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šmugelį vedus Įtakinga organi
zacija, susitarus su muitinės 
valdininkais.

KAUNAS, rugp. 29. — “Liet, 
žinios” paduoda iš Ryto 192 
num. šitokia žinia:

”Šių metų rugpiučio mėn. 24 
dieną 7 vai. ryto Kauno A py gar-

Premjeras paskirsiąs komisiją 
dirbti santykių su Rusija at- 
steigimo reikalu t

PARYŽIUS, nigs. 12. — Fran
ci jos premjeras Herriotas nuta
ręs paskirti tam tikrą komisiją, 
kuri išnagrinėtų budus santy
kiams tarp Francijos ir Rusijos

dos Teismo Valstybės Gynėjo atsteigti ir suformuluotų sovie-
Padėjėjas ir Politinės Policijos tų valdžios pripažinimą.
Viršininkas užantspaudavo va- | Komisija susidės iš penkių na- 
goną Nr. 2640, kuriame, k«ip(rių; jos pirmininku busiąs sena- 
susekta, buvo vežamos konlra- > torius de Monzie. 
bandos keliu prekes.

“Tą pačią dieną komandiruo
tas Į Virbalio muitinę valdinin
kas ištyrė, kad minimas vagonas

•Morganas ir Britų bankininkai 
tarsis dėl paskolos. ‘

PARYŽIUS, rūgs. 12. —, Pa
perėjo per muitinę neva su da- sak Le Matią; Amerikoj finansi-

1 .. Ir .1 . • .X 4-r. ■ ■ r. z3r.ra.lc ' -PI z... T O rtvlzldažus nes firmos J. P. Morgam and Co. 
atstovai greitu laiku , turėsią

žais ir kad už tariamus
paimta muito 535 litai.

^Sekančią dieną aukščiau ini- pasitarimą su Britų, bankinin- 
nūtiems asmenims atidarius va- kais dėl sukėlimo paskolos Vo- 
goną rasta 70 dėžių aukščiausios kietijai. Laikraštis sako, kad 
rųšies šveicarų šokolado, 64 de- New Yorkas ir Paryžius pritaria 
žėa puikiausio kakao, 3 dėžės su 1 $200,000,000 V— 
abažūrais ir 22 lovos- 1100,000,000 dolerių

“Tokiu budu paaiškėjo, kad sukelta Jungtinėse
šios prekės, susitarus su muiti-j 50,000,000 dolerių Anglijoj 
nes valdininkais, buvo Įvežtos Į 50,000,000 Europos kontinente.

paskolai, kurios 
turėtų būt 
Valstijose, 

ir

Lietuvą kontrabandos keliu, nes
už tas prabangos prekes butų 
tekę užmokėti muito ne mažiau 
70—80,000 litų, tuo tarpu užmo
kėta, vos 535 lt.

“Prekės sulaikvtos, vedamas 
tardymas ir kaltininkai traukia
mi atsakomybėn.

“Priklauso firmai “F. Rabi- 
navičius ir K-o”, Kaune, Ugnia
gesių g. 13.”

Del tos žinios “L. ž.” savo pa
staboj sako:

“Mums teko sužinoti, kad p. 
Rabinavičius yra tik oficialia 
asmuo, o kad šio didelio šmuge
lio tikriasis kaltininkas yra Įta
kinga Lietuvoj > organizacija, 
kurios vardą tuo tarpu nutyli
me. .Tikime, kad šio šmugelio 
tikrieji kaltininkai bus išvilkti 
aikštėn ir tinkamai nubausti”.

Suimta du- graiku są- 
mokslininky generolu

Bandę prisikalbinti kariuomenės 
regimentą nuversti esamą 
Graiką valdžią.

Nušovė fašisty parltoien- 
to atstovą

šovėjas sakos padaręs tai at
keršydamas fašistams; už nu
žudymą Matteotti’es.

ROMA, rūgs. 12. — Fašistų 
parlamento' nariui Armando 
Casalini’ui ŠĮ rytą važiuojant 
gatvekariu, vienas darbinin
kas, vardu Giovanni Corvi, pa
leido į jį tris šovinius. Dvi 
kulipkos pataikė Casalini’ui Į 
galvą ir jis krito negyvas.

šovikas buvo tuojau suim
tas. Fašistų milicininkų kvočia
mas Corvi pasisako, kad jis 
norėjęs fašistams atkeršyti, ir 
dabar atkeršijęs už tai, kam 
jie baisiausiu budu nužudė so
cialistų parlamento atstovą 
Giacomo Mat’tcottį.

ATĖNAI, rūgs. 12. — Kalti
nami dėl sąmokslo nuversti esa
mąją valdžią, tapo suimti gen- 
Seralis ir gen. Panajetopulos. 
Sako, kad jie stengęsi prikalbin
ti 34-tą regimentą prisidėti prie 
sąmokslo pašalinti dabartinę 
Graikijos valdžią ir Įsteigti nau-

Neramumas Portugalijoj
Komunistai vėl bandė padaryti 

revoliuciją, — niekas neišėjo.

LISBONAS, Portugalija, rug
sėjo 12. — Komunistai vėl mė
gino sukelti revoliuciją, kai ku
riems civiliams žmonėms ir ka
reiviams padedant, tečiau tas pa 
sikėsymas bematant buvo nu- 
gniaužtas. Maištininkai puolė

ją, kuriai butų duota diktatori- karo ministeriją, telegrafo stotį 
nė galia. Abudu generolu išda- ir muitinę, bet niekur nieko ne- 
vę nepritarusieji jiems 34-to re- išėjo. Maištininkų vadai suim-
gimento oficierai. j ti.

t

Pakirto darbiąją Europos kerėplą

Pilietinis karas Kinuose
čekiango kariuomenė paėmus 

Ihingo miestą ir pirvertus 
priešą trauktis į Cangčau

“Salin gėda!” ar
ba Maskvos dyvą

dyvai
MASKVA, rūgs. 12. — Mas-

Iš Jauty Sąjungos susi
rinkimo darbuotes

. /

Anglija siūlosi būt jūrių polici-
• ninkas

Honduraso maištininkai 
apgulę sostinę

Jungtinių Valstijų atstovas 
įspėja į kovojančius, kad ji® 
nekliudytų miesto.

Anglijos premjero sūnus 
atvyko Amerikon

Svečia vos pas Hughes’ą ir buvo 
pristatytas Prezidentui.

WASHINGT()N, D. C., rūgs. 
12, — Amerikon atvyko Angli
jos darbiečių premjero Ramsay 
MacDonaldo sūnūs, 23 metų 
Malcolm, MacDonald. Vakar jis

SAN JUAN DEL SUR, Nika- 
ragua, rūgs. 12. — Pranešimai 
iš Honduraso skelbia, kad maiš
tininkų vadas gen. Gregorio Fe-
rrera esąs apsiautęs krašto sos-' svečiavos pas Valstybės Sekre- 
tinę Tegucigalpą. Laikinojo pre- torių Hughes’ą. 
zidento Tostos valdžios padėtis 
pasidarius labai kebli.

Sako, kad Jungtinių Valstijų- 
charge d’affaires Morganas pra
nešęs abiem besiniaujančiom 
fakcijom, kad savo kautynes jie 
laikytų už miesto ribų.

Telegrama Iš San Salvadoro 
vakar vakarą skelbė, kad gen. 
Ferrera, atsakydamas i Ameri-1 
kos charge d’affaires notą, pro- 
propona\|p>5 keturių dijenų mu
sių paliaubas tikslu laikyti tai
kos derybas. Ferrera atmetęs 
Amerikos atstovo pasiūlymą pa
liauti mušius dešimčiai dienų, 
sakydamas, dėl blogo oro jo jė
goms perdaug ilgai tektų varg
ti, o taipjau jiems pritruktų 
maisto.

Paruoštuose 
svečiui pietuose dalyvavo ir pre
zidentas Coolidge, kuriam jau
nas MacDonald buvo pristaty
tas. ’

Malcolm MacDonald atvyko 
Amerikon kartu su savo drau
gų, Oksfordo kolegijos “deba- 
ting team’u”, kuliam jis vado
vauja, ir dalyvaus čia debatuo
se su Įvairių universitetų “ty- 

’ mais”.
| Lapkričio 3 dieną jis žada būti 
.Chicagoj ir turėti debatus su 
Chicagos universiteto “tymu”.

GEN. PERSHING PASI
TRAUKIA

ŠANCHAJUS, rūgs. 12. — 
Šcnghnių ginamuos Čelk’iango 
jogos, operuojančios fronte Į 
Zakarus nuo miesto, paėmė 
11):ngo miestą ir privertė Kian- 
gsu armijų tame sek tore pasi
traukti į Cangčau.

Paėmimas Ihingo duoda šan- 
ghajų ginančiai gen. Lu Jong- 
Hsiano kariuomeniei galimy
bės pulti iš užpakalio priešo 
jėgas, besibriaujančias nuo Šan- 
ghajaus-Nankino geležinkelio 
pusės.
čang prašąs Japonijos leidimo 

naudotis geležinkeliais
Pranešimai iš Tokio ir Peki

no sako, kad karinis Mandžuri- 
jos diktatorius ir generolo Lu 
Jong-Hsiano -sąjungininkas 
Čang Tso-lihas prašęs Japoni
jos padėti jam netiesioginiu 
budu, — leisti jam naudotis 
pietų Mandžurijos geležinkelio 
linijomis, kad jis galėtų ga
benti savo kariuomenę prieš 
Vu Pei-Fu armiją netoli Peki
no. Japonija tečiau jokio at
sakymo iki šiol nedavus.

Pranešimai sako, kad čan- 
gas mobilizuojąs savo jėgas 
ties Mukdenu, vyriausiu Man
džurijos miestu, nors du regi- 
mentai buvę pastebėti beke
liaują į šanghaikuaną, esanti 
tjies Čihli-Mandžurijos siena.

Naujas Kinų premjeras
PEKINAS, rūgs. 12. y Bu

vęs užsienio reikalų n\į/isteris 
Dr. W. W. Yen šiandie tapo 
išrinktas Kinų ministeriu pir
mininku vietoj Sun Pao-či, ku
rio kabinetas atsistatydino dar 
liepos 2 dieną.

kvos žmonės turėjo progos va
kar dyvų dyvais pasidyvyti. O 
tie dyvai buvo toki. Būrys jaunų 
atletų, vaikinų ir merginų, ėmė 
paroduoti gatvėmis beveik., vi
sai pliki. Vienintelis jų rubtos 
buvo mažyte priejuostėlė, ati
tinkanti figos lapui, ir raudona 
per petį juostelė su antrašu^ 
“Šalin gėda r

Minios žmonių gatvėse te- 
čiaus ne tiek dyvijos, kiek pasi
piktino, — taip pasipiktino, 
kad kai kur plikieji gėdos kar
žygiai ir karžygės buvo privers
ti šauktis policijos globos.

Tuojau tą pačią dieną vyriau
sybė išleido patvarkymą, kuriuo 
įspėja sporto ir atletikos draugi
jas, kad ateity už panašų “pasi
rodymą” kaltininkai / bus bau
džiami kalėjimu.

KANADOJ SNIEGO PŪGOS

NORTH BAY, Ont., rūgs. 
12. — Iš Cochrane praneša, 
kad ten nuo vakar dienos siau
čia sniego pūgos. Sniego tiek 
priversta, kad miestelis visai 
atkirstas nuo susisiekimo. Ke
liai ' užpustyti, nepavažiuoja- 
mi.

Vėjo sūkurys Japonijoj
20 žmonių žuvo; pasigendama 

daugelio jūrėse buvusių žve
ju.

Chicago ir apielinkė. Ap
lamai gražu; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutinis mai- 
nąsis vėjas, — taip šiai dienai 
pranašauja oficiaUs oro prana
šas.

Sekmadienį reikia laukti irgi 
gražaus oro.

Vakar temperatūra viduti
niai sieke 620 F.

Šiandie saulė teka 6:26, lei
džiasi 7:09 valandą.

ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 
12. — Anglijos atstovas Tautų 
Sąjungos kongrese Sir Cecil 
Kurst, kalbėdamas Didžiosios 
Britanijos vardu trečiojoj Są
jungos komisijoj pareiškė, kad 
Anglija sutinkanti pavartoti sa
vo laivyno jėgas prieš valstybes, 
kurios ardytų taiką, jeigu Ang
lijai busią pavesta dabojimas 
jūrių Tautų Sąjungos interesais

[Tokią pat beveik propoziciją 
buvo padavęs lordas Balfour 
Washingtono konferencijoj 
1922 metais, tečiau Jungtinės 
Valstijos ir Japonija su tuo ne
sutiko.]

Francija tokiam sumanymui- 
pritaria, nes ji mano, kad Ang
lijai kontroliuojant jūres, o 
Francijai su mažaja antanta 
kontroliuojant kontinentą taika 
galėtų būt pilnai išlaikyta.

Europa turi nusiginkluoti 
arba bankrutuot

ŽENEVA, Šveicarija, nigs. 
12. — Vienas žymiųjų delegatų 
Tautų Sąjungos koiTgl^se, kal
bėdamas priverstinos amiraci- 
jos ir nusiginklavimo reikalu, 
pareiškė, kad Europa turi būti
nai nusiginkluoti, jeigu ji neno
ri visai subankrutuoti. K

Miegamąja liga Japoni
joj mirė 2,630 žmonip
TOKIO, Japonija, rūgs. 12. 

— Valdžios paskelbtomis žinio
mis, miegamąja liga, kuri jau 
kurs laikas siaučia Japonijoj, 
iš 4,888 buvusių iki šiol susir
gimų 2,830 žmonių mirė. Da
bar ta epidemija pradedanti 
silpnėti.

20 JAPONŲ LAIVYNO KA
REIVIŲ PASKENDO

PINIGŲ KURSAS

“ROCKEFELLERIO DRAU
GAS” REIKALAVO IŠMO

KĖTI JAM ČEKĮ 
$80,000,000,000

WASII1NGTONAS, nigs. 12. 
— Generolas Pershing, vyriau
sias Amerikos ekspedicijos jė
gų Franci joj vadas karo laiku, 
šiandie pasitraukia visai iš ar
mijos. Jis yra 64 metų amžiaus 
ir armijoj tarnavo 42 metus.

D-RAS BASANAVIČIUS
IŠVAŽIAVO BERLINANHAMMOND, Ind., rūgs. 12. 

- “Man reikia truputį pinigų, 
prašom ‘iškešiuoti’ man šitą 
80 bilijonų, dolerių čekį,” at 
ėjęs kažin koks vyriškis Į Ges- 
chcidlerio bankų kreipėsi i bau-1 
ko kasierių. Kasjerius paėmė _ 
čekį. Tikrai: čekis gražiausiai 
išrašytas sumai 80 bilijonų <l<>- ikarininkų seniūnų tarybos pirm, 
lerių, su parašu: John I). Ro-.P11^- Eraucevičius.

Nepažįstamas pasi-l Pakeliui į stotį palei Karo Mu- 
geras Hoekcfellcrio!z5j«- Papuolamai susirinkusi 

'minia, sužinojusi apie Dr. Basa- 
' navičiaus Išvažiavimą, įtdkė 

šnypštelėjo banko jam gėlių ir padarė karštų ova- 
pašaukti policiją, !cijų. 

atvykus ūme “Ro-! -----------------

KAUNAS, rugp. 28 [LŽJ. — 
Vakar penktą valandą po pietų 
greituoju* traškini ik išvyko Beis 

[lynan Dr. Jonas Basanavičius- 
Stotin lydėjo karininkų “Ramo
vės” pirm. gen. Nagevičius ir

ekrfeMer. 
sakė esąs 
draugas.

Kasierius 
tarnautojui 
kuri tuojau
ckefellerio draugą” kvosti. Pa
sirodė, kad tai pamišėlis Har- džia įnešė bilių, prašydama pa- 
ry Hazelton, nesenai pabėgęs {skirti 75,000 dolerių kad nupir- 
iš Kalamazoo, Mich., pamišė- ■ kus ^Vashingtonie Panamos lė
lių namų. 'gacijai namus.

PANAMA, nigs. 12. — Val-

TOKIO, Japonija, rūgs. 42.— 
Japonijos pietvakarių^ pajūriu 
šiandie praėjo baisus vėjo sū
kurys, vadinamas tifonu. Su
griovė nemaža namų, kurių griu 
vėsiuose, kiek iki šiol žinoma, 
yra žuvę daugiau nei dvidešimt 
žmonių. Pasigendama taipjau 
keliolikos žvejų, kurių valtys 
buvo jūrėse sūkurio pagautos.

Vakar, rugsėjo 12, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.45
Belgijos, 100 frankų ............  $4.99
Danijos, 100 kronų ............... $16.93
Italijos, 100 lirų ..................... $4.38
Francijos, 100 frankų ........... $5.33
Lietuvos. 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13,79
Olandijos, 100 florinų ....... ’... $38.35
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kromj ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.82

TOKIO, Japonija, rūgs. 12.— 
Ties Jokohama susikūlė du mo
toriniai laiveliai, kuriais plau
kė paleistų atostogoms laivyno 
kareivių partija. Abu laiveliai 
paskendo, kartu paskendo ir 
dvidešimt kareivių.

TOKIO, rūgs. 12. — Devyni 
žmonės buvo užmušti įvykusioj 
traukinio katastrofoj netoli Hi
rosimos, pietvakarių Japonijoj.

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

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

NAUJIENŲ TELEGRAFINES 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 nepasigančdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafines Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTUI

INI AUJIEHO S
1739 So, Halsted St., Chicago, III.



GROJIKLINIS PIANAS TURI LAIKYTI

VISA AMŽI IR
IŠREIKŠTI GERIAUSIAI PIANO 

MUZIKA
/

Jei manai pirkti ~ pirk gėrę — pirk

KIMBALL
Iš Lietuvių Rakandų Korporacijos 

Krautuvių
Už tą pačią kainą kaip ir išdirbėjai parduoda. »

v

Kas Dedasi 
Lietuvoj 

- ------- —T

Iš Tauragės Padanges

Kimball Pianai yra daromi per 70 metų su didžiausiu pasi
sekimu, Įgydami augščiausią rekomendacija nuo garsiausių 
pasaulio mizikos artistų ir muzikos mokytojų kaipo instrumen
to kuris gali grynai išreikšti aUgščiausią piano muziką. The 
Peoples Furniture 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 pirma, mes parodysime Tamstoms tikrą 
instrumentą tai yra KIMBALL

irnuuRl ro*

1177-83 Archer Avė. — 1922-32 So. Halsted St

Dar Viena Naujiena
DEL LIETUVIŠKOS VISUOMENĖS 
Didžiausioj Chicagos Lietuviu kolonijoj 

Bridgeporte atidarome

Auditorium
Chop Suey

Lietuvišką ir Amerikonišką

Prie šios Įstaigos prisidėjo su visu savo patyrimu 
šiame biznyje ir savo gabumais lietuvis George 
B e n d e r, tuomi parodydamas, kad ir lietuviai šian
dien jau gali atlikti didelius darbus biznyje.

Atidarymas šios įstaigos įvyks —

SUBAIGI, RUGSEJO-SEPT. 13 D, IBM
<

Užkvieeiame visus Chicagos ir apielinkės lietuvius, 
jaunus ir senus, bagotus ir biednus, — visiems bus 

vienodas malonus patarnavimas ir skanus valgiai. 
Tai bus viena iš puikiausių ir švariausių Lietuvių 
valgyklų Amerikoje. Puikiausia muzika grieš visa
dos; bus vieta ir dėl šokių. į V

NEPAMIRŠKITE ATIDARYMO DIENOS

AUDITORIUM CHOP SUEY
G. Bender ir P. Paliulis, Savininkai 

3202 So. Halsted Street, Kampas 32-ros 
ANTROS LUBOS

įLžj Stebėtinas dalykas, 
kad mitai spaudoj taip silpnai 
yra nušviečiamas vietų gyve
nimas. Manding, kad prieš ta
rų tas musų laikraštijos sky
rius geriau buvo pastatytas. '

Tuomet, kad ir toli už Lie
tuvos sienų gyvenant, gavęs 
laikraštį puikiausių vaizdų įvy
davai kas Lietuvoj dedasi. O 
juk vietose dabar gyvenimas 
sparčiau eina, negu anuomet 
ir yra tiek medžiagos rašyti, 
kad nė į devynias odas visko 
nesurašysi. Aš manau, kad 
daugelis buvusių anų laikų 
korespondentų dabar tapo val
diškais žmonėmis ir jie tenki
nasi korespondencijas pamai
nyti oficialiais raštais aukštes
niajai įstaigai. Bet metas butų 
susiprasti, kad visuomenės gy
venimas eina pro tas įstaigas 
ir kad viešai tartas ar rašytas 
žodis yra galingesnis už ofi
cialų raštų.

Gerą tad reiškinį dabar ten
ka observuoti padidėjus rr\usų 
provincijos laikraščių skaičiui, 
kur jau pradedama viešai liesti 
svarbieji vietos gyvenimo 
kalai. Tačiau tų laikraščių dar 
per maža, dar jie silpnai gy
vuoja, tad Svarbu, kad ir val
stybinio centro laikraštija dau
giau ' rašytų apie provincijos 
reikalus.

Paskutiniųjų laikų kai ku
rie vietų gyvenimo reiškiniai 
tiek pakrypo negeistinon pu
sėn, kad ne tik reikia apie juos 
rašyti, bet šaukte šaukti, kad 
atjaustų ir tie, kurie turi ak
menines širdis, ir suprastų tie, 
kurių makaulėse vieton smege
nų gniūžtės litų spokso.

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. lx>uis Avė. 
(’HICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 3902

Rusiskos ir Turkiškos Vanos

tu laiku atsidurs. Mokyklų pas 
mus daugybė pridygo, tai ra
si vienintele sritis,* (ainį dt^/* 
da teigiamų vaisių* ii’ kuomi 
mes galime didžiuotis. Tai mu
sų tikro nepriklausomo gyve
nimo pagrindas.

Tai dab 
turi apeiti ir rūpėti, 
čia jau pradedame 
vieloj ir net žehgti 
Artinasi joms didelis 
Dalykas štgi kame, 
lems bulTis duoda valsčių sa
vivaldybes. Nedaugiau 10% 
mokyklų, kurios turi savus na
mus, kitos visos talpinusi pae 
ūkininkus samdomuose būtose. 
Valsčių savivaldybes šiemeti
niais savo biudžetais jau 
beištesi nuomos už butus 
mokėti.

Ana, Eržvilko, Gaurės, 
nuto ii- kitų valsčių valdybos 
rašo raštus, klabena “galingų
jų” duris teiraudamies, kas 
bus daroma rudenį isu mokyk
lų butais, nes butų savininkai 
negavę nuomos pasiryžę mo
kyklas išgyven-dinti. Mokinių 
skaičius auga, visiems suolų 
neužtenka, kur tad dėsis no- 
rintiej i mokytis.

Veiklesnieji jnokytojai vie
nur kitur mėgino mokinių tė
vu? įkalbinti, kad jie sumestų 
butams nuomų. Bet tėvai, dau
gely atsitikimų šiaip porina: 
esu pradžios mokslas teikia
mas nemokamai, jei valstybė 
turinti lėšų kunigams algas 
mokėti, tai turinti jų turėti ir 
mokykloms butus išnuomoti. 
Savivaldybininkai visų guja
mi ir ujami nebežino ko stver
tis. Valdžia žadėjo savivaldy
bėms duoti pašalpų, bet paža
dai pažadais ir liko. Gyveni
mas gi sparčiais žingsniais ei
na pirmyn ir nebelaukia' iki 
Seimas susirinka ir savivaldy
bių finansų klausimą išris.

Tuo gi metu mokyklos gali 
likti be butų. Pradžios švieti
mo reikalai atsidūrė kaž kokioj 
klampynėj. Švietimo Ministeri
ja, kiek matyti, daugiau susi
rūpinusi mokytojų eenzavimu 
ir jų pergrupavimu, mokyklų 
butų reikalus pavedus rūpintis 
bepinigėms savivaldybėms. Ar

(Tųsa ant 3-čio pusi.)

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-? 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I

r ei

NYTI VISADOS KREIPKITĖS B 
PAS MUS. TAS JUMS BUS4 

ANT NAUDOS. *

LfĄBĮONftS C0;

j

6877

■f

Preaident

Panedėlio vakare: 
4601 S'o. Marshfield Avė.

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” narai: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dcarborn Str.

Telef. State 7521

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. J i ai trd u , Chi-

JUHN I BAGDONAS 
ADVOKATAS

V«d» byliu vnu<>c« TeivrauoM, 
nuoia Abntra'ctus, Padaro plrHhna tr 
pardavimo

7 South Deaibom Street 
Telefon«a Raudofpb 8261 

Vakarais: 2151 VVest 22 Street 
ę»nal 1617.

Nauji Užsisukimai
RUGSĖJO 14ik

1I*

ŽINGSNIS LINKUI GERESNĖS 
VIDURMIESČIO PADĖTIES

t

kėlių 35 svarbių gatvekarių

I
 EINA GALĖN Nedėlioj, rugsėjo 14, permainos bus padarytos dėl kitų

linijų, prisilaikant duotu įsakymu Illinois Commerce CoinmisMion.
Perdirbimas tų naujų kelių darbas ir kitos iSlaidpa aielęs iki $100,000 dėl Surface Linijų. Tikslas 

to yra• pagerinimas vidurmiesčio susigrūdimą ir geresnio patarnavimo dėl gatvekariais besivažinėjan- 
čįų biznio sekcijoj. , \ ‘

Prašalinant 20 po kaire pasisukimų, 12 po dešine pasisukimų ir 2 stub stočių, galvių vieta vidur- 
miesty bus padidinta ir bėgiojimas karų pagerės.

Kiekviena pastanga bus pavartota per Surface Linijas, kad pagelbėjus pasąžieriains susipažinti su 
naujais kelįais. Bus pastatyti žmonės prie didelių gatvių susigrudimu, kurie atsakys visus klausimus ir 
nurodys kelią. Knygutės nurodančios naujus kelius bus dalinamos karuose. Gatvekarių patarnautojai su
teiks galimus nurodymus, '

Išsikirpkite tuos nurodomus naujus kelius ir įsidėkite kišenėn

šeštadienis, Rūgs. 13, 1924
—* i ............................‘M..- Į ................................. <

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Bcjevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

kuris visiems
Bet ir 

apsistoti 
atgal f. .\ 
pavojus. 
Mokyk-

ne
su-

ARCHER ĄVENUE, ASHLAND AVENUE, 
WALLACE-RACINE

’Į šiaurę State iki Polk, iki Dearborn, į 
šiaurę važiuojant ant Dearborn iki 
iki State ir į pienus važiuojant ant State 
paprastu kertu.

BLUE ISLAND AVENUE
T šiaurę ant Cliq||n iki Monroe, į rytus 

ant Monroe iki Dcarnorn iki Adams ir į va
karus ant Adams iki Clinton ir tiesiu ke- ' t 
liu.

Persėskit ant karų einančių State gatve 
prie Monroe arba Adams gatvių.

BLUE JSLAND-VVELLŠ — Tiesus kelias 
No. 112 • 4

Tas užsisukimas bus padalintas, vakari
ne dalis užsibaigs su Blue Island Avė. li
nija, o šiaurine dalis su Lincoln-Wells li
nija. f ■

BROADWAY
Broadway-Downtovvn karai eis į piėtus 

paprastu keliu iki Clark ii- Division, pasi
suks ar\t Division iki State, iki Lake iki 
Wabash, į pietus ant Wabash iki Harrison 
iki State, į šiaurę State iki Division, iki 

. Clark ir paskiau paprastu keliu.
. Broadway-State užsisukimas užsibaigs su 
Broadway-bowntown užsisukimu ir eis iki 
Harrison Št. '

CHICAGO AVENUE
Visi Chicago Avenue karai eis iki galo 

nuo terminai Į rytus nuo State gatvės ir 
patarnavimas nuo Chicago Avenue iki vi- 
durmiesčio bus Halsted ir Wentworth ka
rais ant. .Clark gatvės.

CLARK-WENTWORTH
Užsisukimas karų pažymėtų “Clark- 

Wentworth” ir “Through Route Number 22” 
nėra perinainyti. Nekurie karai iš šiaurių 
pažymėti “Clark-Downtown” grįš atgal nuo 
Madison 'gatvės susigrūdimo valandomis, ei-, 
nąnti į vakarus ant La Šalie, ,į šiaurę iki' 

• Illinois /paskiau iki Clark* Nekurie karai 
puŽypiiėtį “Wentworth-Downtown” eis laike 
susjgrudimo valandų į šiaurę ant Clark iki 
Illinois iki Wells; iki Chicago, iki Clark, 
paskiau j pjetus paprastu keliu.

COTTAGE GROVE-BROADVVAY — Tiesiai ke
liu No. 1

INDIANA-LINCOLN — Tiesus kelias No. 3
Tas kelias eina ant Indiana iki 18 St., iki 

State St., i šiaurę ant State iki Division iki 
Clark ir paskiau paprastu keliu. į pietus 
keliu No, 1, eis taip kaip dabar. Keliu No. 
3 pasisuks į rytus nuo Clark ant Division 
iki State, į pietus State iki Lake, į rytus 
Lake iki Wabash ir paskiau paprastu ke
liu.

D1\1S!ON-DOWNTOWN
i Milvvaukee iki Desplaines, iki Randolph, 
' į rytus Randolph iki Dearborn, iki Wash- 

ington, j vakarus Washington Iki Des
plaines, iki Milvvaukee ir paskiau papra
stu keliu.

Persėskit į karus einančius State St. ant 
Randolph arba Washington St.

ELSTON AVENUE
Į rytus Lake St. iki Dearborn, iki Ran

dolph, į vakarus Randolph iki Clinton, iki 
Milvvaukee ir paskiau paprastu keliu.

Persėskit į karus einančius State St. ant 
Lake arba Randolph St.

HALSTEB-D()WNT()WN
Į šiaurę karai ir vėl eis Clark iki Illinois 

iki Wells, iki Chicago, iki Clark, į pietus 
Clark iki Archer.

HARRISON-ADAMS
Į rytus Adams iki Clinton, iki Monroe, į 

lytus Monroe iki Dearborn, iki Adams, į 
vakarus Adams paprastu keliu.

Persėskit į karus ant State St. ant Mon
roe arba Adams St.

HAttHISON-STATE| rytUH Harrison iki Clinton, iki Vnn liu.- 
ren, j rytus Van Buren iki Dearborn, iki 
Harrison, j vakarus Harrison paprastu ke- 

► liu.
Persėskit į karus ant /State St. ant Van 

Buren a^a Harrison St.
LAKE STREET
STATE-LAKE — Tiesiai keliu No. 16

Lake St. linija pasidaro dalis naujos tie
sios linijos pažymėta “State-Lake—Through 
Route Number 16”. Į rytus Lake St. iki 
State St.'I pietus State St. iki 63 St. grįž
ta .tuo pačiu keliu. Rytą, susigrūdimo va
landomis einanti į rytus karai bus pažymė
ti ‘T^ike-Downtowji”, eis Lake iki Dear- 
born, iki Randolph, iki Clinton, iki Lake ir 
į vakarus. Vakare susigrūdimo valandomis, 
eis j pietus ant State nuo Grand iki Lake 
ir j vakarus ant Lake nuo State.

LINCOLN-CLARK 
LINC()LN-WELLS

Tuos linijos bus sujungtos nuo Center St. 
j pietus, eis į pietus ant Wells iki Illinois, 
per La Šalie St. tunelį iki Madison, iki 
Wells ir j šiaurę ant Wells iki Center.

MADISON STREET
į rytus Madison iki Dearborn, iki Mon- 

roe, į vakarus Monroe iki Clinton, iki Mad- 
> ison ir paskiau paprastu keliu.

Persėskit į karus ant State St. ant Mad
ison arba Monroe St.

MILWAUK'E# AVENUE, 
ARMITAGE AVENUE

I rytus Washington nuo Desplaines per 
\Vashington St. tunelį iki Dearborn, iki 
Madison, Į vakarus Madison iki Clinton, iki 
Milwaukee ir paskiau paprastu keliu.

Persėskit į karus ant State St. ant Wash- 
ington arba* Madison.

OGDEN AVENUE
] rytus Randolph iki Dearborn, iki Wash- 

ington, j vakarus Washingtdn iki Des
plaines, iki Randolph ir paskiau paprastu 
keliu.

Persėskit į karus ant State St. ant Ran
dolph arba Washington.

OGDEN-MADISON-CLARK —
No. 11 .

šis kelias bus padalintas, 
pasibaigs su Ogden 'Avenue 
rinė dalis su Clark St. linija.

RIVERVIEW-LARRABEE
I pietus dabartiniu keliu iki Dearborn ir 

Randolph, paskiau iki Wells, iki Kinzie, į 
šiaurę paprastu keliu.

Persėskit į karus ant State St. ant 
dolph St.

ROOSEVELT-WELLS-CLARK — Tiesiu
• No. 14
, , šis kelias bus padalintas, vakarine 

z užsibaigs su Roosevelt Road linija, o 
rinė dalis su Clark St. linija.

SOIJTHPORT AVENUE
ASHLAND AVENUE

Patarnavimas šiaurinės dalies Soutiipuit 
kelio bus Ashland Avenue karais, kurie eis 
j šiaurę Southport iki Clark, vietoje pasi
sukti atgal ant Clybourn. Dalis vidurmies- 
čio kelio susijungs su Clybourn Avenue li
nija.

STATE MADISON — Tiesiai keliu No. 7
Dabartinis patarnavimas tiesiu keliu No. 

7, bus suteiktas karais einančiais nauju ke
liu State-Lake tiesiu keliu No. 16. (žiūrė
kite Lake St.).

Madison St. patarnavimas bus suteiktas 
reikalingais karais ant Madison St.

STATE-MILWAUKEE — Tiesiu keliu
No. 6

Dabartinis patarnavimas ant State St. 
tiesiu keliu No. 6, bus suteiktas karais ei
nančiais nauja linija State-Lake tiesiu ke
liu No. 16. (Žiūrėkite Lake St.) Milvvaukee 
Avenue patarnavimas bus suteiktas reika
lingais karais ant Milwąukee linijos.

TA YLOR-VVELLS-SHEFFIELD 
SEDGWICK-DEARB()RN

šis kelias bus sujungtas vardu “Taylor- 
Sedgvvick-Sheffield”, į pietus Lincoln iki 
Sedgvvick, iki Orleans, iki Austin, iki Wells, 
paprastu keliu iki Taylor ir Western, į šiau
rę Wells iki Kedzie, iki Orleans, iki Sedg- 
wick, iki Lincoln ii* paskiau paprastu ke
liu. .

Racine ir Webster Avenue tarnaus vidur- 
miesty Webster Avenue, Lincoln Avenue ir 
Racine Avenue transferuojant į visas jun
giančias linijas.

21ST-CANAL
FULTON STREET

Tos linijos bus sujung-tos vardu “21st- 
Canal-Fuiton”, kadrai nuo Western Avė. j 
rytus eis Fulton iki Morgan, iki Clinton, iki 
Harrison, Iki Ganai, iki Canalport, iki Hal- 
sted, iki 21, j vakarus 21 St. iki Marshail 
Boulevard, grįžta tuo pačiu keliu.

VAN BUREN STREET • '•
į rytus Van Buren iki Clinton, iki Adams, 

į rytus Adams iki Dearborn, iki Van Bu
ren, į vakarus Van Buren paprastu keliu.

Persėsti į karus ant State St. ant Adams 
ir Van Buren St.

WENTWORTH-CLYBOURN — Tiesiu keliu
No. 2

Šis kelias bus padalintas. 1 Pietinė dalis 
užsibaigs su tiesiu keliu No. 22, su padau
gintu važinėjimu tuo keliu, šiaurinė dalis 
užsibaigs su Clybourn Avenue ir eis tuo 

. keliu.

bus gaunami

Tiesiu keliu

vakarinė dalis 
linija, o šiau-

Ran

kelių

dalis 
šiau-

State Street Transferair

Ttansferąi nuo State St. bus priimami ant Dearborn St. ir ant tų gatvių kur 
daeina iki State ir eina atgal.

Kuomet gatvekariai, kur tik yra 10 dalis vežimu gatvėse, o perveža tris-ketvirtadalius pasažie-
rių, daro tokias didelius permainas dėl sumažinimo susigrudimu gatvėse, gatvekarių važinėtoj ai gali 
lenvai tikėtis, kad ir kitos pervežino grupė atliktų* savo dalį.

Kad gavuš pilnas pasekmes perkeitimu, užtektinas skaitlius turi būt vartuojainas, kad palengvi
nus gatvių susigrudiinus.

CHICAGO SURFACE LINES

K. GUGI3
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
, Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

Pčtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St, arti Leavitt St. 
stęlephonc Canal 2552

Valandas: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokument'is, 
perkant aria parduodant Lotus, 
Nanvus, Farrnas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo niorgičiaus 

lengvomis išlygomis.

HELEN BELMEN JERRY 
Lietuvė Advokatė 

4454 So. VVestem Avė, 
Telefonus Lafayette 4039 

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

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Liet u vys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 India na Avė.

Tel. Dearborn 9057

A, A. SLAKIS
‘ ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj’:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Wasliington St.
Cor. Washingtun & Clark

Namų Tek: Hyde Park .3395

ADVOKATAS
Ofisas:

911 Chicago Temple Bldg.
77 W. Washingtmi St. 

Tel. Central 6200
Cicero Pariedėtu* vakare

1314 S. Cicero Ar. T.Cicero 5036
J|Hdgeport kitais vakarais

3236 S. Kalstei St. T.IJouI. 67.37
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Turėkite Pinigų!
Nusprendima3 tai yra LAIMĖJIMAS, žmonės, kurie 
turi gerą idėją ir ją įkūnija, tokie žmonės visuomet turi 
pasisekimą. TAUPYMAS PINIGŲ f™ Rera idėja; ji 
tikrai suteiks pasisekimą.
Ar JUS esate pinigų taupytojas? Jei ne, pasakykite 
sau ir prisilaikykit to:

“MANO VALIA taupyti pinigus.”
‘ MANO VALIA dėti pinigus j banką reguliariai”

pas

^OME BANK*"°TRU8T (g
Milwaukee & Ashland Avės.

Kapitalas ir surplus $1,400,000.00 
Resursu virš $10,000,000.00

Clearing House Bankas 
Valstijos valdžios priežiūroje.

R JUS GALITE PASAKYTI

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS

Gerai 
tuvių 
rumu

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

Jūsų pačių priežastį: kodėl jus privalote 
taupyti pinigus?
Už geriausį atsakymą suteiksime dova-

4

nų $10.00.
Malonėkite atsiųsti savo atsakymus nevė
liau kaip rugsėjo 15 dieną.

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė 

CHICAGO

TIKRA PIANO MUZIKA
GULBRANSEN

ANT
Gulbransen Registruojantis Pianas yra instrumentas 

grojantis su muzikos voleliais ir pėdais, kur jus galite 
groti su muzikaliu išreiškimu ir jausmu kokį turite.

Jus čia galite groti — kaip mokate — kuomet norite! 
čią galite išdirbti visą muzikai; talentą.

’l'ik pagalvokite, ką tas reiškia dėl jūsų, jei nemoka
te groti rankomis, arba mokėjote, bet neturėjote progos 
praktikuoti! Nereikia sunkiai pirštais dirbti! Nerei
kia ilgai mokintis!

Tik pagalvokite ką Gulbransen reiškia dėl muzika- 
liškos jūsų dukters, — dėl jauno sunaus — gyventi ir 
naudotis muzikos patogumais.

2 Metai Išmokėjimui
ATSIŲSKITE ŠITĄ

ir mes pasakysime apie musų lengvų išmokėji
mų planą už Gulbransen.

Vardas .............................. ..... ............................................

Adresas ........................................................... ...................

Keturi modeliai — Nacionaliai apkainuoti 
$450 - $530 - $615 - $700 

pULBRANSENThe Tiegistering Piano
Mes esame Distributoriai Gulbransono Fabriko ir 

parduodame kožnam fabrikus žemoms kainoms be agento 
komišino. Didelis pasirinkimas, Volelių Lietuviškų. ,

JOS. F. BUDRIK

Kas girdėt Lietuvoj
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

galima gi tylėti, ar galima 
laukti? Ne, šaltai žiūrėti į pr. 
mokyklų likimą negalima. *

Jautresniajai visuomenei, vis 
viena kokių politinių pažiūrų 
ji butų, reikia burtis į drau
gijas, sąjungas ir steigti nau
jas bei imti dabar dar neuž
sidariusias mokyklas išlaikyti. 
Tad vertėtų mokytojų prof. 
sąjungai, Vinco Kudirkos drau
gijai ir kt. imtis iniciatyvos. 
Reikėtų taip pat sušaukti vi
sos Lietuvos liaudies švietėjų, 
kultūros dirvoj darbuotojų su
važiavimą, visiems tiems klau
simams aptarti.

Šios rašančios plunksnos sa
vininkas optimistiniai nežiūri, 
kad greitoj ateity vietose švie
timo reikalai umu laiku page
rėtų. Jei net ir švietimo Mi
nisterija pasiimtų vien savo 
globon visas pr. mokyklas iš 
bepinigių savivaldybių, vis vie
na centralizuotas darbas šioj 
srity sparčiai neis pirmyn.

Valstybės, kurios turi šimt- 
I metinę kultūrą ir prityrimą, 
I vis dėlto nedrįsta liaudies švie- 
j timo reikalus centralizuoti. Tik 

pas mus toki eksperimentai ga
li būti galimi, bet gerų vaisių 
vis tiek 
tekusios 
taip pat 
parodyti
gi jų teisės bus pavestos sara- 

' pams, tuomet liaudy švietimo 
darbo pirmyneiga bus lygi nu
liui.

Kas dar nėra pilnai atsida
vęs tautinio biznio reikalams, 
kam tikrai rupi musų neprik- 

llausomas gyvenimas, atsiliep
kite! —Homo Nichil.

nesusilauksime, o ne- 
piriigų savivaldybės 

negalės šiame darbe 
daug iniciatyvos. Jei

Politikuot negalima
AUKŠTADVARIS. — Įdomus 

dabar pas mus Lietuvoj dedasi 
dalykai...

Aukštadvary šiemet vasarą 
veikia mokytojų kursai >. Ne 
vienas kursis!ų stebėjosi Įvai
riais mokytojų skirstymais.’ Ir 
štai nuotikis, kuris meta* į tą 
dalyką šviesos pluoštą. Kursis- 
tai čia labai pamilo mokytoją 
Strazdą už jo gerą dalyko dės
tymą. Kurį laiką tas mokyto
jas (sako, buk p. Direktoriaus 
kombinacijų deliai) neatėjo. Jo 
labai pasiilgta. Ir kada po ku
rios pertraukos jis vėl atėjo, 
klasė sutiko jį delnų plojimu.

P. ‘Direktorius paskaitęs tą 
politine demonstracija ir mo
kyt. Strazdų pašalinęs nuo pa
mokų dėstymo.

Girdh negalima politikuoti... 
Mat, išeina, kad visi kursistai 
su mok. Strazdu — politiniai 
neištikimi asmens.

Gi iš tikrųjų tai visai kita
me dalykas: kaltink kitų, tai 
pats busi teisingas;.. O Tem- 
pora, o mores! —Ku raistas.

BIAURI GYVULIŲ LIGA

Skapiškis 19 rugpiučio. — Pa- 
skiausiuoju laiku apie Skapiškį 
(Rokiškio apskrityje) pasirodė 
biauri gyvulių liga karbunka. Ta 
baisi liga visųpirma pasireiškė 
mažam čypiškių kaimelyje, ka
me nugaišo keletas karvių ir po
ra arklių. Iš čypiškių minėtoji 
liga persimetė į artimą Mikniū
nų kaimą, kur irgi jau pasiro
dė karbunką susirgimų.

Užkirtimui tai baisiai ligai ke
lio, tie abudu kaimai, kur buvo 
gyvulių susirgimai karbunka yra 
ižoliuoti ir pro juos iš aplinki
nių kaimų niekam nevalia nei ei
ti nei važiuoti. Apylinkės žmo
nės labai bijosi, kad ta baisi li
ga neimtų siausti plačiai — tuo 
labiau, kad dabar vasaros metu 
kaipo labai užkrečiama liga leng
vai gali ją išplatinti musės.

— Lietuvos darbininkas.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

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

PEOPLES PLUNMBlNG AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarket Uaymarket 4251

Kuponą
Kaip geras ūkininkas rūpinas išnašumu savo ūkės, taip finansistas rūpinas išnašu- 

mu savo piniginių operacijų.
Pasekmingi, patyrę, finansistai deda savo pinigus į saugius MORGEČIUS ir BOND- 

sus.
Spekuliantai visokiais daiktais, sykį greit pralobsta, bet devynias-dešimts devynius 

sykius prakiša, ir tada BANKRUT. Istorija spekuliantų, kurie netaip seniai garsus bu
vo Cliicagoje, o dabar išnyko kaip pereitos žiemos sniegas, yra dar atminty visų Chica- 
giečių, kaipo įtikrinantis perspėjimas visiems ir kiekvienam kad nesivilti dideliais paža
dais, bet remtis vien tvirtais įrodymais. Del tos tai priežasties, tikri finansistai yra pil
nai patenkinti 5% ir 6% saugių mortgečių ir bonų.

Ūkis paprastai išduoda vaisius tik vieną kartą į metus. MORGEČIAI IR BONAI iš
duoda vaisius du syk kas metas. Vaisiais morgečių ir bonų yra KUPONAI.

Kuponas yra tai palukų ženklas, prijungtas prie morgečių ir bonų. Kada ateina lai
kas palūkoms mokėti, savininkas morgičių ar bonų atsipliešią sau kuponą ir banką, iš 
kuriuos yra pirkęs tokius morgečius, ar bonus, išmoka jam pinigus.

Kada perki morgečius ar bonus iš atsakančios bankos, tai nedarai jokios rizikos, 
nes banka pirkdama morgečius ar bonus remiasi patyrimu geriausių to dalyko žinovų. Ge- 
resnios apsaugos pasaulyje nėra.

Bonai reiškia paskolą padarytą ant saugaus turto, padalintą j smulkias sumas pri
einamas plačiąjai visuomenei.

$500.00 ir $1,000.00 yra paprastos sumos, kokiomi bonai yra leidžiami.
Morgečiai reiškia paskolą padarytą ant žemės ir namų. Bankos duoda paskolas tik 

ant pirmo morgečio.
Turtas ant kurio bankas daro paskolą, turi būt dvigubos vertės, negu suma morge

čio. Tame yra morgečio saugumas.
Lietuviai, kurie turi didesnias sumas sutaupintų pinigų, įvairiuose svetimtautiškuo- 

se Bankuose, padarys gerai pirkdami morgečius ar bonus pas

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted, Chicago, Illinois

Amerikiečiai
Suteikite Lietuvos darbininkams ir žmonėms geriau
sią dovaną! Užsakykite patys sau ir savo giminėms 
bei draugams Lietuvoj ir Amerikoj

'‘SOCIALDEMOKRATU”
vienintelį Lietuvos darbininkų klasės ir Lietuvos so
cialistinės demokratijos savaitinį laikraštį, leidžiamą 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos.

Už šitą dovaną jūsų giminės, draugai ir pažįsta
mi minės jus per ištisus metus!

Apart to, “Socialdemokratas” padės jiems su
prasti savo reikalus ir praskins kelią į geresnę

Laikraščio kaina: 
Lietuvoje:

Metams................................. $1.20
Pusei metų ........................ 60 centų

Amerikoje:
Metams................................ . $2.40
Pusei metų............................$1.20

Tuo pačiu žygiu neužmirškite ir Lietuvos dar-® 
bininkų priaugančiojo jaunimo ir moksleivijos: už-^\ 
sakykite jiems ir patys sau socialistinį jaunimo mė
nesinį laikraštį

‘‘ŽIEŽIRBĄ’’ 
leidžiamą to patięs vardo Lietuvos socialdemokrati
nio jaunimo sąjungos.

> . .p.
' Kaina: Lietuvoj metams 50 centą, Amerikoj 
metams $1.00.

Abiejų laikraščių adresas: Europe—Lithuania, 
Kaunas, Kęstučio g., Nr. 40, būt. 1.

Pinigus siųskite per “Naujienas” arba paštu — 
perlaidomis. Adresą rašykite kuoaiškiausia!

Užsakant laikraščius Lietuvon, adrese tarp kit
ko turi būti būtinai pažyihėtas ir tas paštas, per kurį 
laikraščiai gaunami. ’ >■

' ( » 11 ;• i iy /i ■■
Šviesą Ir pajlagą ravėdama | aenue If nanjue nimiu, taipgi dirb- 

hrvaa. Caah arba ant išmokljimo.
Pirmwtini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, lae.
A. BARTKUS, Prm,

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

OUR
Murinę Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohlo St., Chicago

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys

Tai yra puikiausias turtas 
Mūrine yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
Nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Garsinkitės Naujienose
UuMiI' liti

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.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S’o. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pie*ų, 

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

akimis, pasiterauk 
BLUMENTHAL

Optomotrifi;
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubi;
1801 Blue Island Avė. 
Phone Roosevelt 2025

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L. DAV1D0NIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

5107 ....
9 iki 11 vai. ijto;

Tel. Kenwood
Valandos: nuo 

nuo 5:30 i

MII

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

I

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė 
Tel . Lafayette 4146 ■ ... .... .. _

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkew1c» 

BANIS
AKUŠERKA

Puriu patyrimą, 
’a.sekmingai pa- 
arnauju mote-
ims prie gimdy- 
no kiekvienarte 
itsitikime. Te!- 
da ypatišką pri- 
Burėjimą. Duodu 
natarimus mote-
rims Ir mergi
noms dykai.

3113 South i 
Halsted St.

r •

^DR. HERZMffl^*
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisus
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 Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M1. 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 Tcl. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
DOWTAT—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—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dčliomis iš šventadieniais 10—12, dien.

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

......................... t

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
i Bridgeportą

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

St.
9 vakare.
6 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių pietodų 
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.
Nedčlioj 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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Chicagoje — paltui

Metams__________________
Pusei metą ......—
Trim* minėdama ------------
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|8.M
4.90
2.00 
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Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur uisieniaOM: 
(Atpigini)

Metami----------------------------- $8.00
Pusei metą------------------ . <-00
Trims minėdama —— 2-00
Pinigus reikia siųsti palte Monef

Orderiu, kartu iu atsakymu.

> Francijoje vis svarbesnę 
rdlę vaidina socialistai. Jie 
neįeina į valdžią, bet be jų 
paramos radikalo Herriot’o 
kabinetas negalėtų pasilai
kyti nė vieną dieną.

Socialistai Francijoje yra 
ta jėga, kuri ne tiktai duo
da galimybės valdžiai atsi
laikyti prieš nacionalistus, 
bet ir kurios dėka ji sugeba 
pildyti savo pasižadėjimus 
žmonėms.

Prieš nacionalistinę prie
vartos ir smurto politiką ga
lima statyt tiktai tautų su
sitaikymo ir bendradarbia
vimo idėją, kurią skelbia so
cialistai. Todėl kiekvieną 
kartą, kai kyla principialis 
susirėmimas tarpe dabarti
nės Francijos valdžios ir jo
sios nacionalistinių priešų, 
pirmon vieton stoja socialis
tai. Jie savo argumentais 
muša nacionalistus.

Taip buvo, pav. Francijos 
parlamente, svarstant Lon
dono sutartį. Visa Francijos 
spauda pripažįsta, kadetuo
se debatuose p-o Poincarė 
partiją sumušė ne tiek prem
jeras Herriot, kiek socialis
tų vadas, Leon Blum.

< ----------
Paryžiaus laikraštis, “Ere 

Nouvelle”, kalbėdamas apie 
ginčus Francijos atstovų 
bute dėl Londono sutarties 
priėmimo, sako, kad socia
listų vadas, Leon Blum, pa
sirodė kaipo tikras kairiųjų 
partijų koalicijos vadas./Ji
sai atliko neįkainuojamą pa
tarnavimą Herriot’o kabine
tui, iškeldamas aikštėn tuos 
laimėjimus, kurių Europoj 
demokratija pasiekė Londojj 
ne, kur pirmu kartu po did- Į 
žiojo karo tapo nutarta pa
dėti į šalį priespaudos įran
kius ir eiti prie valstybių su
sitaikymo.

Kitas Paryžiaus laikraš
tis, “Quotidien”, sako, kad' 
po; Leon Blum’o kalbos par-1 
lamente niekas ; nebegalės 
tvirtinti, jogei kairiosios 
partijos neturinčios didžių1 
politinių vadų. Tąja kalba 
net Leono Blumo mokytojas, 
nabašninkas Jaures’as galė
tų didžiuotis.

j Net konservai y viskas “Fi* 
garo” atranda, kad socialis
tų vado argumentai buvo 
“galingas pasmerkimo nuo
sprendis Poincarė’s politi
kai”. \

Bet drg. Blum nėra vie
nintelis asmuo Francijos so
cialistų partijoje, kuris savo 
nepaprastu > iškalbingumu 
daro milžiniškos įtakos į 
krašto politiką. ‘ Francuzų 
delegacijai Tautų Sąjungos 
kongrese, Genevoje, vado
vauja kitas be galo gabus 
socialistas — Paul Boncour.

Telegramos dabar kasdien 
mini jo vardą, nes jisai yra 
svarbiausias gynėjas to 
tarptautinės arbitracijos 
plano, kurį svarsto Tautų 
Sąjunga, kaipo priemonę pa
saulio taikos apsaugojimui.

Sustiprėjus socialistų ju
dėjimui Francijoje, jo vadai 
vis labiau nustelbia senuo
sius buržuazinio radikaliz
mo dievaičius — Briand’ą, 
Vivianį ir kitus.

Panašiai' dedasi ir Anglį? 
joje, kur nuo to laiko, kai 
susidarė MacDonaldo vald
žia, ėmė visiškai gesti Lloyd 
George’o žvaigždė, š

-II ii m —

Apžvalga
GRUZIJOS BUDELIŲ 

TEISINTOJAI

Kaukazo respublikoje Gruzi
joje eina žmonių sukilimas prieš 
sovietų valdžią. Kadangi laisvo 
susisiekimo su užsieniais Gruzi
ja neturi, tai sunku yra patirti, 
kas tikrai tenai dedasi.

Galima tcčiaus numanyt, kad 
kova tarp sukilėlių ir raudono- 
sios armijos bei bolševikiškos 
žvalgybos yra labai rimta- Būva 
pranešama, kad daugelis Gruzi
jos miestų ir kai kurie geležin
keliai pateko į revoliucionierių 
rankas. Gruzijos socialdemo
kratų atstovai užsieniuose krei
pėsi į Tautų Sąjungą. Genevoje, 
prašydami, kad ji užtartų Gru
zijos tautą, kovojančią už savo 
krašto nepriklausomybę, ir Tau
tų Sąjunga priėmė tuo klausi
m u rezoliuciją.

Sovietų valdžia, iš savo pusėms, 
skelbia, kad sukilimas jau esąs 
numalšintas; jo vadai esą suim
ti ir sušaudyti. Tarp sušaudy
tųjų minima visa eilė senų so
cialdemokratų partijos veikėjų, 
tarp kitų ir čcheidze.

Pažiūrėkite dabar, kaip apie 
tą dalyką rašo p. Bimba komu
nistų “Laisvėje”:

“Visi buržuaziniai ir socia
listiniai laikraščiai gvoltą rė
kia, kam Gruzijos Sovietai 
nusukę galvą bent keliems 
kontr-revoliucionieriams. Tai 
baisus daiktas, girdi! Jei ir 
teisybė, tai kyla klausimas, 
kaip kitaip darbininkų (? 

....“N,” Red.) valdžia turėtų elg
tis su tais senojo svieto na- 
chalais, kurie jokio persergė
jimo nepaiso, o tai šen, tai ten 
susiorganizuoja gaujas (? 
“N.” Red.) ir skerdžia ( ? “N.” 
Red.) nieko nekaltus valstie
čius ir darbininkus? Jiems 
buvo sakyta, jie buvo prašyti, 
kad liautųsi terorizavę (? 
“N.” Red.) liaudį, bet jie ne- 
klauso. Nejaugi galvos tų; są
moningų žmogžudžių (? “N.” 
Red.) yra brangesnės, negu 
galvos ramių Gruzijos gyven
tojų? Gali krokodiliaus aša
ras lieti kapitalistai delei li
kimo saujelės senojo režimo 
generolų (? “N.” Red.) ir ku- 

...nigaikščių (? “N.” Rėfl.), ku
rie nesiliaują’konspiravę prieš 
Sovietų valdžią, bet jokio gai
lesčio tas nesukels darbinin
kuose.” „ * ’ „
Tokį begėdiškumą ir chamiz

mą, kokį čia parodo Bimba, 
tenka retai matyti.

žmones, kovojančius už savo 
krašto paliuosavimą nuo sveti
mo jungo, jisai Vadina “kontr- 
revoliucionieriais”^' “sąmonin
gais žmogžudžiais, terorizuojan
čiais ramius gyventojus” ir 
“senojo rėžinio generolais ir ku
nigaikščiais” !

Gruzija, kaip musų skaityto
jai žiu o, buvo bolševikų rau
donosios armijos užpulta ir pa
vergta po to, kai visuotinu bal
savimu į Gruzijos sęinią buvo iš
rinkta 75% socialdemokratų, Ir 
visa valdžia buvo sudaryta iŠ so
cialdemokratų.

Su ta valdžia bolševikai buvo 
padarę ir pasirašę taikos sutar
tį!

Ir dabar, kuomet Gruzijos 
liaudis stengiasi » pasiliuosuot 
nuo užpuolikų, sulaužiusių tai
kos sutartį, tai komunistiniai 
chamai purvais ją drabsto.- ■ O 
vienok jie sakosi esą pavergtųjų 
tautų užtarėjai! f

KARO STOVIS PRIEŠ STREI
KININKUS RUSIJOJE

Jau buvo žinių spaudoje, kad 
Leningrado (Petrogrado) uoste 
įvyko didelių darbininkų nėra? 
murmi, rezultate kurių sovietų 
valdžia paskelbė apgulos stovį, 
šita dabar pasitvirtina.

Berlino “Vorwaerts” įdėjo
rugpiučio 27 d- sekamą telegra
mą iš Leningrado: ' 1 ,

* . it. »»’*./• ' '; ' 1

“Leningrado uosto komen? 
dantas paskelbė nepaprafetą 

^ padėtį dėl generalio uosto 
darbininkų streiko, kuris tę
siasi, jau kelios dienos. Strei
ko pamatas -- algų kapoji
mas ir darbininkų atstatymai. 
Nepaprastoji padėtis yra aš
triai vykinama, uosto sargy
ba gavo pastiprinimų. Yra į- 
sakyta vartoti ginklas prieš 
kiekvieną, kuris be tam tikro 
leidimo eitų į uostą arba mė
gintų užkalbinti sargybą, lai
kyti susirinkimus arba daryti 
kitokias sueigas.”
Pirmesnės žinios sakė, kad 

streiko priežastis esanti ta, kad 
darbininkai nori sustabdyti ja
vų eksportą, kuomet Rusijoje 
badas.

ATMAINA “DARBO” 
REDAKCIJOJE

18-ame “Darbo”, Amalga- 
meitų unijos organo, numeryje 
pranešta, kad jo redaktorius, 
drg. V. Poška, pasitraukia ir jo 
vietą užims kitas asmuo.- Tas 
kitas asmuo, kaip girdėt, bus L. 
Pruseika.

Gaila, kad įvyksta tokia at
maina. Drg. V. Poška labai ga
biai vedė rubsiuvių laikraštį- Ji
sai giliai suprato unijos reika
lus ir sąžiningai juos gynė nuo 
visokių ardytojų ir demagogų. 
Bolševikai jo neapkentė ir nuo
latos šmeižė, jį lietuvių rubsiu
vių skyriuose ir nešė ant jo 
skundus centralinei valdybai. 
Nors visuomet pasirodydavo, 
kad skundai yra melagingi ir 
unijos viršininkai atmesdavo 
juos, bet “Darbo” redaktoriui 
tie ergeliai įsipyko, ir jisai įtei
kė rezignaciją.

Dabar komunistai įpiršo į jo 
vietą savo sėbrą, Dėdelę-Prusei- 
ką-Vabalą. Nežiūrint, kaip jisai 
ves unijos organą, jie prieš jį 
protestų nekels.

. Unijos susirinkimuose komu
nistai iki šiol reikalaudavo, kad 
organo redaktorius kritikuotų 
centro viršininkus — už tai, kad 
jie remia La Follette’ą, kad jie 
“bičiuliuojasi” su buržuazija, 
kad jie nepritaria “revoliuci
nėms” Fosterio idėjoms, ir t.t. 
Mes esame beveik tikri, kad 
Pruseika, gavęs “džiabą” prie li
nijos organo, nedarys taip, kaip 
jo vienminčiai reikalauja, kadan
gi jisai nėra toks žioplas, kaip 
Bimba, ir nenorės pražudyti sa
vo vietą. Ir beveik nėra abejo
nės, kad dabar ir tie rėksniai, 
ačiū kuriems jisai įsiskverbė 
į “Darbo” redaktorius, aprims.

Pruseika yra vienas tų asilė
nų, kurie ąugščiaus už visus 
principus stato.-praktišką taisyk
lę: “Kur šuo, laka, ten ir loja”. 
Komunistu jisai pavirto ne iš 
persitikrinimo, bet dėlto, kad 
kitaip jisai butų buvęs išspir
tas iš “Laisvės”, Daugiaus,

ClHčfigo, ffi.__________
kaip pusė metų buvo praėję po kad jo partijos draugai juo ne- 
bolševikiško perversmo Rusi j o-' pasitiki; todėl norėdamas įtikti 
je, o jisai dar nenorėjo nė tikę-'jiems, jisai ėmė šlykščiau ata- 
ti, kad Lenino partija butų pą- kuoti socialistus, negu visi ku- 
siryžusi tuojaus įvesti “soci^-' munistiniav nepraustburniai- Už 
lizmo” tvanka. Rusijoj'o.; jhdi tai jisai šiandie ir gauna “džia- 

bą”.
žinant, kaip lanksti yrą Pru- 

seikos “sąžinė”, galima neabe- 
jot, kad jisai sugebės įtikti ir

vikų partija nepuola. [naujiesiems savo bosams, kartu
Persimetęs į bolševikų pusę, neužrustindamas savo komunis- 

Pruseika dar ilgą laiką jautė, I tinių sėbrų.

sakė, kad tai esąs “idiotiškas 
priešų išmislas”. Bolševikišku | 
komunistu jisai pasidarė tiktai 
tuomet, kai 'pasirodė, kad bolše-!

K. Bielinis.

Kas politiniai bankrotai?
(Del V. Kapsuko bylojimo)

■II ■ ■■ ■■■■ II ■

• (Tęsinys)

Angarietis atviras i žmogus 
ir be vingių pasako tikrus ko
munistų siekimus. V.s K-as, 
anot visų “prostak,” paėmė ir 
pacitavo šituos grynos teisy
bės žodžius, šitame Kapsuko 
cituojamame Angariečio posa
kyje visa klausimo esmė, čia, 
anot vokiečių,' “užkastas šbd,” 
Tuojau paaiškinsime, kame daj 
lykas.

V. Kapsuko vedini, Lietuviui 
ir Vilniun atėjo rusų komu
nistai; atėjo, prisidengę Psko
vo rusų pulkais, pavadintais 
“lietuvių, raudonuoju pulku.” 
Atėjo ir pasijuto bankrotais 
esą. Pats V. K. sirgo ir rimta 
ir diplomatine • liga. Jo v vietoje 
turėjo atsistoti Joffe. V. K. 
nustojo reikšmes Maskvos aky
se (ir dabar jisai tenai negir
dimas). Lietuvos Liaudies Ko
misarų Taryboje turėjo likti 
tik Angarietis'; visas kitas vie
tas turėjo užimti Unšlichtaš, 
Cichovskis, Dimanšteinas ir 
kiti, žodžiu rusai, lenkai ir žy
dai komunistai. Kapsukas pa
sijuto neturįs paramos Lietu
vos ir Baltarusijos partijoje 
(vėliau patys pasikrikštijo į 
Lietuvos Komunistų partiją), 
štai kodėl komunistų C. K. 
“įvertino” iL. S. D. P. politinę 
reikšmę ir “nutarė pradėti su 
L. S. D. VP, C. K. tarybas,” — 
nors tose tarybose dalyvavo 
tik du L. S. I). P. C. K. nariu. 
Pasigauta nuoširdus, jausmo 
žmogus Domaševičius ir pra
dėta “jungimas.”

Vienoje vietoje Kapsukas 
šaukia “politiniai bankrotai”, 
kitoj “įvertina L. S. 1). P. po
litinę reikšmę.” Kur logika ir. 
nuosakumas? Kas bankrotas? 
Aišku, lietuviai komunistai pa
sijuto politiniais bankrotais.

Teprisimena Kapsukas dva
rų darbininkų suvažiavimą Vil
niuje, kur jis pats jokiu budu 
negalėjo Įtikinti Lietuvos dar
bininkus ir įskiepyti jiems ru
sų “obšinnikų” dvasią. Flirtas 
su įvairiais tautiniais ir bur
žuaziniais Lietuvos gaivalais 
prikišamai rodo komunizmo 
bankrotą Lietuvoje dar pir
mose jo gyvenimo dienose. To
dėl taip lengvai lenkai pagro
bė. Vilnių. Todėl nebuvo di
desnės atramos komunistams 
Lietuvoje, kad pati jų partija, 
su Kapsuku priešakyje, atėjo 
Lietuvon svetima dvasia neši
na ir svetimomis rankomis 
stumiama.

Komunizmui Lietuvoje tru
ko smagenų ir raumenų; juos 
galėjo duoti tik L. S. D. P. 
štai kodėl pradėta skaldyti L. 
S. D. P. Bankrotas Kapsukas 
neįvertina ębjektyvių Lietuvos 
sąjungų, nič nieko, nesako 
apie lietuvių komunistų nesu
brendusias jėgas, nutyli didelį 
Lietuvos darbininkų pakriki
mą ir visišką demoralizaciją, 
emisarų karjerizmą, nesugebė
jimą organizuoti kraštą; nuty
li politinį Lietuvos komunizmo 
bankrotą ir, vietoj viso šito, 
rimtas vyras, politikos. veikė
jas, atsakomingas vadas, šiau- 
dadušiškai pasigauna purvo ir 
0r^bia juo į -atskirus [asmenis 
iri į L. S. -1). Parliją! J'ai, y fa 
lietik ląbąi nerimta, bet sta
čiai ■ jttojiihga. * ,

'lai tiek tuo tarpu Kapsuko 
paliestais klausimais. ’

Mudviejų ginčas, kaip atsi
mena skaitytojai, prasidėjo 

nuo to • mųjnento kai aš 1923 
metais nuvykau Amerikon. At
siminkite šmeižiantį ’ Amerikos 
komunistų lapelį, visą jų de
magogiją ir kampaniją prieš 
mane ir mano atstovaujamą 
partiją. Kapsuos atėjo pagal
bon savo draugams, paleisda
mas “Laisvėje” skystą raštpa- 
laikį. Į tą raštpalaikį daviau 
atsakymą, kurs, matpmai, pa
laikė V. Kapsukui stačiai .jo 
ambicingon širdin, štai kodėl 
susilaukiau antrojo jo rašinio, 
dėl kurio priverstas buvau duo
ti šitą* atsakymą. p • ’»

Apie maho neva veidmainia
vimą Kapsukas ničnieko rimto 
ir įrodančio itepašakė'; priešiii- 
gai, painiodamas Smolskį, Ma
tulaitį ir Domaševičių ir pa
starųjų darbus, primetė map ir 
visai mano partijai nebūtus 
daiktus. Gindamas ne tiek "'sa
vo, kiek L. S. I). P. ‘gerą var
dą, ėmiausi šilo atsakymo, La
bai gaila, kad pats Smolskis 
patapo Lietuvos reakcijos au
ka ir negali pats už save kal
bėti. Smolskis Lietuvos bolše
vizmo metu, nežiūrint savo 
žymių organizacinių gabumų, 
dirbo valsčiaus darbininkų ta
ryboje kaipo žinovas ir reika
lingas žmogus, nesiekdamas 
kokios nors karjeros ir nepa- 
taikaullamas tos valandos 
viešpačiams.

P-as Kapsukas žūt būt nori 
įrodyti savo “teisybę.” Bet ši
tam savo tikslui pasiekti jisai 
vartoja prasimanymus, šmeiž
tą ir faktų kraipymą. Tokios 
priemonės nedaro garbės nč 
jam pačiam, nė jo partijai.

Kaunas 18-8-1924 m.
(GALAS)

Korporantų 
šmugelis.

♦

Amierikicčiams “Neo-Lithua- 
nia” studentų korporacija yra 
gerai žinoma. Dar visai nese
nai lankėsi los korporacijos du 
atstovu Marčiulionis ir Ba
naitis. Nežiūrint j Lietuvos 
veikėjų Įspėjimą, kai kurie 
laikraščiai (ypač “Vienybė”) 
rėmė korporantų misiją. Ačiū 
tam, korporantamis paisiisdlič 
surinkti keletą tuksiančių do
lerių.

Ar verta buvo remti korpo- 
rantus, skaitytojai galės spręs
ti iš sekamų lakių, kuriuos pa
duoda “Liet- žinios”:

Studentų tautininkų Neo 
Lithuania korporacijos valdy
ba 1923 m. birželio mėn. 6 d. 
raštu kreipėsi į p. Ž. U. ir V. 
T. Ministerį, prašydama, kad 
ji “dėl žinomų finansinių prie
žasčių ir dėl neturėjimo savo 
tinkamo buto korporacija ne
turi fizines galimybes jos tiks
lus vykinti ir jiems suteikti re
alinių formų.”

Toliau korporacija praneša, 
kad “mes nutarėme statai sa
vo namą”- - • dabar tenka tik 
rupiniis medžiagos paruošimu. 
Keletas kredito Įstaigų (Pre
kybos ir Pram. Bankas ir kt.) 
ja u J yra pažadęję riūką- 
le paremti mus finai,isiniai”... 
“Todėl,1 rašo tolihu, mes • ir tuki
me gahbės kreiptis Į p. Zem. 
Uk. ir V?T. Ministerį”... “pra
šydami atleisti korporacijos na
mo statymui 201 H) fm. stato
mos medžiagos” (mano pabr.

A.). “Kadangi musų korporaci
ja yra jauna ir todėl visai ma
žai dar pasiturinti, tad prašy
tume p. Ministerį statomą me
džiagą atleisti veltui, jeigu gi 
tai nebūtų galima, tai nors val
džios ar šiaip papiginta kai
na.” Toliau nurodoma, kad 
namas busiąs dviejų aukštų 
maždaug iš 20 kambarių ir tt.

Ant šito prašymo 7. VI. 23 
uždėta Ž. Uk. ir V. T. Mirt 
tokia rezoliucija: “Miškų D-tui 
Principe medžiagą sutinku at
leisti neužmokamai einant § 
80. Reikalingi planai ir sąma
ta vengti formalių apsunkini
mų.” Tolau Miškų D-to direk
torius 1923, VI. 14 deda šito
kią rezoliuciją: “atleisti sulig 
sąmatos miško medžiagos 2463 
ktm. miško medžiagos statymui 
tinkamos arčiau upės plukdy
mui Kaunan £Mano pabr. A.).

Po to tų pačių 1923 m. rug- 
piučio 31 d. tarp Miškų D-to 
ii’ stud. tautin. korporacijos pa
daryta sutartis Nr. 627^ kurios 
§ 1 einant, Mišk. l)-tas perduo
da “Neo-Lithuania” korporaci
jai iš Prienų Miškų Urėdijos, 
Prienų - Ašmintos girihinkb 
jos, Nare vos miško viso ploto 
20.01 ha, kurio < 5414.31 • ktm. 
pagaminimui X0,'P0l‘»ėijos rei
kalams 2463 ktm. grynos me
džiagos taksos kaina 71,427 li
tus be atlyginimo.

§ 2. Už likusią miško me
džiagą 2951,31 ktm. korpora
cija apsiima pristatyti Kaunan 
Mišku D-to reikalams .ir 
krauti Miškų D-to ’SąndeBii 
3838 erdm. malkų už' mokesnį 
po 8 lt. kičkv. cvdmėtėriui.

§ 21. Perduoti kitai įstaigai 
arba kitam asmeniui sutarties 
objektą be Miškų D-to leidimo 
negalima (Mano pabrauk. A.).

§ 25. Neišpildžius kokio nors 
šios sutarties § apart permaty
tų atskiruose punktuose pa
baudų ji gali būti pertraukta 
ii- visi perduoti medžiai kaip 
stovintis ant kelmo, taip ir nu
kirsti gulintis miške ir išvežti 
iš miško, o taipgi ir visi įmo- 
keti pinigai pereina Miškų D-to 
nuosavybėn be jokio atlygini
mo (Mano pabr. A.). •

Dabar pažiūrėkim § 80 tai
syklių Lietuvos miškams val
dyti ir iš jų medžiui duoti, ku
rias yra patvirtinęs pats Žem. 
Uk. Min. aukščiau minėtoj re
zoliucijoj.

(80 dykai duoti mišką at
skirais atsitikimais leidžiamai 
tik su leidimu Ž. U. ir V. T. 
Miriisterio: 1) labdaringoms Įs
taigoms troboms statyti ar tai
syti, 2) visuomenės kultūrin
gais tikslais statybai (mokyk
loms, bažnyčioms, ligoninėms 
ir tt. kaskart sulig tinkama 
patvirtintų sąmatų.

T'ų pačių taisyklių § <82 štai 
kaip skamba:

“Gautas dykai arba paže
minta kaina miškas negali bu- 
ti sunaudotas kitam be parody
to tikslui arba parduotas ir 
prasižengusieji tame piliečiai 
baudžiami: 1) duotos jiems me
džiagos konfiskavimu, 2) ka
lėjimu, kaip už visuomenės 
turto vagystę per valdžios ap
vylimą (žiur. apl. Nr 2205) 
(Mano pabr. A.).

Tuo tarpų studentų tautinin
kų korporacijos taryba viena 
diena pirmiau, t. y. 30 d. rug
pjūčio prieš pasirašant su Miš
kų I)-tu 31. VU sutartį nuta
rė gautą iš (Miškų D-to mišką 
parduoti pirkliams N. Men- 
činskiui ir Ch. Kaganui už 90 
tukst. litų (protokolas Nr. 20. 
1923. 30. VIII). Sulig to pat 
kcrporacijos protokolo išduota 
Įgaliojimas Nr. 32 iš 1923. 31. 
Vili buvusiam korporacijos 
pirmininkui K. Marčiulioniui, 
kad pastarasis minimą mišką 
parduotų ir leistų pirkliams 
eksploatuoti. Po to pas Kauno 
N-rą K. Škėmą padaryta tarp 
stud. tautininkų korporacijos 
ir įMenčinskio bei Kagano su
tartis apie minėto miško par
davimą, .o “Miškų D-tUi pa
lieki i’’-korporacija išdavė 1923. 
30. Vili Įgaliojimą pirkliams 
Mcnčmskiui ir Kaganui, iš ku
rio matoma, kad tie pirkliai 
pirkią miško medžiagą gali 
eksploatuoti tomis pat sąlygo
mis ir teisėmis, permatytomis

Šeštadienis, Rn<ys‘. 13. 1924
f.«-■• — .i t. <r»

korporacijos sutarty su Miškų 
D-tu.

Tokiu budu stud. tautinin
kų korporacijos kason įplaukė 
už parduotą statomą medžiagą 
90 tuks. litų, padarant iš anks
to sugalvotą visuomenės turto 
vagystę per valdžipfc apvylimą, 
taisyklių § 82. žodžiais' beta
riant. Rodos^ negalima butų 
manyti, kad to § 82 bausmė
mis medžiagos konfiskavi
mu ir kalėjimu butų grąsina- 
ma tik valstiečiams, bet ne bu
siantiems inteligentams, ku
riems viskas galima.

Užtat įdomu butų žinoti, 
kaip Miškų D-tas reagavo į ši
luos stud. tautininkų darbus, 
nes jis apie juos žinojo bent 
šių m. kovo mėn. pradžioje, t. 
y. prieš balandžio 1 d., kuo
met baigėsi terminas miško 
medžiagai iš miško išvežti. Ar 
jis ją konliskavo, ar patraukė 
stud. tautininkų valdybą teis
man už visuomenės turto va
gystę per valdžios apvylimą, 
kaip tų reikalauja taisyklių § 
82. Bet kažkas nieko panašaus 
negirdėti.

Be to, kuo remiantis Žem. 
Uk. Min. ‘drįso valstybės tur
to miško 20 ha, 71 su virš 
tukst.. litų taksos kaina pado
vanoti kad ir studentų korpo
racijai. Tebeveikiančiu Miškų 
^Statutu tai nepateisinama, ir 
ar tai ne valstybės turto aik- 
vojiųias?. • 1

Olibar girdėti, kad stud. tau
tininkai statą sau jau ne bet 
kokius medinius namus, ,bet 
mūrinius rūmus ir todėl jiems, 
matyt, miško medžiaga buvo 
nebereikalinga ir jie, užuot nuo 
jos atsisakę, ją pardavė, 'gau
dami virš taksos kainos tik 26% 
noars čia pat prie plukdomos 
upes ir netoli Kauno. Veltui 
gautą medžiagą jiems, žinoma, 
“apsimokėjo” parduoti už liek, 
kiek pirkliai pasiūlė.

Kad studentai tautininkai 
rūpinasi statyti sau bendrabu
čius, pagirtinas dalykas, bet 
nereikia eiti prie to tikslo 
suktais apgaulingais keliais.

Nereikia apgaudinėti nė val
džios, nė visuomenės, kad ir 
Amerikoje. Jeigu jus buvote 
reikalingi lik piniginės pašal
pos, jeigu jums neužteko Pre
kybos ir Pramonės banko pa
žadėtos “finansinės paramos,” 
reikėjo prašyti tos paramos iš 
valdžios. O jeigu valdžia netu
ri tokiems reikalams leistų 
kreditų, tad reikėjo palūkėti, 
kaip laukia ir kitos studentų 
organizacijos, kurioms butai 
nemažiau reikalingi; Taipgi su 
Amerika. Esant tautininkais 
k(/nservatoriais, nereikėjo dang
stytis pirnieiviškomlis plunks
nomis.

Ne iš pavydo tai kalbama, 
kaip A. Sm. rašo “Tautos Vai
ro” N r. 22, bet iš pasipiktini
mo, .kad ir jaunoji karta eina 
savo dėdžių M. Yčo, A. Volde
maro ir kit. kreivais takais. P. 
A. Sm., kuris mėgsta morali
zuoti ir apie teisėtumą daug 
kalbėli, nemato, kad jo auklė
tiniai jau nuo jaunų dienų 
praktikuoja jėzuitų moralę: 
tikslas pateisina Įrankį, nacha- 
liškiausiu budu laužo teisėtu
mą ir tuo budu viešai tvirki
na visą jaunuomenę ir liaudį. 
Užtat jie turėtų būti sudrausti.

Bet ar yra kam?...
—Auryla.

Į vairenybės
NAUJAS SKUSTUVAS

Vienas amerikietis padirtio 
skustuvą su elektros šviesa prie 
jo. To nepaprasto skustuvo pa
darymas labai lengvas: prie pa
prasto skustuvo įtaisoma mažy
tė elektros lempelė, kuri šviečia 
ant tiek, kad galimą drąsiai sku
stis tą nišoje: 'skustuvas labai 
patogus keliauninkams.

\ . A.

Redakcijos Atsakymai
V\. K. G., Detroit. Ne, ne

gali.
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Rockefellerio Išpažintis
Boni and Liveright knygų lei-j na paminėti tik kai kurie įvy 

dimo kompanija išleido John D. 
Rockefellerio (jaunojo) knygą, 
užvardytą “Asmeniški Santy
kiai Pramonėj” (The Personai 
Relations in Industry). Joje, 3 L 
34 puslapiuose, Rockefeller de
šimty punktų išdėsto nelyginant 
kaip ir savo tikybą klausimuo
se, liečiančiuose santykius sam
dytojų ir darbininkų.

Rockefellerio interesai samdo 
dešimtis tūkstančių darbininkų 
Jungtinėse Valstijose- ir svetur. 
Taigi įdomu bus žinoti, kaip žiu
ri jis į santykius darbininkų ir 
samdytojų, kokius'' reikalavimus 
jis stato vieniems ir kitiems. Ve 
keletas punktų iš jo “tikybos”:

“1. Aš tikiu, kad darbas ii 
kapitalas yra partneriai, o ne 
priešai; kad jų 
bendri, o ne 
kapitalas, nė darbas negali at
siekti juo 
skriausdami vienas kitą, vienas 
kito lėšomis, bfet kad to jie gali 
atsiekti veikdami bendrai.

“4. Aš tikiu, kad kiekvienas 
žmogus turi teisės naudotis pro
gomis užsidirbti pragyvenimui 
geras (fair) algas, dirbti žmo
niško (reasonable) ilgio valan
das ir tinkamomis sąlygomis, 
kad kiekvienas turi teisės turė
ti patogią gyvenimui vietą, pro
gų linksmintis, mokintis, gar
binti ir mylėti, lygiai kaip dirb
ti, ir kad pramonė,' o kartu ir 
valdžia su visuomene ^privalo; 
žiūrėti, idant tokios sąlygės ir 
progos butų duodamos darbinin
kams. i

“6. Aš tikiu, kad tinkami pa
tvarkymai suradimui nepasiga-| 
nėdinimo ir veiklus jo pašalini
mai turi pamatinės reikšmės pa
sekmingam pramonės vedimui.

“7. Aš tikiu, kad veikliausia 
priemone atsiek imu i taikos 
(harmony)' pramonėj ir gerbū
viui yra tinkama atstovybė abid- 
jų užinteresuotų partijų (t. y. 
kapitalo ir darbo. “D.” Red.); 
kad esamos atstovavimo formos 
turėti/rimtai būti studijuojamos 
ir pripažintos ant tiek, ant kiek 
jos tinka ypatingoms kiekvienos 
pramonės sąlygoms.

“9. Aš tikiu, kad “daryti taip 
kitiems, kaip kad jus norėtu
mėt, idant kiti darytų jums”, 
yra praktiškas biznis ir gera ti
kyba; kad pritaikymas gyveni
me šito principo visuomet suda
ro tinkamus santykius pramo
nėj ; kad formos turi tik antra
eilę reikšmę, kuomet tinkamas 
elgimąsi ir drauginga dvasia 
reiškia viską, ir kad ant tiek/ 
ant kiek abi partijos (t. y. dar
bininkai ir kapitalas “D.” Red.) 
yra persiemusios pasitikėjimu, 
teisybės jausmais ir brolybe, 
tik ant tiek bile kuris planas, 
kurį jos išdirbtų, turės pasise
kimo“.

Aukščiau paduota penki punk
tai (iš dešimties) Rockefellerio 
“įsakymų”. Suglaustai išdėsty
ti .jie reiškia, kad Rockefeller 
reikalauja, idant darbininkai ir 
kapitalistai gyventų taikoj, 
idant kapitalistai mokėtų darbi
ninkams tokias algas ir duotų 
tokias darbo sąlygas, kurios tin
ka padoriems, save geibian- 
tiems žmonėms gyventi. Idant 
panaikinus susikirtimus pramo
nėj, Rockefeller pripažįsta tei
sę . darbininkams turėti balsą 
pramonės vedime ir reguliavime 
per jų, darbininkų, atstovus. O 
kadangi Rockefeller yra geras 
krikščionis ir dagi neretai sako 
pamokslus bažnyčioj, tai jis se
ka šventu raštu ir pataria elg
tis su kitais taip, kaip kad mes 
norėtume, idant kiti su mumis 
elgtųsi. Tikras Jėzus Kristus tas 
Rockefeller! ’ - 4 l |

Taip kalba Rockefelleris, o 
kaip jis daro?N

Ponas Rockefelleris yra tur 
tingiausias pasauly žmogus. Jo 
interesų kontroliuojamos įstai
gos samdo dešimtis tūkstančių 
darbininkų. Kaip elgiamasi su 
jais? Visko neaprašysi žmogus 
viename straipsny. Taigi prisei-j

interesai yra 
priešingi; kad nė

didesnį ' gerbūvį

kiai. Skaitytojai veikiausia pa
mena kruvinusias skerdynes Co- 
lorad^j. Skaitytojai, kurie gyve
na ilgesnį laiką Amerikoj dar 
veikiausia neužmiršo, kad Ro
ckefellerio interesų nusamdy
tieji galvažudžiai žudė streika1- 
vusių Colorados malpięrių mo
teris ir kūdikius ir išdegino šėt
ras (palapines), kuriose strei- 
kieriai gyveno, kadangi kompa
nija išvarė juos iš namų/ pri
klausančių jai. <,

Kaip sutaikyti Rockefellerio 
kalbą su gyvenimo tikrenybe? 
Jis sako, kad reikia elgtis si 
kitais taip, kaip kad mes norė
tume, idant su mumis kiti elg
tųsi. Gerai. Rockefellerio nu 
samdytieji mušeikos šaudė ne
kaltus streikavusių mainierių 
kūdikius ir moteris. Ar norėtų 
ponas Rockefeller, kad darbinin
kai pasielgtų su jo žmona ir kū
dikiais taip, kaip jo tarnai, mu- 

Išeikos pasielgė, su Colorados au
komis? ''■' ‘ .

Toliaus, Kockeieller pripažį- 
sta, kad švelnesniam, slidesniam 
pramonės vedimui reikalinga, 
idant ir darbininkai turėtų bal
są pramonės reikalų nusakymui. 
Kokiu budu gali darbininkai tu- 

i rėti balsą pramonėj ? Pasak 
Rockefellerio, -r-,‘per savo atsto
vus. Bet sutnihėtame aukščiau 
Colorados streike Rockefeller 
kaip tik ir sugriovė darbininkų 
uniją. » 1

Reikia betgi laikytis teisy
bės. Septintame savo išpažinties 
pufrkte Rockefeller pripažįsta’ ne 
visas darbininkų unijas, o tik 
tokias, “kurios yra tinkamos ir 
atsako pramonei“. Ve kame ir 
yra šuniukas pakastas. Rocke
fellerio manymu, tinkamos uni
jos yra tik vadinamos kompani
jų “unijos“. *

Darbininkai pramoningose ša
lyse^ šiandien jau ant tiek paki
lo, kad elgtis su jais1 sauvališ- 
I ai, autokratiškai nebegalima. 
Jie reikalauja savo teisių. Kuo
met tų teisių samdytojai jiems 
nepripažįsta, jie streikuoja, jie 
kovoja. Darbininkai streikuoja, 
jie bruzda, darbai neretai atlie- 

I karna labai prastai. Del to ken
čia samdytojai, nes mat “laikas 
yra pinigai” (time is money). 
Štai, kad užtikrinus nepaliauja
mą pramonės eigą, kad prašali
nus arba kad bent sumažinus 
pramoninių susikirtimų kiekybę 
ir kokybę, Rockefeller ir reko- i 
menduoja kapitalistams pripa
žinti darbininkų organizacijas. 
Tos betgi organizacijos turėtų, 
Rockefellerio patarimu, būti ar
timiausioj samdytojų kontrolėj. 
Kitaip sakant, tos organizacijos 
turėtų būti kompanijų “unijų” 
tipo. • :

Ktio skiriasi kompanijų uni- < 
jos nuo tikrųjų darbininkų uni
jų? Reikia pasakyti, kad kom
panijų unijos yra labai įvairios. 
Veik kiekviena kompanija suor- 

Įganizuoja savo(darbininkus šiek- 
tiek savotiškai. Kai kurių kom
panijų darbininkai suorganizuo
jama tik tam, kad jie turėtų šio- 
kių-tokių pasilinksminimų. Su
organizuojama “base bąli” ty
mai, ruošiama išvažiavimai, pa
rengiama šokiai. Kitos kompa
nijos šaukia savo darbininkų su
sirinkimus, kuriuose išrenkama 
“šapų čermanai”, žinoma, prie
žiūroj kompanijų viršininkų. Tie 
čermanai, arba delegatai, arba 
kaip mes juos nevadinsime, kai 
kada, kitose kompanijose dagi 
reguliariai, turi pasitarimus, mi
tingus su kompanijų direkto
riais, su manadžeriais. čia jiems 
išpasakojama; kokia yra kompa
nijos reikalų padėtis, ko iš dar
bininkų reikalaujama. Supranta
ma, kompanijos direktoriai ne
pasakoja darbininkų atstovams 
apie tokius dalykus/ apie j ku

riuos, jų manymu, darbininkams 
nereikia žinoti. Pasakojama tik 
apie tai, kas, kompanijų many
mu, reikalinga darbininkams 
įpusti. Ir ve, darbininkai gyve
na iliuzija (įsįvaizdinimu), kad
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ir jie turi balsą pramonės rei
kalų vedimo nusakyme. Na, ir 
dirba jie, na ir triusiasi varg
šai, na ir jaučia lyg sau patiems 
dirbantys. 1

Kotnpanijų unijos yra ytin 
įvairios. Bet viena bendra ypa
tybė veik visose jose galima pa- 

“ stebėti. Kompanijos unijai pri
klauso tik vienos kompanijos 
darbininkai. Dažniausia tik vie
no kompanijos fabriko darbinin
kai. Kuomet tikroj darbininkų 
unijoj, kaip Amalgameitų rub- 
siuvių arba angliakasių unijoj 
priklauso darbininkai kelių tūk
stančių firmų arba kompanijų; 
kuomet tikroj darbininkų uni
joj priklauso tam tikro amato 
arba visos kokios nors pramo
nės darbininkai, kompanijos uni

jai priklauso tik tos kompani
jos, dažniausia tik vieno kom
panijos fabriko arba įstaigos 
darbininkai. *

Vienybėj darbininkų galybė. 
Kompanijoms yra svarbu suvi
lioti darbininkus. Joms svarbu 
apsvaiginti juos iliuzija, kad ir 
jie esantys galia, kad ir jie reiš
kiantys kai ką pramonės vedi
me. Nemažiau betgi svarbu kom
panijoms tai, kad darbininkai 
pasiliktų susisktilc|ę, kad jie pa- 
siliktų silpni. > O to galima at
siekti tik izoliavus (tik atski
rus) juos nuo kitų darbininkų, 
žinoma, kompanijos viršininkai 
niekuomet neprasitars darbinin
kams apie' tai. Vietoj to jie pa
sakoja, kad,, svetimi darbininkai 
neprivalų kištis į jos, kompani
jos, su savo darbininkais reika
lais.

Tai toks yra kompanijų uni
jų tikslas. Tai tokias organiza
cijas pripažįsta ir ponas Rocke- 
:?eller. Dabar dar vienas klausi
mas: ant kiek kompanijoms vyk
sta šiuo budu prigauti darbinin
kai ?

Priseina pasakyti, kad jiems 
vyko iki šiam laiku ir dar tebe
vyksta ytin gerai. Tai- liudija, 
pavyzdžiui, toks autoritetingas 
pramonės santykių žinovas, kaip 
dr. Leiserson, pirmininkas arbi- 
jracijos tarybos Amalgameitų 
kriaučių Unijoj. Štai ką jis sa
ko savo knygoj “Adjusting Im- 
migrant and Industry“, puslapy 
‘.49-tame:

“Įvairiais vardais pavadinti 
darbininkų atstovybės planai ta
po sugalvoti daugely fabrikų vi
soj šaly. The National lųdust- 
rial Conference Board (Nacio- 
nalė Pramonės Konferencijų Ta
ryba) pranešė, kad 1920 metuo
se jau buvo tarp 200 ir 300 šim
tų įstaigų, kuriose darbininkų 
atstovybės planai operavo, apim- 
dami virš 500,000 darbininkų. 
Nuo to laiko dar daugiau jų ta
po suorganizuota, kaip pavyz
džiui, Chicago skerdyklose ir 
New Yorko pieninėse. Vasario 
mėnesy, 1922 metų, Nacionalė 
Pramonės Konferencijų Taryba 
surado daugiau kaip 700 tokių 
organizacijų. Kompanijos, turin
čios tokias organizacijas, papra
stai yra tos, kurios nepripažį
sta darbininkų unijų. Didžiumoj 
jos yra stambios korporacijos, 
samdančios didelį skaičių nekva
lifikuotų arbą pusiau kvalifi
kuotų darbininkų, tarpe kurių 
ateiviai užima žymiausią vie
tą.

Taip, Rockefeller ir kiti pra
monės magnatai žino, ką jie kal
ba ir ką daro. Ir darbininkai pri
valo žinoti.... kas už tų kalbų 
slepiasi.

[“Darbas”]

————I,.

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darumams. . Mes turime pilną pa
sirinkimą Šiam sezonui: kautų, 
sveterių,. dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai tirdreses. ; Musų par- 
davinŽipjas: Marie Jocius ir Fran
cas Burbamaloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

Oorolhy Sfyle Shou
3401 So. Halsted St.

—

Specialis Išpardavimas Garadžiu
Žiūrėk! Žiūrėk! Žiūrėk!

. 1 -

$990 Nupirksite Materiolą 0990 
Q4£i V apart cementinių grindų

Jie pastatytas \

Už - šitą dviejų karų bungąlow typo garadžiu
.1 ‘ I

L

Miera 18 pėdų per 18 pėdų •
PRIE GARADŽIAUS DURIŲ YRA PRIDĖTA ŽINOMAS

WAGNERIO PATENTUOTAS HARDWARE
/ t

Planai, nurodymai ir Douglas Rubber Tired Coaster su Disc Wheels Dykai jusy vaikučiui ar
mergaitei, jei jus paduosite savo orderį prieš spalio penkioliktą, dieną

‘•■i V . v.V

I ’
. . . r I

Jei jus negalite mokėti visų pinigų ir turite savo namus, mes padarysime su jumis specialį sutarimą. Pirki
te ir statykite dabar, kol dar materijolo kainos yra pigios ir darbas nebrangus. Gaukite musų kainas dėl vie
no karo garadžiaus ir plieninių garadžiu. Jus galite nusipirkti vieno karo plieninį garadžiu už $133.00.

ŠEŠIOS
• » r \

KITOS
MIEROS

DEL 
PASIRINKIMO

urtr'

i

GAUKITE MUSįl 
KAINAS 

DEL 
VIENO KARO 
GARADŽIAUS

% Q Q 7 Nupirksite šį dviejų karų gara- y Q A 7 
VU v I džių. Miera 18 pėdų per 18 p. VuJj ■

Gatavai pastatytas, galite įvažiuoti
PASTATOME ANT JŪSŲ LOTO PATYRUSIŲ ORGANIZUOTŲ DARBININKŲ, CEMEN
TINĖS GRINDYS IR DUSYK MALEVOTAS SU BALTA ALYVINE MALEVA, ĮSKAITOMA 

Stogas dengtas su gražiais rudeniniais maišytais ekstra storais slate surfaced shingles. Kas
nors naujo!

Ateikite ir Pamatykite Pilna Miera Modeliu ir Pasirinkite Jūsų Pačiu Materijolą. \ 
Mes Gatantuojame Gerumą Materijolo ir Darbą per 2 metus. ‘ 1

Mes Esame Vienatinė Įstaiga Chicagoje, Kuri Teikia Garantiją Už Materijolą ir Darbą.
Jus galite mokėti visus pinigus arba dalį įmokėti, o kitus mėnesiniais išmokėjimais, kaip rendą.

’ / .. *

Kam Pirkti Sudėtinus Garadžius Kuomet Jys Galite Gauti Garantuotą \ 
Pastovy Namuką Už Mažiau Pinigy

Mk I ■ ■ Douglas Rubber Tired Cbastėr Wagon su Disc Ra- Hfe ■ ■ ■
Įįjy ĮJF ■ V tukais ir Brake kiekvienam vaikučiui ar Mergai- Į Į į y jj> j| W

H V IK /II * tei, Kurių Tėvas Pirks Garadžiu arba Paduos Or- ■■ V |f| I 
derį dėt Lentų Sumoje iki $229.00 ar daugiau. JSVARBU!

>

Bud a vok it, Perdirbkit ar Taisykit Tuojau Dabar. Kainos Namų Materijolo Dabar Labai Atpigo. \
' ' ' > . I " ' - 4 • ■ ' - 1 , ■ • >

Ar Jums Reikia Vienos Lentos ar Vjso Namų Materijolą Pasimatykite Su Mumis Pirmiausiai. \ \

Mes turime Savo Lumber Yardų ir Medžio Išdirbystė s Fabrikų. \ 'N \
, . . z-4 - - / “* ' į” * »

Jei Jus Dar NeuŽsakėte Jušų Namo Audros Langų, Audros Durių, Porčiaus Langų ir Kombinacijos Durių,
e ■ •

Neatidėliokite Ilgiau. . L k V »
Kaip Tik Sezonas Atsidarys, Kainos Bus Daug Didesnės. Pilkite Dabar ir Sutaupykite Pinigų. \ 
Atminkite, Jei Jus Turite Savo Namų, Mes Prailginsime Junjs Laikų Jei Negalite Užmokėti Tuojau.

Ij i.

Douglas Products
2901-19 South Halsted Street, ,, , , • Vist telefonai Calumet 6704

1
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trasos 
ŽINIOS

Jaunieji žmogžudžiai 
kalėjime

Jaunieji milionioriai žmogžu
džiai Nathan Leopold ir Richard 
Loeb, kurie liko nuteisti visam 
amžiui kalėjiman, jau liko išga
benti Joliet kalėjiman, kur jie 
turės praleisti visą savo amžių, 
arba k>eni> ilci senatvės, jie
galės būti paliuosuoti, jei pasi
rodys, kad jie kalėjime gerai el
gėsi ir nebėra daugiau pavojin
gi draugijai.

Juos atvežta į kalėjimą užva
kar ginkluotais hutomobiliais. 
Čia dar reikės atlikti niekuriuos 
formalumus, (kaip fotografavi
mą, nueniimą mieros, nukirpimą 
plaukų. Paskui jie bus išmaudy
ti ir apvilkti kalinių drabužiais. 
Tada jie bus išskirti. Jie vienas 
nuo kito bus tiek toli atskirti, 
kad nors tankiai matysis salėj, 
bet negalės susieiti pasikalbėti 
mažiausia per dešimtį mėnesių-

Abiems bus duotas darbas 
kėdžių dirbtuvėj. Jeigu gerai el
gsis ir to užsitarnaus, tai su lai
ku, atsiradus vakansijai, jie 
gaus geresnį darbą. Su jais esą 
busią elgiamąsi, kaip su visais 
kitais kaliniais ir jokių ypatin
gų privilegijų jie negausią.

Loeb gavo numerį 9305, o Le
opold — 9306.

Grūmoja namu savi
ninkams 

t

Lietuviu žmogžudžiu byla
Valanių byla bus pradėta nagri

nėti ateinantį ketvirtadienį

Jauni lietuviai žmogžudžiai 
A. Valanis, 19 metų ir jo sesuo 
Ona (“Peggy”), 18 m., taipjau 
Lucille Marshall, 18 m. ir Wil- 
liam Lydon, 16 m., kaltinami už
mušime Mrs. Bessie Gaenssen, 
užvakar liko atvesti į teismą, 
kur jie pasidavė nekaltais (“not 
guilty”). Jų bylos nagrinėjimas 
prasidės ateinantį ketvirtadienį, 
nigs. 18 d., tame pačiame teis
me, kuriame buvo nagrinėjimą 
Leopoldo ir Loebo byla. Jų byla 
bus naprrinSj ima -priež teisėja 
Hopkins.

Visi keturi prie piktadarybės 
prisipažysta, bet kartu jie nai
viai tvirtina, kad jie tos gyvnaš- 
lės nenorėję nužudyti, tik ją 
apiplėšti — atimti iš jos tuos 
pinigus, kuriuos ji buvo pasilai
kiusi iš mergaičių uždarbio gat
vėje.

Abi mergaitės visą savo gyve
nimą daugiausia praleido prie
glaudose, pataisos namuose ir 
gatvėse. Pataisos namuose jos 
ir susidraugavo.

Šaltos mokyklos _ £_
Dvidešimt mokyklų nebuvo 

šildomos laike dabartinio šalto 
oro ir vaikai jose turi kęsti šal
tį. Jei oras neatšils, tai galbūt 
reikės tas mokyklas uždaryti iki 
spalio 1 d. Viena mokykla jau 
užsidarė. Tos mokyklos yra šal
tos todėl, kad nepataisytos yra 
krosnys. Daugiausia kaltinama 
kontraktorius, kad jie suvėlavę, 
bet taipjau kaltinama ir mokyk
lų tarybą, kad jį per vėlai pada
vė kontraktus.

Namų savininkai, kurie nešikly 
šią butų, busią baudžiami. Nupigino gasoliną

Pabėgo iŠ federalinės valdžios 
nagų

Keletą dienų atgal liko su
imtas John (Terry) Moran, 
kuris buvo kaltinamas dalyva
vime apiplėšime pašto vežimo 
St. Paul, Minu. Jis liko užda
rytas De Kalb pavieto kalėji
me Sycamore. Užvakar fede
ralinis maršalas Lee Capps nu
vyko į kalėjimą atvežti kalinį 
į Chicago. Jis vedėsi kalinį 
prirakintą prie savo rankos 
Sycamore gatve į stotį, kaip 
prie jų privažiavo automobi
lius, iš kurio iššoko du vyrai 
ir privertė maršalą ir kalinį 
įlipti į automobilių. Ten mar
šalas liko nuginkluotas, o ka
linys paliuosuotas. iPervažia- 
vus keletą miestelių, maršalas 
liko surištas ir įmestas į tuščią 
daržinę. Kada jis pasiliuosavo, 
automobi liaus jau nebebuvo. 
Jis davė žinią valdžiai, kuri 
šoko j ieškot i pabėgėlių, bet 
iki šiol nė pėdsako jų neužtik
ta.

Dabar prasideda liaujas Įris- 
tynių sezonas. Tačiau musų riš- 
tikai vis dar. tebesnaudžia.

žmonės įdomauja, teiraujasi, 
—ar risis Požėla su Bancevi- 
čium ?

Eina kalbos, spėliojimai. Vie
ni sako, kad Požėla bijosi ameri
konišku stiliumi ristis su Ban- 
cevičium, kiti kitokius girdus 
leidžia.

Bet nieko tikro visgi nėra ži
noma. Kaip iš tikrų jų, dalykai es
ti, — težino tik Požėla ir Ban- 
cevičius. Jiemdviem dabar- ir 
reikėtų žodis tarti, — ar jiedu 
ištikrųjų viens kito bijo, ar kaip 
ten dar.

Ai« risis Meyers?

Praeitą sezoną Meyers su Po
žėla kabinosi kabinosi, bet taip 
ir nesusikibo. Kodėl taip įvyko, 
—nežinia. Butų įdomu išgirsti, 
ar juodu bemano kada “persi
tikrinti” ?

Ką sakote, vyrai? Juk jau lai
kas. Snaust neužsimoka. —Rep.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Iškilmingas Rudeninis Atidarymo
IŠPARDAVIMAS

AUGSTOS RŪŠIES GROJIKLIAI PIANAI

Netikėtai ‘atėjus ankstyvam 
šaltam orui, kuris padarė nepa
kenčiamu buvimą nešildytuose 
kambariuose, iškėlė klausimą 
apie šildymą butų didesniuose 
namuose, kur šilumą turi duoti 
namų savininkai. Paprastai to
kių butų šildymas prasideda tik 
nuo spalio 1 d. ir tęsiasi iki ge- 
geg. 1 d. šiemet gi pavasaris bu 
vo labai vėlyvas ir reikėjo šildyt 
namus netik visą gegužes mgn., 
bet ir dalį birželio mėn. Nieku- 
rie namų savininkai bandė prie
šintis tokiam vėlyvam šildymui, 
bet vistiek buvo priversti duoti 
šilumą.

Atėjus ankstyvam rudeniui 
vėl iškilo tas pats klausimas. 
Nors dar ne laikas, o jau reikia 
šildyti. Niekurie namų savinin
kai nieko nesakė ir atėjus šal- 
tesniam orui tuojaus pradėjo 
savo namus šildyti, bet kiti, 
ypač mažesnieji, bandė pasiprie
šinti ir savo namų šildyti dar 
nenori.

Čia nuomininkams į pagalbą 
atėjo sveikatos komjisionierius 
Dr. Bundensen, kuris paskelbė, 
kad visi butai turi būti apšildy
ti, nes šalti butai yra pavojingi 
žmonių sveikatai. Jei jis gausiąs 
skundų apie namų savininkų at
sisakymą šildyti butus, jis pa
trauksiąs tokius savininkus tei
sman; o teismai, tokius namų 
savininkus, kurie paima nuomą, 
bet savo nuomininkus šaldo, 
paprastai, gana aštriai baudžia-

DARBININKŲ VADAS 
PAŠAUTAS

Prie savo namų, važiuojant 
į susirinkimą, užvakar vakare 
liko pašautas Fred R. Stilnicki, 
1016 N. ’Hoyne Avė., veiklus 
narys Hod Carriers and Build- 
ing Laborers nepriklausomos 
unijos, kurios prizedentu jis 
tikėjosi būti išrinktas.

Užpuolime dalyvavo penki 
žmonės, kurie už poros valan
dų liko suimti. Trys jų dar 
pirmiau telefonavo Stilnickiui, 
kad jis nedalyvautų susirinki
me. Visi jie yra Stilnickio prie
šininkai; vienas jų dar tik me
tai atgal buvo nuteistas 25 me
tams kalėj iman už žmogžudys
tę, bet atsėdėjęs kelis mėnesius 
kalėjime liko paliuosuotas gu
bernatoriaus pardonu.

Vakar Standard Oil Co. nupi
gino gasolino kainą 2c. ant ga
liono ir dabar gasolinas parsi- 
davinės po 16c už galioną gaso
lino stotyse. Tą patį turbut pa
darys ir kitos gasolino kompani
jos.

Kompanija sako, kad nupigi- 
nimas pasidarė reikalingas dėl 
šaltos vasaros, delei ko tiek ma
žai gasolino susivartojo, kad 
pasidarė didelis perviršis.

Trys žmonės užmušti
Užvakar automobiliai užmušė 

tris žmones — senyvą vyrą ir 
du vaikus. Gatvekariai irgi už
mušė vieną vaiką.

Uždraudė pardavinėti serus.

Teisėjas Fisher vakar už
draudė pardavinėti Illinois val
stijoj Šerus Macfadden Neiws- 
paper Publishing Co. iš New 
Yjįrko. Macfadden leidžia dau
gelį žurnalų, kaip Physical 
Culture, True Story, Beautiful 
Womanhood, True Romances 
ir k. Dabar gi buvo sumanęs 
pradėti leisti Neiw Yorke dien
raštį ir paskelbė, kad. tam 
tikslui išleidžia už $2,000,000 
šėrų, ragindamas savo skaity
tojus tuos Šerus išpirkti. Tei
sėjas Fisher dabar ne tik už
draudė Šerus pardavinėti Illi
nois valstijoj, bet juos garsin
ti ir net platinti Illinois valsti
joje tuos laikraščius, kur tų 
Šerų apgarsinimai bus. Tai pa
daryta dėlto, kad tie šėrai pra
sižengia su Illinois “bhie sky 
įstatymais.

Nušovė savo pačią ir pats 
nusišovė

John Sisco, darbininkas, 
1042 W. Jackson Blvd., savai
tę atgal išsiskirė su savo pa
čia Rose, kadangi toji kartą 
pasivėlavo su vakariene. Bet ir 
pirmiau jiedu nuolatos kivirči
jos!. Užvakar ji nuėjo pas jį 
aplankyti savo 2 metų amžiaus 
sunaus. Iškilo trumpas barnys, 
kuris užsibaigė tuo, kad Sisco 
ant vietos nušovė savo pačią ir 
paskui pats nusišovė.

Sportas
Tennis Mestas4

Sportas šiandie ten yra labiau 
išsivystęs, kur kultūra augščiau 
pakilusi, žmonės tokioj šaly yra 
gyvesni, mandagesni, gabesni, 
turi labiau išlavinę savo fizines 
ir protines jiegas. Jungt. Vals
tijos yra viena iš tų šalių. Ne
žiūrint, kad ir didelis mišinys 
įvairių tautų susijungęs, bet jos 
visos užsiima sportu. Tame ne
atsilieka ir lietuviai. Lietuviai 
ypač daug pažengė pirmyn per 
pastaruosius kelis metus risty- 
nėse, golfe, tennis ir k. Mes ge
rai atmenam, kaip skeptiškai 
žiūrėjom į sportą keletas metų 
atgal ir sakydavom, kad tai yra 
tik dykaduonių užsiėmimas. Bet 
daugiau susipažinę su aplinky
bėmis, pradėjom matyti, kad 
sportas yra kiekvieno žmogaus 
užsiėmimas, ypatingai to, kuris 
turi sėdintį darbą. Mums kiek
vienam yra reikalingas tyras 
oras, pasimankštinimas, saulės 
spinduliai, idant tapti tvirtais 
protiniai ir fiziniai- Mes ma
tom, kad sportas yra reikalin
gas ne tik sveikatos žvilgsniu, 
bet kartu suteikia didelį pasi
linksminimą. Kiekvienas iš mu
sų privalėtų užsiimti kokiu nors 
sportu. Tennis žaidimas dėl dar
bo žmonių yra vienas iš prieina
miausių sportų. Įrankius galima 
įsigyti už labai mažą kainą, o 
pasimankštinimo *exercise” — 
galima gauti daugiau negu rei
kia.

šiandie yra proga netik pasi
mankštinti, pasilinksminti, bet 
kartu ir viešai pasirodyti kas iš 
Chicagos lietuvių yra geriausias 
tennis žaidėjas. Šitą progą su
teikė L. S. J. Lygos sporto sky
rius, kuris duoda Tennis Kon- 
testą rugsėjo 27—28 vyrams, gi 
lapkričio 4—5—moterims. Kon- 
testas įvyks Washington parke, 
aptvertuose “kortuose”. Ge
riausi žaidėjai gaus dovanais. 
Norintieji užsiregistruoti kreip
kitės į šias vietas: ;

Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., . '

Raymond Chapel, 816 W- 31st 
St. ‘

Golf School, 3204 S. Halsted 
St.

Registracija vyrų ir moterų 
užsidarys šeštadienį, rugsėjo 27 
d., 10 vai. ryto. Vyrų kontestas 
prasidės rugsėjo 27 d. 1 vai. po 
pietų. Moterų kontestas prasi
dės lapkričio 9 d., 2 vai. po pietų 

Butų geistina, kad visi Chica
gos lietuviai tennis žaidėjai da
lyvautų šiame konteste ir ar
čiau susipažinę sutvertų “Chica
gos Lietuvių Tennis Kliubą”.

—Sport.
/ •

Ar bus Požėlos-Bancevičiaus 
ristynės? į

Šie laiškai yra atėję iš Euro* 
pos. Kam Jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjj pašty 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adami 
gatvės, pasakant laiško NUME
SI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko til 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.

506 Balsevicini Juozui
521 Gricene Tofilia
526 Jasukaitienie Uršule
530 bakaitis Ludviku
531 Jonuschatis M
532 Kaminckas Petras
534 Kavaliauskas Kazim-er
535 Karasauskui Juozui
538 Krukui Stanislovu 
541 Maralei Baužaitei 
544 Melguj J
549 Mickus Peter
563 Rinkunu Adomu
576 Statkus Francas
577 Stankus Charles
578 Staponkui Antanui
579 Vingris Daniel
582 Winckuvene Zuzana 
584 Zdanauckas Mrs Eva 
586 Zilengaucaite Stefanja 

-- -- ------------- -------- ri-n ■ r~.------ ------- 1 im--------rmr i Mr rni riww '

■■■■■■■ ..l... ,, ..L.,—,-LZ -r-'' jf,~. i t *

lllllllllllllllllllllllllllllllli
Tik $10 įmokėt

Ir $5 ANT MĖNESIO PASTA
TYS TAMISTA PELNINGO 
KELIO ĮSIGYTI SAVO PRA- 
PERTE.

Dar liko keli lotai neparduo
ti, tai likusius parduosime visai 
lengvais išmokėjimais ir beveik 
už pusę prekės tik po $400, $10 
įmokėt ir po $5 ant mėnesio.

Praeitų metų sezonui besibai
giant, ristynių mėgėjai buvo la
bai susidomėję ristynėmis, ku
rios turėjo įvykti tarp Požėlos 
ir Bancevičiaus dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių, tos ristynės 
tapo atidėtos.

Nepajusdamas liksi savininku 
puikaus loto, kurio vertė tada 
bus dvigubus gal trigubus pini
gus. Chicagoje tūkstančiai žmo
nių uždirbo didelisu pinigus su 
prapertėms ir tūkstančiai už
dirbs ,nes miestas didinasi šim
tais tūkstančių gyventojų kas 
metai, pu augimu miesto pra- 
pertės kilo ir kils, nes žmones 
turi turėt vieta ku gyventi.

Minėti lotai randasi labai 
gražioj vietoj tik 2 blokai nuo 
MARQUETTE PARKO. Tai 
yra viena iš gražiausių Lietu
vių kolonijų, kur šimtai Lietu
vių jau turi savo gražius namus 
ir tūkstančiai nori įsigyti, šitie 
lotai pakils vertėje keleriopai į 
trumpą laiką. Visa apielinkė 
smarkiai auga, • namai digsta 
kaip grybai iš po litaus.

Šitą progą įsigyti prapertį su 
tokiu mažu įmokėjimu ir už 
taip pigią prekę gal daugiaus 
nebus.

Todėl nepasivėlink, atvažiuok 
šiandien pamatyk savo akimis 
ir persitikrink apie šitą pasiuli- 
mą.

J. Sinkus & Co.
809 W. 69th St.

Tel. Normai 4400—4401
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Musų žinomi Kerzheim arba Kimball 
Grojikliai Pianai, pilnai garanutoti. 
Šiame specialiame išpardavime $395

$2.50 j savaitę, be palūkanų

DYKAI 20 ROLELIŲ 
BENČIUS 

UŽDANGALAS 
PASTATOMA LIAMPA 

ARBA 
ROLELIŲ KABINETAS

DYKAI
Austos rųšies Vollmer Grojikliai Pia- Aft A A ‘ 
nai. Šiame specialiame išpardavime K / U

3'- ? I ’ ■ > . \ , t • .

Su roleliais, benčiumi ir uždangalu w
$2.00 j savaitę, be palūkanų

Pas mus yra sukraut žinomi Cable Nelson Grojik
liai Pianai.

Musų pianų krautuvė atdara vakarais utarninke, 
ketverge ir subatoje.

Gražiausios Stasio Šimkaus dainos vienam balsui
Pamylėjau vakar, 
Vai varge, varge ir 
Vai putė, putė.

Tik 75 centai.
GAUK NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
**...................... '......... 7 ....................... ..........

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai -tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais. .

Pinigus gavo:
21100 — M. Saugalis 
21267 — M. Morkis
21275 — O- Vilkienė
21276 — B. Daugeliene 
21283 — M. Jankevičius 
21311 — Kun. K. Kekys 
21317 —r M. Tveragienė 
21321 — J. Greitjurgis 
21343 — Z. Šukienė 
21350 — E. Zamajienė 
21366 — J. Geležinis 
21369 — L Leinartas
21371 — J. Skirka
21372 — K. Ančiulis 
21378 — Z. Astrauskis 
21380 — O. Butkienė 
21383 — M. J. Kuncaitienė 
21395 — A. Balutaitė 
21403 — A. Bitienė 
21406 — J. Zableckis 
21417 — O- Martinkienė 
21432 — B. Stulpinienė
21441 — P. Kelpšas
21442 — M. Butikienė
21444 — A. Actopas
21445 — E. Labeneckaitė
21446 — N. Lukoševičius 
21448 — J- Bandžai

2145j — R, Grušaitė 
21460 — E. Bagavičienė 
21462 — F. Jankauskas 
21469 — V. Legeckis 
21471 — M. Gedgovdaitė
21482 — J. Stankeniutė
21483 — P. Nemakšienė 
54391 — G. Dugnienė 
54499 — M. Dargaitė 
54526 — P. Statkaitė 
54532 — O. Stokienė 
54535 — V. Bakis 
54540 — L. Keršienė
54580 — E. Vaškienė
54581 — M. Vaškienė 
95720 — L. Lekienė 
95724 — K. Benetig 
95726 — P. Kenčaitė 
95729 — A. Jenckienė 
Perlaidos;

807 — P. Jančevskienė
808 J. Strautnieks
810 J. Fabijonavičienė 

20613 — J. Daujotas 
21019 — A. Daugirdas 
54583 — E. Gelbinauskas 
čekiai:

5713 — M. Balčaitienė
Kvitai su paėmėjų parašais randasi

“Naujienų” ofise.

šeštadienis, Ęugs. 13, 1924 
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BALTIJOS
AMERIKOS

LINIJA
I LIETUVA-

PER KLAIPĖDA
Laivas “LITUANIA” 

r < 1-mą Spalio
Laivas “ESTONIA” 

22-rą Spalio 
3-Čia kliasa j Klaipė

dą $107.00
3-čia kliasa j Kau

ną $107.50
Apart karės taksų.

Atskiros kajutos su 2, 4. C ir 8 
lovoms dėl mažų ir didelių šeimy
nų.

Švarumas ir patogumas; Malo
nus patarnavimas; Geras maistas; 
Krutomi paveikslai.

Kreipkitės prie savo agentų, ar
ba j

Baltic America Line
9 Broadway,

New York City

r

711 So. Crawford Avė.
Dabar čia eina didelis čeverykų 
išpardavimas.
Yra išparduodamas visas stakas, 
labai nužemintomis kainomis.
Jei jus norite sutaupyti pinigų 
ateikite laike šio išpardavimo.
Čeverykai vyrams, moterims ir 
vaikams.

V J

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoae. Sąži
ningai patar- 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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

operacijų
4647 S'o. Halsted StM

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Te). Boulevard 4774

r ROSELANDO OFISAS: 
f 11132 So. Michigan Avė.
2 iki 7 vak. Tel. Pullmap 6147

Tel. Lafayette 4223
Phimbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

SldHvhii n plnlinkit 
NAUJIENAS
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Lietuvių Rateliuose Pranešimai
Cicero

Vietos SLA. 194 kp. nariais 
nėra silpna, bet susirinkimai bū
na labai skysti, ypač vasaros 
laiku. Dabar oras jau pradeda 
atvėsti, laikas butų pradėt rupin 
tis organizacijų reikalais. Orga
nizacijų reikalai yra savieji rei
kalai; bet didžiuma to nesupran
ta, ir suprasti negali, jei nelan
ko susirinkimų.

Paskutinis susirinkimas nors 
neskaitlingas buvo, bet nutarta 
surengti prakalbas su įvairiais 
pamarginimais; taipjau išrinkta 
delegatus į 2-ro apskričio suva
žiavimą, kuris įvsks 21 d. šio 
mėnesio. 'Daugiau tarimų ne
galima buvo padaryti dėl menko 
narių atsilankymo. Ar ilgai taip 
bus? —Teisingas. 

♦ ♦
*

Rūgs. 3 d- įvyko paprastas su
sirinkimas Lietuvių Namų Sa
vininkų Sąjungos. Apkalbėta be 
gančius reikalus; įvairios komi
sijos, kurios veikė nuo seniau 
paliktos veikti ir toliau.

Susirinkime tapo paduotas 
skundas ant kelių\namų savinin
kų, kad jie nepaiso švarumo ir 
neturi jokių kenų šiukšĮėms su
dėti, o pilia jas į elę- Tai ken
kia ne tik patiems, bet1 ir visai 
apielinkei, nes kiekvienas Ižino 
(kas žinoti nori), kad iš nešva
rumo paeina ligos. Todėl visų 
musų priedermė via laikytis 
švarumo; tada ir kaiminai gerbs 
kaipo kulturih’įęys žmones. .Bet 
bėda yra tame, kAd.dfiug namų 
savininkų nepriklauso prie Są- • • • • • j •
jungos ir nepaiso jokių taisyk-' 
Jin. Tad dėl tokių tapo nutar
ta kreiptis į sveikatos departa
mentų, nes kitokios išeities ne
bėra.

Kaip tai butų gražu ir nau
dinga visiems susieiti, visiems 
svarstyti savo reikalus; tuomet 

, išnyktų užmetinėjimai ir nesu
tikimai, o visi būtume artimi 

* draugai. Tai galėtų įvykti, ‘ jei 
visi prigulėtumėm prie Namų 
Sav. Sąjungos. Prigulėti gi rei
kia ir galima kiekvienam; mo
kesnių kaip ir nėra, tik $25 cen
tai į metus. Kodėl tad neprigu- 
lūti? Susirinkimai būna kas pir
mą trečiadienį, vakarais, pas 
pil. Lukštą, 1500 S. 49 Avė., 
kertė 15 gt. —Koresp. K- D.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia - 

ar kviečia. .

PRANEŠIMAI_ _ _
Chicagos Lietuvių Auditorium Ben

drovė rengia, iškilmingą ' 
baigimo statyti svetainės.

.........
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JIEŠKO PARTNERIU (VAIRUS SKELBIMAI
REIKIA biznio partnerio, ne-

SIŪLYMAI KAMBARIU
J

RAKANDAI

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
LSS. VIII Rajono konferencija 

įvyks rugsėjo 21 d., 11 vai. dieną, 
Naujienų name.

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į jkajoną, tai ųžsi- 
mokėkit.

— A. Vilis, LSS. VIII Raj. sekt
mokėkit.

šiuomi 
Akcijinės 
kimas įvyks, subatoje, september 13 
d., 7:30 vaj.* vakare, Mildos svetainėj, 
M44 So. Halsted St., Chicago, III.

Visi akcininkai ir bonų savininkai 
kviečiami būtinai atsiląnkyti, nes ga
vom 4š Lietuvos žinių', kad bendrovės 
turtas yra pavojuje ir todėl, mes 
Amerikiečiai, privalom daryti žings
nį, kad išgelbėjus savo turtą. Visi 
atsineškit savo akcijas ir bonus. Ne
laukit kitos dienos, nes gali būti per- 
vėlu. — Komisija.

pranešame, kad Am. Liet. 
Bendrovės “Rūbas'’ susirin-

Rasine ir Kenosha„ — Tos dvi ko
lonijos bendrai ruošia pikniką Keno- 
sha Grand View miške, rugsėjo 14.d. 
abiejų kolionijų bolininkai eis persi
tikrinimui j bąli gemj.

Pirm pradėsiant bąli gemį Dailos 
Choras dainuos gražias daineles. Kvie
čiame abiejų kolionijų lietuvius suva
žiuoti pažiūrėti bąli gemio. Pradžia 
1 vai. po pietų. — Komitetas.

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
įvyks 14 d. rugsėjo, 2 vai. po pietų, 
Dvorak Parko svetainėje, prie 20 ir 
May gatvių, ant antrų lubų. Mel
džiam visus narius pribūti, taipgi 
kviečiam ir naujus ateiti prisirašyti.

St. Charles, III. — Prakalbos ir pa
veikslai įvyks šeštadienį, rugsėjo iC 
d., 6:30 vai. vakaro, Švedų bažnytinėj 
svetainėj, kampas Indiana ir 4-ta 
gat. Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Dr-stė Lietuvos Vėliavo Am. No. I, 
laikys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, rugsėjo 11 d., 1 vai. po pietų, 
Davis Sųuare Parke svetainėj, prie 
45 ir So. Paulina gatvių. Gerbiami 
draugai, malonėkite visi, laiku pribūti, 
nes turime daug svarbiij reikalų ap
tarimui. • — Rašt. F. Motuzas. >

BUDAI GAMINIMUI 
UGNIES.

Net ir šiandien daug lau
kinių žmonių gamina savo 
ugnį pagelba trinimo dviejų 
šmotų medžio. Musų prose
neliai pagamindavo greičiau 
pagelba plieninio skeltuvo ir 
tas būdas dar nėra išnykęs 
nuo vartojimo daugely civi
lizuotų šalių. Jungtinėse 
Valstijose išvartojama 4,000 
rnilionų dektukų kasdien ar
ba 37 dektukai dėl kiekvie
no žmogaus, tuo tarpu Eu
ropoje suvartojama tiktai 
apie 14 dektukų į dieną. Mes 
vartojame geriausius budus 
kokius tiktai galima gauti 
žmonių veikime. Musų iš- 
dirbinėjimas gyduolių yra 
taip geras ir tikras, kaip tik 
galima pagaminti. Trinerio 
Kartusis Vynas yra gami
namas su didžiausiu atsar
gumu ir žinojimu. Visa ža
lia medžiaga yra bandoma, 
kol ji būna vartojama dėl 
Trinerio gyduolių. Visi de
partamentai yra vedami pa
tyrusių ekspertų. Tūlas lai
kas atgal Dr. Kenner rašė 
“The Therapeutic Record”: 
‘Trinerio Kartusis Vynas 
yra labai gera gyduolė. Vis
kas yra labai gero, kas išei
na iš Trinerio laboratori- , ugs™“1 us a

Jaunoji Birute, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiški^ šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sų. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo 
draugijos.

Northsidiečiams Žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus 
kiekvieną antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas p.. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite. ateikite prie dai
lės darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atradienį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Acilla,

daug naujų

jaunuomenės 
M. M. Yuodis.

Draugystės Lietuvos Dukterų susi
rinkimas įvyks nedėlioję, rugsėjo 14 
d:, 1 vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svet. (30 ir Halsted gat.).

Visos narės malonėkite atvykti, nes 
yra svarbių reikalų.

— Nut. rast. J. Juozaitienė.

Brighton Bark. — Ateities Žiedo 
Draugijėlės pamokos prasidės pa
nedėly, 15 d. rūgs.; kartu bus ir 
tėvų susirinkimas. Visi vaikai ir 
mergaitės, kurie prigulėjote ir ku
rie norite prigulėti ateikite ir at
siveskite tėvus, kad apkalbėjus ir 
sudarius geresnius pienus dėl 
'timo vakaro. —Valdyba.

ren-

bus 
Jo-

SLA 176 kp. susirinkimas 
ne(|člioj, rūgs. 14 d., 1 v. p.p., 
kantu svet., 1138 Archer Avė. 
si neužsimokėję nariai malonėkite 
užsimokėti, kad neliktumėt suspen
duoti. -rRašt. Povilaitis.

Prakalbos su paveikslais įvyks 
, L, 7:30 vai. vak-, 816 

ios” Jei jus kenčiate nuo w. 31 St., Raymond Institute. Pra- 
, įleidus vasarą uzkviečiame visusprasto^ apetito, . uzkietejnno atsilankyti ant musų prakalbu, nes

. a • i Z1 ItlCKIS VdSilI <1 UAK VlUCIcUIiv 1prasto apetito, . uzkietejlino atsilankyti ant musų prakalbų, __
viduriu? galvos skaudėjimo, bus dainos, prakalbos ir šiaip pa-

v ^ . .. ' silinksmminias. -r-J. Vaituhs.neramaus miegojimo arba 
kitokių skilvio nesmagumų, 
nabandykite Trinerio Kar-mėnesinį' susirinkimą" subatoj, 
l'Uji yną . Jei jus JO nega-pano Urbono svet., 31'?? 
lite gauti pas aptiekorių'a™-. . draugai,
arba gyduolių pardavinėto- daugeli svarbių reikalų dėl 
jo, rašykite pas Joseph Tri- rimo. Taigi privalote būti visi ant 
nėr Company, Chicago, III. 1 -Rašt. k. j. Demereckis.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė lai-

338 So.’ Au- 
nui- 

nes 'turime 
apta

FOPIERAVIMAŠ, iškabų rašimas, 
dekoravimas, iškabos,' modelių išdir-vakariene • a., a: • r i .• dekoravimas, iuKUMuo, luuueuų muuovcvjv, ŠėŠtadie-1lel <ia mvestuotl pinigų, tokio Minėjimas ir langų pagražinimas. Mo

nio vakare, rugsėjo 20 d., Mildos svet- kuris turi biznio patyrimą 11 ’ s
d“^ofiJ«k840?W:a33 ben' nOri Pašv«sti vis« sayO 1

ŠčŠtadie-)

Rengejai.
<, l L ‘ -

Birutės Choro atidarymo šių metų 
sezono koncertas- įvykis nedėlioj spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Bitutė rengiasi, prie 
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
pat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietuvių nep&miršti atsilankyti į kon
certą. — Rengimo Kometas.

Bridgeporto Lietuvių politikos ir 
pašelpos kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 14 d., Mildos svet. 
3142 S. Halsted St. 1 vai. o pietų.

Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti nes yra labai svarbus daly
kai aptarti ir kožno nario privalumas 
yra neatbūtinai reikalingas. •

— Užrašų Rašt.

Dr-stė Vyskupo Valančausko, laikys 
savo mėnesini susirinkimą sekmadie
ny rugsėjo 14 d., Auburn Avė ir 33 
Place, Antano Urbono svet., 1 vai. po 
pietų. Visi nariai malonėkite pribūvi 
nes yra daug svarbių reikalų apsvars
tyti taipogi atsivestai! naujų narių.

— Pirm. Antanas Bružas.

Pirmyn Mišraus Choro vienų mote
rų dainų praktika atsibus rugsėjo 13 
d., subatos vakare, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Naujos daini
ninkės yra kviečiamos prisidėti. Pra
džia 6:30 vai. — Valdyba.

Internacionalo Apvaikščiojimas bus 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ii’ Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą Inter
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės' atsilankyti į šį apvaikŠ- 
čiojimą, nes tai bus svarbi diena.

— LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.
____________ t ..

Liet. Raudonos Rožės K dubas iš 
Cicero ir Liet. Baltos Žvaigšdės Kliu- 
ba siš West Side grajis base bąli ne
dėlioj rūgs. 14 d., 2 v. p. p., Jonės S. 
Baumkueker parke, 22 St. ir Kostner 
Avė. Nariai ir visi lietuviai pamaty
ti šia įdomią žaismę ir padrąsinti sa
vuosius. — Narys.

Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
kys mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
rugsėjo 14 d., Malinauskio salėj, 1843 
S. Halsted gt., 1 vai. po pietų, šis 
susirinkimas yra svarbus tuomi, nes 
bus išduota atskaita nuo draugystės 
buvusio pikniko, todėl nariai yra mel
džiami skaitlingai atsilankyti.

— Ig, Žilinskas, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 14 d., Zvviązel Po«- 
lėk svet., 1315 N. Ashland Avė., 2 
vai. po pietų. Nariai susirinkite lai
ku, taipgi pasiskubinkiae persikelt j 
aukštesnius skyrius., nes tai jau bus 
paskutinis susirinkimas, kuriuom.i 
liuosiau galėtų' persikelt i aukštesnį 
skyrių. — X. Saikus, rašt.

Eglč Žalčių karalienė, dainų ir lo
šimų repeticijos įvyks subatoj, rug
sėjo 13 d., Liuosybės svetainėj. 1822 
VVabansia Avė., 7 vai. vak. Todėl vi
si lošėjai malonėkite susirinkt laiku.

— Komitetas.

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą, nedėlioj rugsėjo 14 d,, 1 vai. 
po pietų Mark White Sųuare svet. 
prie 29tos ir So."Halsted gat. visi na- 
riai-ręs malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. — Raštininkas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš PLECIDA PUIDOKIUTĖ ir 

Liudvyka Puidokiutė, po vyru Valai
tienė ieškau savo dėdės Kazimiero 
Narmonto. Pirmiaus mes susirašėm 
laiškais, o dabar adresą pametus ne
žinom kur gyvena. Pirmaius jie gy
veno Boston, Mass., o dabar nežinom 
kur gyvena. Netik vieno Kazimiero, 
bet ir bile kuris, Plecida ir Jonas 
Narmontai, meldžiu atsišaukti nors 
vienas iš tų visų. Už tai busim la
bai dėkingi, o turim svarbų reikalą 
Atrašykite po antrašu: Plęcida Puido
kiutė, 2927 Union Avė., Chicago, III.
------------------------- ---- -------------------

PAJIEŠKAU Stakijušo Elinsko, ir 
Stanislovo žiogo, paeinančių iš Lygu- 
dų kaimo, Gruzdžių parap.

Atsišaukite antrašu:
Anielė Zapalskaitė.-Kinčinienė 

4441 So. Honore St., 
Chicago, III.

J IEŠKAU savo brolio Vincento 
Juovarausko. Būtinų kaimo, Jur
barko vals., Raseinių apskr. Girdė
jau kad gyvena Chicagoj. Meldžiu 
brolį atsišaukti ir jai kas žino pra- 
neški
PETRONĖLĖ JUOVARAUSKA1TE 

3256 Wallace St., Chicago ,111.
Tel. Yards ,7803.

PAJIEŠKAU savo draugo Tamo
šiaus Jūrgila apie 5 metai atgal gy
veno Detroit, Mich., o dabar nežinau 
Iš Lietuvos paeina iš Kaltinėnų para
pijos, Tauragės apkspričio. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

JONAS BUKANTAS
Box 12, Page, W. Va.

APSIVEOIMAI
PAJIEŠKAU draugės apsivedimui, 

nuo 30 iki 40 metų, kuri 
žų gyvenimą. Meldžiu 
Pageidaujama, kad butų 
šventa.

myli gra- 
atsišaukti, 
neperdaug

Naujienos,
178U So. Halsted St., 

Box 553

C 
laiką, 

kur jis 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 
valandai vakare. . <

Theodore E. Brown 
2610 So. Spaulying Avė.

5

PAJIEŠKAU partnerio, ar barten- 
derio, kuris norėtų dirbti soft drinks 
parlor. Priimsiu su mažais pini
gais, nes esu namo ir biznio savinin
kas.

M. J. W.
564 East 155 St., 

Harvey, — Phoenix, III.

{VAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tomistai yra reikalas ęąvo na-į 
avą — maliavoti, dekoruoti, fcalsimuo^ 
ti, popieruoti arba 1 naujus namus 
sudėti stiklus? Jei^ taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINT1NG 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

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

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

Armitage 6193

PATENTAS
Turiu įšradęs naują laikrodėlių pa

gerinimą. Jie bus vartojami visame 
pasaulyje. Galima jų išparduoti mi- 
lionus. Jau turiu nuo vieno žmogaus 
orderį 1000 laikrędėįių. Reikia kapi
talo. Ateikite ir pajųątyki laikrodė
lių dirbimą.

KITAS PATENTAS 
, . II j'

Mašina išdirbinėjll elektrą be 
kaščių, dirba su gyvuoju sidabru 
guminiu diržu. Sykį nupirksite Mgy 
vojo sidabro ir jum% užteks jo per 
1000 metų. Nereikia nei anglių, nei 

Suteikia šilumą, švie- 
Reikia kapitalo.

PROF. JOSEPH SIMON, 
Išradėjas, 

612 N. State St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 6 vakare.

1000 metų, 
alyvos ir t. t. 
są ir jėgą.

BUK VISADA JAUNAS IR
- SVEIKAS

iš- 
ii'

Ar nori sužinoti sekretą kaip ilgai 
gyventi, visada būti jaunu ir niekad 
nesirgti ?

Nežinojimas gamtos slaptybės nu
varo milionus jaunų žmonių netik į 
nelaikiną senatvę, bet ir į kapus. 
Žmogus gali išgyventi suvirs šimtų 
inetij ir gali būt jaunu mažiausiai iki 
90 nvetų, tik turi gerai pažinti gyve
nimo slaptybę.

Musų aiškus, moksliški patarimai 
— Kaip užsilaikyti jaunu ir niekada 
nesirgti — atidarys jums uždangą gy
venimo ir sveikatos slaptybės. Bu
kite tikri, kad prisilaikydami musų 
patarimų pasveiksite,- jei sergate, o 
jei nusenę — atjaunėsite. Gi kurie 
dabar dar esate sveiki ir jauni suži
nosite kaip ir ant toliaus užsilaikyti 
jaunais ir sveikais. Juk jaunystė ir 
sveikata tai brangiausias žmogaus 
turtas. .

Prisiųskite mums popierinį dolerį, 
o mes prisiusime jums jaunystę ir 
sveikatą. Tas vienas doleris sutau- 
pins jums šimtus dolerių, kuriuos pra
leidžiate bejieškodaini sveikatos ir 
energijos. Tuojaus rašykite.

M. D. RAMSON, 
Box 571, 

Los Angeles, Cal.

MOTERIMS PRANEŠIMAS!

neri
25c.

Pardavimui vilnones gijos 
niams, kaina už 4 oz matka 
30c., 35c. ir 40c. Marškonios gijos 
mezginiams ir siuviniams. 1000 yar- 
dų 10c., 15c., 20c. ir 45c. Pirkite da
bar, nes yra laikas apsirūpinti žiemi
niais nėriniais. Apsilankykite o bu
site patenkinti. Musų kainos ant pu
sės žemesnės negu kur kitur. Atda
ra kiekvieną dieną ir vakarais, nedė
toms po pietų. ;

FR. SELEMONAV1ČIUS,, 
504 W. 33rd St., 

Pirmos lubos

CITY STOVE REPAIR W()RKS' 
1064 W. Roosevelt Rd.

Phone West 2685
Taisome pečius, heąteriuj?, su vande
niuiŠ ,< fronto ' ,vjjsokių išdirbjmų- 
Ro.ošėVeŠt Rd. prie Bluc Island Avė. 
Atdąfa vakarais ir nedėlios rytą.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 

'yra naudingos.

Atdara ne
ko!

ktnimas prie tikro darbo;
dėlioj ir vakarais. Užsidirbkite 
mokinatės. - * ,

SUPEJRIOfe SJGN SCHOOL
21 §9 So. Wabash Avė.

Tel. Calumet 4413

KAMBARYS vienam ar dum 
vaikinam prie laisvų žmonių. 
Su valgiu ar va 
šaukit šiuo adresu.

K. Skaistis,
1510 So. 48th Ct., Cicero, III

IŠRENOAVOJIMUI
RENDAI 4 ruimai ant 3-čių 

lubų; elektra, gasas. Patogi 
vieta gyvenimui.

3108 So. Halsted St:

DEL BANDOS 6 kambarių 
flatas ant antrų lubų.

Kreipkitės
4151 j>o. Ąrtesian Avė.

Phone Boulevard 0318

RENDAI 6 kambarių1 flataš, 
garu šildomas,; plektrą, vana, 
šviesus ruimai, porčiai iš abie- 

galų, ant 2 floro, pusė blo- 
nuo 2karlainių, graži vie- 

del gerų žmonių, renda pi- 
Meldžiu neatsišaukti su bu-

ko 
ta 
gi.
riu vaikų, kurie darytų didelio 
bildesio. Kam reikalingas, pra
šau atsišaukti kuogreičiausiai, 
nes tai yra didelis bargenas. 
Kreipkitės šiuo adresu: 4644 
So. Marshfield Avė., 1 lubos 
iš užpakalio; Tek ' Boulevard 
2815. Galit jnatyt subatoj nuo 
ryto ligi 5 po pietų; i nedėlioj 
ir utarninke nuo ryto ligi 9 
vakare.

A. JONIKAS, 
"4644 S. Marshfield Avė. 

Tel. Boulevard 2815

v.

ANT IŠRENDAVOJfllilO 7 kamba
rių flatas. Steam heat, elektrik, 
karštas vanduo taipgi vietos beis- 
mante drapanas mazgot, randasi 
gražiausioj vietoj, šalę bažnyčios.

Atsišaukite po num.
3237 Auburn Avė.

' Chicago, III.

ANT RENDOS šeši kambariai, 
bungalow, l’mnaee heat, naujai 
viskas įtaisyta; kaina $45.

šeši kambariai ant antro aukšto, 
pečiu šildomi j'kainh $35.

, i K. Barauskas
40,17. f#ffi A^tesian Avę. |

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambarys, švariai 

užlaikomas, prie mažos šeimynos, pa
geidaujama švariai užsilaikantis vy
ras. Šeimyninkę galima matyti kas
dien nuo 5 iki 9 vai. vakare.

B. R., 
946 W. 32 St.

3 lubos

RENDAI frontinis didelis 
ruimas vyrui ar vedusiai porai. 
Gera vieta gyvenimui. Su 
giu ar be avlgio.

3518 So. Parnell Avė.
2 lubos

val-

RENDAI garu apšildomas 
kambarys. Elektra, maudyne, 
karštas vanduo kasdie; vaiki
nam ar merginom, su valgiu 
ar be valgio,

3256 S. Union Avė., 1 4ubos

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

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

PARENDAVOJU kambarį dėl vy
rų arba merginų, arba vedusiai po
rai. Kambarys didelis ir šviesus. 
Kambariai yra šildomi. Su valgiu 
arba be valgio, arba galėsit patys 
pasigaminti valgį.

J. K.
703 W. 21 Place, Chicago 
Ant antrų lubų iš priekio

..     •"■■*■♦1 ■■ .1 ■— ..i — ,11        I

ANT RENDOS kambarys dėl 
dviejų vyrų. Viskas 
įrengta.

Atsišaukite:
929 W. 33rd PI.'

1 floor rear

/

gerai

Kajnbaris vienam vyrui lan
dai, ruimas su visais patogu
mais. Garu apšildomas.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

RENDON 2 kambariai, garu 
i šildomas ir visi kiti patogumai. 
Vienhm vaikinui ir merginai. Su 
valgiu arba be valgio, 

j Western Electric Co. P.
GAS, 1810 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 9053.

netoli
LADI-

PRIVERSTAS PARDUOTI
Savo gražius rakandus dėl 5 kam

barių, 2 miegamo kambario setai, 8 

kinis mohair parloro setas, liampa, 
console fonografas, parduosiu pigiai 
sykiu ar dalimis, 72? W. Garfield 
Blvd. netoli Halsted St. ,Tel.' Boule
vard 9242.
v. PARSIDUODA. 3 kąmbariLj forni- 
šiai ir viskas kas reikalinga namuo
se. * Jeigu kan nori, gali ir persi- 
samdyti tūps 3 kambarius ant 2 lubų. 
Renčia . $8 į. mėnesį.

. .. D. ĘRAZAUSKAS,
2006 Canalport Avė., II fl. front

»•<Nud ‘5? iki' 10 vakare
PAR8lI)tU0DA. virtuvės rakan

dai: šėna, stalas, ,4 • kėdės ir ska
ros Deventwost ir karpetas. Viskas 
geram stovy; parduosiu pigiai. At
dara nedėlioj visą dieną; kitoms 
dienoms 'tik vakaraus. ,

7304 So. Union Avė.
Tel. StoAvart 8330

PARDAVIMUI labai gražus 
rakandai dėl 7 kambarių, taip
gi. 3 kerpėtai už $10. Atsišąu- 
kite subatoje arba nedėlioję.

1247 Oakdale Avė.

7 £, iivegumo Kamoano setai, »
AtSl- šmotų valgomojo kambario setas, šil-

• RUIMAS dėl rendos vienam 
vaikinui, su arba be valgio; 
patogi vieta, arti strytkarių 
linijos. Kreipkitės

4552 So. Franciseo Avė.

RENDON kambarys, vienam 
arba dviem vyram. Kambarys 
švarus,* su visais patogumais.

Kreipkitės
2632 W. 23 St.» . •' i-

Antros lubos1 J ■ i *
i . • C ■ .1 I '

------------ ------------------------—-- -------------- . 4--------- ■,------- .

i, u • ■ t ;

ANT RENDOS šviesus kam
barys, švariai užlaikomas; dcl 
vaikino, ant antrų lubų iš už
pakalio. Kreipkitės

3019 So. Union Avė. PARDAVIMUI
RENDAI ruimas vedusiai po

rai ar •merginom. Ruimas ge
ras ir patogi vieta gyvenimui.

Kreipkitės

, PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė visokių tautų apgyventoj tepiellrt- 
kėj, gera vieta, gėrį ruimai pagyve
nimui, lysas ilgas, pirksite gana pi
giai.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

3 lubos frontas

GANA tinkamas ruimas dėl ren- 
dos vienam arba dviem vaikinam ar
ba ir merginoms. ! Ruimas su visais 
patogumais — elektros šviesa, mau
dynės ir tt. Taipgi jei reikalinga 
galiu ir valgį pagamintj.

921 W. 33 Place, 
J. mos lubos frontas

SAVININKAS parduoda tris 
naujas krautuves.*

Atsišaukite
2637-39 W. 59 St.
Hyde Park 3734

RUIMAS rendai, vienam ar dviem 
vaikinams. Elektros šviesa, telefo
nas ir maudynė.

Atsišaukite
P. URBONAS, . 

3159 So. Halsted St/ 
2ros lubos

PARDAVIMU1 grosernė ir 
delikatesen, geroje vietoje. Par
davimo priežastis — liga.

W. ROSE,
VX9 W. 63rd St.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo mokytis į 

bučernę ir grosernę, subatom po 
pietų ir nedėliom, dykai. Kas 
tokį pageidaujat, meldžiu atsi- 
šaukit. J. Plauški, 4620 South 
Rockwell St.

r KRlIAU^lAUS š.YI’A 
vietoj su storu, visokių apre- 
dalų, parduosiu pigiaiM’iš prie
žasties nemokėjimo darbo. Ga
vau tą biznį į mainus. Galiu 
parduot atskirai., 901 W. 33 St

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI groserio, ta
bako, cigarų ir kitokių daik
tų krautuve. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant kito daikto.

4958 S. "Went.worth Avė.
Pilone Yards 0903

VYRU
REIKALINGAS siuvėjas prie 

a'beliM) kostumerisko darbo. Pa
geidaujama, xkad butų patyręs 
prie taisymo ir prosinimo se
nu drapanų. S. Alekno, 

2537^ Wesb 63 St.

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų; icc creamo, mokyklų reik
menų, su T augšto murinid na
mu, 2 karų garažius. Geroje 
vietoj, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. 2734 W. 43 St

ku! gas paty
ręs bučeris, blaivus ir . pasto
vus derbiuiūkas. Darbas 
visados ir gera mokestis.

1907 S. Halsted St.

1U IK ALINGAS 
kavine, geistina kad butų 
bęs prie ' valgių gaminimo, 
prantus apie kavinės biznį.

Meldžiame kreiptis
2113 So. Halsted St.

airi

PARDAVIMUI groscrnė ir bu
černė, pirmos klesos, cash biz
nis. Parduosiu su namu ar be 
namo, arba mainysiu į namų. 
Matykit savininkų

1141 W. 99 Street

vaikinas j 
dir- 
su-

AUTOMOBILIAI
»

NETURĖDAMAS kur ląikyli dji 
Automobiliu esu priverstas vieną jų 
parduoti arba mainyti ant Piano, 
Playel Piano, Gerų Vargonų arba ki
tokių namams ar automobiMui reika
lingų daiktų. Autos yra Laxįngtonas 
su “California Top” ir labai geraąi 
stovyj taip, kaip naujas; tikrai vertas 
iki $500, bet mano kaina apie porą 
šimtų dol. šaukit šį vakarą: Roosevelt 
8500,klauskit Page. Subatoj ir Nedė
lioj, kreipkitės 6925 S. California Av. 
los lubos. Kalbama lietuviškai.

PARSIDUODA labai pigiai 
arba išsimaino puikus “Paker” 
limuzinas, 1920 metų, naujas 
overdin, n^uj?(; numaliavotaa 
ir nauji tajerai, visas karas at
rodo kaip naujas. Tinkama^ 
dėl graborių arba kitokio biz
nio. Mainysiu ant nedidelio na
muko, loto, grosernės arba ant 
mažesnio automobilio.

A. JONIKAS
4644 S. Marshfield Avė
Tel. Boulevard 2815

NORIU pirkti; 1?ordų 4 dur 
rimis, sėdau, 1923-192kl. ’kas 
tokį turite, meldžiu atsišaukti.

J. Shnukst
10952 So. State St.

Vakarais nuo (i vai . nedėlioj
ligi 10 vai. *

. ...

PARDAVIMUI pelningas duo
nos išvažiojimo biznis, trokų, 
arklius, vežimus ir namų, lo-

2839 West 40 Place 
prie Archer ir Califomia Avė.

PA’RDAVII'MUiI bučernė, arba 
mainysiu į namą. Daromas ge- 

Turiu 2 krau- 
parduo-

ras easli biznis.
tildės, ‘ \ p.“ verslą j
ti

5834 S. Kcdzie Avė.

BARGENAS
Ant pardavimo bučernė ir groser- 

nč geroj vietoj, apgyventa lietuvių 
ir kitų tautų randasi ant . Bridge- 
porto.

Priežastis pardavimo nesveikata 
mano pačios, turiu parduoti kuogrei- 
čiausiai ir pigiai.

Atsišaukit < :
E. W. BAKS,

3301 So. Halsted St., 
Klauskit mano agento Margaret 

Mickeviče.
Tel. Blvd. G775.

KOTELIS — 34 kambarių, restau- 
ranas ir nesvaiginamų gorimų parlo- 
Has, garu šildomas, yra elektra, be 
gantis vanduo, pardavimui pigiai. 
Pardavimo priežastis — perisskyri- 
mas partnerių.

♦ AMERICAN H.OTEIa 
7622 W. 61 St., Argo, III.

PARDAVIMUI Restaurantas taip 
dviejų strytkarių linijų, geras lokei- 
sinas, geras biznis, pigi renda, biz
nis per ilgus metus išdirbtas. Par
davimo priežastis — turiu du'biz
niu.

Atsišaukite 1
1745 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI barbernč ir pool- 
i'unnis, lysas ant 5 metų, renda pigi 
biznis geras, arti nėra kito panašaus 
biznio ir/galimą daryt -gerą gyveni
mą. .Savininką galima ‘ matyti va
kare.

AtsišaukiU;
%515 So. H&teted St.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
PARDUODU

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
ice creamo, mokyklos reikmenų ir 
taip visokių mažmožių; galima sy
kiu pirkti ir forničius; penki kam
bariai gyvenimui, elektra, vana, 
rendos $50 į mėnesį, ilgas lysas, 

didesnį biznį.
5613 So. Racįne Avė.

Pigiai ir gerą pusę savo biznio. To 
biznio yra vardas: West Side Express . . __  . f
Co., Yra trys trokai ir taip toliaus,1parduot greitai, nes einu į 
.•risi .įrankiai prie biznio. Tas biznis 
yra išdirbtas per 30 metų, labai visų 
žinomas. Darbas yra tokis: Per
klaustom, vežam anglis, alų, taipgi 
parduodam. Atliekam visokį patar
navimą. Nepraleiskit tos geros pro
gos. Katras myli eiti j biznį, meldžiu 
atsišaukti. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Galit mątyti nuo 
7 ryto iki 7 vakare. Biznio vieta,

JOHN DAVNIS,
2146 So. Hoyne Avė. 

Tel. Canal 6279. 
O po 7 galit rasti, 
2218 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, kitos bučernės per 4 blokus nesi
randa, vieta apgyventa švedais ir ki
tokiom tautom. Nupirksit pigiai, nes 
apelidžiu miestų.

Kreipkitės prie savininko
5252 So. Artesian Avė.

NAMAI-ŽEME

DIDŽIAUSIAS SKAIT
LIUS BARGENŲ!

SU MAŽAIS PINIGAIS

PARDAVIMUI nauji mūriniai na-’ DABAR YRA GERAS LAIKAS 
mai po 6 ir 6 kambarius taipgi turim1 PIRKTI NAMA.
po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti pagal Pas mus gausite teisingą patarnavimą 
vėliausios mados vieta labai graži, *
parkas netoli mokyklos, karų linijos,

ANT BRIDGEPORTO
1. Mūrinis namas, 3 pagyvenimai

PT?L>T A TTQI PIRKIMAI I visi parankumai65 ir Talman taipgi po 6 kambarius, elektriką, gasas, kai- 
Va A 66 »' Rockvvell. (na tiktai $13,000.
ŠANTI DAUG RANDOS.

$475 Lotai $475 Spocialis haigenas

PRIVERSTAS parduoti vie
ną iš dviejų pulruimių, 1940 
W. North Avė. ir Robey St., 8 
stalai ir 1409 S. Racine Avė., 
5 stalai. J. 
1409 S. Racine

EXTRA!
PARSIDUODA 5 kambarių medi

nis namas 1’4 aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam 
tomobiliui. Atskyrus lotas prie 

Parduosiu pigiai. 
VLADAS JANKAUSKAS 

6135 W. Giddings St.

mo.

au
na-

Už $500 
NUPIRKSI

2jų flatų namų po 6 kamb., 
elek. šviesos, vanos, didelis 
basementas ir visi paranku- 
mai. Visai arti prie Street 
Karių linijų.
Randos neša į mėnesį $50 
Kaina> numažinta dėl greito 
pardavimo iki $4500

Likusius lengvais išmokė
jimais.

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 ir 
4 kamabrių, Brighton Parke, 4014 S. 
Rockvvell St.

ANT Bridgeporio 3230 Lovve Avė.,
3 pagyvenimų mūrinis namas, gera
me stovyj, ištaisytas, elektra, maudi- 
nės, kaina tik $6000, įmokėti $2000, 
kitus išmokėsit renddms. .

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas
4 ir 4 kambarių, elektra ir kiti pa- 
rankumai tik $4500, įmokėti $1500, 
kitus randoms išmokėsite.

Cottage 4 ruimai viršui ir 3 ruimai 
žemai, naujas, elektra, maudynes visi 
parankamai tik $510, cash $2000.

JAKANTAS BROS. 
4188 Archer Avė., 

Lafayette 7674

Salivonchik, 
Av. Boosv. 7748

PARSIDUODA pulrumis, 5 
stalai. Pigiai.

KrVipkitės
10737 S. Michigan Avė.

f

PARDAVIMUI 2 namai, 3 
augštų mūrinis namas ir 2 aug
štų medinis namas, ant kampo.

J. BOLTON,
626 W. 18 St., 2 fl.

PARDAVIMUI smuikas gražiais 
balsais, viena 127 metų senumo, ma
lonaus balso. • Parduosiu pigiai. Kam 
reikalinga kreipkitės

J. JOKUBONIS,
3231 So. Emerald Avė.

Phone Yards 0580

PARDAVIMUI 2 
namas, 6 ruimai ir i 
džius 3 mašinoms, 
niškai įrengta, 4411

Kreipkitės prie 
rą,

: augštų mūrinis 
sun parlor,

Viskas moder-
S. Artesian Avė. 
savininko į što-

1833 W. 22nd St.

PARDAVIMUI delicatesen ir gro- 
serio kratuuvė. Vieta išdirbta, biz
nis gerai daromas, ruimai gyvenimui, 
arba mainysiu ant namo, agentai ne
sikreipkit.

Kreipkitės
4609 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI ant South Sides 
naujas mūrinis namas, dviejų metų 
senumo, 4 pagyvenimai, 2-4; 2-3 kam
barius, visi įtaisymai pagal vėliau
sios mados, pečium apšildomi. Ren
dos neša $1,740, arba mainysiu į ma
žesnį namą ar į lotą. Del platesnių 
žinių telefonuokite savininkui #

Englevvood 8137
Agentai neatsišauk it

PARDAVIMUI Restaurąntas geroj 
apielinkėj, biznis išdirbtas, priimsiu 
kaipo jmokėjimą automobilių 
mažą namą.

Kreipkitės tuojaus
148 W. 69th St. 

kampas Wentvvorth Avė.

arba

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
lietuviais apgyventoje kolonijoje. 
Vieta išdirbta per daugelį metų. Par
duosiu už gerą prieinamą kainą. 
Priežastis pardavimo nesutikimas 
šeimynoje.

ANTON MONTRIM,
2956 Union Avė. Tel. Victbry 7012

NORIU parduoti arba mainyti Wis- 
consine krautuvę, su namu. Yra visi1 
įrengimai ir gyvenimui kambariai 
kaina $9,000.

ANTON VASALLE, 
1205 Wisconsin Avė., 

North Fond Du Lac, Wis.

BARGENAS
Pardavimui namas bizniavas, 5 pa

gyvenimų, kaina $9,000, reikia jmo- 
kėti $5,000, morgičius $4,000. Prie
žastis pardavimo važiuoju ant far
mos. Namas randasi puikioj vietoj 
prieš mokyklos.

A. BAZALA,
4619 So. Hermitage Avė., 2 floras

PARDAVIMUI 3 namai arba mai
nysiu ant bučernės, loto, automobi- 
liaus, namai 2 bizniavi ir vienas 
zidencijoms.

Kreipkitės prie savininko
3124 W. 55th St., 

1 lubos

DIDŽIAUSIAS BARGENAS!

re-

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

3321 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė, notion 
ir ice creamo 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.

Parsiduoda namas 4 ruimų, dideli 
frontiniai porčiai vielomis apdirpti su 
2 lotais. Kampas, vištininkas ir ki
tos šantys. Vieta Mt. Greenvvood, 
113 St. ir Troy Avė. Naujos 
Viskas puikiausiam padėjime, 
na tiktai $2,600. Priežastis 
vimo liga.

Kreipkitės
J. SKINDERIS, 
808 W. 33rd PI.

Subataomis vi>la dieną, nedėliomis 
iki pietų.

tvoros, 
Kai-

parda-

GROSERNĖ ir delikatesen, 
notions, tabako, saldainių, daro
mas geras biznis. Turi būt par
duotas iš priežasties ligos. Pi
giai. 964 W. 37 PI. netoli Mor
gan St.

LIETUVIŲ ATIDAI
Kaip jus galite padauginti savo 

įplaukas greitu laiku. Investuokite į 
real estate, kur jus perkate. Inves
tuokite j akrus arba lotus arba na
mus, kur jųsų pinigų vertė daugina
si, kol jus dar mokate už tą pirkinį 
ir gyvenate tame name. $75 įmokė
jus, $5 Į mėnesį. Gyvenkite savo na
me kol jus mokate už jį, $500 įmokė
jus ir po $35 mėnesį. Del tolimes
nių informacijų atsišaukite arba 
lykite.

ra-

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
Viskas yra gerame stovyje, 

išdirbtas ir neša pelną, 
savininkas turi 

kambariai pagyvenimui

šerne.
Biznis
priežastis 
bizniu;
garadžius.

131 <8 S. Mozart St.

M. PETROWSKIS, 
17 East 61 st St., 

Phone Normai 7691
du 
ir

PARDAVIMUI grosernė su narnu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va
na, elektra ir gasas, randasi pr»e 
1627 Newberry Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimai. Pardavimo prie
žastis — liga.

šaukite telefonu
Canal 3731

PARSIDUODA naujas namas, 
štoras ir 6 ruimų flataS ant 
viršaus, karštu vandeniu šil
domas. 6541 S. Ashland Avė. 
Kontrakt. Gari Claras, 5805 S. 
Maplcvvood A v. Republic 4151

PARDAVIMUI. Už $50 nupirksi- 
te mano $600 ir 88 notas grojiklį pia
ną, su 100 rolelių. Atsišaukite šian
dien iki 9 vai. vakare arba rytoj, ne
dalioj iki 4 vai. po pietų.

A-B-C STORAGE HOUSE, 
16-16 W. Madison St.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 po 6 kambarius. 
Visas įtaisymas naujos mados; 
garu apšildomas. Randas Brigh 
ton Parke. 465 W. 43 St.

Phone Boulevard 0318

PARSIDUODA puikus žie
minis, kietom anglim kūrena
mas pečius, 2 mėnesiu varto
tas, $105 markete. Parsiduoda 
visai pusdykiai iš priežasties 
persikėlimo į garu šildomą na
mą.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas dviejų aukštų po 6 kambarius. 
Steam heat, elektra, maudynės. Par
duosiu pigiai, tik už $14,500.00. Ren
dos neša $125 į mėnesį. Klansk savininko

TONY RUBLIAUSKAS, 
Telefonas Nevada 0991

A. JONIKAS
4644 S. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 2815

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Biznis gerai išdirbtas; 
visokių tautų apgyventa lietu
vių daugiausia. Lysę galima 
duoti ant kiek norėsite.

Naujienos, Box 554

FARM A pardavimui labai pigiąi ar
ba mainysiu ant biznio, šėrų arba ant 
citko. Farma labai gera< prie pat 
niesto ir kelio, yra visi budinkai ir 
/isa kas tik reikalinga prie farmos.

5925 So. Bishop St. 
Prospect 5173

PARDUODU AR MAINYSIU
2 flatų mūrinis namas 5-6 kamba

rių, štymu apšidomas, aržuolo medžio 
baigtas, dubeltavi langai ir durys, 2 
tarų garadžius, mainysiu ant bunga- 
lo arba lota ar ką turite. Agentai 
teneatsišaukia. Savininkas ant 1 lubų 

6135 So. Rockvvell St.,
Tel. Republic 0170

ĮMOKĖK $1300 
nupirksi geram stovyj 2jų 
flatų namų, po 5 ir 6 kamb., 
vanos, didelis basementas. 
Randos neša į mėnesį $60 
Kaina titkai $3300 

Savinnkas turi parduoti 
tuoj, nes išvažiuoja į Euro- 
pę.

3.
UŽ $1500 

NUPIRKSI
4 flatų namų, &eram stovyj 
po 5 kamb. fl. didelis base
mentas ir visi kiti paranku- 
mai, visai prie streetkarių 
Linijų.
Randos neša į mėnesį $95 
Kaina titkai ....... $5600

Aš IŠVAŽIUOJU į Lietuvą; turiu 
greitai parduoti 2 muro namus, abu, 
dviejų flatų po 5 ir 6 kambarius. 
Maudinės, elektra ir kiti visi paranku- 
mai, taipgi 1 karui garadžius prie 
kožno namo. Namai randasi gražioj 
apielinkėj, vienas kampinis antras 
viduryj bloko. Kaina $11,800, kitas 
$12,800, kėš $3,500 ar daugiau. Taip
gi turiu parduoti 2 lotus ir automobi
liu. prašau trreitai pirkti, agentų ne-lių, prašau greitai pirkti, agentų 
noriu visai.

VLAD. JURKEVIČE,
6637 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI naujas 2 pagyveni- 
. mų mūrinis namas G ir 6 kambariai, 

aržuolo trimingas, visas įtaisymas 
pagal vėliausios mados, garadžius ant 
2 karų, lotas 45x125, graži vieta prie 
parko ir mokyklų, taipgi mes ir mai
nytume ant mažesnio ar loto kur ge-

I toj vietoj.
1 Atsišaukite greitai

6521 S. Talman Avė. 
Pirmas floras

ATYDA namų jieškotojams. Tik 
iki rugsėjo 20, mes pastatysime ant 
jūsų loto gražų 5 kambarių mūrinį 
bungalovv, su. iccp box, sieteliais, pe
čiumi ir išdekoruosime už $1000, ki
tus $4,400 išmokėjimais.

(A & P?;CONSTUCTION CO.
936 W. 79th St. — • — •
1320 E. 79th St.

REIKIA $2500
Įmokėti ant gerai pabūdavo
te namo, 8 flatų,^Cem. base
mentas ir visi reikalingi pa- 
rankumai, 2jų karų 
džius
Randos neša į mėnesį 1 įr transportacios, $1000 cash,

* * I &®!1, kitus lengvais išmokėjimais, pasima-
Savininkui reikalinga 
gai dėl biznio, užtai parduos 
už visai numažintų kainų, tilzfoi NEGIRDĖTI bargenai ant parda-
LinLdl ur ................... . įįJĮjy vimo 2 mUrinis namas po 5 ir 6
TPoo 1 kambarius, nahrias randasi SouthI aS namas raudomis issimo-^ $j(]e jp parsiduoda mūrinė bungalovv 
kės į 5 metus

Stewart 6584
South Shore 3918

gara-
TIKTAI 2 LIKO

j Naujas 5 kambarių mūrinis bunga-
I low, netoli mokyklų, bažnyčių, krau- 

kitus lengvais išmokėjimais, pasima- 
; I tvkit su

Bini"i ‘ MR PAUKŠTYS
555'1 S.1 Kedzie Avė.

5 kambarių karštu vandeniu apšildo
ma, garadžius dėl 2 karų parduosiu 
arba mainysiu ant loto, automobi- 
liaus, bučernės arba kito biznio. 
Kreipkitės. J. Lepo, 722 W. 35th St. 
Phone Boulevard 3249. .

PRIE BULVARO
Gražus 2jų flatų namas po 
5 kamb. fl. randos neša į me
nesį ........  $65 Jus galite kraustyt
Tr. i ••.ai ii kambarių bungalovv,Viskas gerai įtaisyta, elek.,1 Netoli nuo mokyklos, j 
vanos, visi kiti parankamai.1 mpais po $45 į menesį su paiukano-

Cash reikia tik .... $3000, 
Greitam pardavimui, kai-j 
na tik.....  $6000

Nepaprasta proga; matyk 
šį bargenųl! 

6.
STEBĖTINAI PIGIAI!

Parsiduoda 6 flatų po 4 k. 
namas, geram stovyj. Cash 
reikia įnešti tik .... $3500 
Kaina, greitam pardavimui 
tiktai ... $9000

Likusius lengvais išmokė
jimais, iš rendų!

UŽ $500 TIKTAI
:is j gražų 4 

j bungalovv, modernišką, 
nuo mokyklos. Kitus išmokė-

mis.
Atsišaukite

7039 W. Grand Avė. 
kampas Nordica Avė.

į PARDAVIMUI farma 116 ak
rų, Michigan valstijoj, su tar
iu ų mašinerija ir gyvuliais, ar
ba mainysiu į namą Chicagoj. 
Del informacijų pasimatykit su 

Mrs. J. Baturevich,
117 W. 118 St., Chicago, III.

3jų FLATŲ 
dar naujas mūrinis namas 
su sun parlors, elek., vanos, 
laundres i/ visi kiti paran- 
kumai, gražiam Brighton 
Parke. Gera transportacija,1 
mokyklos, bažnyčios ir vis-' 
kas prie vietos.
Cash reikia tik .... $5000 
Savininkui reikia pinigų, už
tai atiduos visai pigiai tik
tai UŽ $12500

ANT IŠMAINYMO
123 pravertos, daug lotu. Storu, far- 
mų ir kitų krutančių biznių. Ką jus 
turit ir nenorit? Mes sumainysime 
ant to ko jus norėsit.

ČIA GYVAS TURGUS KASDIEN 
Ateikit pasitikrinti anešdami savo ta- 
vora, o mes pasekmingai jums patar
nausime.

S. L. FABIONAS C0.

809 West 35-th Str.
OFISAS ATDARAS, subatoje iki 

9:00 vai. vakare, o nedėlioj nuo 9:00 
vai. iš ryto iki 3:00 vai. po pichj.

3 FLATŲ medinis namas, 
9-4-4 kambarių, garadžius, va- 
na, gasas, elektra, randasi prie 
Union Avė., netoli 37 St., kai
na $5000, lengvais išmokėji
mais. Gleesori & O’Callahan 

654 W. 37th St.

PARDAVIMUI du namai ant vieno 
loto, prekinis 3 flatų mūrinis 1-5-2-6, 
elektra gazas, vanos garu apšildomas, 
beizmantas cimentuotas ir pieisteriuo- 
tas 2 ruimai pagyvenimui, užpakali
nis namas medinis 2 flatų po 4 kam
barius, lotas 30x125; priežastis parda
vimo nesutikimas partnerių. Randos 
$245 į mėnesį ,kaina $17,500, cash 
$8,000. Tel. Boulevard 3886.

PARDAVIMUI — 1948 
51 St. 2 augštų mūrinis namas 
ir krautuvė, garu šildoma, ga
radžius, rendos $2280, kaina 
$23000, cash $8000. Kitus išmo
kėjimais. George Wacli, 

5010 S. Winchęstcr Avė.

W.

PARDAVIMUf arba mainy
mui muro namas, 10 kamba
rių. Mainysiu į bile kokį biz- 

, n į kaipo už pirmą įmokoj imą. 
Graži vieta, puiki transportaci- 
ja. 1448 E. 66 PI.

MAINYSIU 2 po keturis kambarius 
mūrinį namą, geriausioj vietoj, 
Brighton Parke, mainysiu ant dides
nio arba biznio, su namu 
namo. Atsišaukit

LEON R. JARUSZ, 
3252 S. Halsted St.

Yards 4951

arba be

2. Mūrinis namas, 2 pagyvenimai coj 
po 6 kambarius, elektriką, gasas, 
maudynės, garadžius, kaina tik $7000

3. Medinis namas, 2 pagyvenimai 
po 6 kambarius, elektriką, gasas, kai
na tiktai $5000.

4. Medinis namas, 3 pagyvenimų 
po 7, 4, ir 3 kambarius, elektriką, ga
sas, maudynes, kaina tiktai $6000.

5. Mūrinis namas, 2 pagyvenimai 
po 5 ir 6 kambarius .elektriką, gasas, 
maudynes kaina $9500.

„CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO.
736 W. 35th St.
Boulevard 0012

IŠRENDAVOJU
Didelė krautuvė (štoras) kampas 

35ta ir Emerald Avė., labai tinkama 
vieta dėl lietuviškos valgyklos, pigi 
renda pirmais metais.

CHAS’. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street 

Boulevard 00112.

UŽTIKRINU, kad dar nei 
vienas nėra matęs nei Chica- 

nei jos apielinkėj tokios 
puikios teritorijos, kokioj mes 
dabar parduodam lotus.

Kiekvienas pamatęs tą apie- 
linkę stengsis nusipirkti sau 
lotą ir statyti sau namą tarpe 
lapotų medžių ir šnabždančių 
miškų, kurie randasi visai ne
toli. Mes turime dar 20 lotų, 
parsiduodančių 
$475 ir lengvais išmokėjimais.

Traukiniai ir gatvekariai 
randasi vos tik už dviejų blo
kų, taipgi ir eleveitoriai yra 
visai netoli.

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

G. P. Suromskis and Go
3852 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641 »
CHICAGO, ILL.

vos tik po

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
SOUTH SHORE

flatų 
vandeniu 

,500, ren-
Reikia įnešti 

paliksim ant leng- 
Nepraleiskite šitos 

girdite.

Naujas mūrinis namas, 2 
penkis kambarius, karštu 
apšildomas, kaina tiktai $14 
(los $165.00 į menesį. T 
$3,500, o likusius 
vo išmokėjimo, 
progos, nes pirmą kartą 
Kas pirmas, tas laimės.

Klauskite
P. K., 

Pullman 0675

PO

Taigi puikį proga yra įsigy
ti. nuosavybę gražioj apielinkėj 
ir gėrėtis tyru oru.

Del informacijų malonėkite 
atsišaukti ypatiškai ar laišku

J. GRINIS, 
2610 S. Spaulding Avė.
2 blokai į vakarus nuo

, Kedzie Avė. ,

EXTRA, PRANEŠU VISIEMS’
P. D. ANDREKUS, iš Pentwater, 

Mich., ūkių pardavėjas, bus Chicago 
12 Sept. su automobiliu. Kurie ma
note pirkti ukes, galėsite važiuoti sy
kiu. Važiuodami automobiliu daug 
turėsit patyrimo. Atvažiavę į Pent- 
water matysite kas ką augina, 16 
Sept. iki 19 bus Ūkininkų Paroda, 
County Fair; tuo sykiu aš parodysiu 
visokių ūkių, kokių, kas nori, už pi
giausią kainą. Matyk mane 12, 13 ir 
14 Sept. ar laišu

4422 So. Artesian Avė., 
nuo užpakalio.

BRIGHTON PAR K

mediniai namai, vienas 4—-12 
kambarių, gasas, vana, kaina $4500. 
(i—6 kambarių, elektra, gasas, ce
mentinis skiepas, naujas, galito 
tuojau gyventi, kaina $10,500.

Peter Wengeliauskas 
4500 S. Talman Avė.

Kurie Bemanote pirkti, mel
džiu neatsišaukti.

TURIU ant mainymo mūrinį namą 
du flatu, vienas šešių vienas penkių. 
Rendos $165.00 į mėnesį. Mainysiu 
ant mažo namo arba bučernės ir gro- 
sernės, neskiriu kokioj apielinkėj. 
Pasinaudokite šita proga, nes aš 

eiti į biznį.
JOSEPH GAURILAVIČIUS, 

217 E. 115th St. 
Tel. Pullman 0675

KAMPINIS 4 flatų mūrinis namas, 
4-6 kamabarių flatai, 2 flatų medinis 
namas iš užpakalio, 2 karų garadžius, 
lotas 50x125, karštu vandeniu šildo
mas užpakalinė dalis namo, netoli 69 
St. ir Loomis St., kaina $26,000.

no
riu

PARDAVIMUI baigiamas budavoti 
naujas muro bizniavas namas, beis- 
mantas po visu namu, Storas didelis 
4 ruimai iš užpakalio Storo 6 ir 4 rui
mų 2 flatai ant viršaus, karštu vande
niu apšildomas, aržuolo trimingas, 
vieta gera, bile kokiam bizniui, kaina 
tiktai $27000. Namas kampinis ir 
garadžius 2 karam.

Atsišaukit
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674
ŠEŠIŲ kambarių medinė cottage, 

naujas cementinis pamatas ir por- 
čiai, elektra, naujas 2 karų garadžius, 
netoli 51 ir Carpenter St., kaina 
$5750.

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARSIDUODA farma lietuvių ko
lonijoj Hart, Mich., 40 akerių arti 
miesto, prie žvirįnio kelio su staku ar 
be, parduosiu labai pigiai nes turiu 2 
ukes, negaliu vienas apdirpt, iš dvie
jų vieną priverstas parduoti, katra 
pirks patiks, kas manote ūkę pirkti 
čia yra proga pigiai įsigyti gerą gy
venimą, dabar ant ūkių viskas bran
giai parsiduoda, geri laikai ūkinin
kams. Plačiau, ateikit ar rašykit aš 
busiu Chicagoj iki 18 Sept. po- num. 
1041 N. Marshfield Avė., o po tam 
atsišaukit į farriią.

J. JUŠKA,
Hart, Mich.

Biznio namas. Murinę krautuvė ir 
flatas, apie 8 metų senumo, karštu 
vandeniu šildomas, didelė barnė ir 
pieninė, geroje biznio vietoje, par
duosiu sykiu su bizniu, yra daug ta- 
voro, kaina $18,500.

JOHN A. FUNK, 
1022 W. 51 St.

Tel. Yards 0134

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 & VCO.
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

R. 1,

BRIGHTON PARA 
BARGENAI

augštų mūrinis, 2-5 kambarių2 „ .
flatas, karštu vandeniu šildomas, 33 
pėdų lotas, visas moder- ^2500 
niškas, tiktai

2 augštų, 2-4 kambarių flatai, ga
sas, elektra, toiletai, labai geroje 
apielinkėje. CAQ£Q
Bar genas , r

4 kambarių cottage, gasas, elektra, 
toiletai. Didelis C9Q£Q 
bargenas

Jei jus turite $2000 pinigų jus ga
lite nupirkti 6 kambarių cottage su 
aržuoliniais trimingais visur.

2 augštų medinis namas, augštas 
cimentinis skiepas, 1-4 ir 1-5 kamba
rių flatai, yra kambarys sklene, reikia 
tiktai $3500 cash. COQQQ 
Bargenas

Mes suteikiame paskolą visiems 
pirkėjams. Musų ofisas atdaras, ne
dėlioj nuo 10 ryto iki 4 vai. po pietų.

KOZLOVSKĮ BROS.
2525 W. 47 St.

PARSIDUODA kampinis naujas 
mūrinis namas 6 ir 6 kambarių šiltu 
vandeniu' apšildomas su mūriniu ga- 
radžium dėl .dviejų mašinų, rendos 
neša į mėnesį $250, namas randasi 
gražioj vietoj.

Atsišaukite
6459 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA naujas bungalovv 
6 kambarių, kieto medžio įtaisymai, 
šiltu vandeniu apšildoma ir gaiA- 
džius dėl dviejų automobilių, gražioj 
vietoj.

Atsišaukite
6580 So. Artesian Avė.

ŠTAI jūsų proga, 8 nauji moder
niški, 2 flatų namai, tuojau galite 
gyventi, arti mokyklų, bažnyčių ir 
transportacijos, tiktai $3,000 cash ir 
po $1000 į mėnesį, flato renda $70. 
Pasimatykit su

M R. PAUKŠTYS,
5551 So. Kedzie Avė. <

18 menesių 
namas, pirmas aukštas,

ir kiti moderniški

GERIAUSIS PIRKIMAS 
Brighton Parke

Turi būti greitai parduotas 
2-4) kambarių, 
muro
karštu vandeniu apšildomas, 
aržuolo medžio trimingai, sun 
parloras 
įrengimai, tik už $13,450, cash
$4,500, likusius rendos išmo
kės. Agentai nesikreipkit. Sa
vininkas ant 2 lubų.

4210 So. Maplewoo St.

NETIKETAS BARGENAS
Parsiduoda grosernė su namu ar

ba be namo, labai geroj vieloj, 
tarp maišytų tautų. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobi
lio arba privatiško namo. Priežas
tis — einu į kitą biznį..

Kreipkitės
3232 So. Canal St.

PARDAVIMUI per savininką jus 
sutaupysit nuošimtį. 2 flatų. 5—5 
kambarių, modemiškas, karštu 
vandeniu šildomas, riešuto ir ar
žuolo trimingai, 3 kambariai skie
pe, 2 karu garadžius. $6500, kitus 
išmokėiimais.

793 S. May St., 1 flatas

ANT PARDAVIMO tuščias lotus, 
sagotoj vietoj River Sidc, 50 pėdų 
Močio, 235 pėdų ilgio, ant bulvaro, 
laili vieta. Parduosiu pigiai.

John Burovvski
1841 N. Lavvndale Avė 

Tel. Albany 6167

PARDAVIMUI namas su, 
gėrimų bizniu, biznis eina 
šeimynų namas ir biznis. 
$8100.

Atsišaukit
K. Ripskis

663 W. l«th St.

minkštu
gerai. 3

Kaina

PARSIDUODA 2 pagyveni
mų, 6 ir 6 kambarių muro na
mas su visais naujos mados 
larankumais, gražioj vietoj, 
irie Marųuette Parko.

7034 Fairfield Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
murinę rezidencija, lotas 30 
pėdų, karštu vandeniu šildo
mas. Turi būt parduotas tuo
jau.

5730 S. VVinchester A ve

BARGENAS; 2 flatų muro 
namas pardavimui arba mainy
mui. Geroje vietoje, gera trans- 
portacija, netoli parko ir mo
kyklos.

3329 S. Hamilton Avė.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS

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

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

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyoos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybom 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 rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampai 33-ėiofi gac., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 

i jus išmoksite j kėlės savaites, kaip I

PARDAVIMUI per savininką 
naujas 2 flatų mūrinis namas, 
5- 5 kambarių, pečiumi šildo
mas, aržuolo trimingai, knygy
nas, iš lauko ice baksis. Kaina1 atlikti didelius darbus. Darbas kol 
$13,800, cash $3800.

5531 So. Turner Avė
jus inokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos .
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.
PARSIDUODA 5 kamb. bu

galow su puse akerio žemės, nr-Į IŠMOK važinėti automobiliu, 
mas yra moderniškas su bei?:- gausite geresnį ir pelningesnį 
mentu, ir furnasu šildomas, elek-^ darbą. Mokinam dienom ir va- 
tros šviesa. Pardavimo prieža - kare, $10. Šoferio laisnį ga- 
tis - - noriu eiti j biznį. 129 rantuojam.
35th Avė., Melrose Bark, UI. 4607 S. California Avė.
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1. Telšių miestelis. 2. Atsisveiki
nimas. 3. Kelionė į Plungę. 4. 
Sutikimas. 5. Vaišinimas 6. 
Paskaita- 7. Kunigaikščio 
Oginskio parkas. 8. Senoviniai 
minai. 9. žirgynas. 10. Mitin
gas. 11. Kretingon. 12. Verpi
mo fabrikas 13. Akmens. 14. 
Kunigas parugėje. 15. Kretin
goje. 16. Palangon. 17. Vizitas 
policijoje

Telšių miestelis laikomas že
maičių centru, bent iš kultūrinio 
atžvilgio. Čia veikia gimnazija, 
Mok Seminarija, dar keletas ki
tų švietimo ir kultūros įstaigų. 
Ekonominiai Telšiai ne aukštai 
iškilę. Prekyba ir pramonė tik
tai vietos pobūdžio. Mat visa 
trukdo stoka gelžkelio, g! su 
plentais, ar net gerais vieške
liais negalima tinkamai trans
portas pastatyti. Telšiečiai jau 
buvo turėję vilties greitu laiku 
susilaukti gelžkelio, bet nejem- 
ta “krikščionių” politika visą jų 
viltį niekais pavertė- Ir dabar 
Telšių miestelio ateitis gana 
miglota ,nes be gelžkelio rimtes
nė pramonė bei prekyba nesivys
to. Apsižvalgę kiek po miestelį 
atsisveikinome su vaišingom 
Telšių šeimininkėm, kurios mus 
tris dienas ko puikiausia mylėjo, 
rinkomės prie Piliečių Kliubo iš 
kur didelio telšiečių būrio lydi
mi traukėme Plungėn. Malonus 
telšiečiai lydėjo mus net keletą 
kilometrų, pagaliau gražioj miš
ko pievelėje apsistoję norėjome 
atsisveikinti, bet kur tau... Čia 
vėl pasipylė kalbos, linkėjimai, 
pasižadėjimai ir t.t. Ir tik čia, vi
sų širdys taip susiartino, kad 
rodos nesinorėtų niekuomet 
skirtis- Bet galų gale protas 
paėmė viršų, mums ilga kelione, 
telšiečiams grįžimas namon... 
Stiprus rankų spaudimai “ligi 
pasimatymo”, ilgas skepetaičių 
mosavimas, “valio”, musų dai
nos užbaigė taip puikų ir nuo
širdžiai praleistą laiką su Telšių 
pažangiąja ir socialistine visuo
mene. Ilgai neužmiršiu to lai
kotarpio ir niekuomet jis neiš
dils iš idėjiniai artimų sielų.

Išėjus į tankesni mišką, pra
nyko iš musų akių taip draugiš
ki telšiečiai ir kurį laiką tylėda
mi, lyg užsimąstę, slinkome link 
Plungės. Vėl girios, derlingi 
laukai, upeliai atsirasdavo ir iš
nykdavo musų kelionėje. Beveik 
nuolatinė musų daina skambėję 
žemaičių miškuose ir traukė sa- 
vep ramaus sodiečio ar keleivio 
domę- Visus stebino musų re
voliucinės dainos, kurios senai 
buvo girdėtos ir už kurias tūlam 
kalėjime teko ir dar šiandie ten
ka pakliūti.

Galy gale, vakarop, priėjome 
Plungę. Čia člar toli už mieste

lio sutiko mus vietos socialde
mokratų ir valstiečių-liaudininkų 
atstovai ir trumpomis kalbomis 
sveikino ekskursiją. Musų L. 
Serbentą, dėkodamas už sveiki
nimus ir linkėjimus pabrėžė, 
kad atėjome ne puikia žemaičių 
gamta gėrėtis, bet pasidalinti 
tais vargais, kuriuos tenka šių 
dienų Lietuvoje kęsti. Po to 
tvarkingai ^eilėmis traukėme 
per miestelį nakvynei skirtojon 
vieton. Žmonių ypač darbinin
kų minios sekė paskui, o daugy
bė apleidę savo dirbtuves stovė
jo šaly gaiviuose ir žiurėjo į mus 
iš džiaugsmo žibančiomis aki
mis. Nors jie nežinojo tikrai 
kas mes toki, bet raudoni ženk
liukai visa jiems sakė- Ir iš tie
sų buvo kuo džiaugtis, toks 
skaitlingas socialistinės inteli
gentijos būrys gali turėt! ne ma
žos reikšmės darbininkų kovoje 
su kapitalo ir klyro priespauda.

Kiek apsitvarkę nakvynėse, 
buvome užkviesti vietos piliečių 
khiban vakarienės, čia jaukiai 
paruoštuose kambariuose drau

ge su plungiečiais bevakarle- 
niaujant vėl klausėmės kalbų, 
sveikinimų ir t.t. Gražiai apibu
dino socialistinės inteligentijos 
uždavinius vietos socialdemo
kratų vadas, pašto viršininkas. 
Dar buvo kalbama nuo valstie- 
čių-liaud., o taipgi ir musų drg. 
J- Žiugždos. Plungiečiai savo 
kalbose pabrėžė, kad musų atsi
lankymas moraliai juos stiprina 
sunkioje kovoje su reakcija iš 
vienos pusės ir žmonių tamsu
mu iš antros.

Pažymėtinas dalykas dėl vals
tiečių-liaudininkų; jų veikėjai 
Žemaitijoje aušrininkus ko ne 
ant rankų nešioja, gi centre- 
Kaune labai įtartinai žiuri: “Lie
tuvos žinios” piemenimis vadi
na, kaikurie dideli v-1 ponai 
dažnai aušr. darbuotę trukdo, 
o buvo atsitikimų, kad net auš
rininkų v-1 ministeriai kalėji
mais grūdo. Koks ryškus, kon
trastas tarp narių vienos ir tos 
pačios partijos!

Laike vakarienės gauta iš 
Telšių telegrama —Sveikiname 
aušrininkus lankančius žemai
čių žemę: Rubaševičius, Abro
mavičius, Laurijonaitis, Jaku
bauskas, Tornau”. Ekskursi- 
ninkai išgirdę telegramos turinį, 
kaip griausmu rankomis suplojo 
ir tuo išreiškė didelį džiaugsmą.

Po vakarienės sekė M. Januš
kevičiaus paskaita—Einamosios 
politikos momentas. Nors buvo 
paskaita ant greitųjų suruošta 
ir nežiūrint vėlaus laiko klausy
tojų susirinko pilnutėlė klubo 
salė- Publiką daugiausia suda
rė. darbininkai, kurie su dideliu 
įdomumu klausėsi paskaitos, už- 
sitęsusios net ligi žfhtros -Valan
dos nakties. Paskaitai užsibai
gus sekė paklausimai į kuriuos 
prelegentas gana tiksliai atsaki
nėjo ir klausytojai likosi be galo 
patenkinti.

Ryto metą apžiūrėjome di
džiulį kunig. Oginskio parką,
kuris dabar rodos, valdžios nu
savintas. šis parkas bene bus 
didžiausias visame krašte. Kele
tas gana senos konstrukcijos 
rūmų riokso išmėtyti po gražųjį 
sodą. Viskas gerokai apleista, 
užteršta ir po karai tik šiais me
tais pradėta šiek tiek taisyti. 
Ypatingai smarkiai užleisti rū
mai. Vieni — sodauninko rū
mai, statyti dar Katrei II-jai 
viešpataujant taip suteršti, kad 
biauriu žiūrėti. Tiesa dabar eina 
remontas, bet ligi šiol visa ra
dijo, puvo... Kituose rūmuose 
veikia vietos gimnazija. Šis di
džiulis ir kadaise gražus triobe- 
sis skaudžiai karo paliestas. Ko
lonados apirę, puikios ir skait
lingos statujos be galvų, be ran
kų, pusiau nukirsta ir t.t- Sako
ma. kad ir musų kareiviai mėgę 

puikias rūmo statujas šuu- 

dyti ir turėję džiaugsmo, kada 
pataikius vienos ar kitos galva 
nusirizdavo! Mat kokius “kul
tūros” laikus tiems skaitlin
giems ir gana retiems Lietuvo
je nameliams teko pergyventi!

Netoliese randasi Plungės žir
gynas, kuriam laikoma 28 žemai
čių veislės eržilai ir kumelės, 
žirgynas veter. gydytojo prižiū
rimas ir užlaikomas gana tiks
liai. Keletas arklių jau gavę 
aukso ir sidabro medalius. Ark
liai mažiukai, su dideliais kar
čiais, daugiausia tamsiai bėri. 
Atsižymi kantrumu ir smarku
mu. Per pusantros valandos ga
lima nuvažiuoti 25—30 kilomet
rų.

Tuo metu miestelyje ėjo mi
tingas. Kalbėjo musų geresnieji 
kalbėtojai M. Januškevičius, L. 
Serbentą ir kiti. Kalbos tos pa
čios ką ir kitur. “Krikščionių” 
šunybės ir kas daryti. Tik Jau 
pritarimas minios visai kitas, 
čia susirinkę darbininkai sta
čiai ovacijas iškėlė kalbėtojams- 
Klausėsi daug ir kaimiečių, mat

turgaus diena buvo. Mitingai, 
dar mažai laikraščius skaitan
čioje Žemaitijoje turi ypatingai 
didelės reikšmės ir geras kalbė
tojas ne vienam akis atidaro.

Ilgiau Plungėje nebuvome 
rauošęsi apsistoti ir užtat ne- 
gaišuodami traukėme Kretin
gon. Labai mus plungiečiai 
kvietė dar pasilikti ir suruošti 
vakarą, bet gaila ekskursijos 
programon tas neįęjo. Apskritai 
Plungėje ypatingai gerai jautė
mės, nes čia be poros inteligen
tų visą laiką turėjome reikalo 
su darbininkais, tikrasials pro
letarais ir ši aplinkybė sudarė 
kaž kokio savotiško ūpo.

Palikę šardingą Plungę trau
kėme plentu Kretingos link. 
Tuoj priėjome nedidoką verpi
mo fabrikėlį ir nutarėm jį ar
čiau apžiūrėti. Savininkas Juoz- 
Kučinskas patsai fabriko įkūrė
jas ir vyriausias technikas, dir
bęs Anglijos bei Suomijos ver- 
pyklose gana sumanus žmogus 
maloniai mus priėmė ir visa iš
aiškino. Verpia didelėm maši
nom. Dirba šiandien 20 darbi
ninkų, geresnėse sąlygose galė
tų ligi 100 dirbti. Per dieną 
pagamina 10 pūdų siūlų. Išveža 
Anglijon. Lietuvos valdžia kiek 
galėdama gelbsti. Turi užsaky
mų verpti drotvas Kaunui. Bet 
visą reikalą trukdo stoka gelž- 
kelio. Savininkas buvo pasiruo
šęs keltis Klaipėdos kraštan, 
bet išgirdęs, kad pro Plungę 
bus tiesiamas gelžkelis pasiliko 
vietoje ir “krikščionims” kitaip 
nulėmus, plusta žmogelis. Nors 
neskaitlingi fabriko darbinin
kai (daugiausia moters), bet 
išnaudojami visom keturiom. 
Už 11 valandų darbo dieną mo
kama tik 5 lit. 50 cent.I

Fabrikantas žada plėsti savo 
įmonę, organizuoti audyklą, bet 
nesuranda piniguoto kompani- 
jono, o pačiam kapitalo trūksta.

Apžiūrėję fabriką traukėme 
tolyn. Dar buvo gana didelis 
kelio galas ligi Kretingai- Kai
kurie jautėmės nuvargę, todėl 
pakelyje nusisamdėme gana pi
giai vežimą ir pasileidome pir
myn. Daug sodžių, miškelių, 
ar porą miestelių prąvažiavome, 
kol pasiekėme kelionės tikslą. 
Be paprasto žemaičių landšafto 
mus stebino daugybė akmenų 
laukuose. Netoli Kretingos tie 
akmens sunešti (sakoma buk tai 
vienuolių darbas) vienon lini- 
jon ir paliuosavę dirvą sudaro 
stiprią granito sieną. Daug vi
sokių nuotikių šioje kelionėje tu
rėjome, bet daugiausia visus nu
stebino, tai kunigėlis parugėje. 
Pravažiavę Kretingos miestelį 
pamatėm grėbiant šieną. Ir tik 
susilyginę pastebėjome kunigą, 
kuris su viena grėbike labai in- 
tymiai šnekučiavosi, o 
mes už varsnų negalėjome ge
rai įžiūrėti. Pamatę tokį Udu- 
šelių ganytojo” trasą visi pra
dėjom kvatoti ir užtraukėme 
“Mes Lietuvos kunigėliai ir t.t.” 
Teisingai dabar Lietuvoje sako
ma, kad kunigai visur kišasi...

Pagaliau privažiavome Kre
tingą. Čia vėl vietos pažangiųjų 
organizacijų sutikti tvarkingai 
įžengėme miestelin. Tik apsi- 
vylėm čia neradom to ko lau
kėm. Ir atsipeikėję supratom, 
kad čia prieina gelžkelis ir dau
gybe ekskursantų kas metas 
pravažiuoja ar tai Palangon ar 
tai Klaipėdon ir musų ekskur
sija šiam ' miesteliui nebuvo 
naujiena. (Nakvynę gavome pas 
ūkininką ant šieno. Sekančią 
dieną išklausę Januškevičiaus 
paskaitos— Socialisto, aktingu- 
mas, ir gerokai pasiginčiję iš
traukėm Palangon.

šioj kelionėj mus stebino ne
paprastai puikus javai abipus 
kelio, žemė daugiausia priklau
so dvarininkui gr. Tiškevičiui ir 
tik šiuo laiku ji dalinama kume-

ypatingo nesutikome. Netoli 
Palangos inuš pasitiko poetas 
Butkų Juzė su būreliu inteli
gentų. MeS užtraukėme revo-

kiek tik tilpo.
Palangoje taipgi atkreipėme j 

save domę, sudrumstėm ramų 
kurorto gyvenimą.1 Įvairus

liucihę dainą ir žehgėme apdai- 
nuoton ir raštuoše aprašyton, 
bet mums dar nematyton Palan
gon. Ūpas visų pakilęs. Susi- 
tihkame kitą inteligentų būrį su 
Seimo nariu Kvieska. Sveikina
mės, ilgai nelaukdami, dainuo
dami, dainuojam “žengkim drau 
gai gi mes drąsiai ir t.t.” ir ei
nam miestelin. Jaučiamės, kad 
musų daina kai kuriems iš pasi
tikusių nelabai tinka, bet to ne
žiūrim, žygiuojam tolyn. Tik 
staiga, šuva pripainiojo policijos 
nuovadą. Išbėga du policistai ir 
reikalauja ekskursijos vadovų. 
Atsakoma, kad tokių nėra ir ga
lutinai galima bus pasiaiškinti 
mums apsistojus- Apsistojom 
Vidurinėje Mokykloje, ateina 
du policistai ir nusiveda musų 
vadą nuovadon. čia po ilgų de
rybų paima’ parašą, kad Palan
goje skandalo nedarysime ir pa
leidžia. Kaltinimas, kam dai
navom tokią dainą, juk tai de
mokratinėje Lietuvoje didžiau
sia nuodėmė! žinoma,'jau poli
cija turėjo apie mus visokių ži
nių ir atydžiai sekė kiekvieną 
žingsnį. Šis atsitikimas labai 
ryškus* ir nereikalauja didelių 
komentarų.

Palangoje radome daug pa- 
žang. inteligentijos, daug pa
žįstamų ir tikėjomės linskmai 
porą dienų pagyventi.
1. Palangos kurortas. 2.— Mo

kytojų sanatorija. 3. Tiškevi
čiaus parkas. 4. “Revizorius”. 
5 Klaipėdon. 6. Kareivinėse. 
7. Miesto vokiškumas. 8. Po
pieros fabrikas. 9. Alaus ir 
tabako fabrikai. 10. Uostas. 
11. Sandkrugas. 12. Namon.

* fHiV

Lietuvai tapus valstybe, Pa
langa virto pirmaeiliu kurortu. 
Kiekvieną vasarą suvažiuoja 
daugybė inteligentijos iš įvairių 
Lietuvos miestų ir miestelių sa
vo sveikatą pataisyti, šįmet 
ypatingai daug svečių privažia
vę, bet dar toli gražu visi vasar
namiai neužpildyti. Palangos 
kurortininkus sudaro visokių 
rųšių valdininkai, po to komer
santai ir mokytojai suvažiavę 
į kursus ir gimnastikos užsiėmi
mus, bet ši visa publika yra gry
nai lietuviška. Palangoje be 
vietos žydelių, jokių svetimtau
čių nematyti, ko nebūna kituo
se kurortuose. Esant gražiam 
orui, visa ta publika sugruža ju- 
rosna maudytis. Maudymosis 
gana patogus. Čia kopose gali
ma gerokai pasikaitinti, o jura 
atsižymi vandens tyrumu ir ly
giu, smėlėtu dugnu.

Bendrai Palanga švariai atro
do ir pastaruoju laiku radikaliai 
imamą tvarkyti užsienio kuror
tų pavyzdžiu. Ir tenka pažymė
ti, kad greitu laiku galima bus 
susilaukti visai žmoniško vasa
ros poilsiui kampelio, nes iš pri- 
gimties sąlygos kurortui labai 
tinkamos, reikia tik tekniškai 
šis tas patobulinti.

Malonaus įspūdžio daro L. 
Mok. Prof. Sąjungos Sanatorija, 
kuri randasi gražiame sode, šį
met Mok. Sanatorijon privažia
vo be mokytojų, dar gražokas 
būrys pažangiosios visuomenės. 
Ir musų ekskursija čia buvo pri
imta ir puikiai vaišinama. Čia 
didelis Mok. Sąjungos nuopel
nas, kad ji sugeba išlaikyti taip 
puikią poilsiui vietelę. Dar Pa
langa garsi Tiškevičiaus parku, 
kame ošia šimtametės pušys ir 
stūkso,iš senovės visiems žino
mas Bitutės kalnas. Parke ran
dasi puikios architektūros rū
mai, gražokom gėlių klombom 
apsupti. Visą musų ekskursi
ja aplankė tą didžiulį parką ir 
nuo Birutės kalno žiurėjo į be
sileidžiančią už jurų marelių 
saulę.

Neužmiršome ir gerokai juro
je pasimaudyti. Daugelis mus 
dar nebuvome matę juros, o 
apie maudymąsi ir supratimo

“krikščionių” lyderiai baisiai 
šnairavo į mus raudonus ženkle
lius, bet kas tai nedrįso polici
jos pagalba kabintis. Nors tie
sa, policijai buvo huodugniai 
išaiškinta, kad tatai'ir ne kokia 
demonstracija, bet paprasti 
ekskursantų ženkliukai.

Pagaliau atėjo vakaras musų 
su “Revizorium” pasirodyti. Su
pratome, kad (vakaran atsilan
kys teatro žinovai, čia beviešin- 
tys Valst. Teatro artistai ir tas 
mus baugino. Be to pasitaikė 
be galo nepatogiai rengta scena, 
kurioje vaidiloms labai sunku 
buvo orientuotis, šios aplinky
bės turėjo tiek reikšmės, kad 
vaidinimas išėjo silpnokas ir 
daugiau reikalaujančią publiką 
Įiegalėjų patenkinti. Pajamomis 
vakaras nusisekė kaip niekur, 
bet publikos užganėdinimu ne 
visiškai, bet atsilankė, daugiau
sia prijaučiantys aušrininkams 
žmonės ir reikia tikėtis jie visa 
atleis. Tiesa, šokiai ir žaidimai 
pakėlė kiek ūpą ir jų mėgėjams 
vakaras labai patiko.

Sekančią dieną, tai buvo lie
pos 14 d. susirinkome prie Mok. 
Sanatorijos ir drauge su pažam 
giąja visuomene nusifotografa
vę, sėdome vežimuosna ir išva
žiavome Klaipėdon. Nors smar
kiai lijo, bet Butkų Juzė su bū
reliu draugų mus geroką galą 
palydėjo ir pasakė atsisveikini
mo kalbą. Musų A|g. Murzaite 
atsakė dėkodama už visas vai
šes ir dainuodami nupyškėjome 
tolyn. Lietus visą laiką lijo, bet 
pakilusio ūpo nenuslopino ir va
žiuodami per gražų ir garsų 
Klaipėdos kraštą visą laiką dai
navome. Pervažiavus buvusį ru- 
bežių’ vaizdas iš karto atsimaino. 
Visur randasi stogai, muro na
mai, puikus, medžiais apsodinti 
keliai, šian ten riogsančių dirb
tuvių kaminai, nepaprastai geri 
javai daro visiškai kitokio įspū
džio nei Didžiojoje Lietuvoje, 
žmogus matai krašto kultūrą ir 
jo turtingumą ir tuo supranti 
dėl ko eina toks didelis pasauli
nėje politikoje ginčas.

Pagaliau privažiavome pasku
tinę ekskursijos vietą— Klaipė
dą. čia pagalba pažįstamų apsi
stojome kareivinėje. Gavome už
tektinai kavos, nakvynei čiuži
nius ir baltinius ir gana patogiai 
įsikūrėme. Vienas karininkų 
buvo tiek malonus ir parodė žy
mesnes Klaipėdos įstaigas bei 
vietas.

Miestas iš paviršiaus atrodo 
grynai vokiškas. Parašai vokiš
ki, gatvėse kalba vakiškai, krau
tuvėse retai kur lietuviškai su
sikalbėsi, o taip pat visame gry
nai vokiški papročiai, manieros 
ir kt., lietuviškumo pačiame 
Klaipėdos mieste, rodos, su ži
buriu nesurastum. Visai kita 
kaimiečiai, jie visi lietuviškai 
kalba, tik jų dialektas labai ir 
labai skiriasi.

Mieste apžiūrėjome didžiulį 
popieros fabriką. Čia dirba apie 
1,500 darbininkų. Užmokesnis 
menkas. Pirmos rųšies elektros 
meisteris -specialistas gauna tik 
300 litų! Atsiminus ypatingą 
Klaipėdos brangmetį tatai visai 
menkutė algelė. Vyniojamosios 
popieros gaminama milijonai ki
logramų kas mėnuo ir daugiau
sia Amerikon eksportuojama. 
Matėme prie labai sunkaus dar 
bo moteris ir tas į mus, dau
giausia kaimiečius padare nepa
prastai gilaus įspūdžio. Šalę po
pieros, kuri išdirbama iš medžio, 
gaunama ir medžio spiritas.

Aplankėme taipgi tabako ir 
alaus fabrikus. Tabako fabrike 
dirba išimtinai moterys. Dar fa
brikas galutinai neįrengtas, bet 
su laiku išaugs į kolosalį tabako 
apdirbimo centrą. Alaus daryk
la mažai kuo atsižymi nuo Didž. 
Lietuvos tokių pat fabrikų, gal 
šiek tiek tobulesniu technišku į- 
rengimu.

Po to važiavome į Klaipėdos 
kurortą Sankrugą ir kartu ap
žiūrėjome uostą. Uostaš di
džiulis ir jį kapitaliniai perimai* 
sius galėtų būti vienu geriausių 
pasaulyje uostų, nes tokios už
tvaros laivams, kaip Kuršių į- 
lanka sunku kur rasti. Bet da
bar uostas turi tik 8 pėdaš gilu- ( 
mo ir kiek didesnius laivus ne
gali priimti- Uoste judėjimas 
yra ir tatai rodo, kad jo reikš
mė nemaža kaip Klaipėdos mies
tui taip ir visam kraštui.

Sandkrago kurortas nieku 
neatsižymi nuo Palangos, gal 

i gražiu sodintu ir gerai prižiūri
mu mišku. Tos pačios kopos, ta 
pati jura, tik kurorte gyvumo 

I tiek nėra, kiek Palangoje. Mat, 
(Klaipėdoje pragyvenimas bran
gus ir sumanus miestiečiai ne 
labai noriai čion lankosi. Iš mau
dyklių grįžę namo, pasistiprinę 
kareiviškais pietumis, susidėjo
me daiktus ir traukėme stotin, 
kad važiuoti namon ir baigti 
ekskursiją. ,

Tiesa, Klaipėdoje visą laiką 
su mumis vaikščiojo ir visame 
gelbėjo vienas vietos pulko ka
rininkas ir už tatai jam ekskur
santai atsidėkodami įteikė porą 
Lavrovo ir Gerceno veikalų.

Užbaiga
Toliau, ligi pat Kaunui važia

vome pakilusiame upe. Nors 
dauguma jautėsi nuvargę, bet to 
stengėsi neparodyti ir kartu dai
navo, juokavo, anekdotus sekė. 
Netoliese Kauno ūpas nuslūgo. 
Kiekvienas jautėme reiksią skir
tis, o tatai ne visai malonus da
lykas. Mat, laike dviejų eks
kursijos savaičių spėjome gerai 
susipažinti, susidraugauti... bet 
kiekvienas turėjome omeny ir

kalbėjomės kitais metais vėl 
tokią, gal dar turiningesnę eks
kursiją suruošti.

Pne paties Kauno gerb. M. 
JahuŠkevičius prabilo į ekskur
santus karšta kalba. Sakėsi 
daug huo priešų kentėjęs, daug 
savo amžyje dirbęs ir gal netoli 
tas laikas, kuomet reikėsią eiti' 
į kapus, nes sveikata suirus, bet 
kaipo senas revoliucionierius 
kvietė aušrininkus stoti senes- 
nėsės kartos vieton ir dar su di
desniu pasiryžimu kovoti už dar
bo liaudies reikalus, štai ir sto
tis, kalba nutrūksta, išlipame, 
sveikinamės ir skirstomės kas 
sau, tik mariampoliečiai liekasi 
krūvoje, nes jų traukinys dar 
už keliolikos valandų išeinąs.

Ekskursijos nauda be galo di
delė. Aušrininkai įgijo naujos 
dvasios, naujos energijos vieno
je šeimoje praleidę porą savai
čių išklausę keletos gabaus kal
bėtojo paskaitų ir prisižiūrėję į 
tikrai sveiką žemaičių ūpą. že
maičiams suruošę keletą vaka
rų, paskaitų ir mitingų daug 
nauja pasakė ir sustiprino jų ko
vą su reakcija. Ir iš šalies žiū
rintiems padarė nemažo įspū
džio savo demonstratyve eise
na bei revoliucinėmis dainomis. 
Prieš kokius nors rinkimus to
kia skaitlinga ir veikli ekskursi
ja gali milžinišką darbą atlikti, 
žodžiu ir darbu skatindama tam
siąją liaudį susiprasti.

Gi visą ekskursijos reikšmę 
gali tik joje dalyvavęs suprasti, 
nes aprašyti gana sunkoka tą 
ūpą, tą dvasios pakilimą, kuris 
atsirasdavo pažangiuose žemai
čiuose mums pasirodžius. Bai
giant vieną galima pasakyti — 
daugiau tokių ekskursijų.

(Galas)
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Chemijos Pagrindai
Iš tik ką pasakytų pastabų 

aišku, kad reakcijų vykimas dau
geliu atvejų yra girna painaus 
charakterio įvykiai.

Kas dėl elementų galimumo 
duoti daugiau ar mažiau įvairu
mo atsirandant, kad ir dvilypiam 
junginiui (t. y. sudedančiam iš 
dviejų elementų), tai čion paste
bėtina (tiesioginis ryšys su ato
mingumu (valentumu). Pavyz
džiui, vianvalenciai elementai 
chloras ir vandenilis duoda tik
tai vieną junginį HC1— chloro 
vandenilį, bet už tai daugeva- 
lenciai elementai, kaip, pavyz
džiui, azotas ir deguonis, arba 
manganas ir deguonie duoda visą 
eilę dvilypių junginių: NO2, NO, 
N2O3, MnO Mn02 ir t.t

Be to dar atsirandant jungi
niui iš elementų pastebėta dar 
vienas skirtumas viename ele
mentų individualiniam galimu
me. Vieni elementai duodami 
sudėtinių molekulių, eina į jas 
nedideliu savo atomų skaičiumi, 
kiti gi, ypačiai anglis gali duoti 
labai sudėtinių molekulių, ku
riose kartais būna dideli atomų 
skaičiai (net šimtas). Toksai 
palinkimas molekulėje rėpti ato
mus, duoti daugiaatomias mole
kules anglies junginiuose taip 
ryškiai išlenda aiškten, kad dėl 
patogumo chemija suskirstyta 
dviem dideliais skyriais: organi
nė chemija (visi tie junginiai ir 
procesai kur įeina anglis) ir 
minerale chemija (neorganinė 
chemija), kurios žiniai pavesta 
visi kiti likę nuo organines che- 
mjos junginiai.

Kadangi elementų skaičius yra 
gana žymus, tai visai bus teisė
tas klausimas: ar nežiūrint į 
tam tikras kiekvieno elemento 
individualias ypatybes nepaste
bima tarp jų šiokių tokių pana
šumų kad ir taip nedaugelio? Į 
tai galima pasakyti, kad chemi
kai jau senai pastebėjo keletą 
grupių savo ypatybėmis visai 
panašių elementų, analogų, pa
vyzdžiui, šarminių metalų grupė 
(natris, kalis ir kt.), halogenų

grupė (chloras, bromas ir kt. 
Bet visi tie pastebėjimai nebuvo 
subendrinti ir tiktai profesoriui 
Mendeliejevui pavyko nušviesti 
vienoje chemoje visas rinkinys 
tarp elementų esančių analogijų. 
Kiek žinia patiektoji prof. Men- 
deliejevo periodinė sistema ra
šydama elementus eilutėmis, su
lig atominių svorių kilimo eilės, 
gauna keletą stulpelių, kuriuose 
sužymėtieji elementai tarp savęs 
turi daug panašių ypatybių. 
Toks elementų suskirstymas ne 
tiktai nušvietė įvairius elementų 
panašumus ir skirtumus, bet da
vė prof. Mendeliejevui galimybės 
iš anksto pasakyti kai kurių, dar 
tais laikais nežinomų elementų 
ypatybės (visa tai puikiai išsi
pildė kai buvo atrasta Galis, ge- 
manis ir skandis). Ta pati pe
riodinės sistemos lentelė mums 
dar ir šiandien rodo, kad kol kas 
elementų sąrašas dar neužpildy
tas ir kad dar busimieji tyrinėji
mai dudfi mums dar keletą nau
jų elementarių medžiagų atsto- 

vų.
šiose eilutėse peržiūrėti kai 

kurie svarbiausi klausimai, lie- 
čantieji chemijos vykius tiktai iš 
medžiaginės pusės. Bet kiekvie
nu chemijos kitėjimu įvyksta ir 
medžiagos ypatybių kitėjimas, 
ir išskiriama arba paimama 
energijos šilumos, elektros ir 
šviesos formoje, šita kategorija 
privalo būti atskirų rašinių nag
rinėjama.—VI. A.

(Galas)

Sielvartas
‘ ‘ t-»

Kauno laikraštininkas (žmo
nai): “Aš sakau, kas bebus, l$as 
bebus? Juk tie provincijos laik
raščiai galutinai mus paės. Da
bar tik trupučiukas pinigų teten
ka prikišti. Kas bebus toliau?”...

Žmona': “Liaukis, Juozai; ne
jau jau įkyrėjo tau sostinės gy
venimas ! Ar nebus tik tavęs 
užžavėję tie provincininkai ? 
Džiaugtumės, kad tu jiems nesi 
lygus!
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Meilė iš pirmo žvilgsnio

Kartais 
nebotų, 

savimi di-

“Bet jus mane visai nepažįsta
te. Jūsų pasiūlymas yra įžei
džiantis. Jus matėte manę tįk 
kartą draugijoje, sužinojote, kas 
aš, ir sekamą dieną ateinate pra
šyti mano rankos. Mano tėvas 
skaitosi milionierius. 
aš noriu, kad to visai 
Tąsyk aš galėčiau
džiuotis ir ta pagarba, kuri yra 
man atiduodama.”

Jauna mergina nuleido akis, 
jausdama, kad pasakė ką tai ne
deramą. Bet žodžiai patys sa
vaime išsiveržė, nes nors tas pa
sikalbėjimas buvo ir visai neti
kėtas, tačiau, negalima pasaky
ti, kad jis jai butų buvęs nema
lonus.

“Jus sakote, kad aš jūsų neži
nau. Tiesa, aš vos atsiminiau 
jusli vardą. Vienok aš žinau jus 
geriau, negu bile vienas tų, ku
rie sukasi apie jus. Jus nenori
te tikėti. Aš atėjau įrodyti ta
tai. Tur būt, nežiūrint į jūsų 
gerą išauklėjimą, jums dar nie
kas nesakė, kad tarp išorinio ir 
vidujinio žmogaus, nėra jokio 
skirtumo. Jus gal pamanysite, 
kad aš daug apie save galvoju, 
jeigu aš pasakysiu, jog pirmą 
kartą sutikęs jus vakar, aš įspė
jau jūsų charakterį jūsų mintis, 
jūsų visą esybę, jūsų savi ilgu
mus meilėje, 
džiaugsmuose, 
ką per metų eiles bergždžiai ieš-

mano kalbą dėmesį. Niekas ge
riau jūsų to nesupras.-—Įsivaiz
duokite sau, kad tamsią naktį 
sakysime, lijant arba laike mig
los, priešais jus kas tai eina su
sivyniojęs į apsiautus, kuris vi
sai slepia jo kuho ; linijas, •— 
spręsti apie tą žmogų jus galite 
tik...”

“Iš .eisenos.!”*
“Visai teisingai;ilš kur jus tai 

žinote?” /, ■
•i h 7 1

“Aš netikiu tam. — Bet kaip 
ten nebūtų, nieko kito nebepa- 
silieka daryti.”

“Jus įtikėsite, kuomet aš jums 
paaiškinsiu, žmogaus eisena 
nėra tai pripuolamas dalykas. 
Ji aukštai yra surišta su jo kū
no sudėjimo ypatybėmis. Ačiū 
savingiems drabužiams, niekuo
met negalima padaryti teisingo 
sprendimo apie moters kūną, kol 
ji nesijudina, bet kaip tik ji pa
daro du, tris žingsnius, kaip tuoj 
bus galima pastebėti visos pro
porcijos ir konturos. Vienok 
grįžkime prie pirmojo klausimo. 
Eisena turi savo ritmą,'kurį 
sunkiai žodžiais išaiškinti, bet 
'kuri galima jausti. Turint paty
rimo sulig to ritmo lengva visą 
kūną įsivaizduoti. Jus tikrai pa
sakysite, ar tai figūra renesan
so arba rokoko, klasiška arba 
fin de siecle figūra. Priegtamkentėjimuose ir

aš atspėjau tai labai svarbu, kad judėjimo lini
ką per metų eiies bergždžiai ieš- ja eitų tiesiai nuo galvos iki 
kau ir taip sunku vėi surasti. Da-’ kojų Jeigu ji persilaužia, tad to- 
bar jus suprasite, kodėl aš ilgai; kiame atvejyje jus turite reika- 
negalvojau. Aš bučiau apie tai lą su nepatvaria esybe, kuriai 
kalbėjęs vakar, jeigu jus nebu-’ trūksta ištvermės. Apie lai ga- 
tute kartu su savo motina iš sa- lite spręsti iš susiraukšlėjusio 
lės išėję”. , »j apsiauto. — Padarę tam tik-

“Jeigu bėgiu trijų valandų jus j ras išvadas apie asmens kūno su- 
spėjote viską apie mane 
ti, tai jums bus nuobodu 
nim gyventi“.

“Tą žingsni aš darau
t ikslu .kad nuo nuobodumo išsi- ki jos burna ir nosis 
gelbėti

sužino-■ dėjimą, bandykite įsivaizduoti 
su ma- sau jo veido išraišką, vyriausiai 

burnos ir nosies formą. Iš mo
no tuo terš eisenos galima sužinoti, ko- 

Fąsyk jus
Aš noriu visai ko kito.; tikrai žinosite ar ji jus supras 
paaiškinsiu: kaimietis;ir mylės, kuomet pažins jus, o 

ženijasi, kad turėjus žmonos as-'taipgi ar jus ją mylėsite, ar ne. 
menyje darbininkę, kuri jam yra į—Iš tų davinių jus negalite su
sieki toki vertenybė. Neturintis’ žinoti, ar priešais jus eina ku

nigaikštienė ar ubagė, virėja arnieko veikti mano surasiąs žmo-
‘ ; t

noje vaista nuobodumo pašalini- milionierė, bet jus sužinote tos 
mui. Gud’ uolis nori, kad žmona 
“jį suprastų”, tegul ji bund bu
ka ir neišsilavinusi, jam svar
biausias dalykas, kad ji “supras
tų” jį asmeniniai. Jis ieško žmo
noje visai aiškios vertinybės — 
savo asmenybes išaugštinimo;
jinai privalo jį garbinti. Tai—■ 
antriniai egoistai.
ris žino, kas yra moteris ir kuo!

tas išsirenka sau
dalyką, kokį gyveni-, ris be rasės, kurios, kaip ir gy 
ukurti. Jis neieško-venime, mane visuomet prigau 

žmonos, kad ją savo asmenybei dinėja, nuo kurių už visas mei 
pavergti, jis ieško moters, kuri lės kančias nesusilauksi jokio dė 
pati yra asmenybė, kuri pasižy-l kingumo; tokiuose atsitikimuo- 
mi plačiomis1 pažvalgomis, nępri- 
gulmingumu, dvasios 
lingu užsimojimu,

moters prigimti, kaip išorinę, 
taip ir vidujinę, jus žinosite ar 
tai gabi ir nepriklausoma esybė, 
ar tik apribota iv ubagiška na
tūra. Ir kuomet jus pagreitinsi
te savo žingsnius ii

gražiausį

ar aš teisingai jus suprantu. 
Kaip ten nebūtų, bet man kiek
vienas jūsų žodis patvirtino tai, 
ką aš įspėjau jūsų dieviškame 
paveiksle ir išdidžiame jūsų ju
dėjimų ritme.” (

“Taip, taip, bet meilė yra ak- 
,|a"- ’• A-.,'

“Meilė apakina, bet ką? —- Vy
rą, kuris gyveno suvaikytose są
lygose,' kuris nežino nė gyveni
mo nė žmonių ir, manydamas, 
kad daro liuosą pasirinkimą, tik
renybėje pasiduoda tik gyvuliš
kam istirtktui. — Jeigu kas mu
sų įsimyli, jis žino, ko jis nori. 
Tamejjųą galite būti įsitikinę, 
kaip aš esu įsitikinęs tame, jog 
jus nepriklausote,s • aprubežiuo- 
toms moterims,, kurioms neduo
da ramybės vyro praeitis. Jums 
bus nemalonu, jeigu jūsų vyras 
negalės įvertinti jūsų verteny- 
bių palyginus su vertenybėmis 
kitų moterų, kurias jis pažino

seniau. Aš visuomet mylėjau 
tik jus vieną dar pirm pažinimo 
jūsų; ar ne stebėtina, kad man 
jau trys dešimts šeši metai, o aš 
nė kartą nebuvau vedęs. Nedau
gelis jūsų pažįstamų gali ta pir
menybe pasigirti. 0 dabar pa
velykite išdėstyti paskutinį įro
dymą to, kaip aš jus įvertinu ir 
kaip aš jus atspėjau: jus —drą
si, pasiryžusi mergina; jūsų 
akys liudija apie tai. Jus nė- 
minutei nesvyruosite savo įsiti
kinimus ginti. Jus mylite rizi
kuoti gyvenimu. Jums nėra ži
nomas baimingas laukimas, svy
ravimas, prašymas kitų pagal
bos ir patarimo...”

Elė atėmė nuo veido ranką, 
atsikėlė, apkabino kaklą savo 
.svečių', kuris irgi buvo atsikėlęs, 
ir pabučiavo jį,
• Gyvenimo lošimas buvo lai
mėtas.

NUTEIST
nuotikių slapto mokymo 

(Varšuvoje)

Ruimingiausia buvo salė iš di
džių namų. Bažnytinio beveik 
aukštumo, davė jai išvaizdą im
ponuojančią, daug malonumo 
suteikė puikus kalnai ir užtiesu- 
las ilgo stalo už kurio susėdo 
teisėjai. Minia žmonių įvairių 
luomų pripildė eiles suolų, pri-' 
statytus prie įėjimo. Prieš prie
šinėse sienose sutalpinti keturi 
dideli langai, metė vienokius 
baltus šešėlius ir liūdną ant 
aukštų, baltų ir vienodų sienų, 
ant rimtų išvaizdų teisėjų ir 
užimtos pusės salės margumo 
balsiai kalbančios minios, čia ir 
kitur aštros spalvos gėlės supėsi 
ant moterų galvų, suskambėjo 
ir aidas atsimušė augštai, gar
siai ištarto išsireiškimo. Teisėjo 
vežėjas liepė nurimti pasidarė 
didele tyla, kurios viduje pasi
girdo balsas teismo pirmininko.

Byla Joanas Lipskos, už 
kymą mokyklos be valdžios 
dimo... • Z*1' 1 r J

Tie žodžiai grąžino Joanai
monę, atsistojo ir keliems klau
simams pirmininko atsakė ty
liai, bet aiškiai. Pę to atsisėdo 
vėl. Rausvumo dėmės pranyko 
nuo jos veido, pasirodė papras
tas išblyškimas. Išsyk buvo

praėję pro' matyti, kad apima ją mintys to- 
šah’. pažvelgsite j patį veidą, tai’kios atkaklios ir neatstumiamos, 
didžiumoje atvejų jus pamatysi-

— Tas gi, ku- te, kad jus...” 
Klystate!”

lai- 
lei-

sa- 4.

kad at.kreipė žiūra ir Klausę nuo 
tęsiančios prieš ją 
Plačiai atmerktose

arti scenos, 
akyse nusi- 
akis j prieš 
papuošalus;

judėjimus,

E. Ožeškienė.

išgirsti tik šie išsireiškimai: 
sūnūs dviejų metų, tėvas gir
tuoklis, krautuvė šiam pačiam 
name, mokslas gera panelė...

Atstatyta ją greitai. Jos vie
tą užėmė mūrininkas...

Tas kalbėjo, už save ir prieš 
stovinčią, daug greitai ir taip 
garsiai, kad keletą sykių, paste
bėta jam, kad balsą nužemintų, 
kam tuo kartu buvo paklusnus, 
bet ranka raumeninga iY stipra 
tampydamas žalvarinį laikrodė*- 
lio gramlinėlį, arba ant galVoš 
šiaušdamas kietų ir juodų plau
kų tankumą, vėl įsikarščiuoda
mas ir garsiau nei kaip reikėjo 
išrodinėjo, kad už mokymą savo 
dukters mokėjo poniai bulvėmis 
ir viraliniais vaisiais, tai jam tas 
labai apėjo, kad duktė nors ką 
mokėtų. Siusti ją už algą per 
brangu jam buvo. Ką turėjo 
daugiau daryti? Ir ką tokio jis 
padarė? Arba ta panelė, ką ji to
kio padarė?... Po uždavimo. šių 
klausimu atstatė rankas tokiu 
gestu ir taip išvertė ąkis, tary
tum prieš jį visas pasaulis ver
tėsi kojomis į viršų, o jis nieko 
negalėjo suprasti, delko su juom

so aš k negreičiausiai bandau vi- 
grože, ga-jsą reikalą likviduoti. Koks 
kuri stato; žmogaus nebūtų tikslas, jis pri-. 

gyvenimui didelius reikalavimus; valo nuo tokių moterų laikytis 
ir moka jausti, — vienu žodžiu, kuotoliausia, nes su jomis jis 
moterį, kuri mokės būti laimin- nelaimes neišvengs, žvaigždės 
ga. Tokiame atvejyje vyro lai-į neapgaudinėja mus- Jeigu jos ir 
mč yra užtikrinta. — Daugelis i apgaudinėja, tai tik ten, kur 
žmonių skundžiasi, kad jų daliai i dangaus nėra, kur viešpatauja 
neišpuola plačios, galingos ir! tamsuma, žmonėms, kurie turi 
viską apimančios laimės ir neži-įiasę, charakteringa yra tai, kad 
no, kad jie patys yra tokios men
kos dvasios, jog. neįr susilauki 
laimės jie nemoka ją tinkamai i vieno tik rankos 
pajausti. “ ......... *
duoda pirmenybę negražiai mo-; pasakyti, ką jus jaučiate, 
tenai. .Tai nėra klaida arba ne
žinojimas: juos gražios moterys 
erzina. Ar jus galite gerbti vy
rą su menkais reikalavimais?— 
Pagalvokite, ar galite jus mylė- 
tiįvyrą, .kiuris nesirūpina, savo 
diįasnfcįį' gyvenimu?” . / . * 

į/Bet iš kur iųs/žinofę,/kad aš 
pati žy m įu vi sonlis? iorii i s •' au kš to
mis ypatybėmis, apie kurias jus 
kalbėjote?” , .

“Aš paaiškinsiu jums, , jeigu 
nųs atkreipsite nors minutei į

Kad aš klydau užtikęs mote- stebėjimas. ^Pakėlė 
. stovinčios sienos 
, kartais galva darė 
, tarytum viduje koks keistas ne

paprastas jausmas kovojo ir ne
galėjo suprasti, kokias. Ištikro 
sunku buvo pasakyti ar kreips 
kokią domę į išpažinimą liūdi-!

• ninku. O jie buvo garsus ir tę
sėsi ilgai.

Riebi ir žila Rožnauska seno
viniu nuometu ir plačia raudona 
gėle prie skrybėles, skepetaite 
šluostydama iškaitusi dkielį ir 
malonų veidą po kelis sykius 
kartojo prisipažinimą, kad ji 
tam visam yra kalta. Sąžinė 
jai kitaip sakyti negali. Priesai
ką davė, kad sakys teisybę ir 
teisybę sakė.. Ji .pirma prie to 
prikalbėjo Lipską. Mergaitė yra 
biedna našlaitė, .reikalavo už
darbio,* aš tuviu .savo anūkėlius. 
Jei žinojus bučia, kad tame kas 
blogo, ištiktų j ų# bučia neprikal
bėjus, bet Kristum prisiekiu, 
kad ne į galvą neatėjo, kad prie 
blogo prikalbinėjau, žilus turiu 
plaukus,' gyvenimą ? praleidau f 
Šiam sviete,1:visi‘ tegul paliudija, į 
<ad aš ka .nors kada bučia prie v ■ * j I
neištikimybės prikalbinėjus. 
Pravirko garsiai, dar sykį kar

tojo, kad prikalbėjo... prašė... I

! jų siela ir kūnas, j 11 jausmai ir 
■daiktai!; iš 
pajudinimo,

Yra vyrų, kurie ati-Į (kaip, pavyzdžiui, jūsų) galima 
Tie 

; žmonės sutverti pagal vieną idė
ją, jie yra pilnoje žodžio pras
mėje meno kuriniai. Aš įsimy
lėčiau į jus vien tik iš jūsų ran
kos ar kojos pajudinimo, arba 
pamatęs j ūsų raštą, o itųojlabiaji 
turėdamas galimybės stebėti’jus

♦ ‘ ’• i/ I

visą vakarai Vakar aš mačiau 
jus draugijoje mažiaus?* dviejų 
dešimti) žmonių. Aš stebėjau 
visus, ir jeigu norite,, galiu pa
sakyti, ką j.ųs apie kiekvieną Bet duota jai ženklas, kad nutil- 
manote. Tąsyk jus pamatysite, tų. Ji atsisėdo...

Draugė savininkės valkelių 
(ką lygina baltinius), turinti du 
nameliu, maža, sausa, moteriš
kė blizgančiu kašmiriniu sijonu, 
mandagiais apsiėjimais, tyliu 
balsu, bet klaidinga šypsena 
liudija, kad knygos kurios Cor- 
pus delicti (išrodymas kaltės) 
guli prieš teismo akis, ištikrųjų 
pirko ir dovanojo Lipskai, kuli 
jai sūnų į-trečią klasę ruošę,. kad 
nebūtų visiškai mažas priimtų 
gal į ketvirtą klasę. Mokė labai 
sąžinė, labai sąžinė... taip sąži
nė, kad jautė pareigą užmokes- 
nį jai padidinti. Jei butų žino
jus, kad tame kas blogo, butų 
ištikro to neveikus, bet garbės 
žodį duodu, kad nežinojau. Kas 
tai?! Kas turi sūnų, tas jo ap
švietimu turi rūpintis, ot pašo
nėje privatinė mokytoja ištiki
ma, sąžininga ir pigesnė už ki
tas, nes neturtinga našlaitė... 
Čia išdėstė prieš teismą iškil
mingu pagerbimu, malonia šyp
sena, bet truputį drebančiomis 
lupomis ir antakiais, šalę Rož- 
nauskos atsisėdo.

Nuo paklausimų iš eiles skal
bėjos, pačios girtuoklio šaltkal
vio, mažiausia 
moteriškė, aukšta 
skersai ir išilgai apimtu skaus
mų ir kentėjimų, storu trumpu 
sijonu ir didele jįkepeta apsiri- 
šus galvą, taip buvo susijudi
nus, kad apart kelių neaiškių,

atsigrįžo į Joaną apreikšdamas, 
kad turi teisę ištarti toje byloje 
paskutinį žodį ir paklausdamas’, 
ką ji 'Savo apgynimui pasakyti 
galėtų ir norėtų?

Ant aukšto atsiremiamo suo
lo, iš apkaltintų, pasikėlė maža, 
geltonplaukė, juodai apsitaisiusi 
mergaite. Antakius turėjn nu
leistus, išvaizdą ramią ir balsą 
truputį drebaĮitį. « r

—Mokiau vaikus, maniau, kadi 
dariau gerai. „

. , t

Akies mirktelėjimu veide;jųs 
pasirodė staigi permaina. Tary
tum užvirė jųje įtaigus/koks 
jausmas, pakėlė galvą, akysiu- 
žybėjo, lupos drebėjo, pataisyda
ma paskutinį savo/; sakinį gar
siai aiškiai ištarė: ?

—Ir dabar manau, kad gerai 
dariau.

Visiškai buvo kalta. Dalykas 
keistas vienok, delko pirminin
kas neatsistojo išsyk, kad eiti 
su draugais į tarybos rūmą, bet 
kelias minutes sėdėjo pakėlęs 
galvą ir kaip į vaivorykštę žiu
rėjo į apkaltintąją sit jtokiu 

j išsireiškimu akyse? To> iš prie- 
taip nutinka? Po šito murinin- žasties tolumo, ’niękąš |s minios 
ko pripažino ir liudijo: kepėjas 
namo sargas, koks tai vežėjas ir 
kokia tai našlė po valdininkui, 
pagaliau tas ilgiausiai kuris su
prato pradžią, kad viršutiniam 
namo gyvenime tilpo krautuvė, 
būrelis mažų vaikų, mokino tą, 
kad bitė turi keturis sparnelius, 
šešios kojelės, du ragučiu ir gė- 
luonį, kad keturi atimti iš de
šimties lygu šešiems, kad nerei
kia daryti kitam, kas mums ne
miela ir t.t. mokino tą tvirtai 
prigimtoje kalboje!..
v Valandėlėje tylos, kuri už
viešpatavo, kada nutilo paskuti
nio liudininko balsas, žiūra Joa
nos pamaži nusileido iš viršaus 
ant minios užpildžiusios pusę sa
lės. Visi sėdėjo suoluose, ištiki
mi tyliai sekė eigą bylos. Mar
goje ir nejudamoje tą valandą 
masėje (minioje) skyrėsi vienas 
žmogus, kuris stovėjo. Kad galė
tų visa geriau matyti atsistojo 
už suolų ant kokios tai pakilu
sios aukštumėlės , taip pečiais 

vįprie sienos prisispaudęs išrodė, 
lyg butų jie jam priaugę prie 
sienos. Joana, akis įsmeigė į jo 
veidą ir pripildė budo tvirtumu.

Buvo Ui’ jes brolis, liet kitaip

pastebėti negalėjo. Žiurėjo ant 
jos ir jo draugų, iš kurių vienas 
skruostus sutraukė tvirtai. Tę
sėsi tas labai trumpai, po to at
sistojo ir nuėjo. Negrįžo ilgai. 
Byla buvo paprasta iv neaiški. 
Delko taryba užtruko taip ilgai ?

Iškilmingu balsu vežėjas pra
nešė, kad teisėjai grįžta į salę.

Panašiai į medžių šlamėjimą 
visi atsistojo. Už stalo, užties
to gelumbe, pirmininkas stojosi 
su bendradarbiais ir pradėjo 
skaityti nutarimą. Pastebėta, 
kad skaitė tyliai, ne tas kuris 
pirmiau pareiškė.

Joana Lipska nuteista dviem 
šimtais rublių bausmės pinigais, 
o neišmokėjus trys mėnesiai ka- 
ėjime.

liesa, veidu isrodė, nei kaip paprastai! Ban-
kos liesos ištrintose rankovėse, 
sukryžiavo ir tvirtai prispaudė 
prie krutinės: ant baltų kaip 
popiera .jo veidų išmušė raudo
nos dėmės ir išsiplėtę ligi kraš-

vos girdimų žodžiu nieko ištar- tui tamsių akinių. Dūsavo greit 
ti negalėjo. Pečiai jos drebėjo jv fupas turėjo atdaras. Įtemp- 
po didele skepeta, iš akių išėstų domė klausė trumpo, bet 
garais ir durnais, ašaros, kaip1 energingo apkaltinimo, kurį ap- 
žirniai, puolė ant storų apdegin-! garsino prokuratorius ir įmaišy
tų ir sunertų prie krutinės ran- tos kokios tai apsaugos advoka- 
kų. Iš visos kalbos galima buvo to. Po to, teisino pirmininką;

Greitam Pardavimui
Nauja muro raudelių plytų aplinkui su dokauku stogu puiki 

u

AUKŠTOS RŲŠJES 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 showcr nąąudynė, ^2'pėdos ilgio gyvenimo
seklyčia str atdara ugniaviete,-.visos grindis parinkto kietmedžio, langai 

/•ir duris turi oro ’liemavones'(metai \Veatlier proof stiips) tokius pat 
kaip ir Drake Hotel vartoja, ARGO heatjng system* a tetom utis kas hoi-. 
leris-su automatišku kontroliavimu šilto vandenio ir gąrbage deginimo 
staęija iš kuknios j boilerj, taipogi muro garadžius su dokauku stogu.

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

. Delei platesnių informacijų kreipkitės prie
JOHN J. I.IPSKI •& CO„,

4650 So. Weste.il Avė. 1

’v •£
įl —jį

/Posėdis teismo baigtas; publi
kų išplaukia iš salės, čia ir kitur 
pagelbininkai tarp savęs kugž- 
diasi, kad mergaite yra laiminga, 
lies maža kaina sayo kaltę atpir
kę Vertė P. Vaitulionis.

•j Ūkininkas, eidamas pro Palo- 
ciaus namus su degutine ir pa
žvelgęs į iškabą drąsiai drožia 
magazinan: “Prašau duoti de
gti to.”
V Pardavėjas: “Eik tu durnes, 
čia galanterijes prekės; kad ne- 
-.šttpranti, pažiūrėk į iškabės.”

Ukiriiiikas: “Taigi aš ir žiuriu 
į iškabą — kac ter “pamaliavo- 
ta” degutas.“

f— -

NEW YORK 
HAMBURGS

^2 J eini <Se^r/ce 4^ ^4

HAMBURG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į visas 

dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę 

musų laivais dę luxe 
“Resolute”, “fteliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurio veža I, II ir III klesa _ 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Clcvcland”/ 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp StM 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento. |

su

pa-

TRYS DIENOS LAIKAI.

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

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

TODĖL. KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt! «
1) — Salų ta ra* priduoda apetitą;
2) — -Salų tara* vidurius išvalo; l

— Sa luta ras pataiso sveikatą. ;
Tik vienas doleris ir kvoleris betikai.

Klauskite aptiekose arba prie

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

l

Weste.il
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įminėjo žemes diibimu ir gyvu- ko gauti geležį iš rudžių ir kaltiBIOLOGIJA
M. Stankevičius* B i o-, taip svyruoja net vienos 

1 o gijos vadovėlis. V i 1- 
n i u s, “R u c h” spaustuvė, 
1 9 2 4.

Pastaruoju laiku ir lietuvių 
kalba tapo išleista nemažai mo
kslo knygų. Tiesa, tai tik pirmi 
bandymai, ir kaipo tokie, turi 
nemažai trukumų. Palyginus 
su kitų tautų mokslo knygomis, 
mūsiškes atrodo labai biednos, 
menkutės. Bet Rymas ne į vie
ną dieną buvo pastatytas. Neiš
mintinga juk butų reikalauti iš 
lietuvių to, kas kitoms tautoms 
ėmė šimtmečius padaryti.. Sma
gu jau ir tai, kad šiuo tarpu mes 
turime nemažai mokslo knygų, 
iš kurių kiekvienas žmogus, kū
nam tik rupi šviestis, gali įsi
gyti daug naudingų žinių.

Prieš kiek laiko Vilniuje pasi
rodė M. Stankevičiaus Biologijos 
vadovėlis. Tai nelabai didelė 
knyga (turi 164 pusi.), tačiau 
autorius sugebėjo nepaprastai 
daug dalykų joje pasakyti. Kny
gos pradžioje apibrėžiama gyvy
bės sąvoka, aiškinama, kas tai
yra biologijos mokslas ir atpasa- ,r 
kojama trumpa to mokslo plėto- 
ties istorija. Paskui autorius 
aprašo vienaląsčius, gyvūnus ir 
laipsniškai prieina prie žmo
gaus. Kad skaitytojai įgautų 
geresni supratimą apie knygą ir 
galėtų jų tinkamai įvertinti, asi 
paduodu skyrių ištisai:

PAVIRŠINIAI ŽMOGAUS 
KŪNO ŽENKLAI

1. Kimo sudėties skirtumai
Ūgis i r s a n t y k i a i t a r p 

n a r i ų didu m o. Vienos ku
rios nors tautos žmones toli gra
žu esti ne vienodo ūgio. Viduti
nis įvairių tautų ūgis svyruoja 
tarp 1.35 ir 1.9 metro. Negrai, 
patagonai, taip pat šiaurės Eu
ropos gyventojai skaitoma aukš
tais (paprastai aukštesni 1.7 
metro), o japonai ir vakarų Si
biro tautos mažais (mažiau 1.6 
m.). Kitos tąutos vidutinio 
ūgio.

Be to, kai kurie pasižymi ypa
tingai mažu ugiu, pavyzdžiui: 
laplandai 152 cm., bušmėnai,

—--- — ...—rasės
ribose, kad naudotis ją klasifi
kacijai jokiu 
ma. Todėl 
yra atmestas 
suskirstymais 
piečių), • raudonąją (amerikė- 
nų), geltonąją ^mongolų) ir 
juodąją (negrų) rases.

Plaukai taip pat neduoda tik
rų ženklų rasėms . suskirstyti. 
Vokiečių rasės plaukai papras
tai tiesus, o kai kurių pietinės 
Europos tautų —galuose susuk
ti (vilnėti). Visiškai tiesus 
plaukai indiečių ir mongolų. Di
džiumos Afrikos gyventojų 
plaukai susukti spirališkai (gar
biniuoti). Tie garbiniuoti plau
kai išskirstyti galvoje lygiai 
(negrų) arba auga mažais susi
raičiusiais pluošteliais, tarp ku
rių palieka tušti tarpai (hoten- 
totai, bušmėnai, papuasai). 
Triutų su garbiniuotais plaukais 
plaukai trumpi, barzda maža ar
ba ir visai jis nėra; tautų su 
tiėsiais plaukai i < ii. :i ir barzda 
didelė. » ’

• ’ / h ' ' J • r ?r’» ’ * •
įvairi plaukų spalva (pareina 

nuo pigmento. TainsiaodėS ra
sės pasižymi ir tamsesniais 
plaukais; šviesius plaukus turi 
šiaurės tautos. Senatvėje pig
mentas išnykstą į plaukus įoiria 
oro ir jie daros žiii.

Be* to, kaip rases 
vartojama dar akių 
spalva, 
tamsiai*.; pitukais akys būna 
juodos rudos, o šviesia
plaukių ras 7 — mėlynos arba 
pilnos.

Kiaušo f o r m a. Kiaušo 
formai priduoda daug reikšmės 
žmonių rases skirstant.

Kiaušo didumas ir jo vidaus 
turis žymiai svyruoja. Kiaušo 
turis svyruoja tarp 1,100 ir 2,- 
200 kub. Im. Be to, vyrų kiau
šas vidutiniškai yra didesnis, 
negu moterų kiaušas. Smagenų 
didumas ir svoris pareina nuo 
kiaušo ruimipgumo. Vidutinis 

svoris iy- 
1,230

budu yra negali-* 
mokslu jam senai 
senasis Linėjaus 
į baltąją( jeuro-

ženklai 
forma ir 

Tamsiaodžių žmonių su 
pi tu k ars 

rudos,

Ceilono vedai ir visa eilė Afrikos
kailiukų tautų, pavyzdžiui akai,
kurie gyvena ties Nilo įtaka
(137.._bt0 cr?./

a ii kad? yasiebinia žynius
ilgio nukFypimai i vieną arba ki-i
tą pusę. Taip antai, žinoma yra
kailiukų 57 cm. ir milžinų lijd
2.75 m. Bet daugelis panašių nu-,
krypimų buvo ligų iššaukti.

brangiausių priešistorinio žmo
gaus likučių- Jau tuo laiku 
žmogus pradėjo priprasti gyven
ti vietoje; tai rodo* ta aplinky
be, kad jis ėmė puošti savo na
mų sienas įvairiais piešiniais- 
Noys tie piešiniai primityvus, 
vis dėlto juose matyt tų laikų 
žmogaus gabumai.

Tokiu budu jau senajame ak
mens amžiuje (paleolitiniame) 
žmogus padarė aiškios pažangos 
savo kultūriniame lavinimąsi; 
dąr aiškiau toji pažanga pasirei
škia naujajame a k- 
m e n s amžiuje (neoliti- 
niame).

Naujasis akmens amžius
-Iš šito periodo žmogaus liku

čiai yra ganą gausus. Juos ran
dame jau ne betvarkingai išmė
tytas, bet įvairios fonuos kars
tuose. Kaulai panašus į šios ga
dynės žmogaus kaulus. Tiktai 
sulig įvairios formos kiaušų ga
lime spręsti, kad senieji Euro
poj? gyventojai skyrėsį, nuo vė
lesniųjų.

Į r a n k i a i jau žymiai gere-, 
sni, negu pirmajame akmens 
amžiuje. Jie padaryti iš akt 
mens, bet apdirbti daug rūpes
tingiau — aptekinti ir nupoliį- 
ruoti. Pirmiau akmenis, kurtę 
atstojo plaktuką, pririšdavo 
prie medinės rankenėlės; daba^ 
jau akmenyje padaryta skylė. 
Tas darbas, žinoma, Jjuvo gana 
sunkus, bet užtat naujasis plak
tukas buvo žymiai geresnis už 
senęjį. Be akmens, kaipo me
džiaga įvairiems dirbiniam^, po 
senovei buvo vartojama ragas, 
kaulas ir beabejojimo taip pat 
medis, norint iš medžio užsiliko 
maža daiktų.

Tuo pačiu laiku žmogus pra-j 
dėjo gamintis indus iš molio ir 
smėlio. Išsyk jie buvo labai pa
prasti, bet greit jų forma daros 
daug gražesnė- Atsiranda puo
dukai su dangteliais ir rankenė
lėmis; juose pastebimi įvairus 
papuošimai, įspausti pirštų ga
lais arba lygiagretės linijos. 
Taip rados pirmieji dailės kuri
niai. Prie to priklauso taip pat 
visokie papuošalai iš molinių 
karielių arba žvėrių dantų ir 
nagų, žmogus pradėjo vyti vir
ves ir sįulus iš augalų pluošto ir 
gaminti paprastus audeklus.

Be to, pradeda jau statytis 
ypatingas triobas,’ kas taip pat 
rodo, kad tų ląjkų žmogus jau 
pratinosi gyventi vienoje vieto
je.

Apie tai liudija ir naminių gy
vulių, laikymas (dviejų rusių ra
guočių ir kiaulių, ožkų, šunų). 
Matyti, tų laikų žmogus neužsi-

pą, taip kad visi abejojimai apie 
žmogaus gyvenimą ledynų perio
de turėjo išnykti. Toji priešis
torinė rasė tapo pavadinta H o- 
m o p r i m i g e n i u s.

Pietinėje Prancūzijoje buvo 
'rasta kiaušų tipas iš ledynų pe
riodo (Grimaldi tipas). Be to, 
tarp šitų kiaušų surado dolicho 
ir brachicefalų; iš to mes galime 
spręsti, kad ledynų periode Eu
ropą buvo apgyvenusios įvairios 
žmonių rasės. >

Įrankiai ir dailės k u- 
riniai. Iš ledynų periodo užsi
liko daugybė įvairių įrankių, 
pagamintų priešistorinio žmo
gaus iš akmens, medžio, kaulo 
ir rago. Patys paprasčiausi į- 
rankiai “akmeninio” amžiaus 
pagaminti iš titnago. , Plonos 
titnago šukutės su aštriais kraš
tais buvo vartojamos vietoj pei
lio, stambesnėsčs — gramdyti 
mėsai nuo žvėrių kailių; kiti ga
balai buvo apdirbti taip, kad ga
vus kirvis, strėles smailagalis ir 
t.t. Iš užmuštų gyvulių kaulų ir 
ragų buvo daromi grąžtai, ada
tos, kardai ir t.t. Gale šito ak
mens amžiaus žmogus jau pra
deda puošti savo įrankius išsyk 
tiesiomis ir kreivomis linijomis, 
paskui gyvulių paveikslai^, ku
riuos jis medžioja.

Kaip gyveno akmens 
a m ž ia u s ž m o gus? Mes jau 
žinome, kad tretinėje eroje 
(prieš lędynų periodą) Europo
je buvo šiltas beveik tropikų 
klimatas. Todėl Europoje tada 
gyveno: dramblys, raganosis, 
hipopotamas, hiema, liūtas ir kt. 
gyvuliai. Be to, galima buvo su
sitikti ir šių laikų gyvulius, kaip 
antai: elnius, briedžius, žiobrį, 
šerną, arklį, verbą, vilką, lapę, 
mešką. Paskui klimatas pakito, 
ir prasidėjo ledynų periodas. Jo 
pradžioje išnyko hipopotamas ir 
viena dramblių rųšis (Elephas 
antiųuus). To paties likimo su
silaukė ir ‘milžiniškas - žvė
ris (Maęhairodus), tuo tar
pu kaip hienos ir liūtai 
persikėlė labiau į pietus. Tiktai 
mamontas (Elephas primige- 
nius), švelniaplaukis raganosis 
(Phinoceros tichorhinus) ir ki-į 
tas raganosis (Rh. Mercki) ga
lėjo pakęsti šaltį. Po pirmųjų 
ledų prasidėjo tarpinis periodas, 
su Š Itcsniu ir sausesnių klim i- 
tu. Tud laiku mamontas pasitai
kydavo gana dažnai iv buvo la
bai praplitęs ačiū tai aplinky
bei, kad Europ/i Azija ir Ame
rika buvo sujungtos į vieną že
myną šiai erai priklauso se
niausia žmogaus, guštele. u re 

’ kurią mums tėko sužinoti, los 
kvalv uoso 

kas sudaro (netoli (Veimaro). Iš akmenų čia 
(500 kub. buvo pastatytas kaip ir krosnys, 

gadynės žmogaus ant kurių kepė gyvulių mėsa.
ginklai

hnmkavimu, neatsisakydamas, 
žinoma, nuo medžioklės ir žuvų 
gaudymo, žuvis gaudydavo meš
kerėmis ne tik nuo kranto, bet 
ir iš luotelių, kuriuos darydavos 
iš stofų medžių, išdegindami ir 
atatinkamai apdirbdami.

Iš kultūrinių augalų sėjo 
kviečius, miežius, linus. Grudus 
malė ant plokščių akmenų. Iš 
stambių-miltų virdavos košę ir 
kepdavos duoną. Rubus gami
nes iš žvėrių kailių ir iš lininio 
audeklo.

.jų.
\ šis sunkus mokslas taip pat 
atėjo į Europą iš rytų, — išsyk 
ir Graikiją, o iš ten pamažu pra
siplatino į vakarus ir į šiaurę.

Į l

Tokių žinių vadovėlyje sutei
kiama iš antropologijos srities. 
Vadovėlio kalba labai lengva ir 
gan sklandi. Tiesa, kur ne kur 
pasitaiko naujai nukaltų žodžių, 
be kurių pilnai butų buvę gali
ma apseiti (pav-, ameba varlina
ma kaituliu). Bet tai tik maž-

2. žmonių rases
Viršuj išvardytieji skirtumai 

žmonių kūno sudėjimo tarnauja 
suskirstymai žmonių į rases. Ta
čiau ligi šiolei dar nėra, bendrai 
priimtos žmonių klasifikacijos.

Sulig plaukų galima skirti 
žmones į rangytaplaukius ir tie- 
siaplaukius; pirmieji, savo ke
liu, skiriasi į pluoštaplaukius ir 
vilnaplaukius, o paskutinieji į 
tiesiaplaukius. Vadinasi, gauna
me šitokią lentelę:

1. Rangytaplaukiai:
a) hotentotai, papuasai.
b) Afrikds negrai, kafai.

2. Tiėsiaplaukiai: 
‘ ! a) australai, arktinės tau

tos, amerikiečiai, mubajai, 
mongolai.
b) nubai, \ dravidai, Vidur
žemio juros rasė.

Visi rangytaplaukiai žmonės 
dolichosefalai su gulsčiais danti
mis ir gyvena Pietų pusrutuly
je. Be to, visos išvardytos žmo
nių rasės dalinasi dar į įvairias 
tautas, kurios skiriasi viena nuo 
kitos savo kalba. 
Viduržemio rasės 
baskai 
Prancūzija), kaukaziečiai, cha- 
mitai, beriberio tautos (maurai, 
aigiptiečiai), bedža (pav.,’ nubai, 
somaliai ir t.t.), semitai (žydai, 
arabai, syrąi iri t.t;.), indoger
manai (indai; persai, afgartai;— 
graikai, italai, keltai; — latviai.; 
slaviai, germanai)*,.,.

.*’■>* t 5.,."

Prie Viduramžio juros rases 
priklauso geriausiai’ džiovėjusios 
taip fiziniu; taip lyginai ir dva
sios atžvilgiu tautos, nes dauge
lis jų lošė ir tebelošia svarbią ro- 
ę pasaulio istorijoj. Jie prapla

tino savo kultūrą ir religiją vi
sam pasaulyje.

Priešistorinis žmogus
žmogus gyveno ant žemės 

daug anksčiau tų laikų, nuo ku
rių užsiliko padavimai ir istori
nės žinios. Mokslo tyrinėjimai 
verčia'manyti, kad žmogus bus 
atsiradęs ledų periodo metu, o 
daugelis mokslininkų skaito 
(atkurtuos randamus daiktus 
nuo tretinės eros prirodymais, 
kad žmogaus gyventa tais lai
kais. Mat, tretiniuose kloduose 
surasta vadinamųjų eolitų, sa- 
voti,kai apdirbtų akmenų, kurie 
matyti, bus tarnavę paprasčiau
siais įrankiais priešistoriniam 
žmogui. Labai įdomus skelėto 
likučiai, kuriuos surado Javoje 
tretiniuose kloduose 
gyvulių, likučiais.
kiaušo stogelį, du krūminiu dan
tis ir šlaunikaulį žmogiško pa
daro. Jo kiaušo turis buvo ly- likučius surado limo 
gus 900 kub. cm., 
vidurį tarp gorilos 
cm.) ir šios gadynes žmogaus ant kuriu kepė 
(1,200—1,600 kb. cm.). Kiaušo Nors tų laikų žmogaus 
forma dar priminė gyvulį, bot buvo laibai prasti, bet vis deito 
šlaunikaulio forma ir sudėtis 
aiškiai rodė, kad tas padaras 
stovėjo stačias, ir vaikščiojo vie
nomis kojomis. Tą padarą pa
vadino Pitheęanthropus erectus, 
tačiau jo skeleto likučių neuž
tenka, kad galima jis butų skai
tyti seniausios žmonių 
dalyviu.

Ledynų periodas
žmonių skelbtų likučių 

dynų periodo pirmiausia pavyko 
surasti 1859 m., kuomet Nean- 
dertalio urve ties Dueseldorfu 
buvo surastas kiaušo stogelis) iš 
kurdo galima buvo spręsti, kad 
kiaušo tūrio butą 1,200 k. cm. 
šis turis jihi artimas šios gady- 
nės; žmogaus kiaušo turtui. Ta
čiau Neandertalio kiaušas pasi
žymi išsikišusiais antakių lan
kais, gulsčia kakta ir nėra smak
ro apatiniame žande. Visa tai 
kartu su dideliais dantimis; su
teikia j anri ž vėliems;! išvaizdos, 
taip kad ilgai įto: kiaušo nenorė
jo pripažinti < už; žmogaus1 kįaitšą-' 
Tačiau, tolydžio žmogaus liku
čių iš lėdyuų periodo pradėjo 
rastis vis dažniau įvairiose vie
tose; jų tipas pasirodė esąs pa
našus į Neandertalio likučių tį

Taip, prie 
priklauso: 

(Ispanija ir iš dalies

Branzos amžius.
Šalyse, kur daug buvo vario, 

žmonės pradėjo vartoti jį kartu 
su akmeniu įvairiems išdirbi
niams. Varis lengviau buvo ap- 
dirbinėti, bet greit jį pakeitė 
bronza, vario ir alavo lydiniu, 
kuris lengviau tirpsta negu va
ris- . ’

Iš ginklų ir kitu bionzos am
žiaus įrankių dažniausiai randa
me ypatingus kirvius. Be to, 
darė, taip pat piautuvus, pei
lius, piuklus, kardus, šarvus ir 
t.t. Vis dažniau atsirąnda dai
lės dalykų, ypatingai įvairių pa
puošalų, kaip, antai: braslietai, 
špilkos K, k!t.
hžmogauš gyvenimas bronzos v. . y • •amžiuje mažai pakito. Namus 

stątės tokius pat; bet -kadangi 
’turėjo geresnius įrankius, tai 
triobos .buvo jau gražesnės ii? 
patogesnės. Numirėlius ne vi-; 
suomet laidojo akmeniniuose, 
karstuose, bet kai kada deginda- 
vo ir pelenus laikydavo molio ins 
duose.

Derlinguose Europos ir Tigro1 
kloniuose kultūra, be abejojimo, 
progresavo greičiau negu šiau
rėje ir iš ten pamažu plėtėsi į 
Europą.

Geležies amžius
Jau bronzos amžius siekia is4 

torines eras; sekantis amžius, 
t. y. geležies, kuris tebesitęsia 
ligi šiai dienai, beveik visas pri
klauso istorijai. Jau bronzos 
amžiuje buvo pradėję vartoti 
geležį, išsyk kaipo brangų pa
puošalą. Tolydžio žmonės išmo-^

možiai. Iš viso Biologijos vado
vėlis verta įsigyti kiekvienam, 
kuris nori suglaustoje forfhoje 
įgyti daug įdomių žinių. Vado- 

įvėlis, pirmoje vietoje, skiriama 
mokyklai. Tačiau jis taip popu- 
leriškai parašytas, jog jokio 
sunkumo nebus suprasti jo tu
rinį žmogui, kuris yra pratęs 
laikraščius- bęi knygas skaitytu

, A i k... ,, * » —K. A. ,č <:••■ ; 5.
---------- - ----- --------------------------—t—-------- ■ ......... .... .

—Jonai, ar tu žinai, kad žemę 
sukasi? \ ’J

—žinoma, kad žinau! Net mįįj 
čiau kelis sykius. ; M

—Argi?!! Kuomet? /
—Ugi kai pas Mailšą išgėriau* 

“baltakės”. <
' " ------------------— •

' • • 'V*' • f iPonas, šunimi vedinas įėję^ 
kirpyklon: “Prašau apkirpti šit- 
nį” .

Kirpikas,' purbdyda/nas kėdę 
prieš veidrodį: “Prašau sėsti”.

, _n . *■ .Ą. -A.,. ■■ ■ ■ ■ -

■•‘••f; J G •

c A"r‘" ..............  ""1Phonte Roulevard 7589

Dr. William Blanchard
/ 1545 W. 47th St.,
netoli Ashland Avė.

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-wonn), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus?
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.U .. .... ....•europiečio smagenų 
gus 1,370 gr. (moteries 
gr.), negro —1220 gr.

Daug reikšmės turi k i a u š o 
f o r m a. Jei žiūrėsime į kiau
šą iš-viršaus, tai jo kiaušiška 
Jcrma atrodys arba pailga, arba 
plati; todėl atskiria ilgus kiau
šus (dolichosefalai), trumpus 

kiaušus (brachicefalai) ir v i- 
Butinius kiaušus (mezoce- 
falai). Pirmųjų ilgumo ir ipkv 
tumo santykis lygus 100: 70— 
75, paskutinių—4100: 75—80;
trumpųjų —100: 80—85 ir dau
giau. Ilgi kiaušai esti beveik 
visų vokiečių, keltų, taip pat 

gi trumpi 
kiaušai slavių, mongolų ir mala
jų, taip pat didžiumos tyrolie- 
čių ir kt. Vidurinėje Europoje 
trumpakiaušiai (brachicefalai) 
pamažu išstūmė ilgakiaušes tau
tas, ačiū tautų kėlimaisi: gunų, 
turkų ir slavių.

Veido forma rodo taip pat 
kai kuriuos rasių skirtumus. Di
džiumos indo europiečių viršuti
nio ir apatinio žimdų dantys sto
vi vertikaliai; tokie kiaušai va
dinama ft i e si adančia i s. 
Didžiumos Afrikos tautų, mon
golų ir kt. dantys gulsti, 
kiaušai gulsčiadančiai. Apatinis 
žandas kiek išsikiša, o kakta at
virtusį atgal, taip kad visas 
kiaušas daros žvėriškos išvaiz-, 
dos. Tuos santykius matuoja 
profilio kampu, kurto apatinė 
pusė (“vokiškoji horizontalė li
nija”) jungia akies įdubimo 
apatinį kraštą su kaulinės klau
somosios landos • aukščiausiuoju 
tašku. Kitą kampo\pusę*sųdąro 
linija, kuri; eina nuo\siūlės vidu
rinio taško tarp kaktos ir nosies 
kaulo prie viršutinio žando vi
durio. Tas profilio kampas sta- 
čiadančiams kiaušams sudaro 
88—900, o gulsčiadančiams ma
žiam

Ten surado

*

sias. Tačiau daug daugiau turi 
reikšmės rases ženklų paveldi- 
nybė; pavyzdžiui, patogonai už- negrų ir australų;
laike savo aukštą ūgį nederlin
goje ir žiaurioje šalyje. Vidur
amžių ricierių šarvai pasirodo 
permaži esą šių laikų vidutinio 
ūgio vokiečiai. Iš to galima 
spręsti, kad vokiečių ūgis kiek 
padidėjo. Vadinasi, kūno didu
mas nėra nuolatinis tautos žen
klas, bet gali ilgainiui pakisti į- 
vairiose kryptyse.

Atskirų narių didumo lygini
mas duoda nenuolatines pasek
mes. Susekta, kad užaugusio 
žmogaus liemuo palyginti trum
pas, o galūnės ilgos, mažo vai
ko — atvirkščiai. Tačiau, atski
riu tautu taip pat keičiasi. Anglų, 
ispanų ir amerikonų liemuo il
gas, o galūnės trumpos; vokie
čių ir skandinavų—atvirkščiai.

Oda ir plaukai. Visų 
žmonių oda visiškai vienodai su
dėta. Apatinė slidžioje sluoks
nio dalis visų normalių žmonių 
turi savyje pilko .pigmento grū
delių.’^ todėl vadinama pigmenti
niu sluogsniu. Tačiau įvairios 
taiitos’ daug skiriasi pigmento 
kiekiu ir jo pasiskirstymu. Tuo 
išaiškinama daugybė įvairumų, 
nuo juodos spalvos (kai kurių 
negrų) ligi Šviesios (šiaurės Eu
ropos tautų). Bet odos spalva

rases

Jy

žmogus jau mokėjo nugalėti pa
čius^ didžiausius žvėris. Mamon- 
tas ir raganosis, žiobrys ir meš
ka darydavos jo lobiu. Meškos 
apatinio žando pusė dažnai buvo 
vartojama ginklu arba kirviu. 
Naminių gyvulių dar nebuvo; 
nebuvo ir molinių indų.

Tarpinis periodas dar kelius 
kartus pasikeitė ledynais, ir ma- 
montai ir urvinės meškos blogo 
klimato įtaikoje galutinai išny
ko. Tų gyvulių lavonų, ypač 
mainontų, ligi šiolei pasitaiko 
rasti Sibiro snieguose. Tuo lai
ku, kaip mamontas baigė nykti, 
ypatingai praplito šiaurės ei-. 
nias. Juos ir medžiojo tų laikų 
žmogus, šusenride buvo suradę 
tos eros žmogaus namus. Prie 
tų namų užsiliko daugybė viso
kių atmatų, susidedančių iš 
šiaurės gyvulių kaulų, daugiau
sia (.šiaurės ? elnio kąųlų. • Ilgieji 
kutinai pakelti: '^n£tj>ti,ylefyų 
periodo žmogus mčgdayo <?ąišnP 
tis • užmuštų gyvulių'..smagėno-| 
mis. Jis taip pat7 mokė j <>' i i ieš/ 
kerinti žuvis. Kubais tarnavo 
užmuštų gyvulių kailis.

šiąurėk klimatas privertė 
žmogų ieškoti prieglaudos olose 
ir urvuose. Urvuose ir užsiliko

Dr. Chiropractor ir 
A kiiuorkn

ANIELe kaushillas
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai-i 
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon? 

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

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

MAUKETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

—o—
Iš Lietuvos į Ameriką

JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klęąos <keleiviai.turi atskirus kąm- 
įbarius, kuogmiuusias švarumas ir 
(mąištas; Šmulk- 

glauskis vie f .
tos-.agCnto arba

ępNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, 111.

b '

Į ARČIAUSIAI PRIE ŠIRDIES KIEKVIENO ZMO-;

R

GAUS YRA JO PATIES ŠEIMYNA
Todėl tikslas kiekvieno ‘musų yrą pagalvoti iš anksto apie lai, 

kad inusų šeimyna nekentėtų nėdateklių.
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 kokj 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 Rali tapti kaipo agentai MICIIIGAN, OH1O ir ILI.INOIS. 
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 visam* laikui. Apsidraudimų yra 
dideliu reikalavimas, kuri yra didžiausia žmonių apsauga. Atei
kite kuomet dieną nuo 9 vai. iki 12, arba rašykite

PROVIDERS LIFE ASSURANGE GŪMPANY
Didysis O^įsas'1530'N.iRobey 'Street, 

A■ CfiICA'GO,vILLINO]S
4 SKYRIAI: . . z ‘V,

Cent ury jBuilding, 
CLEVELAND, 0111(). 
Vedėjas T. P. Gaj<*wski.
620 Nicholas Bldg., 
TOLEDO, ,OHIO. 
Vedėjas J. Koie.ki.

454 Hook Bklg,, 
DFTFROIT, aHEKIGAN. 
Vedėjas A.’ Kvska.
Km. 10 V ictor* Bldg. 
225 Collinsville Ai e. 
Ę. ST. LOl 1S, ILL. 
Vedėjas J. Gorsk.



SATYRA IR JUOKAI
Lietuvainis

Vaizdelis

*ENNERST£Ks Vien tik Lietuviu krautuvė

DĖL NEVIRINIMO

užmušiu, leiskit
kiek jos

atsiliepė

IRUGS

RADIO Klauskite pas aptiekorius. ligų?

savo nuo3259

Pa i iri

nu<

By Thornton FIsher
VVRO-o

Negali užtektinai išgirti Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetab- 
le Compound Sergančios 
moterys skaitykit šj laišką.

kiekvienas 
nei vienas

tarė pa-
bent tris

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

narvelius, 
.. ' . J. 
Bukite at-

memegcas 
WtUU R.EA3*. 
B6HAVE LIKĘ 
GĖNCLSMehl

austiprinlmo nusllpnėjusių 
Ir stokos apetito vartok

mas, 
mas

8 va- 
dieną

SEVERĄ’S 
BALZOL.

Burbokas 
savo žemi

Akini? pritaisyrno mene
20 metą prityrimo

NlX ON 
TWxr sioK- i 
FRieMD" SVUFF 
JOE • TME 
ujoMetJ 
on vo vu(xr 
Ot-V SvpsL-t_-

Panevėžy 
bai pigus — 
mažai teyartoja produktų, dau
giausia minta gatvių dulkėmis

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ištesėti 
nereiks

Už litą vieną, kitą 
Statines statom, 
Barzdas pakratom, 
Liežuviais malam, 
Visiem mes kalam: 
—Tėvynės labui! 
—Tėvynės labui!

Ak, litas, litas, litas 
Koks tu malonus! 
Kas tave turi, 
Tas jau ir ponas!

aš pats, atsi 
ir ta pati ma 
atsiprašant —

Ak, litas, litas, litas — 
Koks tu galingas, 
Majestotingas!... 
Tik ačiū tau, litukas, 
Ir kvailas asiliukas 
Išminčių pasidaro — 
Visur jam durys atsidaro

Mes mylim visi litą 
Už litą vieną, kitą 
Parduodam sielą, širdį 
Voliojamos ir girti...

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Ak, litas, litas, litas 
Koks tu malonus! 
Del tavęs žmonės 
Viens kitą piauna 
Ir galą gauna...

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

žmogus 
d savo

šeštadiėnia, rugsėjo 23 d., 1924

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., Chicago, III 

(Imkite elevator} iki 12 augito)

ILS O N 
’ashion

Dekoracija 
rys 
nis, 
inteligentas, kalba rusų akcen 
tu, permainydamas asmens rei 
kalavimu balsą.

Atsikosėjęs drutu balsu kai

Katnba-
Ant scenos išeina apyse- 

juodais rūbais apsirengęs

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la- zząfflĮįC 
bai lengva IBįSuĮ 
yra p r i • -
rengti.

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 

, moterys ne 
g* žiūrint kaip

—Taip, pamiršau, viduje il
gokai pasipešėm, paskui, aš, at
siprašant pargriuvau, o ji mane, 
atsiprašant, apžergė ir ravėjo, 
kiek tik norėjo...

—Ne, nemeluok, negavau ra
vėti, kiek norėjau: atbėgo kai
mynai ir mane nuvedė nuo jo...

—Stoi, atsiprašau, tak ty kal- 
biš, kad subėgo kaimynai; tak 
eto budėt kriminale byla, skun
dai viešoje vietoje...

Nuo 1896
W£NNERSTEN’S
yra prirengejai
Apynių-S'alyklo sko

TRIGO THCKV HONSSV 
TO -0OODNESS 

k TVUAG UltTVA 
& VAEO-',

—Molčat atsiprašau, tuoj bu 
dėt sprendimas: Oba dva kalti 
Za pakielimas triukšmas i dra 
kus viešoje vietoje

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

MRS. YOUNG 
ENTUZIASTIŠKA

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų,' kraujo 
taksių, pūsles ir šlapumo U

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

pragyvenimas pa
gyvento j ai labai

Bučiuokim litą —
Koks jis malonus! »
Kam jis įkrito,.
Tas jau ir ponas!

P. Butėnas.

štrafu po 
s litus na krasnyj krėstus!... 
Atsiprašau, pasirašyki!..

[“M. Teatras”]

Pasirinkimas Chi 
ropractor, kad prižiu 
rėjus jus kuomet jųi 
sergate, yra geras nu 
sprendimas.

Phone Boulevard 6309 
FOTOGRAFAS

P. CONRAD 
3130 So. Halsted St.

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

IM IN Fine 
Kevrue. o V Fisu!

AT TVAlS eoUft HV
UJIFES

ILU TE.LU

k uJlTH A. SlCk <

vienas žmo- 
nėra liuosas 
užsikrėtimų, 

prie dabarti- 
žinojimo gy_ 

vienas

J i kenčiate ir
sPOfll L i InU ką kiti dak

jj |uQ tarai paša
Sn k® jums,

W 9 AjMm ateikite i r 
I ’nl tegul X -
I ^aY Pasa"
* - " BSMEMUiMM ko tiesų. 
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, 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 serum 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 MĖDICAL CLINIC 
Dr. R. G. MeCarthy, 

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

klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus.
Vai: 10 iki 8 v Ned. 10 iki 1 p. p.

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

BE.G.M DOWN PLP>/I(O 
pENNS (anVH UMTIA

THE BOVS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir tdli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias

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

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

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.

T¥\H -TUEVglE.
V’OP-VO'J
<2 O M C. OUVAJOO 

k OWN u P’.

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Western Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

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

—Taip, ponuli didelis buvo, 
atsiprašant, skandalas ir daug 
žmonių subėgo: vieni laikė ją, o 
kiti —mane... Mano, atsiprašant, 
Magdė tik rėkė: leskit, nupešiu, 
leiskit — nupešiu...

—O tu dar biauriau rėkei: 
leiskit 
mušiu.

Kiekvienas 
skundžiasi 
atminties, 
keletas dėl 
spre'ndžio.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo-

sakyk.
tai ji man, tektš, atsi- 

aš jai, at- 
ji man į

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

Kaina 80 Ir 88 centai.

Vokietijos parlamente muša
si, Prancūzijos parlamente 
skandalija, Italijos parlamente 
peiliais badosi, o musų Seimas 
tik šnypščia.

Register, 
109 N. Deaibore 

Street.
Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas. 

Mano geriausias pa
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo_ 
kčti, kol nebus pa
sekmių."

Gyduolės išsk ir la
mos.

Neužginčija- 
per patyrusius 
daktarus, kurie 

mas faktas iėgy- 
dirba laboratori
jose, egzaminuo- 
dymo visokių ligų 
jant kraujų ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
1Š o s simptomus. 
Nei 
gus 
nuo 
bet 
nio 
dymo nei 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, ąrba 
buvote : gydomas 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje — išva

lykite ii; 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. Ns 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus, 
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek jus sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitis, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 

“rdisis, Slinkimo plaukų, ' Pasididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kuri 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi, garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site ger? ir teisingą gydymą; prisidėki
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinj, Bakterini, Anti- 
toksinj, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gy^olee “606” 
ir "914”.

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

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

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty
bėje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba
toj vakarais iki 8 valandai.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

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

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

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

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

Eikit pas jj 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.

ĮjJeclelioj 9-1
J Visos papras-
' tos ir užsisenė-
/ i jusios ligos vy-

' i ll}’ moterų» £y'i fh < domos greit ir
Sr f 4 pigiai.
JT|A| \ ^kraujo 

S II \ I skilvio, 
® T I J nes

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas d ant? b« ikauama 
Bridg*. geriausio ttukso. Su 
pieitem^ galima valgyti kiečiausią maf- 
st^/naitntuojame visų savo darbų, ii 
temas musų kainas. Sergėkite sav« 
dantis, kad nekenkiu jūsų sveikatai.

1545 Wt*t 47th Street, 
Netoli Ashtav.'i A-ve.

Mr. 1. Knovvitt There’s no tltie to thls spasm I

Gražutėlė panelė atėjo^krau 
tuvėn, išsirinko grupę piršti 
naičių ir pasiklausė, 
kainuoja.

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

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIU APTIEKA
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

i sakyk...
pareinu aš, atsipra

šant, burnelę dėjęs ir pinigus 
pametęs, reiškia

—Ne, ne
prašau

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^ 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekus. tambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimano ligonių

visai tyras... 
prigėręs ir purvi

nas, prašau rašyti, jog visas 
purvinas ir pinigus pragėręs su 
mer...

—Molčat kitas, kad vienas
kalbiš!.

—Taip, taip Magde tylėk, da
bar, kad aš kalbu; poną supy
kinsi. Ir taip, kaip tik aš įėjau 
ji man tuoj, atsiprašant, tekšt! 
per vepelį...

—Atsiprašau, što takoję yra 
—vepelis?

—Tai mano, ątsiprašant, snu-

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?

—Atsiprašau. Klausau politi- 
na dielo Burbokasa za primuši
mo savo ženy.

(Bailiu ir vidutinio 
laibumo balsu):

—Taip aš, ponas Teisėjau, Jo 
Malonybė, pats, atsiprašant, 
Burbokas, tik jau susimildamas, 
Tamsta, atsiprašant teiskit po 
Dievo teisybes; aš nieko nekal
tas. aš... mano pati... pati... aš...

—Atsiprašau, aš tebia dar ne
klausau ar ty kaltas, ar niet. tol- 
ko ty atsakyt man, ar ty Buro
kas ii’ ta boba, ar tavo sobstven- 
na žena ar niet?

. —Taip ponuli, 
prašau Burbokas 
no paties pati, 
Burbokienė...

—Nu tak kalbėk, 
pravdu, kad ty tam 
primušau ?

—Aš ponas visą

privatiiką gydymui kamb^riv
Oia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* ^ope- 
jišką b. x gydy
mo. Diek Iii skai
čiui žinoti^ J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, «utei- 
kia progą duoti 
geriausi medikai j 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kj mokestį gali 
mokėti, taip kad 
lauja užmesti savo ligų.'

Patarimas dykai.
JKinokite apie save tiesą. Visiška p» 

slaptis yra užtikrinta
Dr. B. M. Ross,

85 So. Dearbom Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėti o," 
10 va), ryto iki i vai 
□ų. PanedČlyj, sere#> ii 
•ubatoje nuo 10 vai. ryt* 
iki 8 vai. vakarų.

Tak i
—Na

prašant, per snukį
siprašant į pašonę
čiupryną, aš jai, atsiprašant, už 
plaukų ir susikibom pešties; be
sipešdami, išsitraukėm, atsipra
šant, į kiemą...

—Ne, nemeluok! netaip greit, 
dar ilgai viduje pešėmės...

■■■■■■■■■■■■■■■■■a 
Reumatizmas sausgėla i

Nesikankykite ■’avęs skaus- I 
mais, Reumatizmu, Sausgėle, I 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I 
— raumenų sukimu; nes skau- I 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir I 
dažnai ant patalo paguldo. 1 

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

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

Jusliu Kulis į
S9utth Ęalsted Street, 
CHIČAGO, ILL.

TOu’

tiesą, atsi
prašant, kaip prieš Dievą pasa
kysiu...

(Moterišku balsu):
—Ne, ne, aš pati Lucė Burbo

kienė, aš geriau ponui visą tie
są, kaip prieš kunigą, pasaky
siu.-. aš... jis...

—Atsiprašau, govorite vie
nas, o kitas molčat! Govori, Bur
bokas, kad buvo dielo?

Aš ponuli... ponuli aš jos, 
neprimušau, ji pati save atsipra
šant, prisimušo; prsipažinsiu vi
są tiesą, ponuli, kaip prieš Die
vą. Buvo, atsiprašant, šešta
dienis, aš parėjau gavęs atsipra
šant “bytką”...

—Atsiprašant, kak ty kalbiš?
—Sakau

“Vienas bučkis” — 
mandagiai gizelis.

—“Labai gerai” — 
nelė — “tai duok man 
poras pirštinaičių, o po pietų aš 
atsiųsiu savo bobutę su užmo- 
kesniu.”

Ligos: 
odos, 

kruti- 
širdies, ink 

nervingu- 
apkurti- 
kataras, 

goiteris. Patarimas dykai.

Charleston, S. C. — “Aš visai bu
vau nusilpusi ir negalėjau dirbti sa- 
"TjnilHniįįHnTiT^ vo namų darbo.

U||įUWU|y||| Aš tik valkiojausi
aplinkui, bet netu- 
rėjau jokios ener- 

a|| gijos ką nors veikm Bl ti ir negalėjau at-flll sikelti, kuomet at-
llll si sėsdavau. A š

lli'W l skaičiau apskelbi-
’ L < ' > mus aP’e Lydia E.

; Pinkham’s Vege-
table Compound

: jūsų knygutėj ir
dasižinojau apie jas. Aš gavau pa
gelbą nuo pat pirmutinio butelio. Ir 
aš vartojau jas tūlą tarpą, dabar aš 
jaučiuosi gerai ir dirbu visą namų 
darbą, net skalbiu ir prosinu ir nie
kuomet nesijaučiau taip gerai savo 
gyvenime. Aš pasakysiu visiems sa
vo draugams, kad permaina mano 
sveikatoje priguli vien tik Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. Aš 
negaliu jas užtektinai išgirti”.
Mrs. Annie Young, 16 Amherst St., 
Charleston, S. C.

Toks laiškas tai yra didelis daly
kas. Ji pasveiko ir yra užganėdin
ta. Dabar visoje šalyje moterys pir
kėjos Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound praneša, kad 98 iš 100, ga
vo palengvinimą nuo vartojimo jų.

Todėl, kad Vegetable Compound 
pagelbėjo kitoms moterims, yra gera 
priežastis, kodėl jos negali pagelbėti 
jums. Pardavimui visose aptiekose.

Boheinian Blend
MALT

HOPS
Combined

Severos Gyduoles Užlaiko 
Šeimynos sveikata.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Henning Wennersten Inc
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

- LITTLE - 
SPINOGIZAPHS


