatėme, kad durnai eina 
iš tetos kambario.

Teta įbėgo į kambarį ir suri
ko taip, tarsi ant kuolo pasodin
ta.

—Del Dievo meilės, kas atsi
tiko ?>■---?paklausė mano*motina, 
ir susyk pajųtfP’tokį silpnumą, 
jog toliau nėliogaĮęjo-.ęiti. :

Aš’ pasakiau, kad pagelbėsiu' 
jai, ir pasilikau su ja. Anchen 
greit sugrįžo ir sušuko:

—Nusiramink, mamyte, tai
niekis, — tai tik su papūga.

parpuro

ir vaikšti- 
staiga jis 
kuri buvo

į ramybę arba į melancholiją. 
Be to, kiniečiai turi savo nura
minimui daug raudonų ir žalių 
dievų, kurie kartais prikelia nu
mirėlius ir praktikuoja linksmą
ją magiją. Bet Tšuang-Tzenas, 
kuris priklausė išdidžiai filoso
fų sektai, neieškojo 
slibinų nuraminimo.

Šitaip galvodamas 
nedarnas tarp kapų, 
pamatė jauną damą,
apsivilkus gėdulos drabužiais, t. 
y. vilkėjo HįįJj, storos drobės, iš 
vieno gabalo iškirpta, apsiausta. 
rfičs vicųlu kapu sčciėdalna,ji 
atsidėjus-baltu vėduoklių vedi
mo dar drėgną kapo pylimėlio 
žemę.

Taip keistas elgesys sudomino 
Tšuang-Tzeną ir jis) užsigeidė, 
sužinot,, kam tai daroma- Tšu
ang-Tzenas mandagiai nusilenkė

jaunai moterei ir tarė jai:
—Ar leista bus man, gerbia

moji, paklaust jus, koks asmuo 
šiam kape ilsis ir kodėl jus taip 
nuoširdžiai atsidėję stengiatės 
išdžiovinti žemę, kuri supilta 
ant šio kapo? Aš filosofas, aš 
stengiuos suprasti ir pažinti vi
sas priežastis; štai priežastis; 
kuri visai man nesuprantama.

Jauna moteris buvo užimta 
savo darbu: vėjavo savo vėduok
lių.

Ji paraudonavo, nulenkė gal
vą ir ištarė keletą žodžių, kurių 
filosofas nesuprato. Jis keletą 
kartų pakartojo savo klausimą 
ir vis veltui... Jauna moteris ne
kreipė daugiau į jį jokios do
mės; rodės, visa jos siela susi
kaupė rankoje, kuri judino vė-

Tšuang-Tzenas išėmė iš savo 
piniginės smulkų pinigą ir senė 
pradėjo savo kalbą:

—Šios damos, kurią jus ma
tėt prie kapo, varda.s Lu; ji naš
lė mokslininko vardu Tao. Štai 
jau penkiolika dienų kaip jis po 
sunkios ir ilgos ligos numirė; 
šis kapas yrą jos vyro kapas. Jie 
labai švelniai vienas kitą mylėjo. 
Dar gi skirdamasis su savo dva
sia, ponas Tao negalėjo ryžtis 
apleisti savo žmoną, ir mintis 
kad ji liks žemėje žydėti jauna 
ir graži, jam buvo baisi. Galų 
gale jis sutiko su ta mintimi, 
nes jo būdas labai buvo nuolai
dus ir jo siela lenkės prieš būti
numą. Verkdama ties ligonio 
lova, kurios ji neapleido per vi
są pono Tao ligos laiką, ponia 
Lu šaukė dievus liudininkus, 
kad ji negalės be savo vyro gy
venti ir kartu atsiguls į kapą, 
kaip gyva būdama gulėjo bend
ram guoly.

Bet ponas Tao tarė jai:
—Ponia Lu, nedarykite šios 

priesaikos. “
Tačiau, — atsakė ji, — jei aš 

turiu pasilikti gyventi, jei geni
jai pasmerkė mane matyti die
nos šviesą tuo metu, kada jums 
ji atimta, — žinokit: aš nieka
dos nesutiksiu išeiti už kito ko
kio nors vyro- Mano bus tik 
vienas vyras kaip ir yra tik vie
na mano siela.

»P *
Bet ponas Tao tarė jai;

Penia Lu, nedarykite šios 
priesaikos.

—O, ponas Tao, ponas Tao!— 
tada suriko ponia Lu.— Leiskit 
nors man prisiekti, kad penke
rius metus išbusiu našlė.

Bet ponas Tao tarė jai:
—Ponia Lu, nedarykite 

priesaikos. Tik prisiekit 
liksite man ištikima, kol 
mano kapo išdžius žemė.

Ponia Lu iškilmingai prisiekė, 
ir geras ponas Tao užmerkė sa
vo akis ir daugiau jų nebeat- 
merkė. Pati nežabotoji vaiden
tuvė negali įsivaizduoti ponios 
Lu gailesčio. Ji karčiom aša
rom pagadino savo akis. Ji su
draskė savo purpurinius žan- 
delius savo aštriais nagų peiliu
kais. Bet viskas baigiasi, išse
kė ir tų skausmų šaltinis.

Už trijų dienų po pono Tao 
mirties, ponios Lu skausmas į- 
gijo švelnesnį badą. Jai prane
šė, kad vienas pono Tao jaunas 
mekinyg iori pareikšti jai savo 
užuojautą. Ji teisiniai nuspren
dė, kad ji negali jo neprd riti. Ir 
ji, dūsaudama priėmė j|. šis 
jaunas vyras buvo degi dns r 
kalbėjo apie poną Tao ir labai 
daug apie ją pačią. Jis jai pa
sakė, kad ji puiki ir kad jis jau
čia, jog jau pamylėjo ją. Ji lei
do jam kalbėti. Jis pažadėję dar 
kartą ateiti.

Jo laukda’^a, ponia Lu, atsi
tūpus prie vyro kapo, kur jus 
ir matėte ją, ištisas dienas sten
gias vėduOKnu išdžiovinti kapo 
žemę.

Kada senė pabaigė savo kalbą, 
Tšuang-Tzenas pama »

—1 • mat ve ne amžina; geis
mų gyvyg suteikia jauniems vy
rams ir jaunoms motei ims spar
nus. Galų gale, ponia Lu-—tei
singa moteris; ji nenori sulau
žyti savo priesaikos.

Vertė Brundalas.

šios 
kad 
ant

Nepatenkintas Tšuang-Tze
nas nuėjo’šalin.

Nors jis ir žinojo, kad viskas 
pasaulyje yra niekinga, bet jo 
būdas vertė jį domėtis žmonių, 
ypač moterų elgesio ir veiksmų 
priežastimis* ši maža kūrybos 
šakelė kėlė jame nors ir nepa
lankų, bet griežtą, smalsumą.

Tšuang-Tzenas išlėto ėjo to
liau ir vis žvalgės į tą pusę, kur 
tikėjos pamatyti tą vėduoklę, 
kuri kaip drugelio sparnelis, vir
pino orą. Staiga kaž kokia se
nė, kurios jis ankščiau nepaste
bėjo, ženklu pakvietė jį sekti 
paskui ją. Ji nusivedė Tšuang- 
Tzeną už kapo įpylimo, kuris 
buvo aukštesnis už kitus, ir ten 
tarė jam:

—Aš girdėjau, kaip jus užda
vėte mano šeimininkei vieną 
klausimą ir ji jums į tai nieko 
neatsakė. Bet aš patenkinsiu 
jūsų smalsumą, nes turiu pa
prastą norą jums padėti ir vi
liuos, kad jus man duosit už tai 
pinigų, už kuriuos aš galėsiu 
iš vaidilų nusipirkti maldos po- 
pierį, kuris pratęs mano gyve
nimą.

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

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

TODĖL, KAD:
Dięna be’ ryto, žmogus lie Saiutaro
negali būt!
D.’— Salutaras priduoda apetitą; f
2) — Salutarafi vidurius išvalo;

’ 3)— Salutaras pataiso sveikatą. ) 
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.

Klauskite aptiekose arba prie
SALUTARAS DRUG & CHEMICA L CO., 

639 W. 18th St„

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Chicago, Illinois.
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Chemijos Pagrindai
(Tęsinys)

Atominė hipotezė įsivaizduo
ja, kad kiekviena cheminė me
džiaga, lygiai dujinga, lygiai 
skysta ir kieta yra begalinės 
daugybės labai labai mažų at
skirų dalelių rinkinys, turinčių 
savo tam tikrų sąstatų ir sva
rumų, kuris visų vienodų dale
lių yra vienokis. Tos dalelės 
vadinamos molekulėmis, savo 
rėžtu, sudėtos iš atskirų ma
žiausių dalelių atomais vadina
mų, kartais vienodų, kartais gi 
įvairių-maišytų. Visi | vienos 
rųšies atomai, kaip ir vienodos 
molekules, turi vienodų svorį ir

kių būdų tiems svoriams suži
noti? Kas dėl absoliutaus ato
mų ir molekulių svarumo, tai 
reikia pripažinti, kad jų ap- 
sprendimai dar gana judrus (ne
pastovus). Tas dydis toks ma
žas, kad chemikai gali duoti tik
tai apytikrių, bet ne tikslių ži
nių apie jį. Taip, remiantis įvai
riais protavimais (kuriems pa
duoti čion nėr vietos), viename 
kubiniame centimetre dujingo 
vandenilio yra 50,000,000,000,- 
000,000,000. t. y. 50 kvintilionų 
vandenilio molekulių, o mažiau
sias vandenilio burbulėlis, mato
mas tiktai pro mikroskopų (bur-

Chemijos dujingųjų medžiagų 
reakcijų tyrinėjimai ir tų dujų 
tūrių kitėjimų, esančių vykstant 
toms reakcijoms, matavimai' 
italų chemikui Avogardo (1776- 
1856) davė pagrindo išreikšti šį. 
dėsnį: lygiuose įvairių dujų tu-' 
riuose, esant vienodam spaudi
mui ir temperatūrai, yra po vie
nodų skaičių dalelių (moleku
lių). (čion reikia pažymėti, kad 
Avogardo pirmas (1811 m.) aiš
kiai parodė reikalą pripažinti 
dviejų rūšių dalelyčių—‘atomų ir 
molekulių buvimų; bet šios jo 
pažiūros keletu dešimčių metų 
buvo užmirštos, ligi pasirodė

lekulėje yra taip pat du chloro 
atomai, ir kai jie į vienas kitų 
veikia, tai kiekvienas vandenilio 
atomas jungiasi su chloro atomu 
ir duoda 1 chloro vandenilio mo
lekulę. Kiti gali pasakyti, kad 
jei vandefiilio molekulėje yra ne 
1 atomas, tai gal ir ne 2, bet 5 
ar 6 ir t.t. atomai, ši nuomonė 
po tam tikrų išvedžiojimų, ku
riems čion ne vieta, taip pat 
griūva. ,i

Jeigu tai taip yra, tai imdami 
domėn, kad lyginamasis chloro 
molekulės svoris lygus 70.92, ir 
kad ji sudėta iš dviejų chloro 
atomų, mes galim sužinoti chlo
ro atomų lyginamąjį svorį, kurs 
tuo budu yra lygus 35.46. Rei
kia pastebėti, kad toksai būdas 
•atominiams svoriams sužinoti

kitas ypatybes. Pavyzdžiui, vi
si vandenilio atomai turi po 
vienodų svorį, bet deguonies ir 
vandenilio atomai turi jau ne 
po vienodų svorį ir kitas ypaty
bes. Jei paimsim elementarių 
medžiagų — sierą, tai ji bus su
sitelkęs daugybių sieros mole
kulių kietas agregatas, o kiek
viena jos molekulė yra iš kelioli
kos atomų vien tik sieros eiemen 
to. Salietros gi kristalas yra 
daugybių salietros įmolekuliĮų 
agregatas; kiekvienoje salietros 
molekulėje yra jau ne salietros 
atomai, nes tokių nėra— ji yra 
kelių elementų • junginys, bet 
tam tikra kiekybė azoto, deguo
nies ir kalijaus atomų (buteht:, 
1 atomas azoto, 1 kali jau ato
mas ir 3 deguonies atomai).

Taigi, atominės hipotezės 
žvilgsniu nokintus ir nesugriau- 
jamas visų chemijos įvykių pa
grindas yra mums žinomų 88 
elementų atomai. Tie atomai 
turi tam tikrų griežtai nekin
tantį svorį ir ypatybes, šio ar 
kito elemento atomams charak
teringas: jokios priemonės, ku
rias turi chemikas, neduoda ga
limybės pakeisti ar išardyti 
(skelti) atomų (gaikų žodis, 
‘•atomas” reiškia nedalomas). 
Chemikas gali tiktai sujungti 
atomus į viena ar kitų kombina
cijų, bet daugiau nieko. Tie ato
mai turi įvairių savo ypatybių; 
bet pagrįuliniausia jų ypatybė, 
tai jų cheminio giminiavimosi 
jėga, kuri tvarko vienų elemen
tų santikius su kitais elemen
tais.

Tokiam atomų stoviui esant 
atsiranda sudėtinių dalelių, ku
rias mes molekulėmis vadiname. 
Jeigu molekulėje esantieji ato
mai visi vienodi, tai ta molekulė 
bus paprasto kūno molekulė. 
Jeigu gi molekulėje yra skirtin
gų atomų, tai ji bus jau sudėti
nio kūno molekulė.

Didelė elementarių medžiagų 
dalis esant paprastai —kamba
rio temperatūrai yra begalinės 
atomų, bet ne molekulių daugy
bės rinkinys. Atomų laisvės 
stovije galima sutikti labai re
tais atsitikimais, paprastai jie 
jungiasi po keletu į krūvų ir 
taip lieka sudarę molekulus. Tai 
tuo aiškinama, kad didžiumos 
elementų atomai būdami laisvi 
turi daugiau ar mažiau chemi
nes cnergijos, t. y. turi claujyia-U 
ar mažiau Los jėgos, kuri jį 

trauklapio kitu atomų ir— su 
jais jungtis kas tuojaus ir atsi
tinka dviem ar daugiau laisvi] 
atomų susitikus.

Savo rėžtu, vienodos maleku- 
lės į viena kitų turi tam tikro 
patraukimo, vadinama moleku
lių, arba dalelių jėga, kuri gumi- 
na kietų, skystų ir dujinių da
lelių agregatus*

Atomų hipotezę priėmus pa
aiškėjo sustato pastovumo ir 
paprastųjų santykių dėsniai, 
nes visi medžiagos • sustatė į- 
vyksta kitėiimai yra ne kas F' * *,; - s
kita, kai vieno ar kito į jungi
nio molekulę įeinančio 7 elemen
to atomų skaičiaus .kitėjimas.' 
Greta to kyla klausimas: jeigu 
atomai ir molekulės turi tam 
tikrą nekintamą svorį, tai koks 
gi tas svoris ir ar yra nors ko-

bulėlio skersmuo diametras apie 
0.00025 centimetro) turi dar 
apie 1 milijonų molekulių.

Vieton to, kad sužinojus ab
soliuti atomų ir molekulių svo
rį, chemikai gudriau padąrė su
radę jų lyginamąjį (santykių) 
svorį. Kad butų galima tas svo
ris palyginti su kuo nors, už 
vienetų priimtas lengviausias 
elementas — vandenilis; jo ato
mo svoris skaitomas lygus 1 ir 
kitų eleiųjįjjtų lyginamieji svo
riai esmėje rodo tiktai tiek kar
tų jų atomai sunkesni už van
denilio atomus. Pavyzdžiui, 
jeigu sakoma, kad atominis sie
ros svoris lygus 32.07, tai tas 
reiškia, kad sieros atomas 32.07

I karto sunkesnis už vandenilio 
atomų.
Taip lygiai iš molekulių svo- 
riaus palyginti vienetu priimta 
vandenilio molekulė; jeigu skai
tysim, kad vandenilio molekulė 
sudėta iš 2 atomų, o vieno ato
mo svorį skaitysim lygų 1, tai 
molekulės svoris=2—dvigubai 
daugiau, kai vienas atomas. Kitų 
medžiagų molekulų svoris rodys, 
kiek kartų dvigubai jų moleku
le? sunkesnė kai vandenilio ato
mas (kodėl taip—toliau pama
tysime). Bet kaip gi dabai1 
praktikoje sužinoti šitokių mo
lekulių ir atomų lyginamąjį svo
rį. šiam reikalui daugelis che
mikų pasiūlė daug įvairių būdų, 
bet mes čia apsistosim tik prie 
kai kurių. Jau įvairių junginių 
kiekybinio sąstato tyrinėjimai ir 
elementų jungiamųjų svorių ži
nojimas parodė chemikams kai 
kurių elementų atominius svo
rius. Diulongas ir Pti (1819 
m.) rado, kad paėmus lyginamą
jį šilumos talpumą (neaukštoms 
temperatūroms), kurio nors kie
to elemento ir padauginsim jį iš 
to paties elemento atominio svo
rio, tai ši sandauga daugumoje 
atsitikimų kietiems elementams 
duoda beveik visada vienokį dy
dį, kurs lygus apie 6,3. Kitaip 
sakant kietų elementų atomuo
se šilumos talpumas yra vieno
das. Pavyzdžiui, geležies šilu
mos talpumas=0,114, o atominis 
svoris arti 56. 0,114 ir 56 san
dauga =0,114x56=0,114; arse
niko šilumos talpumas=0,082, 
atominis svoris apie 75,00,052x- 
75- 6,15. Cino šilumos talpumas
—0.054 atom. svoris —119 ,o 
sandauga—0,054x119=6,4; Bis
muto šilumos talpumas=0.030, 
atominis svoris=208, sandauga 
—0,030x208=6,24. Leiskim, kad 
mes žinom sidabro šilumos tal
pumų—0,057, bet nežinom jo 
atominio svorio; tai viršminėtą- 
jį skaičių (6,3) dalinsim iš 
0,057 ir gausim atominį svorį 
lygų 110,5, kas visai nedaug ski
riasi nuo tikrojo svorio (kurs 
daugeliu būdų tiksliai sužinota) 
107.88.

Kitas svarbus būdas yra tame, 
kad praktiškai suž^o dujų; ir 
gazų tankumą (tirštumą^lygi
namąjį svorį) topir tuo bųdu’su
žino lyginamąjį molekulių svo
rį, o paskui jau randa ir atomų 
svorį. Šiam reikalui priimta Avo
gardo dėsnis.

Žėravo ir Lorano darbai XIX 
šimtmečio pusėje.

Avogardo manymas vėliau vi
sais atvejais puikiausiai pasi
tvirtino. Visi jo sukelti abejo
jimai buvo pilnai išaiškinti dės
nio naudai ir jis dabar skaito
mas kertiniu šių dienų chemijos 
akmeniu. •

Taigi, jei paimsime minėtomis 
sąlygomis vienodus turius du
jingo vandenilio, chloro, deguo
nies, chloro vandenilio (druskos 
rūgšties), angliarukšties ir t.t., 
tai jeigu viename tame tūryje 
yra kad ir “A” (koks nors skai
čius) vandenilio molekulių, tai 
kituose tokio didumo kitų dujų 
tūriuose yra taip pat po “A” 
molekulių chloro, deguonies ir 
t.t. Dabar jeigu pasversim tuos 
visus dujų turius ir gautuosius 
rezultatus palyginsim su imtojo 
vandenilio svarumu, tai rasim, 
kad A chloro molekulių sveria 
35.46 karto daugiau kai “A” 
vandenilio molekulių, . arba, pa
prasčiau sakant, 1 chloro mole
kulė 35,46 karto sunkesnė už 1 
vandenilio molekulę ir t.t. Bet 
mes pirmiau juk susitarėm, kad 
vandenilio molekulės svoris rei
kia skaityti lygus ne 1, bet 2. 
Del to choro molekulė 70,92 kar
tų sunkesnė kai 1 vandenilio 
atomas, arba, paprasčiau, chloro 
molekulių svoris=70.22.

Tuo pat budu randam, kad 
deguonis molekulių svoris—32, 
chloro vandenilio—36.46, anglia
rūgštės 44 ir tt.

Dabar pabandysim išsiaiškin
ti dėl ko mes manom, kad van
denilio molekulėje yra ne vienas, 
bet du atomai ir kad jos svoris 
=2.

Jungiant vandenilį kad ir su 
chloru pasirodo, kad 1 dujingo
jo vandenilio turis jungiasi ly
giai (nei daugiau, nei mažiau) 
su 1 dujingojo chloro turiu ir 
duoda 2 turiu dujingojo chloro 
vandenilio (visos dujos turi būti 
vienokiai temperatūrai ir vieno
kiam spaudimui esant).

Leiskim, kad vandenilio ir 
chloro molekulėse yra tik po vie
ną vandenilio ir chloro atomą. 
Tai jeigu viename tūryje buvo 
“A” vandenilio molekulių (o 
kadangi sulig musų daleidimo 
vandenilio ir chloro molekulėse 
yra tik. po 1 atomų, tai. kitaip 

sukant, tame tūryje yra “A” 
atomų) sulig Avogardo dėsnio 
tame pat tūryje chloro yra tiek 
pat (“A”) molekulių (arba, “A” 
atomų), o dviejuose chloro van
denilio tūriuose, sulig to dėsnio, 
turi būti 2xA chloro vandenilio 
molekulių. Kokiu gi budu “A” 
chloro atomų gali įeiti 2xA chlo
ro vandenilio molekulių? Kaip 
1 nedalomas, neskaidomas van
denilio atomas gali vienu sykiu 
įeiti į sąstatą dviejų visai nuo 
viena kitos atsiskyrusių chloro 
vandenilio molekulių? Iš čion 
atrodo,' kad \jisai tuį’ėtų, taip sa
kant, skilti į dvi dalis, o iš. to iš- 
eina, kad musų dalėidimas; kad 
vandenilio molekulėje yra tiktai 
vienas atomas, yra neteisingas; 
vandenilio molekulėje yra du 
vandenilio atomai ir chloro mo

ne visai patogus, kad ir dėl to, 
kad daugelį elementų visai ne
galima pervesti į dujingąjį sto
vį, kurio šis būdas reikalauja, ir 
kad kai kurių elementų moleku
lės dujingam stovy yra ne iš 2, 
bet iš didesnio ar mažesnio ato
mų skaičiaus.

O atomų svorių suradimas iš 
lyginamųjų svorių davė puikiau
sių rezultatų. Imkim, pavyz
džiui, kad ir anglį; Diulongo ir 
Pti dėsniu jis nesivadovauja, 
(šis nenormalumas dabar jau 
išaiškinta; prie labai aukštos 
temperatūros ir anglis tam dės
niui pasiduoda). Dujingas jis 
paprastai nebūna, dėl to šitais 
budais jo atomų svorį negalima 
sužinoti. Bet paimsim vieno jo 
junginio, kad ir su vandeniliu, 
pavyzdžiui balų dujų, ir rasim to 
junginio molekulių svorį lygų 16 
(t. y. to junginio molekulė 16 
kartų sunkesnė už 1 vandenilio 
atomą). O tos medžiagos anali- 
zas mums parodo, kad joje 1 
daliai vandenilio tenka 3 d. ang
lies, arba kitaip sakant iš 16 da
lių dujų yra 4 dalys vandenilio 
ir 12 d. anglies. Kadangi šituo 
atveju 4 vandenilio dalys yra ne 
kas kita, kai 4 vandenilio ato
mai, tai balų dujų molekulė, iš 
čion aišku, kad 4 vandenilio ato
mų junginys su kaž kokiu skai
čium (X) anglies atomų, kurie 
krūvoje sudaro 12 svarumo da
lių. Tokiu pat budu radę dau- 
glio kitų' anglies junginių mole- 
kuliarius svorius, suradę taip pat 
jų kokybinius bei kiekybinius 
sąstatus, iš kiekvieno junginio 
molekulių svorio atėmę visų su
darančių tas molekules atomų 
svorį, apart anglies, pamatysim, 
kad anglies daliai visuomet lie
ka arba 12 svarumo dalių, arba 
12 kartotinis (pav.: 36, 60, 240 
ir t.t.), bet niekados negausim 
mažiau kai 12. Taigi, visų savo 
junginių molekulėse anglis daly
vauja ne mažiau, kai 12 savo 
svarumo ir dėl to mes turim 
teisės sakyti kad lyginamasis 
anglies svoris=12. Nėra pama
to manyti, kad anglis yra ne iš 
atskirų atomų, kurių svoris yra 
=12, bet iš dvilypių ar trilypių

atomų grupių (2 atomai, kurių 
svoris yra šeši; arba 3 atomai 
su svoriu=4 ir t.t.), kurios prie 
jokių sąlygų neskyla atskirais 
atomais.

Tik ką pasakyti išvedžiojimai 
duoda mums galimybės aptarti 
atominį svorį: “Kurio nors ele
mento atominis svoris yra lygus 
svoriui tos jo mažiausios dale
lės ,kuri įeina į įvairių to ele
mento junginių molekulių są
statą”. O dalelių, arba moleku
lių svoriu vadina tą duotosios 
medžiagos kiekybės svorį, kurį 
būdama garų dujų pavidale už
ima tiktai tokį pat turį, kaip ir 
du vandenilio atomai.

Taigi, dujingosiose vendeni- 
lio, chloro, taip pat ir deguo
nies, azoto, bromo molekulėse 
yra po du atomu; bet dujingose 
molekulėse yra ir tokių elemen
tų, kuriuose yra ne po 2, bet 
mažiau arba daugiau atomų. 
Pavyzdžiui, bandymų keliu pa
tirta, kad dujingo gyvsidabrio 
molekulė yra iš 1 gyvsidabrio 
atomo, fosforo molekulės — iš 
4 atomų; arseniko — iš 4; sie
ros — iš 6 ir t.t. O sudėtinių 
cheminių junginių molekulėse 
gali būti kur kas daugiau įvai
rių atomų, pavyzdžiui, sieros 
rūgšties (šilvasario) molekulėse 
yra po 7 įvairius atomus — 2 
vandenilio, 1 sieros ir 4 deguo
nies; Našatyriaus (lekiančioje) 
spirito molekulėse yra iš 7 ato
mų — iš 1 azoto, 5 vandenilio ir 
1 deguonies ir t.t.

Taigi, matom, kad gana pa
prastu budu, būtent, dujingas 
medžiagas, o taip pat ir kitais 
budais, apie kuriuos kalbėti čion 
ne vieta, lengvai sužinoma lygi
namieji molekulių ir atomų svo
riai, iv dėl to dabar jau galim

sakyti, kad mes žinom ne tiktai 
88 elementarias medžiagas, bet 
ir lyginamuosius jų atomų svo
rius, o taip pat ir molekuliarius 
svorius begalinės daugybės tų 
elementų cheminių junginių.

(Bus daugiau)

RUBLIS IR DOLERIS
(žmonėse nugirsta)

Rublis buvo tėvelis;
AlMarkė—močekėlė ;

Doleris—dėdė,
Visus suėdė...

—Pr. br.
Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.
<-------------------- '---------- -------------
/ Tel. Boulevard 0696

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

KONTRAKTORIUS’ IR 
REAL ESTATE

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

DĖL, NĘV1R1NIM0

sustiprinimo nusilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
iu 6 s.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

LIETUVIŲ APTIEKA 
New City Pharmacy 

3327 So. Halsted St.

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

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

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS. ' 

k. ______________________ ?
W. F. SEVERĄ C O.

CFPAH RAPIDS, IOV.A
, n , i „i, . A ... ..L.T

KREIVOS AKYS IŠTAISOMOS
Be ligonbučio, be skausmo, be chloroformo

Ateikite ir paklauskite išgydytų lietuvių. Išsigydykite šiandien, o 
užsimokėsite paskiau.
Tonsilai išimami su pagelba TWILIGHT SLEEP.
Akiniai pritaikomi per medikaliŠką daktarą labai pigiomis kainomis.

FRANKLIN 0. BARTER, M. D.
25 metai prie State gatvės

120 South State Street, Chicago, III.
Valandos nuo 9 iki 5. Nedčlioj nuo 10 iki 12.
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CUNARD
luietuviivi važiuojanti Lietuvon 

svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant j 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 
klęsos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeyiausias švarumas ir^ 
maištas, y Smulk-, 
menų klauskis1, vie' 
tos 'agento arba •'

CUNARD LINE
140 N. Dearbom St., Chicago, III.
........... ............    J

Siuntėjo Vardas .

ŠEŠTADIENIO 
NAUJIENOS 
Dabar užima Nedėlios Naujienų vietą ir galima prienu- 

merouti skyrium nuo dienraščio
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOS

Rainuoja Suvienytose Valstijose Metams $1.50; Pusei 
Mėty $1.00; Lietuvoje ar užsieniuose Metams 

$2.00; Pusei Metų $1.25
ŠEŠTADIENIO NAUJIENOSE

Telpa dcvag-ybe moksliniu x-aštv, apysakų, vilių, juokų 

ir žinių. Užrašykite šeštadienio Naujienas savo gimi- 
nems Letuvoje ar i tokias vietas, kur dienraštis neg-ali 
reguliariai pasiekti.
Del patogumo užsirašydami šeštadienio Naujienas 
iškirpkit ir naudokit šį kuponą:

ir meldžiu siuntinėti ŠEŠTADIENIO NAUJIENAS

Adresas

Adresas

Data

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.
šiuomi siunčiu $ 
sekamu adresu:
Vardas Pavardė
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SATYRA IR JUOKAI
Geras Uždarbis

(Feljetonas)

[“B Ž.”J Ten, kur aš gyvenu, 
vietos gyventojai save katalikų 
tautos, katalikų tikybos ir kata
likų pilietybės piliečiais laiko.

Kartą, įsikalbėjus su savo šei
mininke apie tikybos dalykus, ji 
manęs paklausė:

—Sakyk, tamsta, ten jūsų 
krašte, sako, kokių ten kalvinis
tų, ar kaip ten yra?

—Taip. Pas mus veik pusė 
gyventojų ne nekatalikai —atsa
kiau jai. —Yra evangelikų liute
ronų, yra evangelikų reformatų 
arba bambizų, kaip juos vieti
niai katalikai pravardžiuoja.

Išskėtė šeimininkė akis ir nu
stebus paklausė:

—Ir bambizų yra?!
—Taip. Tuos pačius evange

likus reformatus arba kalvinis
tus dar bambizais pravardžiuo
ja.

Nu, o kaip tie bambizai atro
do, kokia jų kalba? — teiravosi 
šeimininkė.

—Visai paprasti žmoneliai, 
niekuo nesiskiria nuo katalikų: o 
kalba lietuviškai, kaip ir katali
kai lietuviai.

—Vaje, vaje — stebėjosi šei
mininkė, —o pas mus kalba, kad 
tie bambizai juodi, kaip velniai, 
ir, sako, žmogieną ėda.

—Ė, tamsta, tokiems niekams 
netikėk, tai neišmanėlių plepa
lai. Juk aš pats bambizas esu, 
ir, rodos, tamsta lig šiol manęs 
niekuo negalėjau atskirti nuo 
savų katalikų, nors jau ketvir
tas mėnuo čia gyvenu.

Lyg sustingus, sustojo šeimi
ninkė vietoje ir ilgai išsižiojus į 
mane žiurėjo.

Rytojaus dieną iš anksto pul
kais rinkosi pas šeimininkę kai
mo gyventojai, pamatę mane 
bailiai žiūrinėjo ir kraipydami 
pečius patylomis šnibždėjosi:

Litininkų Karunka
(Gaida visur, visiems ir visoms žinoma) 

Kas nor litų labai daug turėt, 
Tas tur niekur nieko, niekad nežiūrėt, 
Tiktai imti šmugelį varyt—
Kas tik pasitaiko, tai tą padaryt...

Taip ir darės, taip ir tvėrėsi...
Net iš savo kailio šmugelis nėrėsi; 
Pasidarė, kaip dabar yra— 
Iš to viso liko skaudi satyra*).

Prie pat “lovio” cypims ir žviegims, 
Vienas kito didis neužsiviežims... 
Kiekvienas stengės pasilipt aukščiau, 
Susirast vietelę, kur butų šilčiau...

Tikras plikis**) tapo bankininks, 
Prastuolis bemokslis tapo valdininks 
Ir padarė dalykus “gerus”— 
įsigijo turtus, žemes ir dvarus....

Vertas rubliais, vertės markėms, 
Vertės nebuvėliais musų auksinais 
Ir doleriais—tikroms erkėmis...
šiandien pasidarė “Lietuvos sunais”.

Daug čia reiktų tiesos pasakyt,—
Daug dėl to kam tektų baisiausiai supykt. 
Sako: “Tyla — geriausia byla!”
Kas perdaug pasako, tas tuoj apsivyla... 

---------  —Pr. br.
*) Juokai.
**) Nieko neturjs.

—Visai toks pat, kai katali
kas, kad nors kiek skirtųsi!

Dabar atsispausdinau bilie
tus ir prie savo kambariuko du
rų prikabinau iškabą: “čia bam- 
bizą galima matyti. Bilietas kai
nuoja tik 50 centų”.

Svečių netrūksta. Kas dieną 
būriai vis naujų apylinkės gy
ventojų lankosi pas mane į kam
barį ir užsimokėję 50 centų, pa
mato bambizą.

Kai čia jau visi mane apžiū
rės, manau pasikelti į kitą pa
rapiją, nes iš tikrųjų tai neblo
gas uždarbis.—Svirplys.

ŽMONĖSE NUGIRSTA

—Oi bėda bėda su tais litais!-.
—Kas tau su litais per bėda? 

Be litų man, tai bėda. O su litais 
—jokios bėdos nėra.

—Dėlto man ir bėda, kad jų 
nėra...

—Sakyk tu man, rodos kal
bos geriau žinai, ką tai reikštų 
žodis litas?

—Litas-.. Matai, tamstele, yra 
žodis lituoti, tai yra prakiurusį 
katilą užlituoja. Tai, turbut, ir 
litas bus toks daiktas, su ku- 
riuomi visokias skyles galima 
užkišti, arba, paprastai sakant, 
užlituoti...

Neturinčiam, tai šimtas litų 
ne pinigas!

Jis už litą pasikartų!

Jis už litą tėvą-motiną par
duotų.

Jis už litą savo pačią kitam 
šnuomuotų!

—Ar mano draugas Vladas
buvo užėjęs j šitą restoraną?

—Taip, jisai užsimokėjo ir iš
ėjo.

—Užsimokėjo?! Ne, ne! Tai 
ne Vladas buvo!

Vięnas už du.

Žydų atstovas Finkelšteinas 
Seime teisino žydų vengimą Lie
tuvos kariuomenėj tarnauti tuo, 
kad esą, vienas žydas kareivis 
atstojąs du lietuviu kareiviu. 
Bet žydų drąsumą geriau paro
do sekantysis atsitikimas:

Vieškeliu ėjo du jaunu Lietu
vos žydu, gyvai kalbėdami! ir 
graudžiai apverkdama sunkiąją 
padėtį... Vokietijos ir Rusijos. 
Miškely, už kelių kilometrų, me
džiotojas šovė į zuikį. Vos spėjo 
šūvio aidas pasiekti anuodu žy
deliu, kad viens nukrito į grabę 
vienoj pusėj kelio, o kits į kitą. 
Ilgą laiką gulėjo ir mirko juodu, 
kaip silkės statinėj. Paskui ne
drąsiai vienas jų dviejų prabilo:

—Joške!
Pauža.

—Joške! Joške!! Ar tu dar 
gyvas ?

—Ui, aš jau nebegyvas, at-
gurguliavo Joškė.

—Nu, kaip tu žinai, kad tu ne
gyvas ?

—Ui, aš jau pasmirdęs!

Wennersten’s
Bohemian Blend

i*EN NERŠTE*'5
LENGVAI 

PRIREN 
GIMUI

todėl, kad apyniai 
ir salyklą yra sykiu. 

^Ir jums patiks jo sko- 
r nis.
Henning Vennersten Inc.

2960 IAWRENCE AVĖ., CHICAGO

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti (lak 
tarai paša 
ke 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 čiepa’ 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškintas (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 Congress, 
2 augs tas, Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
T

istedst

ILSOK
Fashion

Vien tik Lietuviu krautųvi

Pagelbėjo jai 
visuokiuose atsitikimuose■ I >,t *

Taip rašo Mrs. Trombley iš 
Sharon, Vt., kas link 

Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Com

pound.

Sharon, Vermont. — “Aš buvau 
begalo, silpna, ir jaučiausi visada nu

vargusi ir ■> turėjau 
skausmus. Pama
čiau apskelbimą 
laikraščiuose apie 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound ir pra
dėjau juos vartoti. 
Jos tuojau sulaikė 
mano didelius 
skausmus ir kitus 
nemalonumus ir 

_______________ _ pagelbėjo man vi
sokiuose atsitikimuose. Aš turiu la
bai daug pasitikėjimo į Vegetable 
Compound, taip kad aš jas turiu pas 
save namie visada ir rekomenduoju 
jas kuomet tik turiu progos.” — Mrs. 
Lewis Trombley, Sharon, Vermont.

Malonu pagelbėti kitiems.
“Aš turėjau skausmus nugaroje ir 

šonuose per daug mėnesių ir mano 
darbas butų nepadirbtas iki dabar. 
Mano sesuo pasakė man kokį gerą 
daro jai Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound, aš irgi pabandžiau 
ir nuo trečio butelio aš pasveikau ir 
kiekvienas pasako man, kad išradau 
geriau. Aš maloniai pagelbėsiu ir ki
tiems atgauti sveikatą ir jus galite 
vartoti mano paliudijimą”. — Mrs. 
Mabel Tlartmann, 1824 Greene Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Jus galite pasitikėti, kad gyduolės 
kurios pagelbėjo kitoms mpterims, 
pagelbės ir jums. Jus turite pa
bandyti.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietutis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuutu 
rao skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at 
sutikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bnnlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų b® skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žema* musų kainas. Sergėkite tavi 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 471 h Street, 
Netoli Ashland Avė..

' l . T I' ~

Dr. Chiropractor ir 
AkuŠetka

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiŠki skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk

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

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

. .......... " S
Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

electronic, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.
V" ■ ....

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland AveM 
Kam<pas 18 gatvis

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

Nedėlioj nepriimami ligonių

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 ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

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

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

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

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

. 189 North

DR. DEAN
SPECIALISTAS

Clark St.,
Valandos 9-7.

Nedėlioj 9-1 
Visos papras
tos ir užsisenė- 
jusios ligos vy
rų, moterų, gy
domos greit ir 
pigiai. Ligos: 
kraujo, odos, 
skilvio, kruti
nės, širdies, ink 
stų, nervingu
mas,. apkurti- 
mas, kataras,

goiteris. Patarimas dykai.

i - LITTLE -
Ii SPINOGPAPHS I

Kiekvienas žmogus 
skundžiasi dėl savo 
atminties, bet tik 
keletas dėl savo nuo
sprendžio.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo
se.

Pasirinkimas Chi
ropractor, kad prižiū
rėjus jus kuomet jus 
sergate, yra geras nu
sprendimas.

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 s. _;■

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

privatiiką gydymui kambarią
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko- f 

jiėką bv$ą gydy
mo. Dicklis skai
čius žmotfą kl<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutel
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
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 kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 518 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki l 

vai. vakare. Nedėlioj nu<

ną. Panedėlyj, seredr^ h 
aubatoje nuo 10 vai. ryt* 
iki 8 vai. vakare.

šeštadienis, Rugp. 30 d., 1924
.......a . ........... ....

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS

P. CONRAD
3130 So. Halsted St.

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

geriausiai.
h——— ■ ■ ■ .

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite ‘tavęs 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; mum-s šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga; “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais ąydyties, 
karna 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

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

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvįeno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo_ 
keti, kol nebus pa
sekmių."

Gyduolės išskiria- 
mos.

vienas žmo- 
nėra liuoaaa 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy_ 

vienas

Neužginčija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas išgy- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini
kos simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas/ Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite ji; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę iSgydytas 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 jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitie, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rrtiais, Slinkimo plaukų. ’ Pasididinusių 
gružolų. 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 Kerą ir teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj. Bakterini, Anti- 
toksinj, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles "C06" 
ir "914”.

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

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

Patarimai dykai ir užlaikoma slapty 
bėję.

Mes kalbame lietuviškai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po pie

tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo J) ryto iki 1 v. po piet.

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

. (Imkite elevator| iki 12 augito)
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