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Herriot’as stoja už pri
verstina arbitracija

Rusai įtaria valstybes dėl 
sąmokslo Kinuose

%

Keliavę aplink pasaulį lakūnai 
parskrido Amerikon

Herriotas už priverstiną 
arbitraciįą

Reikalauja, kad ir mažiausios 
valstybes taika ir saugumas 
butų apdrausta.

A _ « V' '
ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 

5.—■ Tautu Sąjungos susirinki
me šjandii kalbėjo Franęijos 
premjeras•jHerriot’as.y Savo kal
boj jis pdreiškė, kad Frakcija 
trokštanti,' idant kiekvienos, 
dagi pačios mažiausios valsty
bes taika, ir saugumas butų 
apdrausta. Jis sveikino Sąjun
gos darbą taikos reikalu ir 
graudeno, kad tasai darbas ne
būtų paliautas.

Aštuoniolika valstybių, sake 
Herriot’as, priėmė Tautų Są
jungos pateiktą tarpusavio pa
ramos sutarties projektą. Fran- 
cijp, kaip ir Didžioji Britani
ja* pritariu priverstinai5 *»rbrt- 
raeijAi, laikydamos- puoliku rą‘ 
valstybę, kuri atsisakytų ar- 
bitruoti. Frdncija norinti arbi- 
traciją pastatyti pačiame tarp
tautinių teisių sistemos centre. 
Tečiau vienos arbitracijos dar 
nepakanka. Arbitracija, saugu
mas ir nusiginklavimas bend
rai tarp savęs rišasi. Arbitra
cija neturi patapti spąstais lo
jalioms valstybėms. Didi val
stybė visados sugebėtų apsi-' 
ginti, bet mažosios valstybės 
to padaryti negali.

Visa <įėga, sakė Herriot’as, 
negabi būt palikta žiauriose 
rankpse, kad jos neteisybę da
rytų? Jėga ir teisingumas turi 
būt sujungta — ir tai kilčiau
sias Tautų Sąjungos uždavi
nys. Atsiminkite Belgiją! Krik
ščioniškos taikos ir brolybės 
tarybos nepakako. Be- tarptau
tinio solidarumo negali būt nė 
tarptautinės bendrenybės ne 
pasaulio taikos.

Nusiginklavimo konferenci
ja, sakė Herriot’as, kuri iškel
tų naują organizaciją prieš 
lautų Sąjungą, nepriimtina.

Kai dėl Vokietijos, Francija 
neturi nė piktumo nė neapy
kantos jai. Francija trokšta 
santaikos, tik Vokietija turi 
respektuoti sutartis ir pildyti 
savo tarptautines priedermes.

Premjerų MacDonaldo ir 
Herrioto konferencija

ŽĖNEVA, rūgs. 5. — Prem
jeras Herriot’as kartu su mi- 
nisteriu pirmininku MacDonai
du dalyvaus pietuose suruoš
tuose akredituotos prie Tautų 
Sąjungos tarptautinės žurna
listų asociacijos.- Pokyly kal
bės abudu premjeru.

Vėliaus abudu premjeru tu
rės konferenciją: tikslu sude
rinti savo pažValgas taip, kad 
abiejų pusių delegacijos galė
tų sutartinai tęsti toliau dar
bą po to, kai* premjerai išva
žiuos namo.

RĄCINĘ, WŽ.|'« rūgs. 5. L 
Deputy šerifas Clarence Hill 
šiandie užsimušė, jo motorcik- 
lini susimušus su automobiliu.

Rusai mato valstybių 
. sąmokslą Kinuose

Amerika, Anglija, Francija ir 
Japonija norinčios pasidalinti 
Kinų kraštais.

MASKVA, rūgs. <5. — Sovie
tų Rusija labai rimtai žiuri j 
dalykus Kinuose, ij negalės ‘pa
silikti indiferentjpgą, — sako 
sovietų užsienio » ministerijos 
narys ir spaudos departamento 
viršininkas Rotšteinas savo ofi
cialiame pareiškime užsienio lai
kraščių korespondentams.

“Mes,” sako Rotšteinas, “tu
rime pilno pamato įtarti, kad 
laike Jungtinių Valstijų sekre
toriaus Hughes’o lankymos Lon
done didžiulės .valstybės yra pa
dariusios kai kurių susitarimų 
dėl Kinijos. Ta akcija buvo jau 
senai planuojama, tik, ligi nej- 
vyk.o Rusų$įįijų£ .susitarimas, 
Amerika vis abejojo. J [

“Mes manome, kad dabar 
Jungtinės Valstijos atsisakė 
nuo savo atdarų durų politikos 
ir nusitarė kartu su kitom val
stybėm pasidalinti Kinų kraš
tus. Atrodo, kad Anglija gaus 
piietus, Francija Tunnąno pro
vinciją, o Japonija Mandžuriją.

“Ar šiaip ar taip valstybes 
butų susitarusios, sovietų Rusi
ja netylės, kadangi ją, kaipo 
Kinų kaimyną, toks valstybių 
sąmokslas gyvai paliečia”. 

/•

“Juokai,” sako Hughes
“ . i

WA.SHINGTONAS, rųgs. 5.
Valstybės sekretorius Hug

hes, praneštas apie Rotšteino 
pareiškimą užsienio korespon
dentams dėl Jungtinių Valstijų 
politikos Kinuose, pasakė: > 

“Tai ne tik netiesa, bet juo
kai”. /

Pasaulį apkeliavę Ameri
kos lakūnai jau namie

Bostonas ruošia grįžusioms 
aviatoriams iškilmingą priė- 
ėmimą-

PICTOU, Nova Scotia, rūgs. 
5.— Jungtinių Valstijų armijos 
lakūnai, padafŲ, aeroplanais 
kelionę aplink pasaulį ir parskri- 
dę jau Amerikos kontinentan, 
šį rytą 10:35 vai. išskrido iš Pic- 
ton į Bostoną, viso 520 mylių 
kelionės. 

• . t t ,t _ v
Armijos aeroplanai išlėkė pasi

tikti.
BOSTON; ARIPORT, rūgs. 5. 

— Jungtinių; V aisti jų armijos
aviacijos vipširiinkas ♦ maj. gen. 
Mason M. Patrick, lydymas ae
roplanų grupės-, 3‘12 vai. po pie
tų išskrido iš'čia šiaurės linkui A • f
pasitikti aplėkusius visą pasau
lį Amerikos lakūnus-’ •

Kartu lak-upąms pasitikti iš
plaukė laivui karo sekretoriaus 
asistentas Davįs.

Parskricįtisiems aviatoriams 
Bostone ruošiama iškilmingas 
pasitikimas ir priėmimas.

Italai pešasi dėl Locatelli’©
NEW YORKAS, rūgs. 5. — 

Italų aviatorius Locatelli, kurs 
bandė apskristi pasaulį, bet ku
rio mašina žlugo tit-j Greenlan- 
di.ja, atvykę# traukiniu į Ncw- 
Ycrką šiandie Grąnd Central 
stoty buvo pasitiktas 5,000 italų 
minios, ptfsidaliųusios į du prie
šingu abazu- Vieni sveikindami 
aviatorių rėkė: “Valio, Locatel
li!”, kiti vėl šaukė: “Šalin Lo- 
catellį ir fašistus!” Minioj kilo 
peštynės,'taip kad policija ture- 
jci Įsimaišyti.

Locatelli buvo policijos paly
dėtas j viešbutį.

Minis karas Kinuose
Mūšiai apie šanghajų tęsiasi.

Užsienio laivynai pasiruošę 
išsodinti savo kareivius kon-

TRAUKINIO SUSIKULIMAS

cesijoms gintį.

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
5. - Kinų tarpusavio kova, 
vedama besipešančių militari- 
nių gubernatorių dėl užvaldy
mo šanghajaus, • šiandie visą 
dieną tęsėsi trijuose sektoruo-

Nelaimė atsitiko andais Cranforde, N. J., kur ekspresiniam 
traukiniui susikūlus su motoriniu troku keturi žmonės buvo 
užmušti ir trisdešimt sužeisti.

Pranešama, kad kovos zo- 
non atvyksta karo aeroplanų, 
taipjau kad palei Jangtce upę 
koncentruojama Kinų karo lai
vai.

Vyriausias mušis eina fron
te tarp Klatingsien ir Liūlio, 
apie trisdešimt mylių į šiaur
vakarius nuo šanghajau’S. Abi 
pusės vartoja artileriją.
' Laukiamas vakar antras 

Kiangsu jėgų puolimas neįvy
ko ir Cekiango kariuomenė 
t( besilaiko huvo pozicijose.

Kinų vyriausybė šiandie už
darė Šanghajaus-Vusungo li
niją, tuo norėdama apsisaugo
ti nuo galimo puolimp tvirto
vių sausžemiu atsitikime, jei 
Kiangsu armija i prasimuštų 
lies Liūlio, apie penkiolikę my
lių į šiaurvakarius nuo Vusun- 
go.

Užgina čango ultimatumą
Pekinas užgina Japonų žinių 

agentūros vakar praneštą ži
nią, kad Mandžurijos valdyto
jas Čang Tso-linas prisiuntęs 
valdžiai ultimatumą reikalau
damas, kad ji paliautų puolus 
generolą Lu ir kad priešinga
me atveju j jis patsai įsimai
šysiąs. Viršininkas Kinų agen
tūros,, kuri irgi tą žinią palei
do, tapo areštuotas.

Pekinas nesimaišysiąs
PEKINAS, rūgs. 5. — Peki

no valdžia nutarė nesikišti į 
siaučiantį apie šanghajų pilie
tinį karą, kilusį tarp Čekian- 
go ir Kiangsu provincijų val
dytojų. Pekinas žiūrėsiąs tik, 
kad išlaikius ramumą ir tvar
ką savo krašte.

Užsienio laivynas prigiruošęs
ŠANCHAJUS, rūgs. 5. — 

Įvairių užsienio laivynų ko
manduotojo i laikė konferenci
ją ir po to užsienio karo lai
vai buvo tuojau pastatyti tam 
tikruose punktuose Išilgai Hu- 
angpo upės, nuo Vusungo iki 
šanghajauę,e prisiruošę kiek
vieną valandą išsodinti kran
tai! laivyno kareivius. Prancū
zų kareiviai jau dabar daboja 
Francijos koncesiją.BVietos ap
saugos skyriai taipjau mobili
zuoti.

GAISRAS PADARĖ 200,000 
DDL. NUOSTOLIŲ

SAGINAW, Mich., nigs. 5.— 
Gaisras šiandie sunaikino dviejų 
aukštų Bruske Har4ware kom
panijos triobėsius, padarydamas 
apie 200,000 dolerių žalos.

Valdžios žemė karo ve
teranams ūkiams steigtis

--- T—-.... .
Vidaus departamentas skiria 

buvusiems pasaulinio karo 
kareiviams 14,000 akrų.

• lyASHINGTONAS, rūgs. 5. 
— Vidaus reikalų departamen
to pranešimu, valdžia skiria 14,- 
000 akrų žemės pasaulinio karo 
veteranams. Tie. žemės plotai 
yra Elco ir White Pine’ kaunte- 
se, Nevados valstijoj, ir bus 
sklypais leidžiami buvusiems 
pasaulinio karo kareiviams ei
nant tam tikru valdžios žemių 
naujakuriams įstatymu. Skly
pai naujakuriams bus dalinami 
per devyniasdešimt dienų, pra
dedant nuo rugsėjo 26. Aplika
cijos galima paduoti išanksto.

#----------- ------ '
GARLAIVIS DEGA

ŠERBURGAtS, Francija, rūgs. 
5. — Anglijos kanale, trisdešimt 
mylių atstumo nuo Casųuet uo
lų, dega laivas, turbut vokiečių 
garlaivis Bosphorus. Greitieji 
laivai Aisne ir Aileete,'kurie 
apielinkėj darė manevrus, iš
plaukė duojti degančiam garlai
viui pagalbos.

[Esamuose laivų sąrašuose 
nėra paduota jokio vokiečių gar
laivio vardu Bosphorus. Vienin
telis minimas Bosphorus yra 
mažas, 1,574 tonų, Danų garlai- 
vėlis.]

Chicago ir apielinkė. — šian
die gražu, bet taipjau vėsu; vi
dutinis, didžiumoj’ šiaurėryčių 
vėjas, sako oro pranašas.

Sekmadienį reikia laukti at
mainos; veikiausia bus lietaus, 
bet truputį šilčiau-

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 59° F.

šiandie saulė ’teka 6:18, lei
džiasi 7:19.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 5, užsienio pi

nigų ne mažiaus kąįp uč $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma ‘Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sy. sterlingų ....... $4.45
Belgijos, 100 frankij ........... $4.99
Danijos, 100 kronų '............... $16.F»8
Italijos, 100 lirų ....................  $4.38
Francijos, 100 frankų ...........  $5.80
Lietuvos, 100 litų ...... Ja?../* $10.30
Norvegijos, 100 kronų . $13.76 
Olandijos, 100 florinų ........ $38.48 
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............ $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ........  $18.85

TOKIO, Japonija, rūgs. 5. — 
Ęidama Washingtono sutartim 
Japonija*šiandife paskandino jū
rėse ties Jokosuka didžiulį seną 
karo laivą Iwami. Ligi paskan
dinant Iwami buvo pavartotas 
‘tikslu šaudymo pratimams.

4wami pirma buvo rusų karo 
laivas Oriol, admirolo Togo su
gautas Rusų-Japonų kare 1905 
metais.

Lenky žiaurumai Vilnijoj 
nesiliauna

' KAUNAS, rugp. 24 [E]. — 
šių metų birželio 17 Karo teis
mo sprendimu Švenčionyse su
šaudytas Stasys Kavaliauskas 
iš Linkmenų valsčiaus, Šven
čionių apskr, Jis buvo slaptos 
policijos įskųstas, kad dalyva
vęs puolimuose, kuriuos, esą, 
organizavę šauliai. Kaltybes 
jam negalėjo įrodyti, nes visi 
liudininkai teisme pasisakė 
nieko nežiną, tik vienas, ma
tyti papirktas, tvirtino Kava
liauską esant kaltą.

Naktį iš liepos 25 į 26 Šven
čionių apskr., Ceikinių vals
čiaus, Kniceriškės vienkiemy, 
buvo žiauriai nužudytas Jur
gis Martinkėnas su žmona. 
Lenkai paskelbė, kad čia bu
vęs šaulių darbas. Betardant 
pasirodė, kad šią žmogžudybę 
padarė lenkų policininkai iš 
Ceikinių miestelio, kurie (5 
asmenys) tuoj buvo suimti ir 
pasodinti kalėjimai!. Yra liu
dytojų, kad tie patys polici
ninkai jau keliose vietose už- 
puldinėję ir žudę žmones.

Lenkai leido per šv. Trejy
bes atlaidus (pirmą, sekmadie
nį po Sekminių) žmonėms iš 
Lietuvos teritorijos atsilanky
ti Linkmenų bažnyčioj, kuri 
stovi tik kelio liką žingsnių 
nuo demarkacijos linijos. Tuo 
leidimu pasinaudojo Jononis, 
Saldutiškio liaudies mokyklos 
vedėjas, buvęs'pirmiau Link- 
menuose vargonininku. Len
kai, nepaisydami duoto leidi
mo, suėmė Jononj, kaltindami 
jį, kad jis 1920 m. Želigovskia- 
dos laikais agitavęs prieš len
kus.

Nežiūrint visų lietuvių vi
suomenės protestų, kad jis 
yra nekaltai suimtas, nes yra 
svetimos valstybės pilietis ir 
jam buvo leista įvažiuoti, jis 
yra laikomas Švenčionių kalė
jime kuosunkiausfose sąlygo
se.

JAPONAI PASKANDINO KA
RO LAIVĄ •

Keturi “trempei" žuvo 
traukiniu katastrofoj

ATCHISON, Kas., rūgs- 5. —- 
Netoli nuo čia šiandie susimušė 
du iš priešingų pusių atbėgę 
Missouri Pacijic ; geležinkelio’ 

, prekiniai traukiniai. Abiejų 
traukinių garvežimiai buvo 
stipriai sukulti, sudaužyta taip
jau .keletas prekių vagonų. 
Traukinių, darbininkų niekas 
nenukentėjo, bet pasirodė kad 
sudaužytuose vagonuose važia
vo slapta keletas pabastų, “tre- 
mpų”. Ketui i jų rados užmušti, 
o du pavojingai sužeisti. Sužeis
tieji atgabenta į Atchisono li
goninę.

“MISS CHICAGO” LAIMĖJO 
ANTROJI GRAŽUMO FRIZĄ

< ■

ATLANTIC CITY, N. J., rug
sėjo 5— Suruoštoj čia gražiau
sių mergaičių- maudomaisiais 
kostiumais parodoj čikagietė, 
p-le Margaret Leigh, kaipo 
“Miss Chicago”; laimėjo antrą 
gražumo prizą. ; •

Pirmą įgLažunjd prizą laimėjo 
“Miss Philadeiphia” — p-lė Rū
ta Malcomson.

VOKIEČIŲ FIRMOS NORI 
KREDITŲ AMERIKOJ

NEW YORKAS, rūgs. 5. — 
Didelės Vokiečių pramonės fir
mos kreipėsi į Amerikos ban
kus, prašydamos kreditų, ben
dra suma siekiančių daugiau 
kaip šimtą milijonų dolerių. Per 
pastarasiasj dvejetą savaičių 
New Yorko- bankai gavo šimtus 
laiškų su prašymais komercinių 
paskolų, pradedant nuo mažes
nių sumų ir iki milijonų dolerių-

ŽINIA APIE BANDYMĄ NU- J 
ŽUDYT MUSSOLINĮ UŽGI

NAMA

ROMA, rūgs. 5. r— Italijos 
užsienio reikalų departamentas 
užgina laikraščių pranešimą, 
kad praeitą sekmadienį buvęs 
padarytas bandymas nužudyti 

premjerą Mussplinį. Užsienio 
ministerija; sako, kad tasai pra
nešimas biivęą veikiausia “bir
žos manevras”'.. •

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
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 greitesnio 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 Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, IIL

Lietuvos juridinis klausi
mas Jauty Sąjungoj

KAUNAS, rugp. 21. — Tau
tų Sąjungos susirinkime Žene
voje Lietuvos delegaciją šiais 
metais sudarys: E. Galvanaus
kas, buvusis ministeris pirmi
ninkas ir užsienių reikalų mi
nisteris (delegacijos pirminin
kas) ; V. Sidzikauskas, Lietu
vos įgaliofasai ministeris Vo
kietijoj, ir B. K. Balutis, už
sienių reikalų ministerijos po
litikos departamento direkto- 
rius. 

I

Šių metų plenumo posėdžių 
dienotvarkėj yra pastatytas 
svarstyti Lietuvos vyriausybės 
įneštas juridinis klausimas, 
kuriuo Tautų Sąjungos plenu
mas prašomas atsiklausti Tarp
tautinio Teismo !ko-nsulatjrves 
nuomonės šiais atvejais: (a) 
Jeigu ginče tarp dviejų vals
tybių Tautų Sąjungos Taryba 
padaro nutarimą, kurio dary
ti nei viena iš esančių ginče 
šalių nėra prašiusi daryti, Į>et 
viena jų dar protestuoja prieš 
tai, ar Tautų Sąjungos Tary
ba, išeinant iš savo statuto; 
turi teisės tai daryti? (b) Jei
gu tokiu atveju Tautų Sąjun
gos Taryba padarė nutarimą, 
ir viena iš esančių ginče šalių 
priima tokį nutarimą ir jį mė
gina vykdyti, tai šalis, protes
tavusi prieš tokio nutarimo da
rymą, ar turi teisės tokiam 
vykdymui priešintis?

; į

RADIUMAS; SUGRĄŽINA NE

REGIAMS REGĖJIMĄ

SWAMPSCOTT, Mass., rūgs. 
5. — American Roentgen Ray 
draugijos konvencijoj Dr. Fran
cis H. Williams, bostonietis, re
feravo apie gydymą aklumo pa
galba radiumo. Jis pasisakė, kad 
nesąs dar pilnai įsitikinęs dėl 
sėkmingumo gydymo, bet dary
ti eksperimentai davę gerų vai
sių. Konvencijoj buvo du žmo
nės, kurie buvo akli, bet gydo
mi Roentgeno šviesos pagalba 
dabar jau aiškiai gali matyt.
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SUDRIKO MDZIKALEJ KRAUTUVĖJ KASDIEN 
RASITE KO NAUJO -

* i • • <
ti, a ' 4

DlSTRlBUTORIAI
Gulhraunenuy fabriko ręgistruojan- 
cių piayer ęianų, parduodame vi- 
sietnS, Žemomis fabriko kainomis 
be Agento komišino.

UžeiKite nuolatos į musų 
krautuvę, o visuomet čia 
atrasite naujų aparatų, 
instrumentų, naujos mu
zikos! Pasiklausyti ste
buklingo aparato: RA- 
DIO ir RADIOLA, be 
vielų galima klausitis 
naujausios technikos 
KAinOI.AS ir PLAY- 
ERS PIANO.
PIANUS, FONOGRA
FUS, RADIOLAS ir 
RADIO, " parduodame* 
lengvom 'išlygom, dabar t 
laikas Jūsų namuose turėti muziką,, tegul bus leista

Gulbranaen Trade Mark

mums atvežti į Jūsų namus viena iš minėtų 
strumentų..

in-
■

; Tupime virš 100 įvairių lietuviškų volialių ir neilgai 
trukus išleisime tuziną naujų, geriausių Lietuvos 
kompozitorių, dainas.
Gavome iš Lietuvos naujų gaidų, muzikos mylėtojai 
kviečiami atėję pasiskirti sau tinkamus veikalus 
kompozitorių: Gruodžio, Kačanausko, Šimkaus, 
Žilevičiaus ir kitų.
Prielankus patarnavimas visiems, krautuvė atdara 

į vakarais iki 9 vai. ir vėliaus.
PLAYER PIANO IR ROLLS — Voleliai su lietuviš
ka muzika,' pas mus rasite didžiausį pasirinkimų, 
nekurtuos čia paminėsime:
No. Kaina 

.. $1.00 

.... 1.00
Meilė uždegta krūtinė .........
Suktinis, Petrausko daina ...
Lietuvių Kadrilius, šokis ....
Plaukia sau laivelis, daina
Siuntė mane Motinėlė, daina
Laiškas pas tėvelį, daina .....
Oi tu Jieva, Jievužę, daina ....
Kur Bakūžė samanota, daina
Tautiškoji daina ........
Birutė, Petrausko, daina
Spragilų daina .............
Eisiu mamei pasakysiu
Vale-Valužę, daina ......
Paukšteliui, daina .......
Strazdelis, (liana .......
Meilės bučkis, polka .......
Kauno grožybė, polka-mazurka ..................
Ant kalno karklai siūbavo ..........................
Kepurinė, šokis .............................................
Hąlenos polka ....... ....... . .....................

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

45
48
60
66
68
69
70

76

,s()

89
99

105

T

... 1.00

... 1.00
.. 1.00
... 1.00
... 1.00

1.00
... 1.00

1.00
. 1.00
.. 1.00
.. i.oo
.. 1.00

.75... .85
... 1.00
.. .85

Tie Gražus Stiklai
DUODAMA

DYKAI
už vieną tuziną 

lebeliu nuo

Wennerslens Bohemian Blend

|NCORPORATB

8354

1202

1967 Gianneschi Brothers 
1'34^ S. 51st Avenue

Zube Brothers
12022 S. Halsted St. Pul. 3641

\ H. Saenger
2713 W. 43rd St. Laf. 6498

Pilniausias Užganė 
dinimas

Musų vienatinis procesas iSdirbimo, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
WENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima ji LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
prrengimų. Dauginusiai darbo dėl 
jūsų yra attekama musų išdirbystėj.
Daugiau kaip 28 metus WENNERS- 
TEN’S teikia pilniausi užganedinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy
kite jį.

J. P. Legeiko
So. Halsted St. Blvd. 4872

Wm. Bartkus
S. Capmbell Avė. Laf. 5196

Jos. Waidzunas
Canalport Avė. Cankl 3054

Marųuette Malt & Hop 
Products

J. J. Kaminskas 
6250 S. Campbell Avenue

H. Stienbarth
4608 Wentworth Blvd. 3058

J 
' n

Iš Latvių 
Universiteto

čeko- 
kvie-

šaulyje 
Išsiuntė

(“L”.J Lygos universitetas 
įsikūrė daug anksčiau, kaip 
Latvių valstybė. Jis jau turi 
tam tikras studentų tradicijas, 
turi jau senų prityrusių pro
fesorių, mokslo laboratorijų 
ir tam tikrų įrankių. Latviai, 
pradėję savarankiškai tvarky
tis, įvedė kai kuriuos naujus 
fakultetus, Kgip žemės ūkio, 

teologijos, architektūros irxkit. 
Svarbiausias bene bus fakul- 
tetas, kuris ne tik studentams 
suteiks naudos, bet ir pačiai 
valstybei — tai chemijos fa
kultetas. J jį priėmę ir bus pri
imami tik Latvių piliečiai, ro
dos, tik vienos lai viii taūtyb&s 
ir gierai ištikimi valstybės idė
jai. S»is Latvių nusistatymas' 
yra aiškus -- į chemijos fa
kultetą neįsileisti tokių asme
nų, kurie gali pAkenkti’ valsty
bes pamatams tvirtėti. Rodos, 
į tokius fakultetus viena’; tik 
Vokietija įsileisdavo svetimša
lius, bet ir ji jau dabąr dau
giau jų nebeįsileidžia.

Praplotus univėrsitėto fakul
tetus, iškilo profesorių klausi
mas. Teisių ir matematikos fa
kultetuose profesorių buvo, bet 
truko ypač naujiems fakulte
tams. Reikėjo jų surasti. Buvo 
skelbiami konkursai ir tik to 
kiu budu iš lengvo suorgani
zavo profesūrą. Bet jų truku
mas jaučiamas ir dabartiniu 
laiku. Universiteto rektorius 
pro f. Hubertas, kuris jau iš
renkamas antrą kartą iš eilės 
į tą pačią vietą paskelbė, jog 
jis dėsiąs visas pastangas su
rasti tinkamų Latvių universi
tetui profesorių užsieny. Ypač 
Latviai pasinaudodami 
slovakų simpatiškumu,
šią profesorius iš ten ir iš da
lies iš Vokietijos. Dabartiniu 
laiku, kai vasarą nustojo moks
las ėjęs, universitetas išsiun
tė daug savo profesorių į už
sienius. Jų tikslas -— smulkiai 
susipažinti su geriausiais pa

imi versi te tų darbais,
į Daniją, Vokietiją, 
Gek t >slo v a k-i j ą, Pr a 11-

euziją, Italiją ir į daugybę ki
tų-miestų universitetų. Išlai
das. apmoka valdžia, bet buvo 
ir tokių profesorių, kurie va
žiavo savo lėšomis. Rugpiučio 
mėn. pabaigoje turi grįžti j 
Mygą ir tam tikram profesorių 
susirinkime padaryti kitų val
stybių universitetų darbų ap
žvalgą. Gali būti, kad Latvių 
universitete, sąryšy su profe-‘ 
šorių pranešima'is, įvyks kai 
kurių mokslo permainų.

Latvių profesorių medžiagi-. 
nė padėtis yra bloga. Apie tai 
galjma spręsti iš to, kad šių 
metų pradžioje universiteto 
rektorius nusiskundė, kad pro
fesoriai negalį užsiiminėti spe
cialiai universiteto darbais, to
dėl jie turį ieškoti pašalinių
darbų, kad galėtų tinkamai
pragyventi. Nuo to kenčia
mokslo įstaiga ir jos auklėti
niai. šių metų' mokslo pradžioj 
mano rimtai tokia padėtim su
sirūpinti.

šiais metais vidurinių mo
kyklų mokinių baigė arti 2000. 
Dauguma mitno įstoti į univer
sitetą, todėl studentu busta ar
ti 6000.

Moksias. prasidėsiąs rugsėjo 
mėn. Kadangi šiais) mokslo 
metais busią daug abiturientų, 
tai universiteto taryba yra nu
sprendusi, kad visi stojantieji 
į universitetą laikytų egzami
nus iš latvių kalbos. Egzami
nai busią atsakomieji ir rašo
mieji.

Ba$to darbas busiąs bend
ros kokios nors lemos, o atsą- 
komieji reikalausią latvių gra
matikos mokėjimo; reikėsią 
būt taip pat gerai4 susipažinus 
siems su dviejų kurių nors 
garsesnių Latvių rašytojų raš
tais.

Be to, dar reikalausią ban
dymų į tam tikrus fakultetus, 
į filologijos ir filosofijos fa
kultetus stojant,, reikės laiky
ti egzaminai iš Ge-zario antrų-

KAIP DAUGINAS MUSES? kiti grėiįumu musės daugina-

fakultetą

NAUJIENOS,. CKicaM UI.
1 ' * ..m....! ii m.,, ■■■■.■■

jų kbygų, iš Livijo pirfnųjų 
knygų ir 600 eil. iš Ovidijo ar
ba iš Virgilijo. '

• Į ' a'rcb?lckturos
reikėsią gerai mokėti laisvai 
piešti ir t. t.< vienu žodžiu, 
Veik reikės šių metų abiturien
tams į visus fakultetus specia
lius egzaminus laikyti. Jei pra
šymų busią daugiau, kaip uni
versitete yra vietos, tai busią 
įvestas konkursas. Tokiu bu
du, latviai eina prie tam tik
rų suvaržymų, šių metų abitu
rientų tarpe pastebimas dėl 
k.ios universiteto politiKos 

pasitenkinimus,
Svetimšalius priimsią tik 

kanalo tarybos sutikimu,
jiems reikėsią per metus mo
kėti tris kartus brangiau už 
Latvijos pavaldinius, bū
tent 360 latų. Neturtingus 
ir karius galės visai nuo mo
kesnio paleisti.' Estų pavaldi- 
nybės latviams ir lietuviams 
reikės mokėti 120 latų — kaip 
visiems Latvijos piliečiams. 
Egzaminai prasidės rugpiučio 
mėn. 27 d. Baigdamas, pasi
naudoju prof. Huberto paskelb
tomis žiniomis apie fakultetus 
ir jų skyrius:

td- 
ne-

de-

ir

Kiek metų
Fakultetai Skyriai reikia mo

kytis 
41^ “. 
5

Architekt. | 
Inžinerijos j 
Mechanikos | 
Medicinos | 
Žemės Ūkio | 
Mat. ir gani, i 
Teisių 
Filologijos 
Filosofijos 
Teologijos 
Chemijos 
Veterinnar.

| kai. tėch. 

lodontolog.
miškų

/v
H'i...... .

šeštadienis, Rūgs. .6,^1523

I)
4

5

«T7
Plumingo ir Apšildymo įrengimai 

Olselio kainomis visiems
Pigiausi dabar Radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po menesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO, *♦ 

490 Milwaukee Avė. and
» 461 N. Halsted-St.

Hnvrr.'Arket 3018.7 Haymarket 4251
... i > .

•"r

si:

•’* Pavakarį kiekviena musė su-' Prasidėjo vasara- Nors neto-' - 
,į . , . . , , , . x<4iva»uii munvieJia. muov au

deda-120 kiaušelių, iš kurių pu- 
sė išeina patinėlių ir puse pa
telių. Po mėnesio Šios 60 pate

lių sudeda po 120 kiaušelių, iš 
■kurių išeina 7,200 musui. Taip 
toliau einant rugsėjo vidury te
regint 5,590,820,000 irusių. ~ 

'*’■ l- r«<rp>>-|.'M. '• I'-1 J

Šiminus praėjusias vasaras rei
kia tarti “ačiū” ir už tokią. Jei 
jau vasara, tai reikia atsiminti 
ir muses, šis gyvis Įkyrus žmo-Į 
nių ramybės ardytojas ir pavo
jingas ligų platintojas ir jis 
tiek vaisingas ir platinąs, kad 
net baugu pamanyti, štai ko-

X.

L Žlibino Vasarinio Kurso Mokiniy Koncertas 
Nedelioj, Rugsejo-Septembei 7 d,, 1924 

Meldažio Svetainėj - 2242 W; 23rd PI.
Prasidės 8:25 vak. * • Inžanga 50c,

Dalį programų išpildys pats J., Žvironas. Akompanuos Jonas Bijanskas

NOR^DAMII 
PIRKTI, PARDUOTI J4R j 
NYTI VISADdS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS ©USį 

ANT NAUDOS/ •-<

S. L FABIONAS 00.
H

809 W. 351hM,'Chicagoį
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 1

PADAROM PIRKIMO IR PAR- | IJTVVIIVIO KASTIJ.M.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir Y
< Parduodam Laivakortes. '

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 1810

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

i ■

TEODOR ŠTENKE

EMUEL BRUGLIO

t

TONNY GEČAS 
prieš 

JOSEPH AVALLACE

------rr
iifuJji

JOHN KUCHĮNSKAS
V LIETUVIS ADVOKATAS

<22^1 W. 22nd St., arti Leavitt St*
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se< 
redoj ir Pėtnyčipj nuo & r. iki 6 v? 
Veda visokias bylas visuose teis- • 
muose. Egzaminuoja Abstraktu.-^ 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus* 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant, pirmo morgičiaus 

'» lengvomis išlygomis.

KOVA
ŠIANDIEN DIDELE KOVA
Aleksandras Garkovenko

prieš
FRANK NORKUS

WEST SIDE AUDITORIUM
Tailor & Racine Avė.

Pradžia 8:15 vai. vakare.

Didelis Baravyku Piknikas

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105 ‘ t, M, ;

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybė. 1 Utarninko ir ketvcr^ 
go vakare Naujienų ofise s 

1739 So. Halsted St.

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 Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Juslice Park, 
Blinstrupo Darže,

Rengiamas

Willow Springs, III.

Kviečia visus be skirtu-

RENGIMO KOMISIJA./• -usrez) sr# utMr/ofc

mo,

Susivienijimo Draugijy 
ir Kliuby

(Naudai Auditorium)

Kuris įvyks Nedėlidje

Rugsėjo-September 7 
d., 1924 ra.

AUTOMOBILIAI

Naujos mados išdirbimo automobiliai su dideliu atpi
ginimu. Atidai-yti ir uždaryti modeliai.

Wm. Landshaf t|
2336 Mihvatikee Avė
Tel. Humboldt 0502

Bros.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS ,

Veda byJa» vfst>OM Teismuos*, 
nuojn Abstraktus. Padare pjrk’mo Ir- 
pardavimo Dokumentu, ir J^aliojtmn-

7V South Dearborn Street 
ieleionaa Randolph 3261

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Talefoaa* CanaJ 1((7.

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis Room 514-5J6 %

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5684 

Vakarais: 10717 Indiana Avė.
Tol.: Pullm-an 6377

----------

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS -
ADVOKATAS

* /

Ofisas vidurniiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hytle Park 3395

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200

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

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

............. ■'.■i—■ .'■■■

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Jialstėd St., Chicago 
Tel. ’Yonls 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Nbtary Public 

3405 Deodor Street 
Phnnc- tiidlninn Ilarhor 279, 

Indiana H jrfcor, ind.
.4

IMPERFECT IN ORIGINAL
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KaiiEiisaa Mariampolės darbi 
oinkai

NAnjrprę^, ciucrgo, ________ -
ėmė valdžią į savo rankas, pri- rių nutarta atskiri ekzemplio

ARČIAUSIAI PRIE ŠIRDIES KIEKVIENO ŽMO 
GAUS YRA JU PATIES ŠEIMYNA

Todėl tikslas kiekvieno musų yra pagalvoti iš anksto apie tai, 
kad musų šeimyna nekentėtų nedutekiių.

Pervėlu yra mislyti apie apsisaugojimą, kuomet jau ateina liga. 
Reikia apie tai pagalvoti dabar, kuomet esate sveikas ir apsau
goti save geroje ir atsakomingoje apdraudos kompanijoje, kaip 

PROVIDERS LIFE.

šeimynos tėvas negali būti lengvatikis ir gyventi diena iš dienos 
be tikslo. O jei iki šiol dar neturite jokios Šeimynos, tai gyveni
me turite kokį nors tikslą, turite ką nors artimą, kam norėtumėt 

po mirčiai turtą palikti.
Apsidraudimo dokumentus galite gauti pagal jūsų išgalę ir norą 
iš vienos didžiausių apdraudos kompanijų, PROVIDERS LIFE. 
PASTABA: Turime dar keletą vietų dėl vyrų ir merginų, ku
rie gali tapti kaipo agentai MICHIGAN, OHIO ir ILLINOIS. 
Patyrimas nereikalingas. Išmokinsime jumis, kaip per keletą 
valandų, vakarais arba subatoje po pietų, uždirbti daugiau pi
nigų nuošimčiais, negu uždirbate per visą dieną kur nors dirb
damas. Taipgi reikia agentų visam1 laikui. Apsidraudimų yra 
didelis reikalavimas, kuri yra didžiausia žmonių apsauga. Atei
kite kuomet dieną nuo 9 vai. iki 12, arba rašykite

PROVIDERS LIFE ASSURANCE GOMPANY
IMdysis Ofisas 1530 N. Robey Street, 

’ CHICAGO, ILLINOIS

SKYRIAI:
206 Century Building, 
CLEVELAND, OHIO. 
Vedėjas T. P. Gajewski.
620 Nicholas Bldg., 
TOLEDO, OHIO.
Vedėjas J. Korecki.

454 Ilook Bldg., 
DETROIT, MICHIGAN. 
Vedėjas A. Keska.
Rm> 10 Victor Bldg'. 
225 Collinsville Avė. 
E. ST. LOUIS', ILL. 
Vedėjas J. Gorsk.

GROJIKLINIS PIANAS TURI LAUKTI
VISA AMŽI IR

IŠREIKŠTI GERIAUSIAI PIANO 
MUZIKA

KIMBALL
Jei manai pirkti — pirk gerų — pirk 

Iš Lietuvių Rakandų Korporacijos .
Krautuvių

Už tą pačią kainą kaip ir išdirbėjai parduoda.

. Kimball Piahaį yra daromi per 70 metų-su didžiausiu pasi- * 
sekinių įgydami augščiausią rekomendaciją nuo garsiausių ’ 
pasaulio mizikos artistų ir muzikos mokytojų kaipo instrumen
to kuris gali grynai išreikšti augščiausią piano muziką. The 
Peoples Furfriture Co., kaipo didžiausia Lietuvių įstaiga Ameri
koje yra autorizuta parduoti KIMBALL PIANUS ir nuo savęs 
duoda pilną užtikrinimą.

PARDUODAM ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Krautuves atdaros vakarais iki 9 vai.
Matykite mus pianą, mes parodysime Tamstoms tikrą 

instrumentą tai yrą KIMBALL

TWO LARGEJTO"?

4177-83 Archer Avė. — 1922-32 So. Halsted St

ELEKTRA
triwų Ir pajfegą invedama | mdu* 12 naujai namai, taipgi 

tara*. Caih arba ant IšmoHjirno.
Pirmutini Lietuviu Elektros Kerporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ lac.
A. BARTKUS, Ptm.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Nelengva visame pasaulyje 
darbininkų padėtis- Tai jau dar
bininkai savo nugara jaučia. Bet 
kur kas sunkesnė darbininkų 
padėtis Lietuvoje. Nepakenčia
ma padėtis mažųjų ūkininkėlių, 
kurie pc keletą margų arba de
šimtinių teturėdami, iš savo že
mės nebegali išsimaityti, ir jie 
priversti yra j ieškoti uždarbių 
svetur. Sunki padėtis naujaku
rių, kurie gavę žemės gabalėle- 
lį ir daugiau nieko, gatavi tą že
mę graužti arba eiti kasžin kur, 
kad nė akys regėtų nė ausys 
girdėtų, kaip jie patįs sako; kol 
įsikursi — jiegas ir jaunystę 
sukiši, o paskui, nebegalėdamas 
dirbti — eisi šunų lodinti. Tai 
ne juokai!

Dar sunkesnė padėtis miesto 
darbininkų, šioki toki meistrai 
specialistai dar šiaip taip, ypač 
taip vadinamais darbo sezo
nais, gauna darbo ir, žinoma, 
gauna duonos kąsnį užsidirbti. 
Bet tie paprastieji darbininkai 
ir darbininkės, kurie jokių spe
cialybių nemoka, tie tai darbo 
nesant pasmerkti bado mir
čiai-

Nors Lietuvoj nėra taip dide
lių ..miestų, bet ir tokiuose mie
steliuose, kaip Kaunas, Šiau
liai, Mariampolė, Vilkaviškis, 
Panevėžys ir t. t. vis atsiranda 
po kelis šimtus bedarbių, ypač 
tos vargšės biednuomenės, su 
šeimynoms — gaila žiūrėti.

Mariampolėje liepos 27 d., 3 
vai. po pietų, Realės gimnazi
jos salėje įvyko Profesinės Ma- 
riampoles Darbininkų Sąjun
gos susirinkimas- Be to dar tą 
dieną kaip, sekmadieny, buvo 
šventa ir mieste buvo renka
mos aukos Sąjungos namų sta
tymo fondui. Aukų rinkikai bei 
rinkikės vaikščiojo po miestą 
su tam tikroms ' blokinėmis ir 
sagiojo praeiviams lietuvių ir 
žydų kalbomis popieriukus su 
parašais: “Palaikykit, Mariam- 
polčs Darbininkų Profesinę Są
jungą, aukodami Sąj-os namų 
statymo fondan”. žinoma, toks 
ubagiškas aukų rinkimas ne ka
žin kokius pinigus duos, bet 
visgi pradžia bandoma padary
ti. Sako neblogai rinkliava pa
sisekus.

Susirinkimas prasidėjo ;3-čią 
vaL po pietų. Žmonių susirin
ko nedaug, gal apie 100. Salėj 
gali tilpti apie 300 žmonių. Sa
ko, Mariampolėj esą apie 500 
bedarbių. Bet jų susirinkime 
nebesimatė. Ar jie taip jau nu- 
silpnėję, kad nebeįstengė atei
ti, ar klerikalų sufanatizinti, 
tai neina pas profesininkus, ku
riems čia pradedant nuo — bol
ševikų, visokių epitetų nesigai
lima-

Sąjungos valdybos nariai pa
siūlė tos dienos pirmininką, jam 
sekretorių ir pagelbininką iš
rinkti. Išrinko. Paskelbė dieno
tvarkę: 1) žemės gavimas; 2) 
Bedarbių klausimas.

Išėjo kalbėti jaunas vaikinas ' 
iš veido panašus į A. A. dakta
rą Vincą Kudirką ir kad rėžė, 
tai rėžė- Stebėtis tik reikia,’ kad 
toks jaunas vaikinas negana ką 
tur žodžio dovaną, bet ir pla
čiai apsiskaitęs, sekąs gyveni

mo eigą, pasaulio politiką ir vi
sus įvykius Lietuvoje ir užsie
niuose. Kalbose pasižymėjo as
mens šiomis 'pavardėmis: Vil- 
trakis, štaraitis, šteinbokas, Mi
liauskas, Obeliavičius ir kiti.

Paaiškėjo, kad valdžia dalin
dama žemę, Mariampolės profe
sinei Sąjungai tik tedavus 1 
hektarą žemės. Jeigu, sakė kal
bėtojai, visi Mariampolės darbi
ninkai ant tos žemės sueitų, tai 
nebesutilptų. Tai, girdi, esą 
krikščionių demokratų su dar
bo federacija Lietuvos valdžios 
vardu pasityčiojimas -iš darbi
ninkų, pasityčiojimas iš tų, ku
rių sprandais krikščionis demo
kratai su Tederantis į Seimą 
įjojo.... Toliau kalbėtojai sakė: 
Kunigai, tveriantis Lietuvos val
džiai, rankas ant krutinės kry
žium susidėdami sakę: Mes 
nieįo daugiau nebenorime, tik 
duokit mums melstis, tik ne
kliudykit bažnyčių.... Dabar jie 
“prisimeldė” prie to, kad pasi-j

sigrobė dyarų, šmėžauja Lietu
vos plentais automobiliuose — 
tai tokia jų malda.... ir t. t- Sa
kė rėžė viens už kito, kits pro 
kitą — kad net ausys linko 
klausant. Teko Vailokaičiams, 
Totcrai&ams, Dvaranauchams, 
Draugeliams ir kitiems —* vis 
daugiausiai kunigams, kurie 
šmugelystėje, matyt, aukščiau
sio laipsnio pasiekė. Na, manau 
sau: jei šitaip eis ir toliau, tai, 
sakysiu šventojo rašto žodžiais 
— lengvinus bus kupranugariui 
per adatos rūkę išlįsti, negu ku
nigui į Lietuvos Seimą sekan
čiuose ‘rinkimuose pakliūti-..

Atsirado vienas oponentas — 
valstiečių sąjungos narys. Tai 
jis pasakė, kad visas Lietuvos 
nelaimes, visas sunkenybes ma
tąs žyduose, lenkuose ir kituo
se ne lietuviškuose gaivaluose. 
Bet jam nieks nepritarė-

Baigiantis susirinkimui tapo 
paskelbtos dvi rezoliucijos, ku-

nai nusiųsti Seimui, žemės 
Tvarkymo Komisijai ir Minis- 
terių kabinetui. Rezoliucijose iš
dėstyta sunki darbininkų padė
tis dėl bedarbės, dėl stokos mai
sto, butų ir t. t. Kad valdžia 
rūpintųsi Mariampolėj įsteigti 
pigią arba, visai be mokesčio 
biednuomenei ir bedarbiams 
valgyklą, kad 'pastatydintų, pi-, 
gių butų, kad steigtų visuome
ninių darbų, kuriuose, nors ne
daug uždirbdami, bet visgi dar
bininkai galėtų sau duonos kąs
nelį užsidirbti'. O Mariampolės 
darbininkų profesinei sąjungai 
nutarė prašyti 50 hektarų že
mės... — Pr. br.

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
RtlIgUSl 
rijos K'degiib 
Ilgai pra kilki.
<rusi Penusyl 
vanijos ligon 
bučiuo&e. Saži 
n ingai pata» 
nauja, visokio 
■<e ligose prie^ 
gimdymą, laike 
zim<lyrrw ir po 
rimdvnm

Už dyką pats 
rimas, da Ir ki 
tnkiunse reika 

moterims
Ir »-*»rvlnom« 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkew!cz 

BANIS 
AKUŠERKA 

’iriu patyrimą. 
’«sėkmingai pa- 

• ••nauju moto
ms prin rir.rdy- 
n kiekvienan e 
įsitikime. Tel
ia vnatišką pri- 

'•iųrėiimą. Duodu 
•įtarimus mote- 
’rr.'s ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

GERB. Naujienų skai
tytojo* ii skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

MR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas pęr 16 

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.

CR0WN VIRTUVES HEATERIS 
GASINIS PEČIUS

Pilnai prirengtas augštos rųšies gasinis pe
čius, su labai daug progų d ei kepimo ir virimo ir 
virtuves apšildytojas padarytas dėl parankamo 
šaltame ore.

Kiekviena šeimyna privalėtų turėti vienų iš 
tų CROWN KITCHEN HEATER GAS RANGĖS. 
Jie yra labai pigiai apkainuoti ir padaryti 
TOKIAIS' STYLIAIS kad patiks visiems. Par
duodami žymesnėse rakandų krautuvėse Chica- 
goje ir apielinkėj.

Apsimoka Pirkti Geriausj
Išdirbinėjami per

CHICAGO, ILL.

LIETUVIS DAKTARAS 
LIETUVIŠKA APTIEKA
8462 Commercial Avenue

Phone Saginaw 3065
Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 9 valandai 

vakare ir nedėlioj.

Ant nelaimės, tiek yra daug būdų akių eg
zaminavimui, kad ligonis kurie gydo akis, 

nežino, kam tikrai pasitikėti.
J "' '-• /f. ' v .v <' - ‘

• Jus niękaji’JneUn’ėsite (laukiau kaip dvi akis, todėl jas rei
kia-labai gerai prižiūrėti, žinodamas tai/aš visuomet esu 
atšargsu ir panaudoju visą mano žinojimą ir mokėjimą, 
su geriausiais moksliniais instrumentais dėl tikro išegza- 
m-inavimo. akių ir diagnozo priežasties ligos.

Dabar aš esu pilnai prirengęs savo egzaminavimo 
kambarį su Genothalmic Refracting Room EųUipment, 
kuris susideda iš puikiausių mokslinių instruYnentų kokius 
galima gauti akių specialistui.

Remiant mano pažinimą ir praktiką su šiais instru
mentais, galiu jus užtikrinti, kad suteiksiu labai gerą ir 
teisingą akių egzaminavimą ir gydymą.

Labai bus malonu, jei jus atsilankysite pas mane, 
kuomet turėsite patogų laiką ir pasikalbėsite su manim 
apie apsaugojimą ir užlaikymą akių. Jei yra kokie nedatek- 
liai jūsų akyse, mano metodas egzaminavimo ir gydymo 
suteiks jums gerus akinius ir gerą matymą.

Gal bus parankiausiai jei jus telefonuosite ir susi
tarsite kuomet pasimatyti, taip kad jums nereikes laukti, 

•kųbmet ateisite pas mane.
Tikiu, kad turėsiu malonią progą jums patarnauti.

Su pagarba,
Dr. W. Pas.

A A' 
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DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas .

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

L—------------------ -——
I '

Z”' i—■ ..
Tel. Boulevard 4115

Dr. Michal Lewinski
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4630 S'o. Asland Avė. 
arti 47 gatvės

Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

i venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

! 5:30 iki 8:30 valandai vakare,
i Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai. 
v

Pinigai
Bridgeporto j

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams,

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 deiną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard .2160 
Valandos 

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė
Tel . Lafayefte 4146

, hK^iiiH ii itii...

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai:

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

>■.......................................... .... „i

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland AVe.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis 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 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

L _ ___________ J

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 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 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 
Pfosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

. ........ .............. ■■■■■

' Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

K-------- ------------ ,

Prancūziškas Daktaras
Y*

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Premjeras Macl)onalęlas 
savo kalba Tautę Sąjungos 
kongrese padarė labai didelį 
įspūdį į valstybių ;atstovusi 
Po jos įtaka Franci jos dele
gatai nutarė atsiimti Savo 
planą apie “tarpusavinės 
garantijos sutartį” ir priim
ti MacDonaldo pasiūlymus.

Anglijos valdžios galva 
siūlo du dalyku; viena, kad 
ginčai tarpe valstybių, įsto
jusių į Tautų Sąjungą, butų 
sprendžiami arbitracijos ke
liu, jeigu dėl tų ginčų grasi
na iškilti karas; antra, kad 
valstybių ginklavimosi su
mažinimui butų artimoje 
ateityje sušaukta tam tikra 
nusiginklavimosi konferen
cija, dalyvaujant joje taip 
pat ir Amerikai, Vokietijai 
ir Rusijai.

Šitie MacDonaldo pasiūly
mai ketinama pavesti Taute’ 
Sąjungos komisijai, kuri 
juos visapusiškai apsvarstys 
ir pagamins konkretišką 
planą, idant jį galėtų priimti 
visas Tautų Sąjungos kon
gresas .

Nereikia daug galvoti, 
kad supratus, jogei socialis
to premjero sumanymas yra 
nepalyginamai geresnis, ne
gu francuzų.

Šie iš anksto skiria val
stybes į “užpuolikes” ir “už
pultąsias”. Tos valstybės, 
kurioms grasina užpuolimas, 
turi, einant francuzų suma
nymu, susitarti tarp savęs 
bendrai gintis nuo užpuoli
kų. Kad apsigynimas butų 
lengvesnis, jos turi stengtis 
gauti dar iš “neutralių” val
stybių pasižadėjimą padėti 
joms.

šitas planas buvo ksugak 
votas jau apie trejetas metų 
atgal, ir francuzai mėgino 
pritraukti prie jo Angliją ir 
Ameriką, šios dvi šąlys tu
rėjo pasirašyt, kad jiedvi 
ateis p’agelbon francuzams, 
kuomet juos užpuls vokie
čiai. Savu keliu francuzai 
ieškojosi nuolatinių! talki
ninkų ir kitose Europos ša
lyse — Lenkijos ir Mažo
sios Antantės valstybėse.

\ " 1 l1L ‘ ’ -
Labai aišku, kad viso šito 

sumanymo pamate gludi 

francuzų baimė prieš vokie
čius. Francija, apiplėšusi 
ir kuone pasmaugusi vokie
čius, bijo, kad jie, atsigavę, 
neatkeršytų jai. Ji į save 
žiuri, kaipo į nekaltą avinėlį, 
kurį rengiasi sudraskyti vo
kiškas plėšrūs vilkas; todėl 
ji iš anksto rūpinasi susira
sti apgynėjas nuo to vilko:

Plano tikslas yra sudaryti 
kiek galint didesnę grupę 
valstybių aplink Franciją 
kovai su Vokietija. Ką gi 
tuomet turėtų daryti tos 
valstybės, kurios nenori eiti 
prieš Vokietiją? Jos turė
tų arba jungtis su Vokieti
ja, arba organizuot atskirą 
grupę, kuri butų pasirengu
si gintis ir nuo valstybių, 
susitelkusių aplink Franci- 
ją, ir nuo valstybių, susitel
kusių aplink Vokietiją.

Neišvengiama to plano 
pasekmė tuo budu butų pasi
dalinimas valstybių į keletą 
priešingų grupių, kurios bi
jotų viena kitos ir ginkluo
tųsi prieš viena ; kitą. Tai 
butų ne taikos saugojimas, 
bet rengimąsi prie karo.

Nenuostabu, kad tas pla
nas kilo Francijoje, kuomet 
tenai viešpatavo nacionalis. 
tai. Jeigu dabartinis Fran- 
cijos premjeras, radikalas 
Herriot, pradžioje rėmė jį, 
tai tiktai: dėlto, kad jisai dar 
hęąugebėjd- nusikratyti na
cionalistų įtakos? >

Bet Herriot’o pozicija bu
vo taip silpna, kad, kaip, mi
nėjome, pakako vienos Mac
Donaldo kalbos, idant ji su
griūtų.

Anglų premjeras be pasi
gailėjimo sukritikavo įsi
vaizdavimus tų žmonių, ku
rie mano apsaugoti pasaulio 
taiką nacionalizmo priemo
nėmis . Jisai pareiškė, kae 
karinės valstybių sąjungos 
ne apsaugoja valstybes nuo 
karo, bet veda prie ginkla
vimosi augimo ir prie karo. 
Jisai įspėjo Tautų Sąjungą, 
kad francuzų plano priėmi
mas (kuriam jau buvo pri
tarusi dauguma Tautų Są
jungos narių) suardytų pa
čią Sąjungą.

Visoje platumoje Mac- 
Donaldas iškėlė be galo 
svarbų klausimą, kaip pa
tirti, kuri valstybė yra už
puolike kare. Jisai pasakė:

“Anglijos valdžia turi 
aiškiai žinoti, kurias prie
dermes ji ima ant savęs, 
darydama tarptautines su 
tartis. Jeigu ji padarytų 
bendro gynimosi sutartį 
su kuria nors šalim, tai ką 
ji gali žinoti, kaip ta šalis 
elgsis? Pastaroji gali ve
sti tokią politiką, kuri vi
sus jos kaimynus padary
tų josios priešais. To
kiam atsitikime Anglijos 
valdžia negalėtų eiti jai į 
pagelbą, viešoji opinija 

• jai neleistų.”
Kitaip sakant, ne visuo

met yra kalčiausias tas, ku
ris pirmutinis stveriasi gin
klo. Kaltesnis už jį gali 
būt tas, kuris išprovokuoja 
užpuolimą.

Tęsdamas gvildenimą , to 
paties klausimo, MacDdnal- 
das nurodė, kad bešališkai 
nuspręsti, kas yra užpuoli
kas kare, yra uždavinys is
torikų, studijuojančių karą 
už penkiasdešimts metų po

jo, o ne politikų, gyvenančių 
karo metu.

Šitais savo žodžiais socia
listas premjeras griežtai at
metė tą Santarvės valsty
bių nusistatymą, kuriuo ta- 
«po paremta visa Versalės su
tartis, skelbianti vokiečius 
“vieninteliais” .didžiojo karo 
kaltininkais ir uždedanti 
jiems deliai to baisią “repa
racijų” naštą.

Kuomet tą MacDonaldo 
mintį suvirškins Ęuropos 
valdžių smegens, tai Versa
lės traktatas turės būt per
žiūrėtas iš naujo.

Bet ta aplinkybė, kad ka
ro kaltininkus gali susekti 
tiktai istorikai, gyvenantys 
už penkių dešimčių metų po 
karo, neprivalo būti pagelba 
valdžioms, kurios šiandie 
norėtų suardyti pasaulio tai
ką ir išsisukti nuo atsako
mybės.

Ar yra galimybė atskirti 
užpuoliką nuo nekaltai už
pultojo, kuomet kyla karas? 
MacDonaldas sako, yra, ir 
vienintelis būdas tam — 
arbitracija. Ta valstybė, 
kuri atsisako , pavesti savo 
ginčą su kita valstybe arbi- 
tracijai, pirma negu atvėru
sia ginklo, privalo nešti at
sakomybę dėl karo kilimo.

Anglijos premjeras todėl 
pasiūlė, kad Tautų Sąjunga 
išdirbtų planą spręsti tarp
tautinius nesutikimus arbi
tracijos keliu. Jeigu mes to 
negalime padaryti, sako ji
sai, tai važiuokime namo,gin 
kluokimės ir rengkimės prie 
naujo karo!

MacDonaldo arbitracijos 
sumanymas, kaip musų skai
tytojai žino, yra sena socia
listų idėja. Ją išdėstė Fran- 
cijos socialistų partijos kon
grese prieš pat didįjį karą 
garsusis' socialistų veikėjas, 
Jcan Jaures, kurį paskui 
dvejetu dienų vėliau, nuga
labijo koks tenai karinio 
svaigulio apimtas tautinin
kas. ' z

Anglijos premjeras yra 
taip pat pasižymėjęs, kaipo 
uolus taikos kovotojas, ir, 
matyt, jam ta nabašninko 
Jaures’o mintis giliai įsmi
go į širdį, kad jisai dabar ją
ja remia visą savo taikos 
programą. Jeigu MacDo
naldo sumanymas bus Tau
tų Sąjungos priimtas, tai 
pasaulis dar kartą turės aiš
kų įrodymą, kad socialistai 
yra daug praktiškesni politi
kai, negu tie elementai, ku: 
rie vadina juos “svajoto
jais”.

Antras socialisto premje
ro sumanymas — kad butų 
sušaukta atskira visų val
stybių nusiginklavimo kon
ferencija — papildo pirmą
jį. Tautų Sąjungon dar ne
įeina tokie dideli kraštai, 
kaip Amerika, Vokietija ir 
Rusija. Bet be jų koopera- 
vimo pastovi taika pasauly
je negali būt užtikrinta.

Jeigu šios trys valstybės 
kartu su valstybėmis, pri
klausančiomis į Tautų Są
jungą, sutiks eiti prie gink
lavimosi, sumažinimo, tai jos 
irgi turės priimti, kaipo ap
saugojimą nuo karo, arbi- 
traciją. Tuomet bus patie
stas taikaus sugyvenimo pa
grindas viso pasaulio tau
toms.

Apžvalga
LIETUVOS BANKAI

/’ ~ e * 
“Lietuvos žinios” įdėjo ilgą 

straipsnį apie bankus Lietuvo? 
je. Jame aštriai kritikuojama 
“neteisinga spekuliatyyė musų 
bankų veikimo tendencija”.

Del šitos kenksmingos ten
dencijos Lietuvos bankai ir pa
tys prastai laikosi, ir žmonėms 
menką patarnavimą duoda. 
Įpratę spekuliuoti, bankai nęsu- 
gebėjo susilaikyt nuo spekulia
cijos tuomet, kai buvo stabili
zuota Lietuvos valiuta. Tatai 
jiems labai pakenkė.

“Deliai to” sako “L. ži
nios”, “mes dabar esame liiir 
dininkai musų žymesniųjų 
bankų bankrotų. Gerai laiko
si tiktai Koperacijos, Kredi
to, Komercijos ir žydų kope
racijos bankai, kurie į speku- 
liatyvį azartą nesileido. Kiti 
gi: Tarptautinis, Prekybos ir 
Pramonės ir net Ūkio ban
kas (kuris neįstengia mokėt 
valdžiai mokesčių) blogai lai
kosi .ir dabar Lietuvos Ban
kas turi juos gelb’ėti. Tai, be 
abejo, varžo Lietuvos Banko 
veikimą ir atsiliepia neigia
mai į šalies ūkį. Bet didžiau
sia šaliai žalą iš to, kad tie 
bapkų bankrotai demoralizuo
ja gyventojus, kompromituo
ja kredito ir pasitikėjimo pa
sižadėjimams idėją”, t
Prie 'blogai besilaikančių ar

ba net bankrutijančių bankų 
“L. Žinios”, vadinasi, priskaito 
Tarptautinį (p. Romano) banką, 
Prekybos ir Pramones (p. Yčo) 
banką ir Ūkio (kum Vailokai
čio) banką. Geriausia gi laiko
si Kooperacijos Bankąs (su ku
riuo dabar “Naujienos” veda 
biznį).

Svarbiausia priežastis, delko 
anie bankai,susilaukė keblumų, 
buvo ta, kad jų pelnais naudo- 
josi atskiri asmens, stovėjusie-
ji tų bankų priešakyje. Viena, 
jie ėmė labai didelius dividen
dus (žinoma, ir dideles algas, 
jeigu dirbo banke); antra, u? 
iš tų bankų skolinosi pinigus sa
vo privatiniems reikalams.

“L- žinios”, kalbėdamos apie 
Prekybos ir Pramonės banką, 
nurodo, kad jo statutas neleid
žia banko valdybos nariams im
ti paskolas iš savo banko sAu 
arba toms įstaigoms, kur jie yra 
dalininkai; bet statuto buvo ne
paisoma. Ir ve kas pasirodo:

“Kaip paaiškėjo akcininkų 
susirinkimuose, M. Yčas sko
lingas apie 280,000 litų, J. 
Grigonis apie 240,000 litų, 
Frenkelis apie 150,000 1., Ro
manas apie 17,000 1-, Žakevi
čius apie 30,000 1., Šernas 
apie 150,000 1., Šodc apie 10,- 
000 1., buvusis valdybos na
rys Prusus, b dabar esąs Lie
tuvos Banko Valdybos narys 
virš 300-,000 litų. Viso tie as
mens skolingi apie 1,300,000 
litų”.’
Taigi, banko viršininkai iš

ėmė dideles sumas iš banko ir 
prisipirko visokių nuosavybių. 
O tuo tarpu pankas yra pate; 
įlindęs į skolas, “L. ž.” sako:

“Dabar J bankas ( Prekyboj 
ir Pramonės) skolingas Lie
tuvos Bankui virš 4 mil. litų 
(Ūkio bankas skolingas virš 
10 mil. litų). Tad išeina, kad 
Lietuvos ‘ banko pinigai eina 
spekuliacijai ir palaikymui 
bankrutuojančių bankų, o -ne 
viso& Lietuvos naudai. Ban
krutuojančių gi, dėl to, kad 
juose susidarė savųjų grupes, 
peidaug godžiai susirūpinu
sios g^eit praturtėt”.
Bankininkai prisipirko dva-

rų, pristatė fabrikų, pristeigė 
visokių biznių, įsitaisė puikius 
automobilius, (— o 'Lietuvos uki- 
ni^kąs; ,nę už didžiausią nuošitn- 
Įį negauna pasįslloiititi iš(' ban
ko pinigų savo iriObos stogui 
užlipinti! \
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NEMĖGSTA TIESOS

“Vienybė” sako, kad mes 
truputį netaip” supratę jos kias

kad jos griežtai priešinasi pa
prasčiau siems deinokratybės 
principams, apie kuriuos ji nuo
latos deklamuoja?
- ------- UMa- . —M*----------------------------

Iš Alienisto 
užrašų

Skaitau viename laikraštyj, 
buk vienas bolševikų pravadnin- 
,kas ir kalbėtojas iš proto iš
ėjus. Mat, saule įkaitinusi jo 
galvą, ir karštis iš didelio bol
ševikiško proto tik košę išvi
ręs.

Galite suprasti, kad tas žmo
gus ir prieš tai proto neturėjo, 
nes butų užsimovęs kepurę arba 
nebūtų stovėjęs, saulės šviesoj 
tiek, kad smagęnos ėmė virti.

Šitą atsitikimą reikia įrašyti 
į mokslo knygas, nes tik pir
mas žmogus Amerikoj išeina iš 
proto dėl saulės kaitinimo.

* w
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Chicagoj pasibaigė tardymas 
dviejų jaunų žmogžudžių, kurie- 
du išrodo esą pilno proto vyru
kai. Tečiaus proto žinovai daro- 
dinėjo, buk jiedu turi proto li- 
gą-

Kažin ar ir Andriulis, kuris 
Wilkes-Bąrre grąsįno sunaikin
siąs tiiv M.ontyidą, buvo sveika
me proto* stovy j, ar tik šiaip 
jam Mahanoy City fantazijos 
prisiminė. O Mahanoy City jis 
turėtų neužmiršti, nes tūli žmo
nės jį ten. gerai atsimena.

, ..., «
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Kalbant apie proto ligas, rei
kia neužmiršti svarbiausio lietu
viškų bolševikų vado BroO^lynę!, 
kuris pora metų atgal jau ge
rokai buvo nuo proto nukelia
vęs, paskui vėl ėmė prie jo grįž
ti, o dabar, kaip girdėt, net te
kinas bėga šalin.

Gal reikėtų įsteigti kokis fon
das bolševikiškiems pakvaišė
liams šelpti.

« *

obalsį, kuris skamba: “Viskas 
Lietuvai, o Lietuva lietuviams”.

Mes pasakėme, kad tas obal- 
sis reiškia teisių nepripažinimą 
tautų mažumoms Lietuvoje. 
“Vienybė” gi atsako į tai:

“Lietuviai skelbdami tą 
obalsį, niekados neslėgė tau
tines mažumas. Jie niekados 
neuždarinėjo lenkiškų ir žy
diškų mokyklų, nesodino ir 
nedeportavo žydų ar lenkų, 
nežudė jų, nedraudė jų laik
raščių....”
O lenkai, girdi,1 visa tai da

rė savo tautinėmis mažumoms, 
— tai kaip galima lietuvius tau
tininkus lyginti prie lenkų’ tau
tininkų ?

Tai yra navatnas argumen
tavimo būdas. Kad lietuviai 
tautininkai dar nėra padarę to
kių negražių darbų, kaip lenkų, 
tautininkai, tai jų idėjų esą ne
galima lyginti!

“Vienybė” žino gerai, kad 
lietuviai tautininkai dar nega
lėjo visai taip elgtis, kaip len
kų endekai. Nes lenkų endekai 
turi šimtą kartų daugiaus jėgų, 
negu mūsiškiai. Viena, jie yra 
daug stipresnės tautos “patrio
tai”; antra, jie savo tautoje yra 
viešpataujanti partija.

Lietuviški tautininkai yra 
menka mažuma mažoje tauto
je, todėl, suprantama, jie* turi 
elgtis kukliaus, negu jų lenkiš
ki broliai dvasioje.i Bet kad jie 
taip pat Ituri nemenkus apeti
tus, tai jie yra nekartą piirbdę 
ir savo darbais, ir savo pareis-, 
kimais. ♦ i >d“ 1 •

Tautininkai Kaune ir kitup- 
se Lietuvos miestuose keletą 
kartų išmozojo degutu nelietu
viškas krautuvių iškabas ir jiet 
vienur-kitur daužė žydų lan
gus.

Lietuviai tautininkai Klaipė
dos krašte keletas mėnesių at
gal buvo pradėję reikalaut, kad 
iš to krašto butų leidžiama rink
ti atstovais į Lietuvos seimą 
tiktai tokius žmones, kurie mo
ka lietuvių kalbą- Jie norėjo tuo 
budu atimti atstovybės teisę 
vokiečiams, ir kuomet “Naujie
nos” pakritikavo tą reikalavi
mą, tai “Vienybė” šaukė, kad 
mes esą “tautos priešai!”

Akyveizdoje šitokių faktų rei
kia pusėtinai daug drąsos pik
tintis “Naujienų” nurodymu, 
kad lietuviški tautininkai yra 
lenkiškų endekų pamėgdžioto
jai.

Ažųot vaidinusi nuskriaustos 
nekaltybės rolę, “Vienybė” te
gu geriaus paaiškina, ką ji iš- 
tiesų .norėjo išreikšti savo obal- 
siu “Viskas Lietuvai, o Lietu
va lietuviams”. Ar jisai reiškia 
tą, ką pasako jo žodžiai, ar ne
reiškia?

Lietuvių kalboje žodžiai “vis
kas Lietuvai” gali turėti dvejo
pą prasmę. Pritaikyti atskiram 
asmeniui, jie reiškia, kad as
muo privalo “viską” atiduoti, 
tarnauti, pasiaukauti savo kraš
tui. Bet pritaikyti tautai, jie 
reiškia, kad Lietuva turi teisę 
imti “viską” — ką tik gali, ne
paisydama, ar kitoms tautoms 
tatai bus skriauda, ar ne.

šitoje antroje prasmėje tie 
žodžiai pilnai atatinka vokiečių 
nacionalistų obalsiui “Deutsch- 
land ueber ■ Alles” arba ameri
koniškų nacionalistų obalsiui 
“My country — right or 
wrong”.

Dabar pažiursime į antrąją 
“Vienybės” obalsio dalį: “Lie
tuva lietuviams”. Ką šitie žod
žiai reiškia?

Jie gali turėt tiktai vieną pra- 
sii^ę, tą,' būtent, kad pilnatei
siai Lietuvos šeimyninkai pri
valo būti tiktai lietuvių kilmės 
žmonės; o nelietuviai tegali būt 
Lietuvoje tiktai pakenčiami, 
kaipo blogybė, kurios negalima 
nusikratyti, kadangi jie tenai 
gyvena; arba kaipo lietuvių ver
gai.

Aišku, kad tai yra gryniau
sio nacionalizmo idęja, to sįąu- 
ro,; bukaprotiško načion^mo, 
klišis: net vieųos ir tos-pačios 
valstybėst viduje f skieto • pilie
čius; pagal 'jų- kilmę, Į “gerus” 
ir “negerės” ir kupsto juos prie 
tarpusavinės kovos.

Ar “Vienybei” ne gėda šito- 
idejas” skelbti, žinant, 

sindamas, turįs socialę ligą. Rei
kės plačiau patyrinėti.

Z * W x

“Vilnis” rašo, kad Bicžis yra 
jiems geresnis daktaras, negu 
Dr. A. Montvidas. Gali būti, nes 
Mon-tvidas gali susikalbėti tik su 
protingais žmonėmis.

— Detektivas.
...........* " *""* ■1 ■ * ■»«■< ----------------

Įvairenybes
KIEK AMOGUS) MAISTO

SUVALGO

f Mažai kas težino ir įsivaiz
duoja, kiek sveikas žmogus per 
savo amžių maisto suvalgo. O’ 
suvalgo jo, reikia pasakyti, ga
na daug, štai keletas skaitme
nų, kurie šį įdomų klausimą šiek 
tiek nušviečia.

Pasirodo, kad sveikas, nor
malus žmogus per 70 metų su
valgo 25,000 kilogr. duonos; 
apie 18,000 ikilogr. mėsos; iki 
15,000 kiaušinių; 6,000 kilgr. 
žuvies; išgeria 25,000 literių 
skysčių (sriuba, vandiio). O 
kiek dar be to suvalgo bulvių, 
morkų, žirnių, kopūstų, buro
kų, baisių ir t. t.

Kiekviena gera šeimininkė 
gali pasakyti, kiek rudenį pri
kasama, nors ir tų pačių bulve
lių, ir kaip atrodo rūsiai pava
sarį. Įdomiausias gal skaitmuo, 
tai suvartojamos druskps kie
kis. Pasirodo, kad žmogtis per 
savo gyvenimą j6s’ sunaudoja 
apie 1,750 kilogramų!....

Be abejo, toks apskaitymas 
ta$ortiaš žmonėms, kurie dau
giausiai minta mėsa. Tačiau ši 
flišis negali sudaryti daugumus. 
Priešingai, dauguma žmonių 
daug mažiau valgo mė^os, ne
gu duonos.

Be to, pastaruoju metu ran
das žmonių visai nevalgančių 
mėsos. Tai taip vadinamieji ve- 
geterianai, kurie minta vien ža
lumynais, geria pieną, valgo, ži
noma, duoną, bet mėsos neima 
nė į burną. Vegeterianai neval

Bolševikų spykeris Jukelis 
valgydavo gyvulių smagenas ir 
riešutus, nes kas tai jam sakęs, 
buk šitokis maistas proto duo
dąs. Butų žingeidi! girdėti, ar 
jaučių, veršių, kiaulių ir kitų 
gyvulių smagęnos veikia į žmo
gaus protą ar ne. Gal kokis pro
fesorius praneš.

*
Nors Dundulio galva pagal 

saizą nėra didelė, vienok kas ga
li žinoti, kiek joje proto, nes 
kartais ir mažas indas turi sa
vyj daug, šitą, sakau, girdėdą- 
mas, buk bolševikuojantis Dun
dulis einąs į daktarus; Jau ko
kie 4 ar 5 metai kaip jis save 
skelbia studentu. Butų gerai, 
jei jis praneštų, kur per visus 
šituos metus jis studentavo, 
kaip toli nužengė ir kokią mo
kyklą lanko dabar. Ypač moky
kla mums svarbi.

go mėsos tik dėl savo sveika
tos.

Mokslas rodo,- kad mėsa ne
mažai kenkia sveikatai- Mėsoje 
esti toksinai, arba tam tikri 
nuodai, kurie iš lėto, bet gan 
blėdingąi veikia į žmogaus kū
ną.

[“T”] . Varyšas.'
---------------------- v

KEISČIAUSIA MERGAITĖ

Kokis tai durnius yra pasa
kęs, kad pasaulinis karas su jo 
sekmomis sukratė daugelio žmo
nių protą ir jie net savo parti
ją įsisteigė, kuri vadinasi tai 
komunistų, tai bolševikų parti
ja. Aš irgi iki šiol tikėjau, kad 
bolševikais liko tik su sukraty
tomis smagenomis žmonės, bet 
kaip išgirstu bolševikus Jeffer- 
son giriose lermą keliant ir pa
matau munšainą šinkuojant, ne
noriu tikėti, kad visi jų butų 
pusgalviai. 

* *
*

Galskis sako, kad urnos revo
liucijos nebus, nes bolševikai 
buvę nuėję pas policijos virši
ninką prašyti leidimo arba per- 
mito revoliucijai kelti ir šis ne
išdavęs. Taigi brolis Katilius ir 
kiti tavorščiai dar turės palauk- 
ti.

* / *
*

Pas Bridgeporto daktarus ei
na gandai, buk vienas storalū
pis bolševikų vėpla, kuris kalba 
susilenkdamas ir šlaunis pasika-

Bulgarijoje, JBukotcės kaimo 
gyventojai, persigandę pranešė 
policijos viršininkui, kad jų kai
me randasi nedidelė mergaitę, 
kurios visi pažyimai išduoda ją 
už raganą. Taip mergaitė jo
kiais drabužiais negalima esą ap
vilkti, nes po kelių valandų jie 
ant jos kūno sutirpsta. Polici
jos viršininkas, padarė bandy
mą: apvilko mergaitę naujau
siais drabužiais, kurie kelioms 
valandoms praslinkus pavirto į 
voratinklius, o vėliau visai din
go. Po tokio bandymo, policijos 
viršininkas pasiėmė mergaitę 
savo žinion. Jis ją žada at’duo* 
ti mokslininkams ištirti, ši ži
nia yra tilpusi Amerikos laik
raščiuose, kurie spėja, kad mer
gaitės kūnas išleidžia nežino
mus spindulius, kurie sunaiki
na drabužius.

VARLIŲ VAISINIMAS 
JAPONIJOJE

Panašiai kaip šiaurinėj Ame
rikoj, valgomų varlių veisimas 
ir Japonijoj išsivysto į pelningą 
ūkį. .Įsteigėjas šitos žydinčios 
pramonės yra Haitori, Tokio 
priemiesty. Tušai žvejys turi 
tris varlių ukius; viena pusket
virto, antra penkių, trečia pus- 
trylikto hektaro didumo. Tose 
trijose ūkiuose varlės padeda 
apie 80 tūkstančių kiaušinių. Iš 
šitų kiaušinių Iper metus iišsi- 
peri 60 tūkstančių zvarliukų. Ja
ponų varlės esančios labai bran
gios. Gerai užaugintos varlės 
parduodamos net už keletą de
šimčių jenų (japonų pinigas)- 
Japonų žemes ūkio ir valstybes 
turtų ministerijoje busiąs įsteig
tas atskiras varlių departamein

‘tas. . “Kl. ž.”
f ____t
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NAUJIENOS, Chicago, Ui,1

TIESUS KELIAS
tai Amerikos

Kleofas Jurgelionis Jei jis ieško

yra pinigų

127 North Dearborn Str

Telefonas State 7521
Tiesiausias kelias į gerovę, tai

Vakarais nuo 6 vai. iki 8:30 vai. priimdinės ir tolinus savo

Universal Statė Bankas
3252 S. Halsted St., Chicago, IIIiki 12 v. ryto

Lake, J. J. Zolp ofise.

telefonas Yards 0145

Dr. J. Jakubauskas

Siųkit ir Sutaupykit

Town of
Lake

me

jienomis

Mairo- 
praejtf 
susido- 
Tautos

reikia 
kuriame pasakyti 

Didesnius 
antroms

Naujienų Skyrius perkel- a
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau- 

w f

{ienoms ir atlieka kitokius
reikalus surištus su N au

ti ek 
čia

Amerikos 
tapo vienu 

aktualiausiųjų

Pagedėlio. vakare ,nuo (jjvąl.^jki 8 vai. bus ant Town of

niejimu 
Teatras 
pastalė 
Sapnas, 
vičiaus 
“žvaigždžių 
Vilkolak is, 
“Monkey 
Bizūnas,” 
ridaniada 
kitus.
Karių 
suvaidino 
rečių, jų 
lietuviški: 
parodo tikro 
kas pakliuvo 
laiku

tarsimes 
organiza- 
jais. Ne

vieną kitų

Kambariai: 1117—1122

South Marshfiold Avenue,

Geriausia šešių cordij vati
niu siuhj špulaitS 

Dresių siuvėjų gerybe 
Del geros ' knygutes dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. D.pt. C

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 Su. Western Avė. 
.Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais. 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

Teatro klausimas 
lietuvių gyvenime 
svambiausiųjų ir 
klausimu.

Robševelt 8500? Taipgi nedėliomis nuo 10

Telefonas — Calumet 0645 — Calumet 1692
Atdara vakarais iki 7:30 valandą vak. Nedėlioj iki 1:00 vai. dieną

Turyne 
savo 

Lietuvis 
mokės ir 
gyvenimo

kūrybos lai 
Dramos Tcat 

Kaune spėjo pastatyti ne-
Nelaukite nei biskio ilgiau, šaltas oras 
jau greitai bus čionai. Nelaukitt iki pas
kutinės minutos. Turėkite apšildomą na
mą kol dar šalčiai neatėjo. Jums kainos 
dabar mažiau pinigų ir turėsite mažiau 
rūpesčio.
Pašaukite mumis arba ateikite j musų 
ofisą ir mes maloniai pasiųsime jums na
mų apšildymo inžinierių, kad aprokuotų 
kiek tas viskas kainos, dykai.
MUSŲ INŽINIERIUS NURODYS JUMS 
VISĄ DARBĄ IR TIKRAI PARODYS 
KAIP ĮDĖTI Į JŪSŲ NAMUS APŠIL
DYMO REIKMENIS PER JUMIS PA
ČIUS, BET. JEI JUS NORITE, KAD

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

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
ūžsisenėjusias, be vaistų ir'opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Are., 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 4548

Tel. Lafayette 4223
Phimbinb, Heating

Raiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 3ą-th Stn Chicago, III.

Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ofise Naujienų namuose 1739 So. Halsted SI., telelonas

visa lietuvių
doiYiėsio tam

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benešios \
1616 Wa 47th Street 1

Kiekvienų galų galima pasiekt 
taip greitai kaip greitai savo ra- 
tais važiuosi. Prarast viskų gali 
į vienų valandų. -Taip lygiai, kuo 

t ■ < •

daugiau taupiusi pinigus, tuo 
greičiau pralbbsi-

Kreivais keliais galima klajo
ti ir jokio galo nesurasti, bet 
tiesus kelias greit daveda prįe 
galo- Kokiu keliu kas eina, tojų 
galų pasiekia. Jeigu žmogus ieš
ko vargo, jo kelias yra leidimas 
pinigų be reikalo, 
gerovės, jo kelias 
taupinimas?

atskleis mums 
atgaivins musų sielų ir nupeš 
užuomarštin kasdieninius var
gus. Ne svetimi mum^5ateis j 
pagalbų, bet patys stokime j 
darbų. Tąd valio į; darbų 1 Mes 
su jumis dirbsime, vargelį 
vargsime, o nubudimo valan
dai užstojus palinjtsminsim; pa

menu?
veikalas

bet paėmus jį režiseriui 
tistams darbui, veikalas 

įstatomas į 
suranda sau

i darbo. Pribrendo reikalas ti
rėti dramos teatrų, pribręs rei- 

i kalas kurti operų Amerikoje, 
i Visa eilė amerikiečių lietuvių 

mokinasi dainavimo, dalis jų 
pasekmingai praktikuoja Lietu
vos operoje
lietuvių operos ateitis. Ne kiek
vienas amerikietis lietuvis tu
ri galimybes aplankyti Kauno 
Operos bei Dramos teatrų. Tu
rėdami tokius* teatrus ne ant 
popierio, bet gyvenime, galėsi
me džiaugtis savo Jautos me
nu čia, Amerikoje. Amerikie
čiai mums davė dolerių Lietu
vos atstatymui, o jiems mes 
duosime meno. Kuo-gi dau
giau beatsi teisime? (teistiną, 
kad Amerikos lietuviai darbuo
tojai ir atskiros organizacijos 
bei draugijos tartų viešai savo 
žodį ir 
teatro

(Mes 
darbui 
tautos 
esame susitarę «u Lietuvos Te
atro darbuotojais, kurie mu
sų idėjai pritaria ir pažadėjo 
mus remti. Kas. bite arba buvo 
Lietuvos Valstybiniame Dra
mos Teatre Kaune statoma, tas 
bus vaidinama čionai. Mesi at
sivežėm© repertuarų ir tikimės 
parodyti jį Amerikos lietu
viams. Pirmasis musų darbo 
žingsnis bus rudens gastrolės, 
{rastrelių metu, kaip jau buvo 
skelbta, mes pasivadinome 
“Dzimdzi-lMmdzi Vodevilis.” 
šis vodevilis vežasi į lietuvių 
kolonijas muzikališkai, voka- 
liškai komiškų programų, į ku
rių įeina deklamacijos, dainos, 
vaidinimas ir graži rimta mis-

plaus, viskų 
įsigilinus 
nebėr 
sparai

MES ĮDĖTUMĖM, MES PADARYSIME TAI Už LA
BAI ŽEMĄ KAINĄ. MES TAIPGI PASKOLINAME 
VISUS REIKALINGUS ĮRANKIUS DĖL ĮDĖJIMO 
REIKMENŲ. DARYKITE DABAR IR SUTAUPY
KITE PINIGŲ IR TRUBELIO.

C r.- ■. ' >

Mes taipgi turime pilnų stakų medžio materijolo labai 
žemomis kainomis. Bile kokį tavorą jiįs pirksi t e pas 
mumis, jei nebusite užganėdintas, mes permainysime 
jums arba jūsų pinigus grąžinsime j du metus laiko. 
Tai yra musų motto musų biznyje.
Pabandykite pas mus vieną sykį ir mes tikriname 
jums, kad| jus nepirksite niekur kitur plumbingo ir me
džio materijolo, kaip tik pas mumis. ,
MES DASTATOME Į VISAS DALIS MIESTO IR 
APYLINKES, ĮSKAITANT WHITING, EAST CHI
CAGO, HAMMOND, INDIANA HARBOR, GARY, 
ROSELAND, BLUE ISLAND, WEST PULLMAN, 
CHICAGO HEIGHTS, BERWYN IR KITUS MIEST 
ELIUS DYKAI.

{dėkite į Namus Apšildymo 
1 Reikmenis Dabar!

jei ras reikalo pradėti 
kūrybos darbų.
atplaukome paruošti tam 
dirvų ir veiksime išvien 
labui. Tuo klausimu

Ii sukurti tik patys Amerikos 
lietuviai, o ne atvykę svečiuo
tis artistai. Artistai ir liekti 

[artistais, o patsai teatras yra 
tautos rūmas — tautos žibin
tas. Jis lieka amžiams. Anueri- 

Ikos lietuviai savo aukomis 
| atstatė Lietuvą, tad laikas ir 
[apie save pasirūpinti 
[pasistatyti sau rūmą, 
I tilptų ne tik teatras, bet visas 
kultūrinis meno gyvenimas. 
Reikia kaupti pajėgas ir eiti 

[prie tikslo. Nebūkime patrio
tais už partijos širmos. Teat
ras nėra partijos įrankis. Lie
tuvių teatras tegali tarnauti tik 
lietuviams. Jis talpina savyje 
tautos ir žmonijos meną. Tobu
lina tautų ir kultūrinę visą 
žmoniją. Kiekviena, tauta turi 
savo teatrus, tuo budu kuria 
ir tobulina savo tautiečių me
ną ir tuomi padarė kultūringų 
įdėlį visam pasauliui. Jeigu 
mes dar nežinomi pasauliui sa
vo menu, jeigu pas mus dar 
nesirado Šekspirų, Šileriu, 
Jbsenų ir kitų jiems panašių 
genijų, tai ačiu tam, kad mes 
iki šiol neturėjome savo teat
ro. šiandie /įsigijus Lietuvai 
savo 
jau r 
artistų 
tobula, 
keliu 
nas

Valstybinį Teatrų Kaune, 
•atlosi savų dramaturgų Ir 

Toli gražu ne viskas 
bet einama pažangos 
ujama pasaulinis me- 

liek dramaturgas — Ta
isytojas, tiek jo minčių kunyto- 
I jas artistas tobulėja prie me- 
Įno šventykloš — teatro:» Ka
pa nuolatos matomi vaidins
imai, nauji veikalų pastatytai, 
kada žiūrėk dramaturgas suga
vęs naują mintį parašo gražų 
veikalą, o artistas sukuria me
no tipą. Dramaturgas ankštai 

(bendraudamas su artistu suku
ria teatrp/men^?sį<ųrtais dra- 

I maturgb veikalas nėra tobulas 
scenai

Visuomenė i 
spauda didelio 
kreipdama, bent šiuo pastaruo
ju metu, pradėjo gvildenti rim
to ir nuolatinio Amerikos Lie
tuvių Dramos Teatro susikuri- 
mo reikalavimą. Ne paslaptis, 
kad šiam klausimui davė im
pulso nesenai atvykę Lietuvos 
Dramos artistai. Spauda ir vi
suomenė ėmė spekuliuoti, ku
riuo budu dvi atskirai atvyku
sios grupes dirbs ir kuriais ke
liais eis —- mažai laiko bepa- 
vesflami pačiam teatro reika
lui. Rodos, kad tą klausimą iš- 
i išus jau ir bus sukurtas tas 
išsvajotas teatras. Vienok klys
tama ir ne tuo keliu prie to, 
taip rimto klausimo, einama. 
Dalinai jau esame pasisakę per. 
Straipsnį “Musų Credo,” ku
riuo budu prieisime prie tei
giamo opaus klausimo išriši
mo. Bet dar tenka pridurti. 
Tada tik sveika daryti galutb 
nas išvadas, tuo ar kitu klau
simu, kai klausimas yra nuo
dugniai apsvarstytas ir visi ne
aiškumai išsemti. No spėlioji
mais ir svajonėmis įkūnysime 
idėją, o rimtu darbu. Td^ar- 
bo iniciatyvą turi pasiimti vie
tos žmonės, lietuviai išeiviai,!

apšlifuojamas ir 
tas vėžes, kuriose 
pasisekimo.

Per šį trumpą 
ka Valstybinis 
ras 
mažai < lynai lietuviškų veika
lų. S. Čiurlionienės “Aušros” 
-10 ."'.etų sukaktuvėms (1883— 
1923 m.) veikalas “Aušros Sū
nūs” turėjo didžiausio pasise
kimo ir sudarė nepaprasto įs
pūdžio. Antras toks veikalas 
tai Putino “Valdovo Simus.” 
šiais metais pastatytas vasario 
15 d. G-rių metų Lietuvos jie- 
priklausomybės šventei 
nies “Kęstučio Mirtis,” 
su ypatingu liaudies 

ir pasisekimu.
A. Sutkaus vedamas, 

Vaišnoros “Gedimino
V. Ki’ėvės — Micke- 

‘šarunas” ir Vydūno 
Takais.” Na, o 
o jis nevaidino?

Business,” “Tautinis 
“Alma Mater,” “įBu- 

“Likeromacbija” ir 
Be šių teatrų gyvuoja 
Teatras, kuris taip pat 

keletu veikalų ir ope- 
ir ori į? i imli Akų 

šaulių Teatras ne- 
veido ir vaidino 

Tik pastaruoju 
ima dirbti intensyviau ir 

atvaidino keletą lietuviškų vei
kalų. ši santrauka parodo, kaip 
gimsta ir vystosi tautos me
nas. Suprantama, kad dar daug 
stinga kol pasieksime tikslo. 
Kaip Amerikoje, taip ir Lietu
voje teatro idėja neįgavo \sau 
tinkamos papėdes. Jau metas 
tą idėją skiepyti ir remti. Geis
tina, kad Amerikos lietuviai 
pasektų Lięįuvos meno kelius, 
kad susidarytų me vienas, bet 
daugiau teatrų. Didesnėse lie
tuvių kolonijose privalėtų kur
tis. teatro kuopelės, kurios vai
dintų didesnius bei mažesnius 
scenos kurinius. Tais keliais 
einant rastųs savų dramaturgų 
ir aktorių. Tuo budu mes au
ginsime stiprindami teatro 
nų ir tautą.- Teatras mus 
jungs po vienu stogu ir 
suėję pasijusime, kad 

Lietuviais esame mos gimę, 
Lietuviais norime ir mirt. 
Neįrodi nedarni teatro reika

lingumo ir nesiginčydami dėl 
meno nuopelnų musų tautai ir 
abelnai žmonijai, stverkimės

terija “Laisva Lietuva.” Ant
ram gastrolių spektakliui ’ bds 
duodama operetė “Munšainas’’ 
su priedeliais. Visą programų 
ruošom palys, paimdami gy
vus gyvenimo atsitikimus tiek 
Lietuvoje, tiek Amerikoje. Tuo 
tarpu norime palinksminti sa
vo brolius lietuvius ir kartais 
per -satyrų-juokų
skaudžią teisybę. 
Veikalus paliekame 
gastrolėms žiemos metu 
liaudami po kolonijas 
dėl nuolatinio teatro 
^vimo su vielos 
užtenka parašy 
straipsnį, bet reikia dirbti. Mes 
tikimės, kad Amerikos lietu
viai pritars musų idėjai ir pra
dės ruošos darbą. Svarbu, kad 
to didelio darbo vykdytojais 
butų patys Amerikos lietuviai, 
tad bus laidas sėkmingam jo 
įsikūnijimai. Mes nesame pa
vieniai asmenys, bet dalis Lie
tuvos Teatro, kurį mes kūrė
me. Mums rupi lietuvių teat
ras ne vien Lietuvoje, bet ir 
Amerikoje. Kada turėsime sa
vo teatrą, klausysime savo ope
ros — suprasime kaip galiu-, 
gas mengts.j Tokios mažos tau
tos, kaip musų,, ne kardų įr ne 
milžiniškais kitais darbais iš- 
laikysime savo laisvę, bet kul-i 
turingu darbu ir menu. Jau ir 
šiandien musų tautos genijus 
M. Čiurlioųis savo kuriniais 
išgarbino Lietuvos vardą. Tas 
rodo kuriais keliais turime ei
ti. Taip dirbdami i stiprinsime 
vienybę, auklesime liaudį ir 
tobulinsime savo tautą. Teat
ras ir muzika tai tautos žibin
tas, tai meno švyturys, kuris

Praneša > atidaręs naujų teisių ofisą vidurmiestyje, kurs
, L- -

užsiims visatiųa advokato praktika, adresu: •

dainuosim, suvaidipsim.
11 J. Dikinis,

V. Dineika,
J. Olšauskas, 

/ A. Vanagaitis.
1 ■

Lietuvos Dramos artistai.
P. S. Kitų laikraščių prašo

me persispausdinti.

Buk tikras, žiūrėk tikros vietos ir tikro vardo
Mes taipgi turime didelį pasirinkimą boilerių vartotų radiatorių, garantuoti taip kaip nauji 
Musų vieta yra vienas blokas ilgumo, medinis namas, geltonai malevotas ir didelė iškaba ant viršaus.

Musų gyvenimas tarytum 
apmirė, sumenkėjo. Lietuvių 
nėra: tėra katalikas, tautinin
kas, cicilikas, bolševikas etc. 
Žmonės tiek susmulkėjo, kad 
nebetemija to, kas dedasi sa
le jo. Lietuvystes idėja miršta 
ne tik tarp jaunųjų, bet ir vy
resniųjų. Jaunimas amerikone- 
ja, senesnieji — veteranai rū
pinasi duonos kąsniu. Ištautė- 
jimo bangos vis smarkiau ir» 
smarkiau plaka tėvynės meilės 
uola ir rodos, jau viską nu

simes amžinybėn.
baisu darosi, rodos, i 

išeities, nebėr jėgų at- 
sudaryti.

nebūkime pesimistais. 
Nenulciskime rankų tuomet, 
kai reikia gelbėti skęstantį lai
velį. Nežiūrėkime į ateitį, kai
po į prapultį. Viltis ir pasiry-. 
žinio darbas sunkiuoju mo/nen- 
tu išgelbsti tautas, 
mes tam pavyzdžių 
tos istorijoje 
vargo pakėlę 
rasti išeitį, 
gimdytas nesileis toms bangoms 
praryti.

Pasižvalgykime gi, ar mes 
neturime tos salos, kurion su
kopę* rastume išsigelbėjimą? 
Jeigu nematome jos, tai ne to
dėl, kad “ištaulūjom,” o kad 
pamiršom, jog pavojus čia pat. 
Mes nematome to, kas mus 
jungtų į vieną galingą šeimy
ną, Mes lik majome, kad pa- 
t > k x i icbi*»ugyvenume ir jauni
mą ištautinaine. Aimanuojame 

jaunimas amerikoneja. Tie
sa, jis šalinasi viso, kas yra 
lietuviška, nes ten nieko, be 
peštynių, neranda. 'Tad kur 
dėtis? Eina pas svetimtaučius 
linksmintis. Patekęs ten, pri
pranta prie visko, kas svetima 
ir ištautėjimo bangose dings
ta. Kad tą prašalinus, tenka ir 
mums ką nors naujo sugalvoti, 
šiuo atveju daug gali padėti 
teatras. Teatras, tai ir yra to 
sala, ant kurios galime pasis
lėpti nuo ištautėjimo bangų. 
Negana kalbėti, J>et reikia jį 
kūnyti, statyti jam rumus, kad 
jis, kai tas šviturio žiburis sa
loje, rankiotų skęstančius iš- 
t aidėjimo bangoje. Bet kaip 
tą įgyvendinti? Tiesa, turėjome 
ir turime artistų iš Lietuvos. 
Bet kas iš jų? Atvažiavę pa
koncertuoja, suvaidina ir Lie
tuvon grįžta, o teatro vis nę- 
Milįiukiame. Privai|ėtume tuos 
artistus pasilaikyti ilgesniam 
laikui ir su jų pagelba kurti 
teatrą. Reikia duoti jiems pra
gyvenimas, kad anie, “nekalė- 
dotų” ir nespekuliuotų vaidini-

M.LEVY
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Derybos dėl nupirkimo

Mashiek čekių klastavimą pra
dėjęs būdamas 16 metų am
žiaus ir taip gerai padirbdavęs 
parašus, kad netik bankai, bet 
ir nuskriaustieji žmonės nega
lėdavo pažinti klastos.

si vedimus, už kuriuos graikai 
turi irgi mokėti, imdavo po $5 
vieton $1, taipjau neprisiųsda- 
vo valdžiai ir surinktus pinigus 
už gyvenimo pasus, kuriuos tu
ri turėti kiekvienas Graikijos 
pilietis, gyvenantis užsieny. To
kiu budu jis susirinko daug 
daugiau negu rodo knygos.Graiky konsulas pabėgo

Jhi^go, ffl.
Be to jis 1903 m. būdamas 

generaliniu konsulu * New Yor- 
ke pirkdamas valdžiai įvairias 
karo medžiagas apsuko valdžią 
ant $600,000.

Chicagietė laimėjo

Atlantic Cfity, N. J., labiau
sia paskilbusiose Atlantiko mau

dynėse dabar buvo kontestas 
gražiausių plaukikių visos Ame
rikos. Pirmą prizą laimėjo p-lė 
Ruth Malcomson, kuri atstova
vo Philadelphią. Chicagietė p-lc 
Margaret Leigh, kuri buvo 
“panelė Chicago“, laimėjo ant
rą prizą. Trečią'prizą laimėjo 
mergina iš West Palm Beach, 
Fla.

Caverly jau nusprendęs likimą 
jaunų žmogžudžių

Pats teisėjas Caverly paskek 
be, kad- jis jau peržiurėjo Vi
sus įrodymus byloje jaunų mi- 
lionierių žmogžudžių Nathan 
Leopold ir Richard Loeb ir jau 
yra nusistatęs kokį nuosprendį 
jiems išnešti. Bet savo nusista-

šeštadienis, ftųgs. 6, l$p£ 
w ■ ■ y - -r-

tymo jis Ištiek neskelbia'' If 
net artimiesiems savo d^ail* 
gams apie tai neužsimena. D#* 
bar jis išvažiuosiąs į miškui 
prirengti 'savo nuosprendį. Sa
vo nuosprendį jis paskelbs at
einantį trečiadienį, rugsėjo 10 
dieną.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

DIDELIS ŽINGSNIS PIRMYN

susekta

ur jų nėra

NAUJI LENKIJOS PINI 
GAI PADARYTI JUNGTI 

NĖSE VALSTIJOSE.

draugai 
nėra jo

Kompanija ir bankieriai pasta 
tė negalimas sąlygas.

susisie- 
miesteliais

AUKŠTOS RŲŠIES REZIDENCIJA CHICAGO LAWN
Iš priežasties permainos biznio dabartinio savininko yra proga nu

pirkti už labai nužemintą kainą virš matomą Rezidenciją, kuri yra 
pabudavota dėl savininko paties gyvenimo nežiūrint iškaščių.

7 dideli kambariai ir shower maudynė, 22 pėdos ilgio gyvenimo 
seklyčia su atdara ugnaviete, visos grindis parinkto kietmedžio, langai 
ir duris turi oro liemavones (metai weather proof strips) tokius pat 
kaip ir Drako Hotel vartoja, ARCO heating systenv automatiškas boi
leris su automatišku kontroliavimu šilto vandenio ir garbage deginimo 
stacija iš kuknios į boilerį, taipogi muro garadžius su dokauku stogu.

Didelės vejos su brangiais lapotais medžiais ir krūmais aplinkui 
visą namą, geležine tvora aptvertas.

Delei platesnių informacijų kreipkitės prie s
JOHN J. LIPSKI & CO.,

4650 So. Westem Avė.

Pastangos pervesti miesto 
nuosavybėn gatvekarius ir juos 
operuoti, nepavyko ir tas klau
simas liko palaidotas, mažiau
sia bent Dever administracijos 
laikui.

Mayoras Dever per kelis mė
nesius vedė derybas su gatve- 
karių kompanija ir bankieriais 
apie miesto nupirkimą gatveka- 
rių, bet dabar tos derybos už
sibaigė nedavusios jokių pasek
mių, nes kompanija ir bankie
riai pastatė negalimas sąlygas. 
Užvakar trys bankieriai, kurie 
laiko morgičius ant gatvekarių, 
laikė savo susirinkimą apsvar
styti atsakymą mayorui, kuris 
pareikalavo, kad kompanija ir 
bankieriai nustatytų tikrąją su
mą pinigų, kiek jie nori gauti 
už gatvekarius. Kokį jie davė 
atsakymą mayorui, dar neskel
biama, nes pats mayoras yra iš
važiavęs atostogoms į Eagle 
River, Wis., bet kiek žinoma, 
atsakymas yra neprielankus ir 
pastatyta už gatvekarius yra 
tokia kaina, kurios miestas nie
kad negali mokėti.

Tokiu budu miestas dar ne
greit įsigys savo gatvekarius.

“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 valsčiaus 
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
mės!, jog ir Tamstos gerai suprasite mus ir 
nekaltinsite už neveiklumą arba apsilei
dimą.

“Su tikra pagarba, \ 
LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS

Policija užvakar suėmė Aaron 
Mashiek, 24 m., “karalių“ vi

sų čekių klastuotojų. Jis klas- 
tuodavo čekių, bet jis pats nie
kad jų nekeisdavo; tam tikslui 
jis laikė saiką iš apie 15 žmo
nių, kurie tikrąjį čekių iškeiti
mo darbą ir atlikdavo. Jis taip 
gudriai suklastuodavo čekius, 
kad jokis bankas neatsisakyda
vo jų iškeisti. Spėjama, kad į 
kelis metus jis tokiu budu ap
suko bankus ant $1,000,000. 
Bet nežiūrint išgautos iŠ ban
kų didelės sumos, pas jį pini
gų nerasta.

Ryte Robert Tboney bandė 
Soutff Side Trust and Savings 
banke iškeisti klastuotą čekį 
ant $1,200. Jis tapo areštuo
tas. Kartu su juo buvo ir jo pa
ti, kurią paliuosuota- Ji tuojaus 
sugryžo namo 3942 Lake Park 
Avė. Paskui ją nusekė ir poli
cija. Jos namuose policija ir ra
do Aaron Mashiek, kurį jau nuo 
senai gaude, bet vis neįsteng
davo pagauti, nors jo šaikos na
rius jau pirmiau buvo sugaud- 
žiusi. Jis niekad neveikė vieno
je vietoje, bet važinėjo iš vie
nos vietos į kitą. Ir dabar jis 
tik porą dienų atgal buvo atvy
kęs iš New Yorko. v

Jo sąskaitos trūksta apie 
$35,000

ba pardavinėtojas Trinerio 
Kartųjį Vyną turi pas save 
stake. Bandykit jį šiandien 
ir bandykit taipgi Trinerio 
Linimentą atsitikime reuma 
tizmo arba neuralgijos ir 
Trinerio Cough Sedative at
sitikimuose persišaldymo.

(Apgarsinimas)

Keletas Faktų Kaip Veikia ir ko Atsiekė 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

“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 
kimą su Lietuvos miestais 
kur yra gelžkelių stotys, nuo miestų, mies 
telių ir kaimų, kur tų stočių nėra.

Netiktai Europos žemla- 
pis, bet ir pinigai tapo pakei
sti laike pasaulinio karo. 
Nauji pinigai tapo išrasti. 
Lenkų Zloty dabar yra pir
mutinis tų vienučių kurie 
bus išdirbami Jungtinėse 
Valstijose. Užtektinai si
dabro ir alloys bus pristaty
ta per 4 Amerikos korpora
cijas, kad padarius 12 milio- 
nų vieno-zloty pinigų ir pusė 
tiek dviejų-zloty pinigų. Zlo
ty turės vertės 19.3 centų, 
kaip jr Franciios frankas. 
Normai A padėtis '• sugrąžyta 
Europon. Tas taipgi prime
na mums, kad mes prisilai- 
kytumėm save normaliame 
padėjime. Sveikata yra di
džiausias dalykas ant kurios 
mes dedame savo viltį, o skil
vio sveikata yra pats pama
tinis dalykas. Trinerio Kar
tusis Vynas yra gyduolės ku 
rios gydo skilvį, suteikia 
sveiką apetitą ir suteikia 
virškinimo organams nuola
tinį veikimą. “Aš mėgstu 
Trinerio Kartųjį Vyną, nes 
aš jaučiuosi gerai-kuomet 
vartoju jį“. Taip rašo Mrs. 
Jennie Simsich, iš Allegany,

Vakar patirta, kad šešetą sa
vaičių atgal nežinia kur prapuo
lė Graikijos generaliniu konsu
las Chicagoje Leonidas Matlis. 
Tai tapo patirta užėmus vietą 
naujam vice konsului Vasil 
Mammonas. Kartu tapo patir

ta, kad buvusio generalinio kon
sulo sąskaitose trūksta apie 
$35,000. Mammonui Graikijos 
valdžia įsakė surasti Matlį ir 
priversti, jį atsiskaityti.

šešetą savaičių atgal Matlis 
neatėjo į raštinę. Per dvi savai
tes negauta nuo jo jokios ži
nios. Tada atėjo laiškas iš New 
Yorko, kad jis esąs išvažiavęs 
atostogoms ir sugryšiąs už 10 
dienų. Bet jau tada jo 
pastebėjo, kad laiškas 
rašytas.

Jam pasišalinus ir 
trukumą sąskaitose ir taipjau 
sužinotą, kad jis imdavo $10 ar 
$15 už pasą vieton $5, o už ap-

TELEGRAMU 
(Pinigai išmoka
mi į 3 ar 6 die

nas)
$6.25 
11.25 
21.50 
32.00 
42.50 
52.75 
63.00 
7325 
83.50 
93.75 

104.00 
206.25 
309.00 
411.75 
514.50

Greitam Pardavimui
Nauja muro raudonų plytų aplinkuj su dokauku stogu puiki

50 litų 
100 litų 
200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų 
600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 lity

1000 lity 
2000 lity 
3000 lity 
4000 lity 
5000 lity

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

Aplinkraštis Banko Koresponden
tams arba Skyriams.

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

“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 į Tamstos pakvietimą ne
atsiliepus į dvi savaiti, o-miestėnui neatsi
liepus Tamstom į 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 į 2 savaiti 
malonėkite mums apie tai pranešti ir laukti 
musu tolesnio 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 per rašyt, dekoduoti ir patikrinti rei
kalinga apie 1 vai. 30 min. Musų banko 
perlaidų skyrius gauna perrašytą 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 trumpiauąiu . laiku 
musų bus atsiekta maximum greitūmo. 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 esame 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 pastos veikimą, iki tiek, kad pinigų iš
mokėjimas butų tikrai galimas į 3 ar 4 
denas. ’ ; /

LITV kursas siunčiant 
PAŠTU IR TELEGRAFU:

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

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami 
j 25 dienas)

$5.75 
10.75 
21.00 
31.50 
42.00 
52.25 
62.50 
72.75 
83100 
93.25

103.50 
205.75 
308.50 
411.25 
514.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicag

NAUJIENŲ PAGEIDAVIMAI
Niekas taip ląbai nerūpėjo Naujienų 

vedėjams, kaip patobulinimas ir pagreitini
mas susisiekimo — susižinojimo su Lietuva. 
Yra begalo svarbu kožnam greitas susinė
simo 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 sunkiausių kliūčių vienoj ar kitoj 
įstaigoje ir kartais davęs teigiamas pasek
mes.

Suradimas Naujų 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 centų! Kaikurie 
net įtarė Naujienas prigaudinėjimė 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 Telegrafines sistemos, Nau

jienos vedė visus reikalus Lietuvoje per 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Savo laiku tasai bankas yra davės gerą pa
tarnavimą kokį jis sugebėjo duot, bet ant 
galo išmokėjimą pinigų jira 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:

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Lietuvis niisilraškiiu gasii
Lietuvis Kazimieras Domic- 

kis, 47 m., 1586 So. Honore St., 
Užvakar liko rastas savo kam
baryje nutroškęs nuo gaso. Po
licija mano, kad jis atsukę ga- 
są būdamas girtas-

Ypkaltino užmušėjjstėj '

Korbneno jury vakar nutarė 
atiduoti grand jury ir apkaltin
ti užmušėjistėj David’VValsh ir 
Ben Smith. Kiek laiko atgal jų 
automobiliai susidūrė vidurmie- 
sty ir tame susidūrime liko už
muštas R. Fritsėhe, kuris va
žiavo kartu su Walsh.

Joliet dabar esąs “sausas”

Vakar prohibicijos agentai 
padarė penkias kratas Joliete 
ir dabar, pasak jų, tas mieste
lis esąs' visiškai sausas. Jie kon
fiskavo 200 galionus munšaino, 
130 galionų alkoholio ir 56 sta
tines alaus. Prie vieno saliuno 
rasta nedidelį sandelį, kur že
mėj buvo paslėptas alus-

m.
Gimė 

me- 
Paliko dideliame nuliu-

Milė rugsėjo 8* d. 1924 
6:30 sulaukęs 11 metų. 1 
Chicagoj, balandžio 1913 
tuose.
dime du broliu vieną seserį, tė
vų ir giminės. Laidotuvės at
sibus rugsėjo 6 d. 1924, 9:30 ry
to iš namų 5013 So. Wells St. 
i šv. Onos Bažnyčių Garfieid 
Blv. ir Wentworth Avė., o pas
kui Į šv. Kazimiero Kapines.

• Giminės, draugai ir pažįsta
nt 'prašomi dalyvauti laidotuvėm 
se, . -

Liekų dideliame nubudime
Broliai, seserys, tėvas 
ir giminės.

SIMONAS TVERIJONAVIČIA
Mirė rugsėjo 5, 1924, 12.25 

po pietų. Amžiaus 45 metų. 
Buvo vedės, paliko moterį 
Veroniką ir dvi dukteris Ele
ną 11 metų. Oliesę 7^ metų. 
Iš Lietuvos paėjo Grinkiškio 
parapijos, Budų kaimo, Ra
seinių apskričio. Lietuvoj li
ko sesuo ir brolis.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 9, 1924, 8 vai. ryto, 

Prasidėjimo P. S. 
po pamaldų į šv. 
kapines iš namų 

Avė.
draugus ir 

širdingai kvie- 
uti laidotuvėse.

nuliudusi
Moteris ir dukterys.

Laidotuvėms patarnauja gra-

bažnyčią, 
Kazimiero 
1601 S. California 

Visus gimines, 
pažystamus 
čiame 

Lieka

KLEOFAS JURGELIONIS 
Atidarė advokato ofisą \ idurmiestyje

Kambariai 1117—1122
127 N. Dėarborn Str. ‘

Advokatas Jurgelionis yra jau rimų ir daug naudos, 
advokatu per penketą ipetų. 
Visą tą laiką jisai dirbo Naujie
nose biznio vedėju ir savo pro
fesijoje neturėjo kada prakti
kuoti.

PasiliifdšaVęs nuo sunkių Nau
jienų biznio vedėję pareigų da
bar visą laiką pašvęs gynimui 
lietuvių reikalų teismuose ir a- 
belnai advokato praktikai.

Jis savo gabumais reiškia la
bai daug advokatų profesijoje ir 
nėra abejonės, kad turės didelio 
pasisekimo. Jau dabar, jis yra 
įsigilinęs ir nuodugniai pažįsta 
korporacijų (bendrovių) teises, 
taipgi real estate teises- Lietu
vių bendrovės 
sinčios iš adv. 
tikėtis eksperto advokato pata-

'NAUJIENOS, Chicago,■ m. iBMlllIli Į.IlAMfc.i'l lHįlfu > III, ii -

? PmUfik su $10 PRANEŠIMAI
Bridgeportas. — Illinois Lietuvių 

Pašalpos Kliubo pvenešinis susirinki- 
[ rnas įvyks šeštadieny, rugsėjo 6 d., 8 
vai. vakare, Mildos svetainėje, 3142 

j So. Halsted St. Visi kliubieČiai esa-

PRANEŠIMAI

ofisas

IŠMOKĖSI PO $5. ANT MĖ- 1 
NĖŠIO NEJAUSDAMAS TAP-

l i oo. ntuHieu ov. v ibi kuuojl’cihi esu-
SI GRAŽAUS LOTO SAVINI- to kviečiami pribūti ant šio suririnki- e .— .i--------------- u:.. z da]y.

rašt.

\ . | ino, nes rs
NINKU. TUOM LAIKU LOTAS k«
BUS VERTAS DVIGUBUS PI-

j mo, nes randasi daug svarbių

— A. J. Lazauskas,

Jaunų Lietuvių Am. Taut.

_ _ _ į SIUIW! KAMBARiy
Sirn. Daukanto Dr-jos susirinkimo RENDON kambarys .‘•m vi; ais 

rugsėjo 7 d. ncbi!nes ta dieną. Su. , . i
sivienijimas flrftugij'ų ant Bridgeporto 1,H^cinku.nai.», su valg.U arba b< 
rengia Blinstrupo darže pikniką, ku-, valgio. Sykiu noriu patcnduoti 
rio visas pelnas ois svetainės būdavo-1 - 
jhnui. Kiekvieno draugijos nario pa- n paiauų. 
reiga yra dalyvauti širinyo piknike.

.— Petrao P. Kenutio, nu);, rašt.
J. B.

4440 So. Whipple St.

iNIGUS, NES ŠITOJ
LOTŲ PREKĖ LABAI KYLA, 
TODĖL PASISKUBINK PIRK
TI, PAKOL GALIMA GAUTI • *
TOKIOMIS LENGVOMIS IŠLY 
(JOMIS, NES TA PROGA '1'1 K 

BUS PER KELETĄ DIENŲ, 
PAKOL PABAIGSIME VISUS 
LOTUS IŠPARDUOTI, NES

Kliubo 
rugsėjo 

8142 So. 
Haslted St. Visi nariai privalo da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų — 
užbaigimas būdavot! Auditorijų. Po 
susirinkimo visi važiuosime j Audi
torijos naudai rengiamą pikniką.

— Rašt. S. Kuneviėiu.

VIETOJ sutrinkimas įvyks nedėlioj,
7 m, 1 v. p., Mildos svet., S

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
droves direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesinis susirinkimas atsibus 8 rug
sėjo Keistučio spulkos name, 840 W. i 
33 g., Chicago, 1)1., ligiai kaip 7:30 v. 
vak. esate kviečiami visi atsilankyti, 
nes yra svarbus susirinkimas, nes 
Auditorijai stogas yra dedamas. t

Jankauakak— Bendroves sek r. A.

KAMBARYS ant rendos dėl 
vieno arba dviejų vaikinų su ar 
be valgio. Elektriką, maudynės. 
Ateišaukitę:

4422 So. Artesian Avė.
, 1 fl. front

JAU LIKO TIK KELETAS LO-

LSS. VIII Rajųno konferencija 
jvyks rugsėjo 21 d., 11 vai. .dieną, 
Naujienų naihe. (

Visos. LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatus, kaipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai i Rajoną, tai užsi- 
mokėkit.

— A. Vills, LSS. VIII Raj. seki

Eglė Žalčių Karalienė 
įvyks subatoje rugsėjo 6 
vak. Viri lošėjai malonėkite 
rinkti laiku į Liuosybės svetainę, 1822 
Wabansia Avė. — Komitetas.
—T--------- ------------- - ------ - ---------------------------—-

repeticijos 
<1., 7:30 vai.

SUK

Advokato Jurgelionio 
vidurmiestyje randasi tame pa
čiame name, kur Uiti du garsus 
lietuvių advokatai turi savo ofi
sus, būtent: adv. K. Gugis ir 
adv. Waitches- Jie trys, manoma, 
mokės sugyventi kaip brolis su 
broliu ir svarbiuose reikaluose 
padėti kits kitam. Tiesa pasa
kius lietuviai advokatai turėtų 
užmegsti tarp savęs drauginges- 
nius ryšius ir pasirūpinti’ paim
ti į savo rankas visus lietuvių 
reikalus. Tas butų didžiai nau
dinga netik jiems, o ir visiems 
lietuviams.

Laimingo pasisekimo advoka- 
esančios ir bu- tui Jurgelioniui ir visiems toš 

Jurgelionio gali profesijos žmonėms!
— Reporteris.

TŲ NEPARDUOTŲ
MINĖTI LOTAI RANDASI

LABAI GRAŽIOJ VIETOJ, TIK/ ‘ • •v
2 BLOKAI NUO DIDELĖS IR 
GRAŽIOS MAROlIETTE PAR- 
KĖS. VISI DIDELI LOTAI PO

. I 1 ,•• j. ‘ f < •
30x125 PĖDŲ. PRIVAŽIAVI
MAS LABAI GERAS IŠ VI
SUR. ŠIMTAI LIETUVIŲ ŠEI
MYNŲ TURI SAVO GRAŽIUS 
NAMUS TOJ APIELINKĖJ IR 
TŪKSTANČIAI YRA, KURIE. 
NORI ĮSIGYTI NUOSAVYBĖS 
(PRAPERTES) ŠITOJ VIETOJ

PER ŠITĄ IŠBAIGIMĄ PAR
DAVIMO BUS PARDUODAMA

Tautiškos Parapijos visuotinas ir 
labai svarbus susirinkimas - įvyksta 
ateinančią subatą, rugsėjo 6, d,’, 7 vai: 
vakare Bažnytinėje svetainėje, prie 
35 ir Union gatvių'. Bus renkama 
parapijos darbuotdjai ir kiti Komite
tai. Visus parapijos narius ir para
pijai simpatizuojančius lietuvius kvie
čia ' gausįai atsilaikyti. — Valdyba 
•H. J , i .

ŠLA. !226 : Kp. sųsirinkirtias įvyks 
sekmadieny, rugsėjo 7. d., 2-v. p. p-,. 
I?iū6pybėš svet., .1822 Wabansia Avę. 
Visi nariai privalo atsilankyti;. i 
’ ; , : '—'.Valdyba

ASMENŲ JIESKOJIMAL
P A J. IEŠKAU draugo Antano 

tainio, kuris 6 metai atgal gyveno 
Red Lbdge, Mont. ir' Jono Kūgio, ku
ris keli metai atgal gyveno Souix 
Iowa. Prašau atsišaukti ant 
adreso.

RUIMAS rendai vaikinui, me
rginai ar ženotai porai, vietą 
švari, ruimas didelis ir šviesus, 
3 lubos- c *

3029 Šo. Union Avenue' 
" d t J ( '•> ’• -

šio

PAUL JANKAUSKAS 
6482 Iroųuais Avė., 

Detroit, Mieli.

RENDAI ruimas vyrui švie
sus ir patogi vieta gyvenimui, 3 
lubos.

Atsišaukite ■
3253 So. Halsted §,tr.

APSIVEŪIMAI

vadinas “Western Open” arba 
“Profesional-Amateur Meet”. 

.. .(Lošimas tęsis per tris dienas ir.
šiand>e 2 vai. pp. prasuk di-(šia|)die jau ,paskutinS diena. Lo. 

dėlės metines pohcijos rungty- taj vadinama ..Medal>, t 
nes, kuriose da yvaus virš 1,200 7 , du()l) h. d mažiausia 
pohcistų. Rungtynės bus nauja- kirčj skait is čam ionu Ame. 
me Stadiuine, Grant parke, kuri riVnc 91 #vr\ IC i n i n lz 11 
šiandie ir oficialiniai atidarys- 
Tą didelį Stadiumą budavojo 
miestas ir 
900,000. Pats mayoras Dever ir 
policijos viršininkas Collins da
lyvaus Stadiumo atidaryme.

Visas policijos rungtynių pie
nas eis sušelpimui našlių ir naš
laičių žuvusių einant savo parei
gas policistų.

šiandie policijos rungtynės

rikos. Dalyvauja 216 golfininkų, 
lošia poromis. Pradeda nuo 8

LOTAI PIGIAU NEGU Už PU
SĘ KAINOS TIK PO $400. $10. 
ĮMOKĖTI IR PO $5. ANT MĖ
NESIO. TIK DABAR TURITE 
PROGĄ SU DEŠIMT DOLE
RIŲ (10.00) ĮGYTI GREIT AU
GANTI turtA.

nokintieji Pasinaudot 
VIRŠ MINĖTA PROGA, TAI 
TURITE GREIMAI ATSIŠAU
KTI, NES TASl PASIŪLYMAS 
BUS TIK PER KĖLĖS DIE
NAS.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
extra mėnesinį susirinkimą subatoj', 6 
(1. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, Jono Ma- 
želausko svetainėj, 3269 So, Union 
Avė. Nariai malonėsite visi pribūti 
į šitą extra susirinkimą, nes turim 
daug svarbių reikalų, taipgi bus svar- 
stimas pjirkimo Chicagos Lietuvių 
Auditorium Šerų ar Gold Bonds; tai 
yra piniginis svarstymas, kut privalo 
bųti visi draugai, kad paskui neru- 
gtumėt, jog be jūsų nttfarta.

• — Rašt. Demereckis.

Kensington. — Lietuvių Bendrove 
rengia draugišką išvažiavimą, į Wild- 
wood miškus ant 127tos gatvės iv 
Calumet upės, nedėlioj, rugsėjo 7 d. 
Trokai pradės vežti kaip 10 vai. ryte 
nūo krautuves 315 Kensington. Va* 
žiavimas visiems už dyką. Draugai 
ątsiląnkykite laiku, kad išvengus di
delio susigrūdimo. — Momisija.

PĄjlEšKAU merginos dėl apsive- 
dimo nuo 19 metų iki 32 metų, be 
skirtumo tikėjimo. t Ąš .vaikinas 86 
metų,-turiu savo nahią $15,000 ir 
fornišius, vienas .'gyvenu, Merginos 
arba našles ji nepraleiskite šitęs pro
gos. Atsiųskit paveikslą. Laišku su
teiksi ’daugiau žinių. Mikė J. Kas- 
troMčki, Box 1, 2402 — 5th Avė., 
South Milwaukee, Wis.

RENDAI ruimas i vaikinui, mer
ginai ar žatfptfai porai. Turim ir 
garądžių^ .Ruimas su visais paran- 
kuniais, “furnace heat.’? Randasi 
South Sidėj.

Kreipkitės:
5751 So. Carpenter St.

■pt
p

2402 — 5th Avė.,

įieško partneriu

? . .. . J rval. iš ryto ir traukiasi iki sute-; kainavo jis apie $5,-1

Persekios automobilistus

Kapt. Hogan, kuris prižiūri 
judėjimą vidurmiesty, įsakė 
areštuoti visus automobilistus, 
kurie nors kiek peržengia viso
kius policijos patvarkymus-

Lietuviuose randasi taipgi 
apie suvirš 200 golfininkų, to
dėl patartina atlankyti šitą tur- 
nirą ir pamatyti geriausius gol- 
fininkus periant kailį vienas ki
tam. Nėra abejones, kad 
daug galima pasimokyti nuo jų 
kaip vartoti mešį ir araiverį 
Jackson parke, čia netoli nuva
žiuoti. Publikos čia dalyvauja 
apie 25,.000 kasdie.

— Golfininkas.

Lietuviu Rateliuose
Teis m y klerkų piknikas

Municipalinių teismų klerkų 
savyšalpos draugija rengia sa
vo didelį pikniką šiandie, Kol-

Brighfon Park

RENDAI ruimas vienam arba 
dviem vyram. Ruimas švarus ir 
gerai užlaikomas. Geistina, kad ir 
vyrai butų gentlemonai.

6515 So. Tahnon Avė. 
Antros lubos.

809 W. 694h St. Tel. Normai 
4400.—4401

Pranešimai. . *

Kas, ką, kur, kaip ir 
kadą rengia, veikia 

ar kviečia.

Park Blvd. ir Narragansett Av.

ersiskyrė su Šiuo pasauliu 
9:30 vai. vaka- 
aiužiaus. Tu-

rugsojo 4. 1924 
re. 33 metų 
tėjo restauraną, 1947 So. Hal
sted St. Iš Lietuvos paėjo Se
dos parapijos, Reikalnių kai
mo, Mažeikių apskričio. Lie- 
tuloj liko brolis Bronislovas- 
Laidotuvės bus panedėly, rug
sėjo 8. 1924, 2 vai 
iš namų 
Tautiškas 
kviečiame
ir pažystamus dalyvauti lai
dotuvėse.

2019 \V 
kapines, 
gimines

po pietų, 
23 St. i 
širdingai 
draugus

Lieka nuliūdęs pusbrolis 
Jonas Krūmas.

Laidotuvėse patarnauja S. 
M. Skudas, 1911 Canalport 
Avė. Tel. Roosevelt 7532.

Ateities žiedo valdyba jau ta 
riasi šaukti visus vaikus ir mer

ze’s Electric parke, prie Irving gaites |avintis dainy_ Kad tin.
kamiau tai atlikus, ji žada krei; 
ptis prie visų Brighton Park 
organizacijų prisidėti prie lavi
nimo vaikučių.

Girdėjau, kad mokytojauti 
_____  .apsiėmė p-lė St- Staniuliutė. Tai 

, IZ1. .___ , . ... i gerai. Vaikai jau klausinėja ka-Calumet Kliube dabar losiąj .... . ,r. . , . . da prasidės damaviimo pamo-golfą genaus! golfinmkai sava- Taį ejbg va|d ba 
ziavę is visų Jungtinių Valstijų.' - --
Tą turnirą duoda “Western Golf
Association” ir užtai lošimas

Golfas. — Amerikos geriausi 
golfininkai Chicagoje.

— Sagutis.

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

NAUJIENŲ SPULKĄ,
z 1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Draugystė šv. Kazimiero Kar. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 7 d. 
Mildos svet., 1 vai. po pietų. Visi na
riai malonėkite susirinkti pažiūrėti 
laiku, nes bus svarstoma daug daly
kų. Taipjau Auditorium reikalai. 
Draugystė rehgia balių lapkričio 23 d. 
Visų narių yra reikalas paimti tikie- 
t6s pal’daVfnėtt?’'• '— Valdyba.

' • ■ • ; <
N

North Side. — Vaikų Draugija “Bi
jūnėlis” nedėlioję, rugsėjo 7 d., 10 v. 
ryte atsidarys mokyklėlės pamokos, 
Liūosybės salėjė, 1822 Wabansja A v.

Visi tėvai, kurie geidžiate, kad vai
kai pramoktų kalbos ir dainų, malo
nėkite atvesti savo vaikus.

— Komisija.

REIKIA biznio partnerio, n^ 
reikia investuoti piyųgi# ‘tokio 
kuris turi btyničU 'patyrimą ir 
nori tyašyęsti visą savo laiką, 
kur jfe bus gerai apdovanotas. 
Turi kalbėti angliškai, prižiūrė
ti vyrus. Tiktai tokie, kurie pa
sitiki savimi, tegul atsi
šaukia, bet ne kitokį- Atsišauki
te panedėly nuo 11 ryto iki 5 
vai. vakare.

Theodore E. Brown
2610 So. Spaulding Avė.

IVAIgyS SKELBIMAI
PAGRAŽTNAM NAMUS

Ar Ta mis tai yra reikalas savo na- 
m-ą — maliayoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popięruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą -u. pirma negu 
duosi kitam virš pąžjdnėtą darbą, at
siklauskite kainčs pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 ,So. Ralsted StM 

Tel. Yards 7282.

IŠRENDAYOJIMUI

Cicero. — SLA. 194 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
rugsėjo 7 d., 1 vai. po pietų, 1447 S.
49 Avė. — Valdyba.

Town of Lake. — ViekšnieČių kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, rugsėjo 7 d., 2 vai. po pįetų, 
Davis Scj. park svet., prie 45 ir So. 
Paulina g. Afisi nariai yra kviečiami 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti.

—Rašt. L. Nemunis.

Roseland. — DLK. Vytauto drau
gijos No. 2, mėnesinis susirinkimas 
atsibus nedėlioję, rugsėjo 7 ji., 2:20 
v. 0o pietų, paprastoj svetainėj. Pa
geidaujami visi nariai, nes yra rei
kalas aptart kas link baliaus, kuris at
sibus spalio 5 d. š. m. Strumilos sve.

— Sekr. P. Grigula.

Birutės valdybos susirinkimas 
Įvyks panedėlyje, rugsėjo 8 d., 
Raymond Chapel svetainėj, lygiai 
8 vai. vakarę. Visi valdybos na
riai ir rėmėjų atstovai yra kvie
čiami atsilankyti i posėdi.

Rast. S. Krasauckas.

RENDON krautuve prie 5415 
S. Kedzie Avė. Arcola apšildo
mas, moderniškas. Gera vieta 
dėl aptiekus, čeyerykų krautu
vės, automobilių įrankių arba 
saldainių. Krautuvę visuomet 
galite apžiūrėti nuo 2:30 iki 5 
vakare. Duosiu gerų lysą atsa
kantiems žmonėms.

3600 W. Roosevelt Rd. 
Room 212

Tel. Nevada 4622

NAUJAS namas rendai, 6 
ruimų flatas, pečiu šildomas, 
elektra, maudynės. Kreipkitės 

M. Gustas
6928 So. Talman Avė
Tel. Repub’lic 6559

ANT RENDOS kumpinis 
storas, naujas frontas, randa- 

ant Halsted ir 32-ros gatvių, 
s 
A Grigas & Co.

3114 So. Halsted S t.

si

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 

34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunnc 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

z
3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengimą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Arinitage 6193

JEI KAM reikėtų pagražinti na
mus, kaip tai: pentit, vanišiuot, po- 
pieruot. Taipgi visokius darbus at
lieku pirmos klesos už jūsų pačių 
pasiūlymą. Esu patyręs tame dar
be 8 metus. Galiu atlikti augščiau- 
sios klesos darbą.

Atsišaukit tuojaus.
3210 So. Halsted St.

Box 68

ĮIEŠKO DARBO
NORIU gauti darbą už pagelbi- 

ninką į bučernv- Turiu patyrimą.
Atsišaukit į

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Box 547

Cicero

' Jaunoji Birutė; , šiuomi pranešu 
visiems ir visoms,kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Męldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ii- bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

• • __■
Vaidilų Gedimino Kalno sargai ren

kasi pietuose subatoj rugsėjo 6 d.
— Kirvis.

Lietuviu Amerikos Politikos Kliu- 
bo ant North Sidės mėnesinis su
sirinkimas jvyks rugsėjo 8 d., 8 v. 
vak., šv. Mikolo parapijos svetai
nėj, 1644 Wabahsia avė. Nariai 
malonėkite būti laiku, turini svar
bių reikalų. —-Valdyba.

Roseland. — SLA 139 kp. mėne
sinis susirinkimas atsibus subato- 
je, rugsėjo 6 d., Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan avė., 
antros lubos, 7:30 vai. vak. .Atei
kite visi, nes reikės rinkti delega
tų į 2 apskr. Susirinkimą.

Valdyba.

Antanas Lingė apsivedė.

1 Subatoj, rugp. 29 apsivedė ci- 
ceriečiams gerai žinomas Anta
nas Lingė su p-le Branislava 
Šurvi|iute iš N. Chicago, III. 
Branislava yra jauna, graži ir 
rimta mergina. Nebereikalo An
tano ’ buvusieji vienmečiai drau
gai’jam labai pavydi. Apie An
taną Linkę nėra kas nė sakyt, 
jį cicerieČiai labai gerai žino, 
laukime., jiems laimingo šeimy-

Visi porinti gauti “Naujienas” 
kiekviena dieną, anksti is ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”,.“Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu: antrašu ar
ba prisuokite reikalavimą telefonu: 
Boule^arJ 96^3.

'__ .Ji____
Brighton Park. — Lietuvių Keitu-

Vaikų draugijėles Bijūnėlio su
sirinkimas jvyks pirmadieny, rug
sėjo 8 diena, 7:30 v. vųk., Liuosy- 
bčs svetainėj, 1822 Wabansia Avė. 
Visi nariai prašomi ateiti paskir
tu laiku. Yra daug svarbių reika
lų. —'Valdyba.

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šiahdie kai 8 vai. vakaro, Liuosy- 
bės salęj, 1822 Wabmisia Avė, Svar
bių reikalų dėlei' vist nariai pra
šomi laiku susirinkti. •

J. Lapaitis, rašt.

•Atgimdęs Rietuvių 
ir Moterų susifinki- 

1 vai. po

RENDON 5 kambarių flatas. 
su garadžiumi.

Labai pigiai.
* Atsišaukite

3134 So- Emerald Avenue

IEŠKAU darbo j pekarnę prie 
kepimo duonos už antrarankį.. 
Moku gerai dirbti ir prie keksų- 
Kreipkitės. Duonkepis

701 West, 31 Str.

RENDAI 2 fintai poi 4 kamba
rius ant Jjįridgeporto. Ruimai 
ri gyvenimui. Renda pigi.

Kreipkitės prie savininko. 
Mrs. Radavičienė 

. 5252 So. Artesian Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
GRAŽUS, didelis frontinis 

kambarys rendon, dėl vieno ar
ba dviejų vyrų.

Pilone Victory 085'4
2931 Emerald Avė. 3 floor

ge-

PAJIEŠKAU darbo j bučernę; 
esu dirbęs 1 metus, bet tuom tar
pu pradėčiau dirbti už visai ma
žą algą. Taipgi galiu vristatyfi ge
rus paliudymus iš pirmesnių darb
davių. Jei kam busiu tinkamas, lai 
malonėkit atsiliept tuojaus.

3210 So. Halsted St. 
Hox (iŠ #

—

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Draugystės
Tautės ^Yyrų ir ...__ _

čio Pašj Kliubo nariai, kurie turit pa- Inas įvyks rugsėjo 7 d.
ėmė tikietus buvusioio nikdlko.’m-alo- Tautiškos bažnyčios svet., rys, vienam

So. Union avė. Visi nariai gaąųr šildomas, 
1110- vafgm.

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgię/$8.00 į'/riavaitj su 
valgiu. >

PETER (MUEIKO, 
1606 So. ridlsted St.

REIKALINGA senyva mote
ris prižiūrėjimui 2 metu vai
ko. Valgis, guolis ir atlygiui- 
1ŪRS;

3417 Wallace St., 2nd fl.
St. Kivilis f

11 -» ■ 1 u 'n ■- ... •

Zlėmę tikietus buvusiojo pikniko,’ nvalo- pietų, 
nisko gyvenimo ir kad JTe ir to- , nokite sugrąžinti neparduotuosius,^r 3501 So. Union avė. Visi
liaus nepaliautų veikę visuome-! pinigus ant susirinkimo, kuris įvjĮks malonėkite r atsinešti senas

, 1 rugsėjo 7 d-, McKįnley Park sve. I kesčių knygutes^ nes bus duoda-
neje- —Svetys. , > j __ Komisija. ma naujos. Kvįečia Valdyba.

RENDON vienas didelis kamba- 
ar dviem vaikinam; 

su valgiu ar be

j. kesčių knygutes - Klauskite Housekeeper 
Tel. Stevart 8819

REIKIA M()TERU ";.
Vedusių arba nevedusių

I arpe 25 ir 35 metų

.Gabių ii- energingų kaipo virši- 
ninlių didelioje organizacijoje pa
gelbėti pasikalbėjimuose, lietuviai 
kostuiiieriai. Jei gaTIti tai atlikti, 
atsišaukite panedėly nuo 11 ryto 
iki 5 vakare.

2610 S. Spaulding Avė.
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1523 N. Ashland Avė,
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ir Lietuvių Kai 
ygvedystės Ste

$45, gyve- 
bargcnas,

apielinkėj, 
pagyveni- 
priimsiu j 
pigiai.

2009 Montrose St 
Netoli Robey

NAMA
5822 So.

2 aukštų medinis namas Sto
ras ir du flatai, elektra, vanos, 
mainys ant dviejų flatų mūrinio 
namo* klausk C- Zekas.

storą ar į ko 
pigiai paroko 
namą.
Dar gi s

2 storai galima atidaryti 
tuojaus bile kokį biznį, la
bai pigiai parsiduoda, tai 
gausit tikrą bargeną.

Kreipkitės tuojaus 
ROZENSKI LEMONT

MT. GREENWOOD 
BARGENAIKAMPINIS naujas 

MURO NAMAS

Už $250 nupirksite mano pui 
kų $650 vertes grojiklį 
vartotas 
arba išmokėjimu 
tuojau..

1722 So. Ashland Av- 1 floor

PARDAVIMUI 
rinson 
1922 metų atrodo kaip nauja 
mainysiu 
namo.

reikalauja vyrų ir moterų 
pilno arba dailės laiko

Ketvirtas—Mes duodame spe
ciali kursą visai dykai, taip, kad 
jus galite greitai suprasti musų 
biznį.

pianą, 
tik 3 mėnesius. Cash 

Atsišaukite

PARSIDUODA namas, arba 
mainysiu ant bučernes ar gro- 
sernės. Namas randasi 3562 S. 
Halsted St. Kreipkitės prie sa
vininko,

PARDAVIMUI pieninin 
kystės biznis. Puikus biz
nis, geroje apielinkėje. Cash

Atsišaukite
2919 So. Union Avė.

6 flatai po 5 kambarius 4 ka
rams garage steam heat, renda 
$580 i mėnesį mainys ant ma
žesnio namo, klausk C. Zekas.

PARDAVIMUI restauranaš 
prieinamą kainą, labai ne
vietoj. Priežastį pardavi- 

patirsite ant vietos.
C. & A. Restaurant 

3711 S. Kedzie Avė.

Košis
548 W. 32nd St

Chas Zekas, 
4454 Sp. Western Avė

REIKALINGAS siuvėjas prie 
abelno kostumeriško darbo

Atsišaukite
S. Alekno

2537 West 63 Str.

PARDAVIMUI 
flatų namas, 
mais 
ša $100 į mėnesį 
pas savininką.'

5252 S. Artesian Avė

PARDAVIMUI Restauracija geroje 
biznio vietoje — randasi ant didelio 
kelio prie naujai statomo teatro. No
rintis pirkti pasiskubinkite, nes da
bar didelis bargenas.

Atsišaukite
6343 So. Westera Avė.

DELIKATESEN ir grosernės įren
gimai, viskas pilnai, naujos mados. 
Yra mėsos kapotuvas, registeris, 
computing svarstyklės ir t. t. Daug 
Šviežio stako, pardavimui jūsų pa
čių kaina, mums reikia persikraus-

PUIKUS NAUJAS 4 FL. NAMAS 
4-5 kam-braių flatas, 4 karų mūri 

nis garadžius, rendos $4,000, pastaty 
tas vėliausios mados, lietuvių koloni 
joj, kaina $34,000, cash $15000. Pasi 
simatykit su savininku

G. J. SCHREIER, ' 
6444 S. Rockwell St. 

Prospect 6238

REIKALINGAS 1 darbininkas 
į storą dirbti, prie paprasto dar
bo. Kreipkitės.

, Mrs. Radavičienė
5252 S- Artesian Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
visokių tautrj apgyvento.) 
lysas 4 metams, 4 ruimai 
mui arba kas norit pusę, 
partnerius. Pirksite gana

Atsišaukite 
821 W. 34 St:

PARSIDUODA dažų krautuvė 
(Paint Store). Biznis 16 metų senu
mo, gerai išdirbta, Lietuvių apgyven
ta vieta. Noriu parduoti greit, todėl 
parduosiu pigiai.

2237 W. 22 St., Chicago.
Phone Canal 4101

Murini» naujas bizniavas na
mas Storas ir 3 flatai. Kaina 
$16500. Priimsiu lotą ant pirmo 
įmokėjimo.

UNITED LAND and INVEST 
MENT COMPANY 

4454 So. Western Avenue

Trečias—Geros įplaukos. Mes 
turime žmones dirbančius pas 
mus kurie uždirba labai geias 
algas.

FARM A pardavimui labai pigiai ar
ba mainysiu ant biznio, Šerų arba ant 
kitko. Farma labai gera, prie pat 
miesto ir kelio, yra visi budinkai ir 
visa kas tik reikalinga prie farmos.

5925 So. Bishop St.
Prospect 5173

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, pardavimo priežastis 
— liga. Parduosiu pigiai.

818 W. 18 St.

GROSERNE, delikatesen ir 
ice cream biznis pardavimui 
netoli dirbtuvių, su visais fix- 
turės, kaina $1400.

4324 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė kampinė, karai eina iš 
abiejų pusių. Kreipkitės tuojau 
gausit bargeną.

J. VALENČIUS, 
1338 XV. 59th St.

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

6444 So. Union Avė.,
1 fl.

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nis bungalow, cementinių bloksų pa
matu, aržuožinės grindys ir trimin- 
gai, tile grindys maudynėj, furnace 
šildomas, yra bufetas panel sienos.

Matykite savininką
7115 So. Rockwell St.

NORIU parduoti arba mainyti Wis- 
consine krautuvę,* su namu. Yra visi 
įrengimai ir gyvenimui kambariai., 
kaina $9,000. ’

ANTON VASALLE, 
1205 Wisconsin Avė., 

North Fond Du Lac, Wis.

Parsiduoda arba apsimaino 
mažesnio namo 2 štorų ir flatas. 
mas mūrinis ir gerame stovyje, 

t . ...... • ■
Atsiliepkite

3935 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir pekarnė 
lietuvių apgyventoj kolonijoj — par
duodu už prieinama kainą. Arba rei
kalinga man pusininkas, kuris galėtų 
įnešti nors kiek pinigų j šitą bizni.

AUGUST JURGILAS
658 W. 35 Str.

PARSIDUODA grosernė, kendžių 
cigarų ir visokių smulkmenų ii 
minkštų gėrimų. Labai geras biznis, 
4 gražus kambariai pagyvenimui. 
Renda nebrangi. Turiu greit parduo
ti, nes važiuoju į Lietuva.

732 W. 19 St., 
Tel. Canal 1149

REIKALINGAS berberis 
ti vakarais.

Atsišaukit tuoj.
1818 W 46 St.

LOTAI 30x125 pėdų, labai gražioje 
subdivizijoje, prieš Marųuotte Parką, 
prie 71 St. ir Sacramento Avė. Da
bar yra pravesta gatvekarių linija. 
Yra suros ir apmokėtos, vanduo ir ce
mentiniai šalygatviai.

P. J. O’REILLY,
Didysis ofisas — 4000 W. 63 St. 

Atstovas yra aht tos žemės

2 aukščio murink, naujas na
mas marąuctte manot po 6 kam 
barius, hot v/ater heat mainys 
ant pigesnio arba mažesnio na
mo arba loto. Klausk C. Zekas.

PARDAVIMUI bučernė ii 
grosernė, trokas ir visi įran 
kiai. Biznis išdirbtas per 1( 
metų. Kreipkitės:

Mrs. C. Petrušionis 
3428 Auburn Avė.

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui nu namai ant vieno loto. 
Priekinė mūrinė, 4 flatų su 6 kamba
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, štorminiai langai ir kiti pa
rankamai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Renda 
neša 12^%, kaina $9500.

H. HAJCK, 
733 W. U Place

PARDAVIMUI 
skiepas 
kambarių, elektra, vana, vasari 
nė virtuvė, augŠtas, geras pir 
kinys. 730 W. 19 Place

PARSIDUODA ar mainoma cigarų, 
cigaretų, tabako, ice cream parlor ir 
lengvų užkandžių krautuvė. Pigi 
renda, 4 kambariai pagyvenimui.

Atsišaukite
3633 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3564

EXTRA
Pardavimui Dry Goods Store. Par

siduoda api’ėdalų krautuvė labai pi 
giai. Biznis išdirbtas ir pelningas 
Pamokinsiu biznio, jei reikės.

3159 So. Ha|steu St., 
kampas 32nd St., 

Chicago, III.
Telefonas BuoleVard 9408

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

LOUIS STERN & CO. 
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MAINYT
2 kampiniai lotai, augštos 

kliasos apygardoj, kur buda- 
voja naujus ir brangius bu
di nkus; vakarinėj miesto da
ly; mainysiu į hardware krau
tuvę, į drabužių 
kį kitą biznį ir 
siu, arba į gerą

Dargi s &
726 W. 18 St

Tel. Canal 1603

$1000 PIGIAUS
Negu vertas. Parduodu tik už 
$14,500. Parduodu 2 aukštų mūri n j 
namą garu apšildomą 5 ir 6 kamba
riai, aržuolo medžio baigtas, 2 karų 
garadžius. . Namas randasi netoli 
Iv. Kazimiejo Vienuolyno, arti stryt- 
carių linijos. Agentai teneatsišau- 
cia. Savininkas ant 1 lubų, 6135 S. 
:?ockwell St. Tel. Republic 0170.

Storage House
1646 XV. Madison St.

Piano Lekcijos
Pranešu chicagfcčiams, kad aš duo

du lekcijas ant pijanų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite pas mane. Kaina labai prieina
ma. Del platesnių informacijų kreip
kitės :

RRONISLAVA POŠKAITe,
4446 So. Sawyer Avė., 

Tel. Lafayette 4787

REIKALINGAS automobilius nuo 
dviejų iki penkių pasažierių didu
mo dėl išmainymo ant Stearns 
Knight 7 pasažierių karo. Jei jū
sų karas bus geras, pridėsiu pini-

PARDAVIMUI grosernė ir šiaip 
visokių smulkių daiktų krautuvė. 
Vieta gera, prie dirbtuvių; biznis ge
rai eina, renda pigi. Bus parduota 
už teisingą oasiulymą.

2300 W. 48 PI.
Tel. Lafayette 8360

mūrinis, 4 
su visais įtaisy- 

Kaina $8,700. Rendos ne- 
Kreipkites

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.

DIDELIS BARGTNAS!
Kampinis naujas namas 4 

gyvenimų po 6 kambarius 
su visais naujausios mados 
įtaisymais ir 3 lotai. Vienas 
blokas nuo Parko. Kaina 
tikati $17,400, tai yra tei- 
singas bargenas.

ROZENSKI LEMONT 
& CO.

6312 So. Western Avė.

rius. Galima pirkti s,u bizniu ar be. 
Biznis yra kendžių krautuvė; arti prie 
mokyklos. Šavitpnkas nari parduoti 
greitai.

ONA MARKUNIENĖ
2050 W. 21 St. •

AR NORI GERA DARBA? 
Jei taip, tai bukite bizniterium. 
Parsiduoda labai pigiai bučernė ir 

groseriė, geroj vietoj ir geras biznis, 
išdirbtas per 15 metų. wJei tamstos 
nemokate to darbo mes išmokinsime; 
geram žmogui parduosim^ ant išmo
kėjimo arba priimsime nebrangiai 
automobilių mainais. šičia bile kas 
gali uadaryti gerus pinigus, nes ren
da ląbai pigi, o biznis atsakantis. 
Del platesnių žinių šaukite 

Pullm*an 6570 arba 
rašvkite į Naujienas 
1739 So. Halsted St.

Box 546

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižitirėjimą 
ųs išmoksite j kėlės savaites, kaip 
itlikti didelius darbus. Darbas kol 
ųs mokinsitės o kaip užbaigsite, 
ai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madisnn St.

PARSIDUODA 5 ruimų bungalow 
Hanson parke, du blokai nuo Grand 
Avė. prie Fullerton Avė., furnace ap
šildoma. Naujas, tik užbaigtas, su 
abai mažu įmokėjimu.

Kreipkitės pas savininką
C. B. ČEĘUKAS, 

1648 W. Division St; 
Phone Armitage 1433

IŠSIMAINO
5-kių kambarių nauja mūrinė bun- 

galovv, su keliais lotais, netoli Kazi- 
mierinių kapinių, parankumai vėl.iau- 
sos mados, parduosiu pigiai ar mai
nysiu ant didesnio bizniavo namo, 
loto, bučernčs, automobilio, arba ki
tokio gero biznio, namas turi būt par
duotas arba išmainytas į trumpą 
Ir iką.

IŠSIMAINO 2-jų flatų kampinis 
muro namas, tarpe 8-jų bulvarų, par
duosiu už $12.500 arba priimsiu mai
nais, ka kas turite.

Atsišaukite pas
, FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.;
Phone Lafayette 5107 ,

Specialiai Kursai* Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
‘ " ais išmokėjimaisjįDi-
deTis numarinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

GROJIKLIS PIANAS 
$700 vertes grojiklis pianas bus 
parduotas už

$115
ir $12 storage išlaidų. Yra 73 
muzikos roleliai, benčius ir cabi- 
net. Klauskit Mrs. Santos piano. 

3823 Lincoln Avė. 1 fl.

REIKIA patyrusio bučerio su pi
nigais, prie grosernės, kur galima 
įtaisyti bučernę, kurios nėra 
Gera proga padaryti pinigų.

Kreipkitės:
258 XV. 117 St. 
CHICAGO, ILL.

Visokių moterų ir vyrų aprėdalų 
iš labai svarbios priežasties parduo
siu už pianą teisingą pasiulyjimą, ga
liu dali pinigų palaukti, arba mainy
siu ant na? j, ločo, automobiliaus ar 
ka turit.

Čia yra gera proga įsigyti 
biznio vieta ant žiemos.

Kreipkitės pas savininką
3310 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO 2 flatų mūri
nis namas po o ir 6 kambarius; 
parduosiu arba mainysiu ant na
mo, loto, automobiliaus. bučernčs 
arba kito biznio. Kreipkitės: 

J. LEPO 
722 W. 35th St.

Phone Boulevard 3249 .

MARQUETTE MANOR6 kambarių mūrinė bungalo\y 
apie 1P6 metu senumo, aržuolo tri- 
rningai, su grindimis augštas, karš
tu vandeniu šildoma, sun parloras 
tile vana. kaina $9500, cash $6000 

5936 S. California Avė.
Phone Republic 6226

PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra
kandai, kaip nauji. Didelis barge
nas. Mohair parloro setas, riešuto 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianas, $750, 
vai totas 3 mėn. už $350, kaurai, liam
pos ir. fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 So. Lincoln St.

BRIGHTON PARK
Parsiduoda pigiai murinjs na

mas, 2 fl. po 6 kambarius su vi
sais parankumais, beismentas ce
mentuotas, arti McKinlcy parko, 
arti karų linijos, už $9750. Kam 
reikalingas pigus mainas atsišaukit 

2440 Pershirtg Rd., 1-mas fl.

Atsišaukite panedėly, rugsėjo 
8, nuo 10 iki 12 dieną, Room 
405, 140 So. Dearborn St-, klau
skite Mr. Theodore Kuchinskas 
arba Mr. E. L. Sonderby. Po pie
tų 3210 So. Halsted St- arba te- 
lefonuokite Randolph 4170 arba 
Boulevard 9663

ANT PARDAVIMO muro 
cottage.......... ................

3219 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI, Mt. Grėenwood, 
III., 10840 .Kedzie Avė., 5 kambarių 
cottage. Cementinių bloksų pamatas, 
furnace šildomas, lotas 75x300 pėdų. 
Kaina $5000, pinigais $2000, kitus po 
$35 j mėnesį Atsišaukite prie sa
vininko,

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ ir MOTERŲ

6 NAMAI parsiduoda 2 karų gara
džius, elektra, gasas, toiletai, rendos 
$4350 j metus. Parduosih\Ų’ atski
rai, gausit bargeną. Kreipkit€Slpas 
savininką, 2 lubos

M. DOULEY,
4201 Normai Avė.

2 AUGŠTŲ medinis namas, 
6-6 kambarių, su 2 lotais, yra 
elektra, vanos, kaina $7,000. 
Pasimatykit su savininku.

2025 XV. Ohio St.

BARGENAS!
Parsiduoda naujas medinis 6 kam

barių bungalow su cemento aukštu 
beizmantu ir trepai iš vidaus į viršr 
ir apačioj, su uždarytais užpakali
niais porčiais. Kieto medžio užbaigi
mai. Ix>tas 30x126% iš vienos pu
ses nebus arčiausio namo kaip 2( 
pėdų ir iš antros puses 6 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. Greenwood, III.

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir 'tažybos.
3301 So. Halsted St., Chicage. 
(kampa* 88-čios gat., 2-ros lubos)

Pirmas—Tikrą progą propor 
cijoj išgalės. automobilius “Ap- 

8 cilinderių, 7 pasažierių, 
arba 

ant grosemės iv nedidėto 
Perkanti gaus didelį burgė

tu; i būti parduota greitai.
Tel. Bculevaid 4485, 
3210 So. Halsted St. 

Box 144

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
BRIDGEPORTE

Skubiai parsiduoda 2 po 5 kam
barius medinis namas ir vieno ka
ro garadžius ant Union ir 35-tos 
gatvės; viskas gerame stovyje, ren
dos neša $50 j mėnesį, tik už 
$3900. Kas pirmesnis, tas laimės.

Atsišaukite pas’ įgaliotini
K. J. Machiukas

• 5616 So. Troy Street •
Tel. Prospect 6920

EXTRA!
PARSIDUODA 5 kambarių medi

nis narnas 1% aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam 
tomobiliui. Atskyrus lotas prie 
mo. Parduosiu pigiai.

VLADAS JANKAUSKAS 
6185 W. Giddings St

PARDAVIMUI 6 ruimų rakandai: 
daining ruimo setas, frontruimio 
setas. Visi daiktai geri; gausit bar
geną, nes aš viena moteris likusi, 
rakandai man nereikalingi. Galit 
ir ruimą renduoti. Matyt galima 
nuo 6 iki 11 v. vak., - lubos. 

2723 Emerald Avė.
Tel. Vįctory 8246

REIKALINGAS apisenis darbinin
kas prie Hotelio, kuris turi patyrimą 
pataisyti lovas ir grindis plauti. To
kie turi atsišaukti, kurie negeria 
munšaino. Valgis ir kambarys už- 
dyką.

Atsišaukite po num.
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, se
na įstaiga, prie karų linijos, 5 
metų lysas, rendos 
nimui kambariai, 
nereikia agentų.

2862 W. 38

PARDAVIMUI mūrinis namas. ! 
kambariu; beismentas, elektra 
maudynės. Gana geras namukas 
Arba mainysiu ant grosernės.

Kreipkitės t
3217 Lowe Avė.

NAUJAS, 2 flatų namas, North 
Side, karšty vandeniu šildomas, po 5 
kambarius, su sun parlorais ir mie
gojimui porčiais, netoli Western ir 
Petersęn Avė., prieinama kaina.

Phone: Sunnyside 8980.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
ant Bridgeporto, 2 augštų Storas-ir 
4 pagyvenimai po 4 kambarius, 
yra elektra, skiepas ir stogas, ren
dos į mėnesį $115, kaina $8500, 
cash $4000. Savininkas iš užpaka
lio ant 1 lubų.

3123 S. Emerald Avė.

Už $150 jus nupirksite mano 
$600 vertės grojiklį pianą, 100 ro- 
lelių ir cabinet benčių. Atsišaukite 
šiandien %arba nedėlioj iki 4 vai. 
po pietų,

TURIU AUTOMOBILIŲ Hayn<s 
touring, 1922 m., visas kaip nau
jas ir visai nauji tairai; kaina 
$475; antras — Laxington, 1919 
tn. su California “top”, visas nau
jai perdibtas. Taip geras, kaip kad 
naujas buvo, visi veik visai nauji 
tairai, kaina bu dideliais nuosto
liais $175. Vieną iš jų turiu būti
nai parduoti ,arba mainysiu ant na
mo, loto ar biznio.
6925 S California Avė., 1 lubos

PARSIDUODA labai gera bučer
nė ir grosernė iš priežasties ligos. 
Randasi visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Lysas ilgas, pigi renda, ge
ri ruimai pagyvenimui. Kas nu
pirks, tas bus užganėdintas. Kreip
kitės į Naujienas

Box 548

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 karą. 
Lengvais išmokėjimais. Atsišaukite 
nedėlioj. Tel. Boulevard 4759, 3529 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, notion 
ir ice creartio parloras, 4 gyveni
mui kambariai ir vana, pigi ren
da, krautuvė ant kampo, skersai 
kelio didelė publiška mokykla. 
Daromas geras cash biznis, krau
tuvė verta virš $2000, už $1000.

3856 S. Sacramento Avė.

2 augštų ir 
žiūrinis namas, 6-6

OUTH XVEST SIDE 
jany / ve.; bloko nuo 
karų an'j^s

Netoli Marųc.ctto Mator, nesenai už
baigtas, gražus, 6 kambarių mūrinis 
bungalow, visi dideli kambariai, sun 
parloras, karštu vandeniu šildomas, 
aržuolo trimingai visame name, vė
liausios mados apšvietin j įrengimai, 
ugnavietė, knygynas, bufetas, paneli 
sienos valgomojo kambario, 5 pėdų 
tile siena maudynėj, vėliausios mados 
įtaisymai, įmuritas ice box, išlauko 
įdedamas ledas. Su stiklais ir siete
liais miegamieji porčiai, augštds viš- 
kus, su grindimis, cementinis skiepas, 
landrės lovys, vieta dėl vaisių skie
pe, 30x125 lotas, aptvertas, yra visi 
įtaisymai ir apmokėti. Geriausis ma- 
teriolas 1r padirbimas, vertas $12,000, 
reikia pinigų, turiu parduoti dabar už 
$10,000, $4,000 įmokėti, kitus po $65 j 
mėnesį, įskaitant visą nuošimtį. Pa
žiūrėkite tuojau. Savininkas ant pa
reikalavimo visą dieną.

Pardavimui medinis 5 kambarių na
mas su 2 lotais 30x125, nauja tvora, 
naujas didelis vištininkas ir kitokios 
reikalingos šantis, 3 blokai nuo Hal
sted karų, blokas nuo 111 St. Gali
ma laikyti visokių gyduolių, kaina 
$3,300, tiktai $500 įnešti, likusius 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit' 
greitai nes savininkas apleidžia mie
stą. Turiu ir kitokių visokios rųšies 
namų Pardavimui Mt. Greenwood pi
giai ir lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės nedėliomis iki 1 vai. po 
pietų, subatoj visą dieną.

J. SKINDERIS, 
808 W. 33rd PI. 
arti Halsted St.

AR IEŠKAI DARBO?
Visi žino jog Taxi Drivers už

dirba nuo $15.00 iki $35.00 į die 
ną jrryno pelno. Jeigu nori nau
dotis šia proga, tai įsigyk be
veik naują Taxi Cab vertč^ 
$3,000 pusdykiai už $600-00, nes 
turiu apleisti Chicagą.

Ateik ir persitinkrlnk ypatiš- 
kai. Subatoj per dienų ir 
dėlioj iki 2 vai. po pietų.

2923 S- Emerald Avė.
Chicago, III.

REIKIA bekerio, kad mokė
tų juodą ir baltą duoną

Kreipkitės:
1637 W. 13 Avė.

GARY, IND.

Antras—Atsakantis sočiai is 
ir biznio stovis.

6 KAMB. bungalow, 4 lotai ext- 
ra, vanduo, beismentas, garadžius 
dėl vieno karo, pusė bloko nuo 
mokyklos, vienas blokas nuo Ar
cher karų linijos. Karvė, vištos ir 
kitokį paukščiai; labai puiki vie
ta dėl gyvėnimo, medeliais apso
dinta, kaina $4750 ant išmokėjimo. 
Turim lotų ir žemės už mažą kai
ną ir ant lengvų išmokėjimų, kur 
galima už trumpą laiką dubilta- 
vus pinigus uždirbti. Statoma na
mus su mažu įmokėjimu. Kas rei
kalaujat, meldžiu atsišaukti, 
tykit A. Markų.

tf. N. ZEWERT & CO. 
Branch Office 5882 Archer 

ir Central Avė.

PARDAVIMUI 3 kambariu cot
tage. S. W. kampas Archer ir Nevv 
England Avė. Pamatykit Jį. Pada
rykit pasiūlymą. Paimsime gerą 
automobilių kaipo dalį įmokėjimo.

HARPER
532 E. 61 St.

Tel. Fairfax 1844

PARSIDUODA kendžių, cigarų, ci
garetų ir visokių smulkių daikti} krau
tuvė. Lysas ilgas. Renda pigi. 
Kambariai gyvenimui. Nupirksit 
pigiai iš priežasties partnerių nesu
tikimo.

3528 So. Halsted St.

2 FLATŲ mūrinis namas uo 6—6 
kambarius, su visais įtaisymais, 
garadžius, kaina $7,900; nupirksit 
su mažu įmokėjimu.

G. P. Suromskis and Co.
•3352 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641 
CHICAGO, ILL.

NUPIGINTI NAMAI
2 FLA'l’Ų, 4 ir 4 kamb. medinis 

namas, netoli bulvaro ir karų li
nijos. kaina $4250, įmokėt $750.

2 FLATŲ, 4 ir 4 kamb., cemen
tinis pamatas ir stogas, 5 metų se
numo, geroj vietoj ant Brighton 
Park. Kaina $5500, įmokėt $1500, 
kitus lengvais išmokėjimais. Taip
gi turime daug gerų kampų dėl 
gas stations, farmų, bizniavų lo
tų ir praperčių. Atdaras ąedėlio- 
mis nuo 9 vai, ryto.

J. N. Zewert & Gompany
4377 ARCHER AVĖ.

Main .Office: S. XV. co'rner Archer 
& Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 durimis Fordas 
Važinėtas tik 2 mėnesiu. Reikia 
inešti $300 ir kitus ant lengvo išmo- 
kesčio. Priežastis paradvimo — ap
leidžiu miestą.

Naujienos
3210 «o. Halsted St., 

Box No. 146

NORIU parduoti« arba mai 
nyti ant namo bekernę. Biz 
nis geras, parduosiu pigiai.

1637 W. 13 Avė. 
GARY, IND.

' BRIGHTON PARK
BARGENAI .

2 augštų, mūrinis, 2-5 kambarių 
flatai, moderniški, 33 pėdė lotas, ga
ru šildomas.' €191)00
Bargenas I wUUU

2 augštų, framę, 2-4 kambarių fla
tas. Ekstra 
bargenas *

4 kambarhj cottage 
tu. Didelis 
bargenas 1/ ’"

2 augštų mbdiAis, 
matu, su garadžiumi. 
Ekstra kaina !lb;-

Musų ofisas a?tdards nedėlioj 
10 iki 4 vai. po pietų.

KOZLGWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė. Galit 
pirkti su namu ar be namo. Vie
ta apgyventa lenkais ir lietuviais. 
Kreipkitės prie savininko, gausit

SPECIALIS BARGENAS
Namas ant Bridgeporto turi bul 

parduotas greitai* ir pigiai iš priešas 
;ies važiavimo Lfbtuvon. •

Klauskite
, M R. SYDLE 

*4745 Elizabeth St.
po 5 vakare
Yards 4639

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-5 kam
barių, yra ugnavietė, tile prieangio 
siends, įmūrytas ice baksis, aržuolo 
grindys ir trimiųgai, furnace šildo
mas, 2 karų garadžius, bargenas, 
$12,900.

3345 W. 65 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu* 
černė su namu, 4 gražus gyveni
mui kambariai; vana elektra ir 
gasas/• Randasi Brighton Parke. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

2519 XVest 43rd $t.

NAMAI-ZEME

FARDAVIMUI Shoe repairing 
Shop. Visos mašinos elektra varomos. 
Elektrinis stich mašina tik metai var
tota. Parduosiu greit ir pigiai, nes 
turiu du bizniu. Jei norės parduosiu 
ir namą 2 lubų augščio su garadžium. 
Kreipkitės vak. po 6 vai. ir nedėlio
mis.

3225 So. Halsted* St.

Amerikos LietuviŲ Mokykla 
3106 So. Halsted St.

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

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

$4000
, su ekstra lo-

$2800
Cementiniu pa-

$6200 
nuo

- .'^
4,
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Aušrininkų Ekskursija
(Tęsinys)

VII
1. Telšių kalnai. 2. Kapai. 3. Eže- 

ras. 4. Paskaita. 5. Draugiška 
vakarienė. 6. Vėl paskaita.

kunigų ir jų sėbrų persekiojimų. 
Visokios bausmės dasiekė ligi 
iš gimnazijos pašalinimo’ jiems 
netinkamų moksleivių, uždraudi
mai viešai veikti, neleidimai 
bendrųjų, nekalto pobūdžio, mo
ksleivių organizacijų,' pagaliau 
dvejukės laike mokslo metų ir 
aštuntaklasiams belaikant ma
tūrų egzaminus ir daug kitų slo
pino aušrininkus. Tai tipinga 
Lietuvos aušrininkų organizaci
ja, kuriai tenka vilkti sunki ku
nigo, ar jo sėbro letena. Visos 
socialistinės moksleivių organi
zacijos Lietuvoje tą patį vargą 
vargsta. Bet moksleivija nieko 
neboja, juo labiau persekioja, 
juo intensyviau dirba tų kunigė
lių nenaudai. Ir jei negalima 
veikti viešai, tai moksleivija ran
da būdų slaptai darbą dirbti. 
Ypatingai telšiečius terorizavo 
dabartinis Seimo atstovas kun. 
Dagilis. Jis veikė sulig dėsniu 
—Nesvarbu moksleivio žinoji
mas, svarbu jo nusistatymai.

kuri Ekskursijos vardu visiems at- 
' sakinėjo drg. Lukoševičius, kar
tu dėkodamas už malonų pri
ėmimą, sveikinimus ir linkėji
mus, pažymėdamas, kad socia
listinė moksleivija dar gyva ir

dau- 
dirt>-

savo

sekančią dieną, tai jau buvo, 
rodos 8-ji liepos, žiurinėjome 
Telšių miestą, irstėmės ežere ir 
klausėme paskaitų.

Telšių miestelis stovi ant sep
tynių kalvų, kaip Roma minia- 
turoje ir, tenka pripažinti, tei
kia gana malonaus įspūdžio. 
Viename kalne stovi buv. pra
voslavų cerkvė, kuri, iš visų pu
sių medžių apsupta gražokai at
rodo. čia pat riogso senoviška, 
dar iŠ b atrėš H-sios laikų, ar- 
mota, kuri iš šaujamojo galo 
provijan a ir fitiliu padegama. 
Tai i.vski.s prototipas dabr įi
mti miiž riškų kanu ) :ų.

1* r i Jame kalne randasi ka 
pai. Ką ką, bet kapus telšiečiai 
tai jau tyčia puikius turi. Kalne i 
medžiais apsodintame, iš I 
matyti platokos apylinkės, gra
žia tvora aptvertame, riokso ka- 
pmynas, kame randa vietos kiek- 
vienas baigęs gyvenimo kelionę.

Dar pavaikščioję kiek po mie-J .
stelį traukėme ežeran, čia už nebodama šll> dienlJ kartumų
maža ka nusisamdėme luotus, blaiviomis «kim13 žlun 1 ateltl-
keletą valandų važinėjomės po' Toliau turinin«« kalbi> Pasakč 
didžiulį Telšių ežerą, šis ežeras'vietos Mokyt Seminarijos in- 
taipogi labai ir labai gražina'Spektorius Abromavičills Tel3,1 
miestelį. Tęsiasi gana ilgokai, | socialdemokratų vardu, raginda- 

mas moksleiviją atsikračius
I prietarų žengti pirmyn į šviesų
jį žmonijos rytojų.

buvo prarastas. Matyt čia bus 
nuopelnas kunigų priespaudos— 
juo labiau persekioja, juo 
giau atsiranda noro darbas 
ti.

Dar plačiau tartas dėl
laikraščio — “Aušrinės”. Mano
ma nuo ateinančio rudens regu- 
leriai “Aušrinė” leisti, nes daug 
padės lėšos, kurias gaunama iš 
ekskursijos rengiamų vakarų, o 
bendram upui kylant ir su raš
tais stokos nebus, kas ir aukš
čiau ne tiek keblumų sudarė, 
kaip lėšų klausimas.

Kiti klausimai deliai laiko sto
kos atidėta tolimesniam laikui.

Tuo metu mieste ėjo mitin
gas. Mat pasitaikė turgaus die
na, privažiavo daug žmonių ir 
mus ekskursantai M. Januškevi
čius su L. Serbentą b. Seimo na
rio Tornau padedami suruošė 
didžiulį mitingą. Kalbėtojai vie
nas įrodinėjo tą baisią Lietuvos 
padėtį, kurion privedė “krikš
čionių viešpatavimas, antras, 
kas reikia daryti, kad laimingai 
išbridus iš tos klampynės. Kal
bėtojai puikus, sugebėjo popule- 
riai, žmonėms prieinamai visa 
išaiškinti ir užtat susilaukė gi
laus pritarimo. Gal viena, kita 
bobelė per nesusipratimą pakliu
vusi mitingan, ir nesugebėjo su
prasti, buvo priešinga, bet šiaip 
visi dideliausio pritarimo reiškė. 
Tenka pažymėti, kad Žemaitijoj 
žmonės daug kairesni, nei Suval
kijoj, kame “krikščionys” turi 
savo lizdus suviję.

Tuo laiku mieste ėjo visoke- 
Dar kalbėjo nuo žydų kairių-* riopi gandai. žinoma, gandai , 

gandais, bet jie cha-

Rturi gražią salą, kurioje vasa
ros metu šventadieniais telšie
čiai renkasi linksmai laiką pra
leisti. Taipogi gana puikus pu- 
siausalis, ežero apsuptas ir lan- jų organizacijų, taipgi ekskur-' pasilieka 
kiu mišku apaugęs. Gerai pa- stintas mok. J. Žiugžda, kuris rakteringi ir gali turėti didelę* 1 i-------------------- °
surstę giązome miestelin ir po-( paliesdamas sunkią Lietuvos at- 
pietavę klausėme M. Januškevi- mos f erą vylėsi geresnių laikų 
čiaus paskaitos — Prieškarinė 
Rusų jaunuomenė. čia prele
gentas vaizdžiai išdėstė tuos lai
kus, kada Rusų jaunuomenė, o 
ypatingai studentija kovojo su 
card valdžia už tamsios liaudies 
reikalus, kokias aukas turėjo 
pakelti taip prakilnaus tikslo 
besiekiant ir 1.1, žodžiu, rodyte 
parodė tą visą Rusijos jaunimo 
idealizmą, nebojimą kasdieninių, 
pilkų reikalų ir išimtiną atsida
vimą savo idealams, ko, dėja, 
musų Lietuvoje ir jaunuomenė
je sunku pastebėti, visur, mat,

sulaukti.
Pasibaigus iškilmingai vaka

rienei po trumpo laiko susirinko 
pilnutėlė klubo salė Telšių visuo
menės klausyti eilinės M. Ja
nuškevičiaus paskaitos— Fašiz
mas ir Mateotti užmušimas. Kal
bėtojas smulkiai išdėstė visą fa
šistų programą, jų “parlamenta
rizmą”, fiktyvę žemės reformą, 
santykį su užsieniu ir dabartinį 

| krachą, kuris susidarė užmušus 
’ Mateotti. Fašizmas laike pus

antrų metų supuvo ir žlugo ant 
-socialisto lavono — ypatingai 

pabrėžė šią vietą, 
• kad sutrūnijęs fašizmas neišlai
kė susidūręs su stipriu idėjiniai 
socialistų atstovu — Mateotti. 
Tiesa, dar fašizmas laikosi, bet 
jau ne tokioje formoje ir galima 
laukti jis visai išsigimsiąs.

Paskaita užsitęsė ligi antfos 
valandos nakties, bet publika 
nors ir smarkiai nuvargusi aty- 
džiai klausėsi gabaus kalbėtojo 
šiais laikais įdomiu reikalu ir 
pastarajam baigus ilgai plojo.

Iš kažin kur atsirado koki tai 
katalikai, kurie t>rieš pat vakarą 
išlipino visame mieste didelius 
plakatus su patalais —Katalikai 
į aušrininkų — socialistų vakarą 
neikite! To t‘ik ir reikėjo. Už
draustas vaisius visuomet gar
desnis. Prisirinko publikos pil
nutėle salė. Mas laibai likomės 
dėkingi tam katalikų patarnavi

mui, kurį be abejonės jaunukas- 
kunigėlis sugalvojo!

Artistai “Revizorių” atliko su 
dideliu ūpų ir publikai tikrai bu
vo ko pasižiūrėti ir pasiklausyti, 
juo labiau, kad veikalo veikiam 
tieji asmens labai ir labai atatin- 
ka šių laikų Lietuvos tipams.

Pasibaigus publika vaidiloms ap- 
lodismetų nesigailėjo; plojo, 
kad net sienos drebėjo, šokiai ir 
žaidimai praėjo gana gyvai. Va
karu visi likosi be galo paten
kinti ir dėkojo aušrininkams už 
atsilankymą, šis vakaras ilgai 
pasiliks ekskursantų ir gal Tel- 
ši vi pažangiosios visuomenes at- 
mintyje, nes įvairiems tamsybes 

gaivalams trukdant jis praėjo 
gana pakilusia dvasia, sujungė 
visus idėjiniai artimus, o tatai 
negreit išnyksta. Viskam pasi
baigus likosi tik viena išvada— 
daugiau tokių vakarų.

(Bus daugiau)
LL.-_.-L jyu!...,------------------ J-'L--------------------- ""-------------------------------------------

Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

KIEK MAISTO REIKIA 
SVEIKAM ŽMOGUI?

Gaertnerio bacilai sukelia li
gas gyvuliams ir žmonėms. Gal
vijai sergą įvairiais uždegimais 
(žarnų, skrandžio, gimtuvės, 
jaknų, etc.) suteikia mėsos, ku
rioj i yra Gaertnerio bacilų arba 
jiems artimų gyvių. Tokia mė
sa galima apsikrėsti, nors pavir- 
šutiniai žini’in't niel<Q ypa’tinįęa. 
negalima įstebėti. Čia be mik- 

roskopo negalima apseiti.
Sveikų galvijų mėsą gali ap

krėsti žmonės (mėsininkai, par
davėjai, virėjai, etc). Gaertne
rio bacilų gali išnešioti pelės, 
žiurkės, musės, tarakonai.

Apsaugojime svarbiausią rolę 
lošia maisto inspektorius. Rei
kia atskirti visi galvijai, kurie 
serga kokia nors liga; prieš ir po 
piovimo, ieškoti Gaertnerio ba
cilų arba jiems artimų gyvių. 
Suradus bacilų sunaikinti mėsą.1 
švarumas skerdyklose ir mesi- 
nėse ir sveikata mėsininkų ir vi
sų, kuriems su mėsa reikia susi
durti. Apart to nereikia užmirš
ti, kad apkrečiama ne tik mėsa, 
bet pienas, sviestas ir kt. valgo
mi daiktai. Mėsos ir kt. daiktų 
tinkamas sušaldymas naikina 
visokius ligų perus.

Tuo budu kiekvienam šimtui 
gyventojų tenka 86 katalikai, 8 
izraelitai, 3 liuteronys, 2 senti
kiai ir stačiatikiai ir 1 visų kitų 
tikybų.

Kai dėl kiekvienos tautybės 
sąstato tikybomis, tai iš 100 lie
tuvių beveik 98%-yra katalikų 
tikybos, 1,31% Liuterio, 0,01% 
reformatų, 0,14% kitų tikybų.

Maždaug tokioj pat proporci
joj išpažįsta tikybą ir lenkai.

Dar didesnis vienodumas pa
stebimas žydų tarpe. Beveik vi
si žydai Lietuvoje yra izraelitų 
tikybos. Neizraelitų tikybos 
įregistruota Lietuvoje tik 35 
žydai, iš jų 15 liuteronų, 8 ka
raimai, 7 katalikai, 3 stačiati
kiai ir 2 reformatai.

Rusai Lietuvoje pasidalinę į 
dvi tikybas — sentikių 63% ir 
stačiatikių 36%. 
kų yra tik 1%.

Šimtui vokiečių 
liuteronų, 0,73% 
0,69% i katalikų,
skaičiui latvių tenka 91% liute
ronų, 6,55 7 ' .katalikų, 1,7% 
baptistų ir 0,8% kitų tikybų.

Didžiuma gudų Lietuvoje yra 
katalikų tikybos, būtent 62%>

Rusų katali-

tinka 98% 
reformatų ir 
Tokiam pat

Botulizmas. Valgomuose daik- 11 ^/r*
Iš 7.179 svetimšalių Lietuvo

je 31,4% katalikai, 26,1% liutė- 
Įronų, 19,6% stačiatikių ir 19,1% 
izraelitų.

Bendrai per surašinėjimą Lie
tuvoje įregistruota 20 atskirų 
krikščionių ir 9 atskirų nekrikš
čionių tikybų pavadinimai.

(EltA)

tuose savaime nekenksmingas 
Ermengem’o surastas “bacillus i 
botulinus”; tinkamose sąlygose' 
veisiasi ir pagamina ytin pavo
jingų nuodų. Liga atakuoja 
nervų aparatą ir dažnai mirtį su
teikia. Bacilai paprastai apsigy
vena dešrose arba šiaip mėsoj, 
nors ir kt. valgomuose daiktuo
se tų perų surasta. Botulizmo 
daugiausia surasta Vokietijoj. 
Aplamai imant, Amerikoj daug 
mažiau užnuodyto maisto nekaip 
Europoj.

Virimas (80.0 C. 10 minučių) 
užmuša botulizmo nuodus ir ba
cilų sporus (120.0 C. 10 minu
čių). «

Botulizmo bacilai išimtinai 
veisiasi prezervuotuose daiktuo
se ; iš prastos mėsos darytose ir 
netikusiai užlaikomuose nami
niuose prezervuose, skilandžiuo
se, etc.

Botulino antitoksinas (čiepai), 
apsaugoja nuo botulizmo ir turi 
būti duodamas visiems, 
valgė nužiūrėti daiktų.

Kai dėl puvimo, rūgimo 
sugedimo įvairių valgomų 
tų galima pasakyti, kad (a) to
ki daiktai maistui netinka, (b) 
kenksmingi (c) dėl bakterijų ir 
cheminių permainų. Daugiausia 
dėl bakterijų, kurios tokiuose 
daiktuose randa geros dirvos ir 
gerų sąlygų. Kitą vertus, bak
terijos dažnai yra priežastimi 
maisto sugedimo.

(Bus daugiau)

dinaini gyviai, auga, veisiasi ir 
pagamina toksinų (nuodų), ku
rie dideliu smarkumu užnuodi
ja žmogaus centralinį nervų 
aparatą ir dažnai mirtį suteikia. 
Tai vadinamas “botulizmas” ar
ba apsinuodinimas dešromis, 
nors b. botulinus užteršia ir ki
tus valgomus daiktus: mėsą, sū
rį, bulves, sviestą, etc. Patsai b. 
botulinus žmogui kenksmingas; 
labai kenksmingi jo nuodai, ku
riuos jis tiktai valgomuose daik
tuose gali pagaminti, 

t

Apkrėtimas maisto b. enteriti
dis suteikia vėmimą, viduriavi
mą, skausmą žarnose ir karštį—

prispaustuose paveikslas paprasto penybos ka
nalo uždegimo. Liga paprastai 
nepavojinga. Botulizmas gi, 
kaip sakėm, atakuoja nervų apa
ratą ir labai pavojinga liga.

Užsimrodymas maistu veik iš
imtinai pareina nuo valgymų 
prezervuotų valgių. Dažniausia 
nuo kapotos mėsos, dešrų, dėžė
se laikomų valgių, etc. Dažnai 
tokiuose daiktuose, kurie vieną 
ar daugiau dienų prieš valgymą 
buvo pagaminti.

Svarbią rolę lošia sveikata vi
sų tų, kurie čiupinėja: darbinin
kų pieninėse, skerdyklose, res- 
tauranudse, maisto pardavėjų, 
išvežiotojų, etc. Harris ir Dub- 
lin egzaminavo 1,748 visokių 
maistinių darbininkus ir rado 10 
sergančių džiova ir 41 sergančių 
sifiliu, kurių 37 dirbo restau- 
ranuose. (New Yorko Sveik. 
Dept. raportas No. 17). Ne be 
reikalo Mečuikovas vienu laiku 
skelbė, kad pavojinga valgyti ža
li daiktai. Jis patarė viską tin
kamai virinti; Virimas užmuša 
ligų perų. Bet, mums reikia ir 
žalių daiktų valgyti.

Gaertner’io liga. Paprastai 
vadinamas apsinuodymas maistu 
arba “ptomainais”; kartais “ap
sinuodymas mėsa”, nes dažniau
sia susirgimų suteikia Gaertne
rio bacilais apkrėsta mėsa, nors 
pienas ir pieno produktai ir net 
daržovės gali būti apkrėsti šitais 
bacilais.

Liga prasideda nuo 6 iki 12 
vai. po suvalgymo apkrėstų 
daiktų; prasideda staiga. Galvos 
sopėjimas, drebuliai; vėmimas, 
viduriavimas, skausmas žarnose 
ir karštis. Apie vienas nuošim
tis ligonių miršta; silpnesnių 
daugiau miršta.

Gaertnerio bacilai nepakeičio 
skonio ir jokių kvapsnių nepa
daro. Apkrėstas maistas išrodo 
visai geras. 1895
skerdyklų inspektorius (veteri
naras) netikėjo, kad taip graži 
mėsa galėtų būti apkrėsta; jis 
patsai tos mėsos valgė. Ant ry
tojaus apsirgo ir penktoj dienoj 
mirė. Jo žarnose rasta Gaertne
rio bacilų.

Apart Gaertnerio bacilų ap
krėstuose valgomuose daiktuose 
randama ir kitokių gyvių, pv. b. 
cholera suis, b. suipestifer, b. pa

Vidutiniam žmogui reikalinga 
proteinų 100 gramų, angliavan
denių 500 gr. ir riebalų 50 gr. 
Dar vandens bent 3— stiklai ir 
truputis druskos. Vidutinis, 
žmogus, aplamai imant, kas die
ną savo maiste turi reikiamą ši
lumos kiekybę. Jis dažnai val
go truputį daugiau, nekaip rei
kia. Aiškus dalykas, kad sun
kius darbus dirbantiems reikia 
daugiau maisto. Moterims tru
putį mažiau, o vaikams dar ma
žiau. Seniai paprastai mažiau 
valgo. Vargo
kraštuose žmonės mažiau teval
go ir prastesnių daiktų. Kultu- 
ringesniuose kraštuose žmonės 
daugiau valgo ir geresnių daik
tų: mėsos, kiaušinių, pieno, dar
žovių, etc.

Iki šiol neturime taisyklių, ku
rios nurodytų kiek valgyti. To
kių taisyklių niekuomet nebus. 
Kiekvienas asmuo kitokis: vie
nam reikia mažiau maisto, ki
tam daugiau. Gera žinoti apie 
kalorijas, proteinus, angliavan
denius, riebalus, etc., bet geriau
sia tie dalykai užmiršti, o pasi
tikėti apetitui. Jei virėjas toks 
sumanus, kad jo produktai labai 
skanus — tada leiskime protui 
savo veto uždėti, atmindami, kad 
persivalgymas gali daug žalos 
padaryti.. Kitą vertus, mes daž
nai negalime perdaug maisto 
nusipirkti, nes 
pinigų. Mes dažniau 
me kiek ir ko reikia, 
ko reikia. Statistikos 
labai daug vaikų nesveria kiek 
reikia, nes negauna užtektinai 
maisto. Karo nuteriotuose kraš
tuose žmonės negaudavo riebalų 
ir proteinų (kiek reikia). Ten 
atsirado visokių ligų: apart jau 
minėtų (skorbutas, beri-beri, 
etc.) vadinamas “karo tynis”.
Apart to stoka maisto padaro
visokių mechaninių kūno suiri
mų: rupturų, vidurinių organų 
iŠ vietos išėjimų, etc. Moterims 
išnyksta pienas. Džiova šienau
to šienauja nubadėjusius kunus. 
Augimas suįra, ypač vaikų. Galų 
gale stoka gero maisto ardo pro
tinį aparatą.

Užnuodytas maistas
1888 m. Gaertneris tyrinėjo 

ypatingą epidemiją dar nežino
mos ligos. Surasta, kad visi su
sirgę pirkdavo vienos skerdyk
los mėsą. Patėmyta karvių žar
nų uždegimas; papjauta sergan
čios karvės, ir Gaertner’is žar
nose rado tuomet nežinomų ba
cilų (ligos perų—bakterijų). Ir 
žmonių žarnose surasta tokių 
pat bacilų. Tada pasidarė aišku, 
kad epidemiją pagamino karvių 
mėsoj esančios bakterijos. Ga- 
ertner’io surasti ligos perai pa
vadinti “bacillus enteritidis”. 
Uždaryta skerdyklos ir susirgi
mai išnyko.

Valgomuose daiktuose apsi
gyvena “bacillus tobulinus” va-

L. Skobeika—Miško Aidas.

RYTOJUI
Kraujuose užgimusią žemę 
Rytoj mes aukoti jstengsim. 
Paskiausią kraujuotąją srovę 
Ties amžių gilybe užtvenksim.dalį tiesos. Kalbama, kad vi

suomenės tvarkos saugotojai 
(Apskr. Policijos vadas, Valsty
bės Gynėjas, Komendantas ir 
kiti) susirinkę tartis kaip rea
guoti į mus ekskursantų raudo
nus ženkliukus. Ilgai tariąsi, 
ginčijąsi ir priėję išvados, kad 
dėl šventos ramybės, o taipogi 
kad neduoti musų agitacijai nau
jo ginklo, palikti visa kaip yra; 
neatiminėti * iš mus “baisiuo
sius” ženkliukus. Kas. link ren
giamo vakaro, tai buvo kalbama, 
kad tie ponai tariąsi kiek galint 
trukdyti. Mes iš tų šnekų juo
kėmės ir nenorėjome tikėti, kad 
rimti apskrities miesto šeiminin
kai tokiais niekais užsiiminėtų... 
Bet dalį tisbs pajutome, kai rei
kėjo įregistruoti vakaro leidi
mas. Čia policijos vadai kaž 
kur išnyko, gi nuovados virši
ninko padėjėjas nedrįso be jų 
atlikti kai kuriuos formalumus 
ir mus vakaras dėl susidariusių 
aplinkybių turėjo būti atidėtas, 
nes mokėti pabaudos niekas ne
norėjo. Tik čia p. A. Tornau 
visą laiką su mumis drauge bū
damas ryžosi žūt būt vakaro ne
atidėlioti, kas mums labai tiko, 
nes priešingai butų kenkią bend
rai ekskursijos programai. Savo 
nusistatymą, vardu ekskursijos 
p. A. Tornau pareiškė policijai— 
Norit leidžiat, .norit neleidžiat, 
mes vakarą^visvien statysim! 
Po griežtesnio žygio, pabūgo 
apskrities ponai ir atsiradęs nuo
vados viršininkas atliko forma
lumus ir leido vakarą. Reikia 
pažymėti, kad vakaro leidimas iš 
apskr. viršininko buvo gautas, 
biletai policijoj įregistruoti, bet 
čia ėjo ginčas dėl mažo dalykė
lio—to leidimo įregistravimo...

Vakarui besiartinant mieste

šmugelis savo juodus, bet smai- ‘ 
liūs nagus suleidęs. Paskaitai 
užsibaigus nuvykome į Piliečių 
Kliubą, kame musų ekskursijai 
vietos pažangiųjų organizacijų 
su valst.-liaud. ir socialdemo
kratais pryšakyje buvo suruošta 
draugiška vakarienė. Be eks
kursantų dalyvavo ir vietos kai
riųjų organizacijų svečiai, žino
ma, kaip paprastai iškilmingose 
puotose ir šį kartą, nors ir be 
šauksmo, pasipylė kalbos, svei
kinimai, linkėjimai ir t.t. i

Pirmasai sveikina aušrininkų 
ekskursiją b. Seimo narys A.1 
Tornau, pažymėdamas tą sunkią 1. Aušrininkų 
kovą, kuri reikalaujama iš kiek-^ 
vieno tikrai pažangaus piliečio, 
o ypatingai socialistinės moks-Į v.
leivijos, įsigalėjus šalyje įvai-l lamuoja. 7. Pasisekimas, 
raus plauko klerikalams. Linki -----------
aušrininkams apgalvotai ir drą
siai žengti pirmyn. Ir baigia visa ekskursija drauge su vietos 
žodžiais — Mes senesnioji karta aušrininkais susirinkome aptar- 
žlugsim, bet jus antrieji varysit ti Lietuvos AušrininKų reikalus, 
toliau musų darbą ir socializmo Daryta pranešimai iš devynių 
raudona vėliava plevėsuos vi-Į skyrių, veikiančių įvairiuose Lie
su r. I tuvos kampuose. Bendra visų

Toliau mok. Stankus sveikin-’ pranešėjų nusiskųsta dėl siau- 
damas L. Mok. Prof. Sąj. Telšių čiamos reakcijos; išimtyje pasi- 
skyr. vardu ragina suburti, kon- , lieka tik Reale Mariampolės gim-1 pasklido įvairiausi gandai, kad 
centruoti visas kairiąsias pajė- nazija, kame moksleivis pilnai ten tas bus, ten tas bus, žodžiu, 
gas ir organizuotai eiti prie iš-'gali savo iniciatyvą pareikšti, ko bjauriausia, ko bedieviškiau- 
siliuosavo iš atžagareivių jun-(Delei skyrių veikimo galima pa- šia, o čia nežinojo vargšai, kad 
go. įžymėti, kad jaučiamas kaž koks [vakaro programoje ėjo vien tik

Stud. Rubaševičius atstovau- atbudimas orientavimas, noras, visiems žinomas Gogolio “Revi- 
damas vietos aušrininkus gana šį tą veikti, aktingumas, žodžiu, | zorius”, toliau žaidimai ir šo- 
smulkiai nupasakoja jų istoriją reiškiasi naujas ūpas, kuris auš- kiai grojant geresniam orkest- 
ir vargus, kurie teko pakelti dėl rininkų organizacijos laikinaijrui.

VIII 
pasitarimas. 2. 

Mitingas. 3. Gandai. 4. Vaka
ro statymo trukdymas. 5. Lei
dimas. 6. Katalikai mus rek-

Ryto metą, progai atsiradus

kurie

arba 
daik-

Žaibuotojo mirksnio žinybai— 
Budėjimo angoj merdėjims, 
Saulėtam mųsDievui—Kūrybai— 
Vien malda—plieninis tyloj ims.

neturime 
nevalgo- 

ypatingai 
sako, kad

Gyventojo sąstatas 
tikybomis

Pereitų metų surašinėjimo da
viniais, Lietuvos gyventojų są
statas , tikybomis skirstomas 
taip: katalikų — 1.739,393 (85,- 
72%), izraelitų — 155.125 (7,- 
65%), liuteronų —- 66.578 (3,- 
28%), sentikių — 32.142 (1,- 
59%), stačiatikių — 22,925 (1,- 
13%), reformatų — 10.678 
(0,53%), magometonų —1.107 
(0,05%), baptistų — 379 (0,- 
02%), karamų — 155 (0,01%) 
ir kitų — 464 (0,02%). Į pasta
rąją grupę įeina 23 adventistai, 
5 anabaptistai, 8 anglikonai, 1 
ario-krikščionis, 3 armėnų gre- 
gorionai, 5 “brolių draugijos” 
nariai, 5 disidentai, 61 evange
likai metodistai, 61 graikų me
todistų tikybos, 167 graikų ka
talikų, 4 laisvi katalikai, 42 
laisvi evangelikai, 10 Latvijos 
sektantų, 38 marjavitai, 1 nau
jatikis, 1 nekonfesinis krikščio-

ratyphosus, etc., bet jis visi ga- nįs> | budistas, 2 senovės lietu- 
na panašus ir tur būt bus nariai | vių tikybos, 1 stabmeldys ir 86 
vienos veislės. įbe konfesijų (ateistai).

m. Ghent’o

Bet amžiuose gemantys rytojus 
Nejaugi su mirksniu tylėtų?!
O, ne! Juk aušriniai klajojus 
Mes lauksim, kad žemė švytėtų.

' v
Dar skleisis nežemišku plotu 
Aušringų padangių idėjos, 
Kad skelbtų vylingiem pasau

liam,
Jog žemė mus’ rytui laisvėja.

žiogaičiai, 2-VIII-23.

Nėra Litų!
(Kupletas, bet galima ir deklamuoti. 

Gaida maždaug taip: 
Ant rinkos, ant bruko 
Mergaitė.... suklupo...)

Nėra litų! Nėra litų! 
Nėra litų—visi bliauja... 
Kas tik gyvas šmugeliauja... 
Pinigais viens kitą pjauja... 
Didžius nuošimčius užkrauja... 
Vienas kito darko kraują... 
Tas bliovimas jau ne nauja. 
Namie sėdi, ar keliauja, 
Keikia, arba poteriauja,— 
Nėra litų!—visi bliauja.

Nėra litų! Nėra litų! 
Nėra litų!—visi kriokia. 
Visų padėtis vienokia. 
Bankrutizmas visur dvokia. 
Ką daryti—nesuvokia...
Ar kas tingi, ar kas veikia, 
Vienas kitą ėda—keikia, 
Kad atėjo diena tokia— 
Visai Lietuvai vienokia, — 
Nėra litų!—visi kriokto .

Nėra litų! Nėra litų! 
Nėra litų !bankrutizmas. 
Gal iškilti anarkizmas, 
Prie jo dėtis cicilizmas, 
Nepagelbėt krikščionizmas, 
O nė didis dolerizmas... 
Gal užgriūti šmugelizmas, 
Nepagelbėt nė seimizmas; 
Gal užpulti ubagizmas... 
Nėra litų!—bankrutizmas.

Pranės Brolis.

“ 1 . ' , . ; ■ • ’ . ,
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LAVONAS

namuke, — ta/e 
“pereitą savaitę 
nervų liga ser- 

Jls paliko už-

Daktaras baigė lošti, atsikėlė 
iš už stalo ir, stovėdamas, ant 
greitųjų suskaitė likusius pini
gus. “Štai,” tarė jis, kreipda
mos tį mane, — “jus tvirtinote, 
kad viršgamtiško pasaulyje nė
ra, aš papasakosiu jums vieną 
atsitikimą, kuris gal permainys 
jūsų nuomonę”. Jis paėmė ma
ne po ranka, ir mudu pradėjova 
eiti alėja, kad išėjus iš sodo. — 
“Eikiva į mane” pas mane bus 
parankiau”. Mudu išėjova į Jal- 
tinsko pakrantę, pasiekėva Puš
kino bulvarą ir juo daėjova iki 
daktaro vientulio vasarnamio, 
kurį slėpė kiparisai. Viduryje 
sodo, kuris buvo pilnas mirtų, 
vynuogių ir vijoklių, stovėjo ne
didelis namukas.

—Štai šiame 
man daktaras, 
numirė vienas 
gantis žmogus, 
rašus. ’

Daktaras padavė man mažą 
sąsiuvinį.

Štai kas ten buvo užrašyta:
“Jura, stebėtina melsva jura 

išmetė į krantą žmogaus lavoną. 
Ji* nešiojo lavoną kelias dienas 
ir, ant galo, prinešė jį prie kran
to. Lavoną pastebėjo, ištraukė 
ir pydėjo ant akmeni/, Jo veidas 
buvo sutinęs ir pajuodęs vaško 
spalvos rankos bejėgiai gulėjo 
ant krutinės, juodi drabužiai ka
bojo ant sudžiuvusio kūno. Ir 
jis gulėjo taip ant akmenų, pa
mestas, niekam nereikalingas, 
našta policijai ir tardytojams. 
Susirinko minia žmonių. Buvo 
šventė, ir minia buvo pasipuosu- 
si, mirguliavo auksu pagražin
ti totorių drabužiai. Vaikai pasi
lenkdavo prie lavono ir lietė jo 
šaltas rankas. Jis užkliuvo ne 
laiku, nepageidaujamas, šventą 
dieną, kuomet mieste buvo lau
kiamos iliuminacijos. Atėjo po
licija, pakvietė dailydę, kuris tu
rėjo padaryti paskutinę gyveni
mo vietą klajūnui. Atvyko dai- 
lydė, pažiurėjo, palytėjo kode 
tai lavoną, kuris buvo ištiestas 
ant mažų akmenų,. pakasė pa
kaušį ir nuėjo savo keliais. Buvo 
šilta ir trošku ant akmenų, į- 
kaitintų pusiaudienio saule, ir 
baisus tamsus lavonas ėmė puti. 
Krautuvių languose matėsi viso
kie medaliai, du orkestru griežė 
valsus ir gabaliukus iš operų ir 
operečių, iš prieplaukos leido fe
jerverkus. Gi į tamsų dangų lė
kė lakiotos ir rymiškos žvakės, 
ir jos su traškėjimu plyšo ir į- 
vairiausių spalvų ugnies bukie
tais krito į nesijudinančią jurą. 
Užimąs, kalbos, šūvių ir muzi
kos garsai, arklių straksėsimas, 
šukavimai, rankų plojimas ir 
šauksmai girdėjosi pajų re j e, o 
jura buvo rami.

Aš basčiaus toje minioje, bas
čiaus naktį, žiūrėdamas į prakai
tu apdengtus veidus ir pasiten
kinimą bei entuziazmą reiškian
čias akis.

I

Aš apėjau visą pakrantį, pra- 
sigrudžiau pro šaltą nieko nevei
kiančią minią ir išėjau ten, kur 
prie prieplaukos buvo sustatyti 
laivukai. Jura, mėnulio spindu
lių apšviesta, plekšnojo į akme
nis. Laivukai, išvilkti į krantą 
metė paslaptingus šešėlius ir 
darkiu tašku juodavo baisus la- 
vano' siluetas.

Tai buvo žmogus! Prieš pen
kias dienas — jis gyveno. Jo 
akys matė, smagenos įėmė įspū
džius, o nariai pildė jo norus. O 
dabar jis guli, visas sutinęs, su 
juodi! išparpusiu veidu ir balBT- 
mis rankomis* Ir negali iš yję- 
tos p^ijpdinli, negali apie save 
papasakoti, —- kas jis per vie
nas. 'Štai žmogus —- Dievo pavi
dalas; Kur tavo,grožė, tavo jė- 
įįa, tavo judrumas, tavo darbai?

Mėnulis metė tiesiai į veidą si
dabrinius spindulius, žaidė auk
siniais atspindžiais vandenyje ir 
sudarė keistą šešėlį nuo rankų, 
nuo nosies ir nuo įdubusių akių. 
Ir aš jaučiau, kad mane traukia 
į tą lavoną, traukia žiūrėti į jį, 
ir aš neturėjau pajėgų pasišalin
ti arba atsigrįžti.

Lavonas puvo ir baisiai dvokė. 
O aš sėdėjau čia, kvėpavau už
krėstu oru ir jaučiau, kad aš hip
notizuoju lavoną, o lavonas hip
notizuoja mane.

Baisu buvo tai, kad aš buvau 
galioje tos jėgos, kuria žmonės 
naudojasi nieko apie ją nežino
dami.

Tai buvo ne haliuncinacijos, o 
tikrenybė —kas ir buvo bi»su.

Aš mačiau besibastančią mi
nią, mačiau iliuminacijas, feier- 
verkų kibirkštys ir neturėjau 
jėgų pasitraukti nuo gulinčio la
vono ir prisišlieti prie minios.

Aš vis silpnyn ėjau. Aš laips
niškai miriau. Miriau sužiniai, 
atiduodamas savo gyvybę šlykš
čiam, pūvančiam lavonui, ir jis 
ėmė atgyti. Prie išblyškusios 
mėnulio šviesos aš pastebėjau, 
kaip sujudo drabužiai ant jo 
krutinės ir krūtinė pakilo, pradė
dama kvėpuoti, ir su jo kvėpavi
mu pasiekė mane punančio lavo
no dvokimas.

Tuoj po pirmo alsavimo pasi
girdo antras, trečias ir krūtinė 
ėmė kilnotis sunkiai ir nervin
gai, kaip alsuoja nepagydoma li
ga sergantis ligonis. Ir su kiek
vienu jo atsidūsėjimu buvo gir
dėtis, kaip jo krutinėję, jo plau
čiuose, gurguliavo visa tai, kas 
buvo sugedę, supuvę. Numirėlis 
pradėjo atgyti. Aš perdaviau 
jam savo jėgą, tai mano siela 
arba dalis mano sielos perėjo į jį. 
Mano siela gaivino ji, ir aš paju
tau visą baisumą būti uždarytam 
puvančiame organizme. Tai ne
buvo sapnas, — tai buvo baisi 
tikrenybė. Jeigu galima užmig
dyti žmogų ir paskui priversti jį, 
miegantį, t. y. lyg ir numirusį, 
judėti ir veikli, tai reiškia tą 
pat galima padaryti ir su numi
rėliu... Aš prieš savo norą stovė
jau ir su pasibaisėjimu žiurėjau, 
kaip baisus juodas kūnas atgija. 
Jo alsavimas, retas, sunkus ir 
švilpiantis, staiga išvirto kosu
liu, ir tamsus skystimas ėmė 
bėgti iš jo burnos. Baltos jo 
rankos atsigniaužė ir viena pasi
kėlė prie burnos ir krutinės, kaip 
butų padaręs ir gyvas žmogus. 
Mano lavonas judėjo, nes aš ja
me judėjau, mano sielos dalis 
sugrąžino jam gyvybę ir priver
tė širdį plakti ir krutinę judėti. 
Ir paskui jis susilenkę ir atsisė
do. Jis sėdėjo prieš mane, mė
nulio apšviestas, tamsus, suti- 
.nęs, su suveltais juodais trum
pais plaukais. Jo išvaizda buvo 
baisi. Numirėlis sėdėjo priešais 
mane, darė pastangų akis pra
verti, raumenys virpėjo jo vei
de, ir oda, jau apipuvusi, truko 
ir darėsi tamsus plyšiai. Lėtai 
prasi vėlė viena akis ir tuoj vėl 
užsimerkė, o blakstienos 
gai virpėjo.

Akys prasivėrė. Jose 
baisumas ir kentėjimas, 
negalima aprašyti. Ašx 
nau to žmogaus, kuris 
miegu ilsėjosi, smagenas ir da
viau joms pajusti, kad jos nu
mirė, kad jos pūna — ir tas nu
simanymas buvo baisiausias- da
lykas. Tokis krutėjimas, tokis 
besikankipimas matėsi \tame ąt- 
gijusiamp/žvilgsnyje, k6kio aš 
nįękuoimit neituičiau ir negalė
jau. įsįvaizduoti/' kad toks kejitė- 
j imas'y ra galimas. Mudu žiurė- 
jova dabar viens kitam į akis ir 
be žodžių ..viens kitam klausimus 
statėva. Numirėlis nuleido savo
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rankas ir atsirėmė jomis į žemę, nęs paslaptingas lavonas. Ta sie- 
tarsi norėdamas atsikelti. Tai los dąlis mane- Vadina, 
buvo baisios negyvų rankų pa- tu... 
stangos, 
keti, rusvas 
vaškinės rankos , pajuodavo iri __ __ _ ________
pasidarė tokios-pat, kaip ir vei-'Aš padaviau sąsiuvinį
das... Kankinantis mėšlungis pa-' ir paklausiau — ar tai galimas, 
traukė lupas, burna išlėto atsi-1 daiktas?... Daktaras pagalvojo 
vėrė ir ten matėsi didelis suti-' 
nęs liežuvis, kuris pripildė visą1 
burną, tas liežuvis ėmė judėti... j

Užkimę garsai, kosulio per
traukiami pradėjo eiti iš jo bur
nos. Liežuvis judėjo, bet nieko ______
negalėjo pasakyti... Aš gaudžiau Veikiantieji asmens: Namų šei- 
tuos užkimusius garsus, kaip 
gaudoma paskutinė mirštančio 
valia. Ir pagavau!...

Tas žodis -buvo “kodėl”? Bet 
“kodėl” išsiveržė tokiu kanki
nančiu šauksmu, tokiu piktumu pietų, išsitiesęs plačiai 'didelia- 
ir pasibiaurėjimu, jog šiurpuliai me fotelyje, gėrisi cigaro du- 
perbėgo per mano nugarą ir aš 'mais. Po valandėlės beldžia į 
pradėjau suprasti, kad aš tą la- duris, 
voną išbudinau tik tam, idant jis 
suprastų savo mirtį ir puvimą.'damas galvą, piktas, kad jam 
0 jis dėjo'pastangų atsikelti ii1 pertraukia poilsį). Bet kas da- 
mikė. Girdėjosi jo nesugaudo-'ryt?... Prašau... (į kambarį įeina 
mi prakeiksmai, jo rankos buvo tarnaite), 
įtemptos, kad atsikelti, bet api
puvusios kojos atsisakė lenktis... nas ir nori su Tamsta matytis.

Jis atsikėlė. Atsikėlė ant sa- •----- ---------  — ------

Kraujas ėmė jose te
supu vęs kraujas,

Tai buvo rankraščio

Aš mirs-

pabaiga, 
daktarui

truputį, paskui garsiai nusijuo
kė, pažiurėjo į mane, paskui pri
ėjo prie lango ir, pravėręs jį, 
tarė: “Koki stebėtiną naktis. Ei- 
kiva į miesto sodą muzikos pasi- 
klausyti...” Tai buvo jo atsaky- 
mas, aš supratau ir nębereikala- 
vau platesnio paaiškinimo...

na^, sveikas, gražus'; ir todėl ga-j 
liu-'vesti. Gerbiamasis tamsta 
pats mane prieš valandą prie to

šeimininkas. Tamsta šiandien 
nuo manęs išsikraustysi... tuo- 
-jaus. : . .

Lokatorius. Ne. Nors ir sutik
čiau, bet nėra reikalo.

šeimininkas. Bet aš išsižadu 
tamstos pinigų. Imk -visus ta
msta pinigus, geriau ,kad aš bu-

Vlodimiras Piežanskis

Pavyzdingas Lokatorius
m įninkąs, gyventojas, tarnai
tė.

Veiksmas atsibuna šeiminin
ko kabinete. Ketvirta valanda 
po pietų, šeimininkas tik ką po

Šeimininkas (nenoriai pakel-

Tarnaitė. Atėjo koks tai po-

šeimininkas. Su manim? Kas
vo sutinusių kojų ir norėjo eiti Per vienas?
į mane... Bet mane apėmė bai-* Tarnaite. Nežinau. Sako, tuiįs 
me, mano valios tvirtumas dingo labai svarbų įeikalą.
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ir jis, mano jėgos nebepalaiko-i '------- - -
mas, ^ugniužo-ir antra mirties man«s ir "^trukdyti. At- 
agonija prasidėjo.

Tai nebuvo sapnas. Aš ma
čiau, kaip apmirė jo krutėjimai

šeimininkas- Rodosi po pietų 
„alėtų manęs ir netrukdyti. At
vesk jį čia.

(Tarnaitė išeina. Po valandė
lės įslenka į kabinetą lokatorius; 
stengdamasis kuotyliau uždaryt 

ir ištruko paskutinis alsidusėji-'duris. Liesas, melancholinės vei- 
mas iš burbuliojanėios krutinės,'do išraiškos jaunikąitis gerai 
ir kelioms minutėjn^ sustojęs panešiotais drabužiais).
puvimas dar labiau pasididino.i šeimininkas (šaltai). Aa, tai 
Lavonas dabar gulėjo kniupš-'tamsta... (keliasi iš fotelio). Ti- 
čias, kryžiumi rankas ištiesęs, ir krai pasakius šiuo laiku intere- 
jau nebesimatė jo baisių akių...1 santų nepriiminėju, bet... kuo 
Aš atsikėliau. Mėnulis jau buvo galiu patarnauti?
aukštai pakilęs ir sidabrino ju-| 
ros paviršių. iliuminacijos už
geso pakrantėje, žmonių jau ne
bebuvo. Buvo jau labai vėlu. 
Svyruodamas, nebesuprasdamas 
kur aš ir kas su manim pasida
rė, ėjau aš tuščiomis miesto gat
vėmis ir su dideliu sunkumu da- 
sikapščiau iki viešbučio. Paniu
rusiai, lyg prieš savo valią, įėjau 
aš į savo kambarį ir atsiguliau 
—man nieko nesinorėjo: aš jau
čiau tik vieną, kad aš pusiau nu
miriau, kad mano nervai išgve
rę, ir pusė mano “aš” numirė 
kartu su skenduoliu. Aš kaip 
tik atsiguliau,, tuoj ir užmigau 
-bet vėliau prabudau ir nebegalė
jau miegoti. Nors aš ir buvau 
įsitikinęs, kad tos nakties įvykis 
ne kledėjimas arba sapnas, bet 
švintant vėl nuvykau į pakrantį. 
Lavonas gulėjo ten pat, bet gu
lėjo kniūpsčias su keistai iš
skėstomis rankomis. Ir nespėjo 
rytas išaušti, kaip smalsieji prie 
lavono susirinko. Daugelis jų 
buvo ir vakar ir malė ,kad la
vonas gulėjo veidu aukštyn ir 
su sunertomis ant krutinės ran
komis. Jie galvojo ir kalbėjo, 
kad tai įura lavoną apvertė. Ju
ra! Cha-cha! Rami jura apvertė 
lavoną ir iškryžiavojo rankas! 
Jura! Kaip naivus ir buki tie su
tvėrimai, kurie save žmonėmis 
vadina! Aš žinojau, kad tas lavo
nas nusinešė į šešėlių pasaulį 
dali mano sielos, mano valios, 
mano morales jėgos. Ir man bu
vo taip šiurpu, kai yra šiurpu 
tur būt, į savo lavoną žiūrėti.

Aš palaidojau jį. Aš palydė
jau, kaip jį užkasė. Amen... Jis 
daugiau nebesu judės ir nebeatsi
kels nuo jokių žvilgsnių, nuo jo
kios valios, bet aš... Aš žustu. 
Aš gydans, arba teisingiau mane 
gydo. Bei ar galima grąžinti tai, 
kas nuvyko\ į aną pasaulį, ‘ar ga
limą grąžinti sielą, arba bent 
dalį siųlos voniomis ir elektra. 
Tą sielos dalį; kuri apleido:ma
ne aną linksmą šventadienį, kai 
iliuminacijos degė ir lakiojo ra- 
kietos bei rymiškas žvakės, tą 
sielos dalį, kurią paveržė iŠ ma- , n Lokatorius— miesto gyventojas, kurs gyvena nusamdytame bute.

Lokatorius. Dovanoki tamsta, 
jeigu truputį sutrukdžiau, mat, 
labai svarbių reikalų spiriamas 
ateinu pas tamstą.

šeimininkas (ironiškai). Ko
kie gi1 reikalai?

Lokatorius. Pirmiausiai turiu 
pasakyti tamstai tai, kas nėra 
jums greičiausia naujiena, kad 
šiandien ryte buvo pas mane 
antstolis ir užantspaudavo vi
sus mano daiktus. Sakau'tai 
vien tikslumu vaduodamasis, 
nes esu tikslus.

Šeimininkas. Tamstele, pali
kim tą kalbą ramybėj. Laukiau 
kantriai ištisus keturius mėne
sius, bet juk viskas turi savo 
ribas.

Lokatorius. Visiškai sutinku 
su gerbiamojo tamstos nuomo
nėmis- t

šeimininkas. Nelabai man tai 
rupi. Ir abejoju, kad tamsta bu
tam atėjęs man užmokėti.

Lokatorius. Tikrai tik tam ir 
atėjau.

Šeimininkas. Kaip tai? Ir 
tamsta nori man viską užmokėt

Lokatorius, Viską, štai tams
telei (paduoda šeimininkui pini
gus).

Šeimininkas. Ačiū. Prašom 
sėstis. Tuojaus paruošiu tams
iai kvitą.

Lokatorius. Ir jeigu tamsta 
šeimininkas sutiksit.

Šeimininkas. Tai ką?
Lokatorius. Tai aš dar įšauks

iu užmokėčiau už ateinantį ket-

šeimininkas. Tamsta, su mie
lu noru.'

Lokatorius, širdingai tamstai 
ačiū. Tiesą pasakius, nebuvau 
tikras, kad gerbiamasis tamsta, 
užgautas mano paskutinių mėne
sių nemokėjimu, mane ir toliau 
teiksitės matyti gražiuose savo 
namuose. Jaučiu, kad esu blo
ga s lokatorius. ' ■. ■ .

šeimininkas. Nieko panašairs, 
tamsta esi pąvyzdiųgąs lokato
rius.' ■ - ‘

Lokatorius, 0, ne... tik mat la
bai prisirišau prie tamstos namų.

Šeimininkas. Tai mane labai 
džiugina... o tuo labiau, kad dė
kingumo iš lokatorių, deja, retai 
tenka susilaukti. Matau, kad 
tamsta esi tvarkingas ir padorus 
žmogus. Tai... už ketvirtį?

Lokatorius. Taip... prašau 
tamstelei (paduoda pinigus).

Šeimininkas. Štai ir kvitas.
Lokatorius. Aš baisiai prisiri

šau prie tamstos namų. Daug 
jau sykių mane išmesdavo iš ki
tų namų, ir visuomet juos ap- 
leisdavau nesigailėdamas. Bet 
šiandien, kai atėjo pas mane 
aastolię, tariau sau. Ne, pasi
lieku čia. Eisiu pas šeimininką, 
užmokėsiu ir pulsiu po kojų...

šeimininkas (susijudinęs). 
Bet gerbiamasis!?

Lokatorius. Ir kad tamstai už
mokėt, nusprendžiau per menesį 
nevalgyt pietų.

šeimininkas. Už tat tamsta 
galėsi būt ramios sąžinės, o tas 
taipogi žmogų gaivina. .Tamsta 
rūkote? Cigarą gal?..

Lokatorius. Ačiū (užsidega).
šeimininkas. Dar sykį sakau 

tamsiai, ir tai po garbės žodžiu, 
kad tamsta esi idealus lokato
rius. Norėčiau, kad tokie visi 
butų.

Lokatorius. Turėjau ir aš 
ydų... Bet persimainiau... ir tai 
persimainiau dėka meilės įta
kai...

šeimininkas. Labai gerai, Tam
stai reikia kuogreičiausia vestis. 
Blogiausias kavalieriui dalykas 

■—tai gyventi be žmonos.
Lokatorius. Tuo tikslu aš čia 

ir atėjau.
šeimininkas. Kaip tai?
Lokatorius, Tikrai pasakius, 

atėjau prašyti gerbiamojo tams
tos dukters rankos.

šeimininkas. Ar tamsta iš gal
vos kraustais.

Lokatorius. Gali būt. '
šeimihinkas. Nejaugi tamsta 

esi girtas ?
Lokatorius. Nuo to laiko, kai 

nusprendžiau apsivesti su tams
tos dukteria, tai nustojau gerti. 
Suprantu puikiai, kaip tai baisu 
yra turėti žentą alkoholiką.

Šeimininkas. Kaip tamsta 
drįsti man kalbėt tai!

Lokatorius. Jeigu tamsta esi 
tėvas to asmens, kurį aš myliu, 

į todėl manau, kad visai nepritik
tų, kad tamsta norėtum sužinoti 
apie mano jausmus prie kitų as
menų.

šeimininkas. Bet aš tamstai 
užginu.

Lokatorius. Mylėt. To man už
gini nieks negali. Gali tamsta 
man užantspauduoti daiktus, bet 
širdies mano tamsta neužant- 
spauduosi.

šeimininkas, 
būdą.

Lokatorius. Tam, kad aš ne
mylėčiau tamstos dukters. Įdo
mu' kokį?

šeimininkas. Ne, tur būt pa
mišimą gavai.

Lokatorius. Tai galėtų nu
spręst tik psichijatrijos gydyto
jas.

šeimininkas. Prašau išeit.
|Lokatorius. Nė nemanau. ?

šeiAlininkas. Liepsiu tamstą
išmesti.: į
v j Lokatorius. Bet aš, .nenustosiu 
mylėt tamsios dukterų k" ■

šeimininkas. Ir ištiesų tamsta 
taip įsivaizdini

,LQkatorius. Tikrai. Ir kas ga
lop tame nuostabaus. Esu jau-

f

Bet aš surasiu

raginai, ir ne tik tamsta. Du 
mąno gerai pažįstamu prieteliu, 
kuriems pasisakiau mylįs tams
tos dukterį, taip pat kalbino 
karštai, kad aš kuogreičiausia 
atlikčiau tą žingsnį. Ir jau vadi- čiau tamstos visai savo namuo- 
na mane ąužiedotiniu.

Šeimininkas. Ir tamsta drįsti gus).
leisti pietkus apie mano dukterį! Lokatorius (Imdama,s skaito).

Lokatorius. Kas per pletkai... ■ Tai tamstos įnirtimas net taip 
Aš tamstos dukterį ištiesų my- toli siekia... Gerai, imu, imu. 
liu, todėl nėra jokie pletkai.

Šeimininkas. Tai todėl tamsta
ir užsispyrei, kad tik pas mane ti man kvitą.
gyvent.

Lokatorius. Ar gerbiamasis' yra tai ne sužieduotinių žiedas, 
tamsta manai, kad kas kita ma- kad jį grąžinti, jeigu neįvyksta 
ne privertė išsižadėti viso menę- vedybos, 
šio pietų.

šeimininkas. Bet aš visai ne- bai džiaugiuos, kad mes nutrau- 
noriu tamstos pinigų... Imk juos kėm. Kai tamsta busi pragare 
ir kuogreičiausia išsftiešdink.

Lokatorius. Nemanau išeiti.
šeimininkas. Ir kas tamstai iš'Mah, pasikalbėjus

to per nauda ?
Lokatorius. Gyvensiu kaimy-' kad ir apsakyti negaliu. 0 dabaį’ 

nystėje esybės, kurią myliu. Ga-’nors tamsta ir ant kelių atsi- 
.lesiu ją kasdieną sutikt ant tre- klaupęs manęs maldautum, jau 
pu, prieangyje, prie vartų.

šeimininkas. Mane tamsta
'ftki pat sutiksi, bet su lazda.

Lokatorius. Gerai, kad gerbia
masis tamsta mane perspėjai. Ir 
aš taip pat atatinkamai apsi
ginkluosiu.

Šeimininkas. Jis tikrai pami-
Š°‘

Lokatorius.
galima pavadinti pamišimu.

se nematęs (paduoda jam pini-

ir
išsinešdinsiu.

šeimininkas. Prašau sugrąžin-

Lokatorius. 0, tamsta, kvitas

Ir tamstai turiu pa
sakyti dar tą, kad aš dabar la-

pats sau uošviu, tuomet tamsta 
galėsi suprast mano džiaugsmą, 

su tamsta, 
taip įkirėjo tamstos duktę,

negrąžinsiu. Negrąžinsiu... už 
jokius pasaulio turtus negrąžin
siu.. nutraukiu (išeina daužyda
mas durimis).
• šeimininkas stovi l^&uakme- 
nėjęs ir žiuri nųatfrandusiomis 
akimis į iš^jJ&Sjį pavyzdingą lo- 
katt>riC,,A

Iš lenkų kalbos vertė
Dzūkų Ainis. i

Jūsų pačių priežastį: kode! jus privalote 

taupyti pinigus?
Už geriausį atsakymų suteiksime dova
nų $10.00.

Malonėkite atsiųsti savo atsakymus nevė

liau kaip rugsėjo 15 dienų.

AR JIĮS GALITE PASAKYTI

Peoples*•&%”“ Bank

I

y

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

Jus busite
V k ,•. oi -

užganėdinti iš abiejų.'

T

blDELIS BANKAS 
ant kampb

47 St. ir Ashland Avė
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SOL ELLIS & SONS
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 j jūsų 

namus dėl apskaitliavimo kiek kai
nuos apšildymo įrengimas, kuris 
bus- padarytas maloniai, be užmo
kesčio. Pasaukite mumis tuojau, 

fkol dar nėra didelio “rush”.
Mes turime pilną pasirinkimą 

plumbingo reikmenų ir elektrikai 
tavorų. Pasižinokite apie musų

SOL ELLIS & SONS.
2112-2114-18-20-22 So. StaD St
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Chemijos Pagrindai
(Tęsinys) •

Kiekviename moksle ne be 
reikšmės yra ta speciali kalba, 
kurią jis naudoja traktuodamas 
jo žinioje esančius supratimus. 
Mums yra žinoma, kad aritme
tikoje, vieton to kad rašius iš
tisus žodžius, vartojami tam tik
ri simboliai — skaitmens, daug 
palengvinti visus aritmetikos 
veiksnius. Taip lygiai ir che
mijoje priimta visa eilė tam 
tikrų simbolių. Kadangi visų 
chemijos medžiagų pagrindu yra 
paprastieji kūnai — elementai, 
tai vieton to kad rašius visą 
elemento vardo žodį, vartoja 
elementų simbolius; tie simbo
liai yra tai viena pirmoji, arba 
pirmosios dvi raides lotyniškojo 
to elemento pavadinimo. Pavyz
džiui, vandenilio, lotyniškai “Hy- 
drogenium” vadinamo, simbo
lis yra pirmoji raidė žodžio “Hy- 
drogenium”—H, deguonieĄ/ya- 
d i namo “Oxigenium”, simbolis—ė 
O, sieros (vad. Sulphur) sim
bolis—S, kalcijaus (Calcium) 
simb. —Ca, chromo (Chromum) 
simb. Cr, anglies (Carbone- 
um) simb. —C ir t.t. šitie sim- 
baliai reiškia ne tiktai elemento 
paVadinįmą, bet ir jo atominį 
svorį; pavyzdžiui: C reiškia ne 
tiktai anglį, bet reiškia ir tai kad 
jo yra 12 svarumo j'jdalių (ato
minis svoris) ir t.t. žemidu pa
duoda visų elementų, jų simbo
lių ir atominių svorių sąrašas. 
Atominių svorių skaičiavimo pa
grindu imta O (deguonis)=16, 
o 11 (vandenilis) : 
ne 1. Svarbiausioji 
tis .— patogumas.
priežastis''čian

Selenas Se . 79.2
Silicis Si 28.3
Sidabras Ag 107.88
Siera S 32.07
Skandis Sc . 44.1
Stroncis Sr • 87.6
Stibis Sb 120.2
švinas Pbv 206.10
Talis T1 204
Tantalas Te 127.8
Terbis Tb 159.2 •
Titanas Ti 48.1
Toris Th 232.5
Tullis Tu 168.5
Uranas U 238.5
Vandenilis H 1.008
Vanadis . Va 51,2
Varis Cu 63.57
Volframas W 184.
Tie simboliai duoda galimy-

= 1,008/bet 
to priežąs- 
Apie kitas 

nekalbėsim.

bes paprastai ir aiškiai reikšti 
įvairius chemijos supratimus ir 
procesus; pavyzdžiui, CL2 — 
reiškia chloro molekulų (70.92 
sv. (dalįs); “3CL2— reiškia 3 
chloro molekulės, (212.76 sv. 
dal.),*- CACO3 angliarukštis 
kalkių molekulė (jų 100 dal:= 
40 sv. d.-f-12 s»v. d. plųs (3x16) 
s v. d.) ir t.t. Chemijos > proce
sams (reakcijoms) žymėti var
tojama tam tikros chemijas lyg
tys; pavyzdžiui, chloro vandeni
lio atsiradimas iš chloro ir van
denilio, lygtinis štai kaip reiš
kiamas:

H24-CL2=2HC1
t. y. 1 vandenilio molekulė (2 sv. 
dal. -(-1 chloro molekulė (7 1 
sv. dal.) duoda 2 chloro vande
nilio molekules (73 svar. dal.).

Po to kas čion pasakyta, gali
ma jau kiek smulkiau nagrinėti 
tie chemijos vykimai, kuriuos 
mes šio rašinio pradžioje pada-

simb. atom sv. lijom trimis grupėmis.
Aluminijus Al. 21.1 Pirmajai grupei skylėm visus
Anglis C 12. tuos vykimus, kuriais iŠ keletos
Argonas Ar 39.9 medžiagų gaunama vieną arba
Arsenikas As 75.- keletas naujų medžiagų. Pavyz
Auksas Au 197.2 džiui :
Azotas N 14.01 (reakcija No. 1) .... CO f-CL2^=
Baris Ba 137.37 COCL2

9

Berilis Be 11. t. y. anglies viendeginys su chlo
Bromas Br 79.92 ru duoda dvichlorę rūgštį, arba
Bismutas B i 208. fosgeną; ši reakcija yra tiesiogi
Ch romas C r 52.1 nio dviejų jungimosi pavyzdys.
Chloras C1 35.46 (reakcija N^o. 2) ... ClNa-f-AgN-<
Ceris C e 140.25 O3Na-Į-AgCl
Cezis Cs 132.84 t. y. valgomoji druska su azoto
Cinas Su 119. rūgšties sidabru duoda azoto ru-

Cirkonis
Deguonis

Fluoras
Fosforas
Gadolinis

65.37
90.6
16.

167.1
19.
31.

157.3
60.9

Germanis 
Gyvsidabris 
Helis 
Indis 
Iridis

Ge' 72.5
200.

Yfris 
Jodas 
Kadmis 
Kalis 
Kalcis
Kobaltas

f.

Ksenonas
Lantanas La
Litis' Li
Magnis Mg
Manganas M n
Molibdenas Mo
Natris Na
Neodinis N d
Neonas Ne
Nikelis No
Niobis Nb

'Osmisu. Os
Paladis r- Pd
Platina . v'L; Pt
P raže ulinis ; ' Pr
Kadįo' Ra
Rodis ?’ Rh
Rubidis Rbi
Rūtenis • Ru
Saniaris Sm

114.8
193.1

172.
89.

126.92
112.40
39.10
40.09
58.97
81.8
128.

139.
7,

54.03
96.

144.3
20.
58.68
93.5*
190.9

106.7
195.

140.6
226.4

102.9
85.45

101.9
150.4

gšties natrio ir chloro sidabro, 
ši reakcija yra dvilypio dviejų 
medžiagų ketimosi— mainų re
akcijos pavyzdys:
natrio atomas stojo sidabro ato
mo vietdn, o sidabro atomas sto
jo natrio vieton.

(reakcija No. 3) 1I2SO4+- 
NA2=NA2SO4-|-I12.
t. y. sieros rūgštis su ^letaliniu 
natriu duoda sieros rūgšties nat
rio ir dujingo elemento—vande
nilio. ši reakcija — užstojijno 
reakcijos pavyzdys: natrio mole
kulė užstojo vandenilio moleku
lės vietą, o vandenilis išsiskyrė 
savo, elemento, forma—dujomis.

J antrąją grupę skiriama<tos 
reakcijos, kuriomis iš vienos 
medžiagos atsiranda dvi ar ke
lintas naujų medžiagų (skilimo 
reakcijos). Pavyzdžiui, kaiti
nant CaCO3 —^angliaruksties 
kalkes jos skyla į negesintas 
kalkes ir anglies dvideginį (abu, 
kaip matom, sudėtiniai kūnai). 
Ši reakcija štai kaip rašoma:

(reakcija No. 4) ... CaCO3— 
CaO-f-CO2
O kaitinamas gyvsidabrio degi- 
nys skyla į gyvsidabrį ir į de
guonį:

(reakcija No HgG —

’» Pirmiau mės •••- kalbėjom apie 
elementų, gavimą
riiais skeliant kurią nors vieną su 
dūlinę medžiagą (antros gru
pės reakcijos). Bet jų galima 
gauti ir pirmosios grupės reak
cijų keliu. Pavyzdžiui reakcija

fizikus veiks-

No. 3, kurioje.gauta vandenilis;1 
bendrai imant, užstojimo reakci- 

» jos dažnai naudojamės gryniems 
elementams gauti, šiam reika
lui ypač anglis tinka. Mat ang
lį kaitinant su daugelio elemen
tų deguonies junginiais (ypač 
metalų), ji iš tų elementų atima 
deguonį, palieka gryną kitokį 
elementą (tuo budu gaunama 
geležies, vario, cinko ir t.t. iš jų 
junginių su deguoniui.

Kas dėl/trečiosios cheminių 
kitėjimų grupės (iš vienos me
džiagos gaunama viena kitokia 
medžiaga), į kurią’ mes nekrei- 
pčm domės, tai prie jos skiria
ma t. v. alotropijos įvykiai. Gry
name deguony elektros kibirkš
tis skiliant atsiranda naujų du
jų—ozono, kurios savo ypatybė
mis gana smarkiai skiriasi nuo 
deguonies, bet jų sudėtis — yra 
tiktai grynas deguonis. Šio daly
ko esmė lygtimis galima štai 
kaip išreikšti: 302—203 
t. y. iš trijų dviatomių deguo
nies molekulių pasidarė dvi tria- 
tomės ozono molekulės. Deguo
nis ir ozonus yra tos pačios me
džiagos alotropinės atmainos.

Kitas labai panašus į šį daly
kas, (vienokios medžiagos pavir- • ’ • ■ 1 timas kitokia) turi polimerizaci
jos ir depolimerižacijos vardą. 
Imkim kietą cianinio rūgštį .są
stato C3N3O3H3 ir destiliuokim 
ją (t. y. kaitinkim ją ligi ji pa
virs gerais, o paskui pro tam 
tikrai įtaisytą vamzdį einančius 
garus aušinkim). Gausim naują 
kūną—ciano rūgštį sąstato CN- 
ON. šios depolimerizacijos lyg
tys bus šios:

C3N3O8H3=x3CNOH.
Taip gautoji skysta ciano rūgš
tis labai nepastovi ir pati leng
vai pavirsta kita medžiaga—po- 
lineru ciamelidu. Kad gavus cia- 
melido molekulę reikia keletos 
ciano rūgšties molekulių (kiek 
tikrai reikia—dar nežinia). Šios 
polimerijos lygtys galima štai 
kaip parašyti: XCNOH=NxNx- 
Hl. 1 >

Taigi, eianuro rūgštis ir cia- 
melidas yra ciano rūgšties poli
merai. Polimerijos ir alotropi
jos įvykiais kaip matome, turim 
reikalo su įeinančio į molekulių 
sąstatą atomų skaičiaus kitėji
mu.

Kita įvykių eilė, kuriais viena 
medžiaga pavirsta kitokia me
džiaga, yra kur kas slėpininges- 
nS. Jeigu naujai paruoštą ciano 
rūgšties amonio skiedinį, kurio 
sudėtis reiškiama formule CO- 
N2114, kurį laiką šildysim, tai iš 
to skiedinio gausis visai kitokia 
medžiaga, bet lygiai paties, 
sąstato CON2H4.

Jau ankščiau padarėm išvadą, 
<ad medžiagos, kurios viena nuo 
kitos skiriasi savo ypatybėmis 
skiriasi ir savo kokybėmis ar 
kiekybiniu, sąstatu; pav.: šiuo 
atveju turime tą patį sąstatą, 
bet ypatybes visai kitos. Ir ši
tas yra ne vienintelis. Priešin
gai, tų chemijos junginių tarpe, 
kur įeina anglis, t. v. oigani- 
niuose junginiuose žinoma dau
gybes tokių atsitikimų, kad dvi 
trys dešimtys medžiagų turėda
mos visai vienodą ir kokybinį ir 
kiekybinį sąstatą, savo ypatybė
mis griežtai skiriasi. Tokios 
medžiagos vadinama izomerinė- 
mis, arba tiesiog izomerais”.

Bei atpmų hipotezė mums pa
deda išaiškinti ir šį pirmu žvil
gsniu keistą įvykį. Jau žinom, 
kad du elementai kai kuriais at
vejais gali dubti,daug junginių; 
pavyzdžiui:: žinomįeji azoto su 
degitoniu junginiai—N2O, NO, 
N2O3, NO2 ir N2O5. Ar šita ga
limybė duoti daug junginių yra 
begalinė, ąr ribota? Ai gali vie
nas atomas kokio nors elemento

jungtis su i, 2, 3, b, 10, 20, 100 
ir 1.1, atomų kito elemento, ar 
gal ta jo galimybe (galėjimas) 
jungtis yra ribota?

Daugelis tyrinėjimų parodė, 
kad kiekvieno elemento galimu
mas savo atomus jungti su kito 
elemento atomais turi tam tik 
rą ribą, dažnai kiekvienai kom 
binacijai kitokią. Vieno elemen 
to atomų galimumas jungtis su 
kito elemento tuo ar kitu atomų 
skaičium vadinama atomingumu, 
arba valeniumu, o didžiausioji 
riba, kuria duotasis elementas 
gali įeiti į junginius, vadinama 
maksimaliu atomingumu, arba 
valentumu.

Pavyzdžiui imsim elementą 
vandenilį. Didelėje junginių su 
kokiais nors kitais elementais 
didžiumoje vienam vandenilio 
atomui tenka ne daugiau kai 1 
kito elemento atomas, ir dėl to 
vandenilis skaitomas vienavalen- 
Čiu elementu. Chloras taip pat 
vienavalentis santikije su van
deniliu ir daugeliu kitų elemen
tų, bet fosforas, pavyzdžiui, jun
giasi su trimis vandenilio ato 
mais (PH3) ir dėl to jis yra tri
valentis santikyje su vandeni
liu, o santikyje su chloru fosfo
ras penkiavalentis, nes duoda 
junginį PCI5. Anglis visuose 
savo junginiuose ne daugiau 
kaip keturiavalentė; su vandeni
liu ir chloru aukščiausiai jis 
duoda junginius CH4 ir CCI4.

Nenagrinėsiu perdaug smul
kiai gana sudėtinį ir ne visai aiš
kų šupratimą apie elementų va- 
entAimą, pasitenkinsim jį su
prasdami kaipo vieno 'elemento 
atomų galimumų'jungtis su tam 
;ikru skaičiumi kito elemento i atomų. *■ r

Imkim cheminį junginį sąsta
to C115N; jame 1 atomui C (an
glies) tenka 5 atomai—H (van
denilio) ir 1 atomas N (azoto). 
Kadangi jau pirmiau sakėm, kad 
anglis keturiavalentė, tai iš to 
aišku, kad ji betarpiai surišta 
tiktai su dalimi šito junginio ato
mų o su kitais ji jau susijungusi 
ne pirmos eilės ryšiais. Pavyz
džiui šis anglies atomas negali 
būti susijungęs su visais pen
kiais H atomais. Paprasčiausias 
protavimas parodys mums, kad 
anglies atomas greičiausiai yra 
susijungęs tik su trimis vande
nilio atomais ir su tuo vienu 
azoto atomu, o tas azoto atomas, 
savo eile sujungtas dar su dviem 
vandenilio atomais, ši nuomonė, 
kaip faktai parodo, pasitvirtina 
ir cheminėmis šito junginio ypa
tybėmis.

Viršminėtoji nuomonė yra 
jau didelis žingsnis pirmyn: mes 
nesitenkinam žinodami iš kokių 
ir**kelių atomų sudėta viena ar 
kita molekulė, bet žiūrim, taip 
sakant, gilyn į molekulę ir joje 
skirslom atomus tam tikra tvar
ka. Nors visi penki vandenilio 
atomai įeina į šios molekulės 
sąstatą, vis tik mes sakom, kad, 
jų tik trys sujungti tiesiog, su 
anglies atomu, o du su azoto ato
mu. Taigi molekulės atomams 
mes skiriam tam tikrą tvarką, 
daugiausiai vadovaudamiesi va- 
lentumo principu ir įvairiomis 
tos medžiagos reakcijomis. Tik
tai tuo budu yra galimybės iš* 
aiškinti izomęrija: jeigu medžia
gos skiriasi ne sulig savo sąsta
tu, bet tiktai savo ypatybėmis, 
tai tas gali įvykti tiktai dėl to, 
kad įvairių izamerų molekulėse 
atomai viens prie kito įvairiai 
pasiskirstytų. Pirmiau mes sar 
kėm, kad įvairių medžiagų mo
lekulės viena nuo kitos gali 
skirtis ne tiktai atomų kokybe 
it\ kiekybe, bet'ir boiidra tvarka 
(struktūra). Puikus strukt.uroš 
teorijos išsivystymas daugelyje 
organiniu junginiu pilnai patei
sino tą žingsnį —aiškinti kai ku
ri uos medžiagos (vienodų su
lig sąstato) ypatybių skirtumus 

atomų struktūros skirtumu

molekuiėje (t. y. tuo kad mano
ma, kad atomai molekulėje ki
taip susitvarkę).

Pirmiau musų išreikšta min
tis, kad molekulėje CH5N dalis 
atomų iEt sujungta su C, o kita 
su N, turi kiek neaiškaus cha
rakterio, nes mes neišsprendėm 
klausimą kame, būtent yra tas 
atomų vieno su kitu jungimasis. 
Ar tai yra kaž kas pamažu į vie
no atomo prie kito nejudamą 
prilipimą, o gal molekulę suda
rantieji atomai tam tikra tvar
ka daro tam tikrus judėjimus? 
Sunku manyti, kad atomai mole
kulėje nejudėtų; kur kas geriau 
sudėtinę molekulę galima žiūri
nėti kaipo šitą panašų į musų 
saulės arba kitą kurią dangaus 
švyturių sistemų, kurioje atskiri 
šviesuliai santikiauja su kijs ki- 
tu įvairiai sistemoje išsiskirstę 
ir kiekvienas daro iš anksto už
brėžtus judėjimus. Bet reikia 
prisipąžinti, kad kol mes dar ne
turim jokių tikrų žinių apie to
kį atomų judėjimą molekulėse, 
galim tiktai statyti daugiau ar 
mažiau teisingų manymų apie 
galimą jų suskirstymą.

Del tik ką peržiūrėtų reakcijų 
tipų reikia dar štai kas pastebė
ti.

Jau pirmiau sakėm, kad ele
mentai arba cheminiai junginiai 
viens į kitą veikia tik tada, kai 
tarp jų reiškiasi cheminės gi
minystės ryšiai. Bet vėl reikia 
pastebėti, *kad reakcijai įvykti 
vien tiktai cheminėj giminystės 
ne visuomet užtenka. Visiems 
žinoma, kad anglis ore gali deg
ti, t. y., jungtis su oro sudeda
mąja dalimi—deguoniu (kita oro 
sudedamoji dalis — azotas degi
me nedalyvauja). Bet dar vi
siems žinoma, kad anglis gali 
labai ilgai ore gulėti su deguo
nim nesiungdama ir tik įkaitinta 
anglis energingai jungiasi su 
deguoniu ir duoda didelę šilumos 
daugybę. Cheminė anglies ir 
deguonies giminystė lėtai reiš
kiasi ir paprastai temperatūrai 
esant, bet ji negali smarkiai 
reikštis, kol mes medžiagos ne- 
pastatysim į tinkamas sąlygas. 
Dujingo deguonies su vandeni
liu mišinys ilgą laiką gali be at
mainų, net kaitinimas ligi 300° 
—400° neduoda jokių matomų 
pasekmių, bet gana mišinyje 
bent mažos kibirkštėlės, .pavyz
džiu, elektros, o ji tuoj aus užde
ga (t. y. iššaukia bendrą veiki
mą į vienas kitą) artymiausius 
dujų sluogsnius ir visas mišinys 
momentaliai su didžiausiu tren
ksmu sprogsta ir tuo budu atsi
randa deguonies su vandeniliu 
junginio—vandens. Taigi, kad 
cheminės giminystės jėgos ga
lėtų veikti reikia elementai ar
ba junginiai įaslatyti į atatin
kamas sąlygas.

Toliau reikia pastebėti, kad 
jeigu ir vyksta abipusis dviejų 
ar daugiau medžiagų veikimas,
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tai tas dar ne reiškia kad viso
se reakcijose jie eina ligi galui,
t. y. kad, leiskim, vieton dviejų 
medžiagų imtų tos reakcijos lyg
tims atatinkamuose kiekiuose, 
kad galų gale* gausim tiktai vie
ną arba keletą naujų medžiagų 
tiek kad pirmųjų medžiagų visai 
neliks. Pavyzdžiui imkim kad ir 
vyno spiritą ir gryną acto (uk- 
suso) rūgštį; kailint jodvi abipu
siai (ir viena ir kita) į viena ki
tą veikia ir duoda dvi naujas 
medžiagas—eterį ir vandenį:

C2H5Ho (spiritas — C2H4O2 
(acto rūgštis)— C4H8O2 (acto 
eteris) -j- H2O (vanduo). Kaip 
ilgai kaitintumėm šį nurodytų 
molekuliarių santikių sudarytą 
mišinį, tačiau tyrinėjant pasiro
do, kad tiktai 2/3 spirito ir rūgš
ties reagavo duodami eterio ir 
vandens, o likusis spirito ir rūgš
ties trečdalis nėjo į reakciją. To
kios reakcijos vadinama riboto
mis reakcijomis (jos vyksta tik
tai ligi tam tikros ribos).

iJeigu reakcija turi savo ribAs, 
tai ji yra grįžtamoji, t, y. jos 
sąlygos tam tikrai .4 pakeitus ji 
gali eiti arba į vieną pusę, arba 
atgal (jungtis arba skilti). Pa
vyzdžiui imsim angliarūgštės 
kalkių, patalpinsim jas į metali
nį vamzdį sujungtą su/manome
tru (prietaisu dujų spaudimui 
tėmlti) ir kailinsim jas ligi 812°. 
Šiai temperatūrai* esant anglia
rūgštės kalkės skyla į kalkes ir 
angliarūgštę, bet tas skilimas 
tęsis tik tol, kol išsiskiriančios 
angliarūgštės tamprumas (spau
dimas) pasieks 753 min. gyvsi
dabrio stulpelio (t. y. kol dujų 
spaudimas pasieks apie 1 atmos
feros spaudimą). Kiek anglia
rūgštės kalkių neimtumėm, bet

prie 8126 visuomet spaudimas 
pakyla ligi 753 min. ir toje vie
toje skilimas sustoja, nes mano
metras stovi vietoje.

Toksai sudėtinio kūno skilimo 
įvykis kuriuo įvyksta šiokia to
kio cheminė lygsvara taip sudė
tinio kūno ir jo skilimo produk
tų, vadinasi disociacija, o spaudi
mas prie kurio tai įvyksta vadi
nasi disocinis spaudimas, arba 
disociacijos tamprumas. Jeigu 
mes kokiu nors budu padidin
siu! tame vamzdely spaudimą, 
pavyzdžiui siurbliu (pliumpa) 
pripusim naują angliarūgšties 
kiekybę, tai spaudiniui pakilus 
angliarūgštė vėl ima jungtis at
gal su kalkėmis, kol spaudimas 
sumažės ligi 753 min. Jeigu, 
priešingai, išsiurbdami iš vamz
džio angliarūgštę visą laiką pa
laikysiu) mažesnį spaudimą kai 
753'm. m, tai vis naujo,'anglia
rūgštės kalkių porcijos skils ir 
skils kol Višai suskils. Taigi į- 
vyfHus lygsvarai tarp angliarūgš
tės kalkių, mes mažinda
mi ar didindami spaudi
mą galim arba neduoti
angliarūgštės kalkėms- skilti, ar
ba priešingai galim tą reakciją 
priversti ligi galo, t. y. gryšta- 
mąją reakciją mes galim pa
kreipti į vieną ar kitą pusę. 
Esant kitokiai temperatūrai, b(j 
abejojimo ir disocinis spaudi-į 
mas bus kitokis. t

* i(Bus daugiau) ’

Wennersten’s

Bohemian Blend
MALT

and

HOPS
Combined

ILSONS 
F'ashion i 
SĘ STORE 
SĖHalstedSt

Vien tik Lietuviu krautuvi

Nuo 1896 
WENNERSTEN’S 
yra prirengei ai
Apynių-S’alyklo sko 
nio. *

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la- ( 
bai lengva 
yra pri
rengti.

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANT OF CHICAGO ILLINOIS 

431 So. Dearborn St.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27, 1923, už 43 savaites

Pelnas Už apdraudą in force .... 78*4 nuošimčių
Pelnas už assets ..........................33*4 nuošimčių
Pelnas už nuošimčius................... 27 nuošimčiai
Pelnas už įplaukas ,...................... 22 nuošimčiai
Abelnai pelno...............................41 nuošimtis

Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, special delivery.

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjas

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

KODĖL? n
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) ,•— Salutaras priduoda apetitą; j

2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą. ) 

Tik vienas doletis ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

TRYS DIENOS LĄIKAI.

SVEIKATA



NAUJIENOS, Chieago, III.
±=

SATYRA IR JUOKAI
Ark. Averčenko

Mano Pirmi 
Žingsniai

(Feljetonas)

Jus klausiate, kaip aš pradė
jau savo karjerą scenoje?

įdomiausia yra tai, kad aš 
pradėjau lošti ne nuo pirmo, o 
nuo antro debiuto.

Apie pirmus mano žingsnius 
scenoje visai neparanku kalbėti.

Pirmas mano pasirodymas 
scenoje įvyko visai pripuolamai: 
kartą laike spektaklio aš nuėjau 
už kulisų aplankyti savo drau
gą — aktorių. Paklydęs tarfc 
dekoracijų, aš pataikiau ne į 
aktorių kambarį, o į apšviestą 
sceną, kur ėjo kokis tai antras 
aktas.

Tuo laiku veikėjas ėmė karš
tai bučiuoti aktorę, manydamas, 
kad jam niekas negali kliudyti.

Kuomet aš pasirodžiau ir- už 
medžių, — herojus nušoko nuo 
kartoninio rąsto, kur sėdėjo, ir 
baimingai į mane pažvelgė. Kas 
tai per nežinomas žmogus?

Apleisti sceną buvo pervėlu 
— publiką mane pastebėjo. To
dėl aš mandagiai pakėliau skry
bėlę ir saldžiu balsu paklausiau:

— Ar nebusite tiek malonus, 
jaunuoliai, nurodyti man kelią į 
Akimono kaimą? Jaučiu aš, 
kad paklydau.

.Herojus suprato, kad tai vis
gi išeitis iš tos keblios padėties.

— Eik vis tiesiai ir tiesiai, — 
piktai tarė jis. — Valkiojasi čia 
be jokio reikalo.

— Ačiū. Labai dėkingas. Tę
skite kalbą. Daugiau jus ma
nęs nebematysite.

Ir aš švilpaudamas nuėjau 
nuo scenos.

Už kulisomis mane apspito 
kokie tai žmonės su sąsiuvi
niais, labai mane koliojo, o pas
kui vyriausias jų nusikvatojo ir

važiuojate — į meilužę! O, gra
fe, grafe! žiuriu aš į jūsų gy
venimą ir galvoju—-kaip ta mu
sų aristokratija sugadinta! Jus 
turite meilužę, apie grafienę tu
pinėja gvardijos oficieris —ko
ki gėda! Laimė, grafe, darbe, ir 
ta duona, kurią savo pūslėtomis 
rankomis uždirbsi , bus gardes
nė, negu jūsų gardumynai!... 
O, aš ilgai tylėjau, bet dabar pa
sakysiu: aš tiesiog trokštu toje 
sugadintoje atmosferoje. Aš 
taip toliau nebegaliu, grafe!

Besakydamas tą monologą, aš 
prisiartinau prie pat suflerio 
budelės ir užmyniau ant ko tai 
minkšto. Tuoj po to išgirdau 
šnypštimą:

—Kad jus kur velnias paim
tų. Jus užsiroglinote man ant 
rankos! — suniurzgė sufleris.— 
Kerėpla!

—O jus nelaikykite rankų 
scenoje, — rimtai pastebėjau 
aš. —žingsnio nėra kur žengti...

—Ei! — pasigirdo nuo galior- 
kos. — Su sufleriu scenoje drau
džiama kalbėti.

—Tai ne jūsų reikalas, — at
rėžiau aš- — Jus užmokėjote už 
vietą tas nelaimingas 22 kapeiki 
ir sėdėkite sau ramiai! Ir jus 
ten pirmose eilėse! Na, ko jus 
kvatojate! Aš matau, kad pub
lika pasiliko toks jau aklas, su- 
grubėjęs žvėris, kaip ir Nerono 
cirke, kada...

čia aš pastebėjau, kad prieš 
pat mano nosį nusileidžia uždan
ga... Štai jos — garsios teatrali
nės intrigos!

Aš įšliaužiau, kaip ežys už 
kulisų, ir pro užpakalines duris 
į gatvę išbėgau, girdėdamas už
pakalyje nemalonų balsų cho
rą:

Litai Rupužiukai

Litai! Litai! Lituželiai! ir tt. 
Tik per litą, tik už litą, 
Tik dėl lito—šitą, kitą— 
Gausi visur, visaip, viską 
Ir žemišką ir... dangišką!.. 
Litai ! Litai! Lituželiai! 
Pin-pin-pin-pinigėliai 
Litai! Litai! Litužiukai!
Tie velniukai—rupužiukai!

Pranės brolis.

tarė:
— Na, velnias su jumis, 

ra i dar, kad nesusimaišėte!
* *

Tokiu budu mano aktoriaus 
gyvenimas reikia nuo antro de
biuto skaityti.

Antras debiutas buvo tikriau
sias. Man iškalno buvo nuskir
ta role, ir nors pats sau toje ro
lėje aš labai pasidabojau, bet 
režisieriaus mano lošimo įverti
nimas buvo kiek skirtingesnis.

Įeikite į mano padėtį: aš no
rėjau lošti, pasirodyti prieš pu
bliką savo gabumais, o rolė bu
vo toki menkutė, kad pats Ta
rnas Saluini nieko su ja nebūtų 
padaręs... Aš tik turėjau išeiti 
į sceną ir savo ponui pranešti:

— Karieta jau gatava, Jūsų 
Skaistybė. Ką liepsite grafie-

Ir viskas! Daugiau nieko. Na,
kas tai per rolė?!

Tylomis aš nutariau ją pra
plėsti, pagadinti, padaryti ją 
ryškesne. Užsidaręs savo kam
baryje, aš ilgai apdirbi nėjau sa
vo roję. *

O spektaklyje ta rolė skam!įė
jo šiaip:

—Karieta jums jau prireng
ta. Ir aš net nežinau, kur jus

sprandą nutrauk-

įdaviau pasiunti- 
Vienok galiu su 

 

pasakyti,/kad

—Sulaikykite jį! Paduokite jį 
man! Aš jam 
siu-

Drabužius 
niui nunešti, 
pasididžiavimu 

niekam kitam nebūtų pasisekę 

 

iš šešių žodžių rolės sukupfti to
kį kurinį, apie kurį keli 
visame mieste kalbėjo!

*
* 
pirmi žingsniai 
aš nesididžiuoju

dienas

*

štai mano 
scenoje, bet 
jais, nes kuklumas yra mano to
ki ypatybė, už kurios aš danti
mis laikaus...

Vertė K. S—kas.

Neik sesele už šito, jis nebe- 
tur nė lito; eik, sesele už Kiko 
brolio, —jis tur daug dolerių!

—Pr. br.

Kupletas.
(Gaida maždaug kaip:

Kas rūtelių žaliavymas, 
O mergelių dainavymas..)

Litai! Litai! Lituželiai!
Pin-pin-pin-pinigužėliai!
Litai! Litai! Litužiukai!
Tie velniukai—rupužiukai!

dusyk

Moteris silpna, 
svaigstanti, silpnėjanti

Kas tur litų, tas tur visko: 
Diftnos, lauko, pievos, miško; 
Kam nėr litų, tam nėr nieko—• 
Tas tur dirbt iš viso vieko...
Litai! Litai! Lituželiai! ir tt.

Turi litų—esi ponas— 
Atsilošęs kai klebonas; 
O be litų—bernas Jonas— 
Susitraukęs, laibas, plonas...
Litai! Litai! Lituželiai! ir tt. 

Tik už litą viską pirksi... 
Litai gydys—jei susirgsi. 
Eisi dangun—jei numirsi. 
Ką sau nori—pasiskirsi...

Litai! Litai! Lituželiai! ir tt 
Kas tur litų, tas mergelę— 
Gaus sau gražią kaip panelę 
Ir nemažą dalį kraičio:— 
Visos laukia kaip ponaičio...
Litai! Litai! Lituželiai! ir tt. 

Litų yr’—esi laimingas, 
Visų gerbiamas—išmintingas, 
Visi tave k 
Laikraščiu o,

Litai! Litai! Lituželiai! ir tt. 
Turi litų—Seiman renka... 
Skiria algą tau nemenką. 
O be litų—nors nusprogsi, — 
Aukščiau bambos neiššoksi.
Litai! Litai! Lituželiai! ir tt. 

Yr’ tau litų—mokiniesi, 
Didžiu, garsiu būt rengiesi —. 
“Diplomuotasis švidfeuolis”... 
Nėr tau litų—buk tamsuolis!

Surado palengvinimą varto
jant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound. Vi
suomet rekomenduoja jas.

Bridgeport, Connecticut. — “Aš vi- 
sai buvau nusilpnejusi, dideli galvos

skaudėjimai, svai
gulys, jautimas 
nusilpnėjimo ir 
kiti nemalonumai 
kuriuos moterys 
turi. Aš vartojau 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound pirmiau 
mano vyras sako, 
kad aš valiočiau 
ir vėl. Aš dabar 
vartoju Lydia E.

Šeštadieni?, Rugsėjo 6, 1924

DR. VAITUSH, O. D.
Uetavis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu* 
mo skaudamą aklų karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 tiri 1 p. p. 
1545 W«st 471 h St.

Phone BGotevard 7589

(ečia, prašo; 
giria —rašo.

’inkham’s Kraujo Gyduoles, Kepenų 
Pilės ir šešis bakselius Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Conpound Tabletus. 
Aš dabar jaučiu labai gerai ir aš var
tosiu jas dar tūlą laiką. Aš pasa
kiau savo pusseserei apie tas gyduo
les ir ji nori jas vartoti. Aš visuo
met rekomenduoju jas”. — Mrs. Hen
ry C. Smdth, R. F. D. No. 3, Box 6, 
Bridgeport, Conn.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puiki gyduolė nuo to
kių ligų. Ji prašalina tų ligų prie
žastis. Mrs. Smith’s patyrimas vie
nas iš daugelio.

Visoje šalyje vartotojai Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, gau
ta daugiau kaip 121,000 atsakymų, ir 
98 nuošimčiai raportavo, kad jiems 
pagelbėjo varaojant jas. Pardavi
mui pas aptiekorius visur.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmą 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, i» 
žemas musų kainas. Sergėkite sav» 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo 
Inkstų, pūslės ir šlapumo Ii

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

LEIBOnITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Westem Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, neryuotas, 
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 
sveikas.

Dr C Yucius, D C., Ph. C. 
2159 — 21 st St. ir Leavitt, Chieago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

< LITTLE 
SPINOGPAPHS

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS

P. CONRAD 
3130 So. Halsted St. 

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

geriausiai.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

Jusliu Kulis
325* South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Lytiškos Ligos Gali 
Boti 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? •

DĖL NEVIRINIMO

Kaina 80 ir 88 centai.

Klauskite pas aptiekorhis.

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

sustiprinimo nueilpnSjusią 
Ir stokos apetito vartok

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkoa veik
mes.

SEVERA’S 
BALZOL.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Severos Gyduoles užlaiko 
v 
šeimynos sveikata.

Akinių pritaisynio mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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?

privatiškų gydymai kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* T71~zcpe- 
jišką bi X gydy
mo. Diddii skai
čių* žinoti^ J«y* 
domų kasdien per 
Dr. Rosb, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie aąyą liesą. Visiška 

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Im elevatorių 

iki 5 
Trisdešimt metų 
Priėmimo 
Priėmimo 
Valandos:

to. 
ė pačioje vietoje 

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 6*8 dėl moterų 
Kasdien nuo 10 ryto iki C 
vai. vakare. Nedėlioj nuc

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos i «>o 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

ap-

<

Register, 
109 N. Dearborn 

Street.
Kiekvįeno sergančio 
žmogaus draugas. 

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

Gyduolės išskiria
mos.

žmogus \Kiekvienas 
skundžiasi dėl savo 
atminties, 
keletas dėl savo nuo
sprendžio.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo
se.

bet tik j

Pasirinkimas Chi- 
ropractor, kad prižiū
rėjus jus kuomet jus 
sergate, yra geras nu
sprendimas.

III.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor 

1645 W. 47 St.. Chieago, 
Tel. Boulevard 7006

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

ną. Panedėlyj, seredcj* h 
subatoje nuo 10 vaL ryti 
iki 8 vai. vakare.

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIU APTIEKA
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

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 Įkvur- ir kodėl jus sergate. Sis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo Šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijog, Ul
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.

DR. DEAN
SPECIALISTAS

189 North ClarK St., 
Valandos 9-7.

Nedėlioj 9-1 
Visos papras
tos ir užsisenė- 
jusios ligos vy
rų, moterų, gy
domos greit ir 

Ligos: 
odos, 

kruti-

4 pigiai, 
kraujo,
skilvio, 
nes, Širdies, ink 

nervingu- 
apkurti- 
kataras,

stų, 
mas, 
mas,

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

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

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUS'KAS.

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai1 ,ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai ji? s 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

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

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

"Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (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 aukštas. Chieago, III.

Neužginčija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas ifcgy- 
dirba laboratori-’ 
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraujų ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini
kos simptomus.“ 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
Šio žinojimo gy_ 

ymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote i gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas/ Nedar 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite jį; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smagenų, nervų, Širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus Ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtuipo * 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, Bronchitia, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rrtiąis, 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, I institutų arba laboratorijų: jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintų ir linksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterini, Anti- 
toksin|, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles "606” 
ir "914”.

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

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

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.
Valandos nuo O ryto iki 5 :8O T>o r»i«- 

tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

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

(Imkite elevatorf iki 12 augšto)

Phone Boulevard 7589

THE GEEVVM GIRLS

goiteris. Patarimas dykai.

vienas žmo- 
nėra liuosas 
užsjkrėtimų, 

prie dabarti-

Dr. VViIliam 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.

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

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

\';i l;i ndos imu I iki H v.'dcne 
TeL Yards 4951 

3252 So. Halsted St. 
■■ . , į ..... ,


