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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

V okietija
Francija dar šiaušiasi.

Monarchistai dūksta

labai

Zingeidu!
Skaitykite Rytoj

Darbų Netrūksta

naujienos
354 žmonės užmuštiapie Ton

tįsimą 
Varža

To prašo Lietuvos-žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Chicago Senyjy 
Gyventojų Atsiminimus

Neužilgo turės apyvartoje kvad 
rilioną markių.

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi 
rasti skaitant

Belą Kun vadovaujami komu
nistai buvo sumanę nuversti 
Lenino valdžią.

Visa Vokietija tik ir kalba apie 
Erhhardto pabėgimą.

mišinių, taip kad reikėjo šauk 
tis policijos ir kariuomenės ap 
ginti Francijos konsulatus.

DUSSELDORF, liepos 15. — 
Prieš pabaigą šių metų Vokie
tijoj oirkuliuos 1,000,000,000,- 
000,000 markių, jei dabartinė 
markių produkcija nesumažės. 
O keletą metų atgal skaitlinė 
kvadlri'Honas gretai kada buvo 
vartojama, išėmus astronomi-

John Katis

Stresc-
varde

tinę padėtis negalės išsilaikyti 
ilgiau kaip iki rudens ir tada 
turės įvykti svarbių permainų 
Vokietijos valdžioje ir gal jos 
valdymos formoje.

Vokietija vejasi Rusiją pi 
nigy spausdinime.

BUDAPEŠTAS, liepos 13. — 
Budapešto laikraščių metram- 
pažai (laužytojai) sustreikavo 
valdžiai suštabdžiuis socialistų 
laikraštį Nepszava ir todėl 
šiandie laikraščiai neišėjo. Val
džia mano leisti savo laikraš
tį iki užsibaigs streikas. Ne- 
paszava likęs sustabdytas, kad 
jis spausdinęs straipsnius prieš 
krikščionybę, patriotizmą ir 
esančią draugijinę tvarką, 
Taipjau kam buvo spausdina
mi straipsniai buvusio komu
nistų armijos komanduotojo.

Anglija ruošia atsakymą 
Vokietijai.

užmušė jau 35z 
Keli žmonės liko už

v o suokalbį vykinti kablia jų 
suokalbį susekė čekos agentai.

promisas 
tik tada, 
sitars su 
atsakymo

Tečiaus

Vokietija vėl nusiminusi

gręsia 
civilinis karas Atsakymas bus labai atsargus, 

kad kaip nors patenkinus 
Franciją.

CHICAGO
719 N. Halsted St., urnai pasi
mirė, manoma, nuo širdies li
gos. laukdamas Dr. Bingley 
raštinėje.

Vis dar reikalauja, kad vokie
čių^ pa šyvi s priešinimasis

apsistotų.

Kairiyjy komunistu šuo 
kalbis.

CHICAGO. — Iki pereito še
štadienio automobiliai šiemet 
Chicagoje 
žmones, 
mušti vakar.

BERLINAS, liepos 15. — 
Teisėjas Licbing, kuris remia 
Pareinio separatistų vadovą 
Smeets;,. pasiūlė ministerių vie-

Pareinio

l739‘S.Halsted’iSt 
Chicagolll.

Nesitiki, kad kas gero išeitų iš 
Anglijos patsangų, nes vis
kas prikaluso nuo franeuzų.

BERLINAS, liepos 15. — A 
merikos darbo sekretorius Da 
vis vakar atvyko į čia studi 
juoti immigracijos 
Jis aplankysiąs Vie 
vą, Pragą, Veneciją ir Rymą

Komunistų suokalbis prieš 
komunistus

Amerikos darbo sekretorius 
Berline.

Dar negreit panaikins 12 
darbo dieną,

Trys vokiečiai nuteisti su 
šaudymui.

Jie^ko “respuplikąjį” irihuste- 
rių. Gali uždegti centralinę 
Europą.

ministerių susi
kuriame Poincare 

susidariusią de- 
premiero Bald-

■—   ■ ■ i  — ui "M"—
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Vokietijos monarchistų vado
vas Ehrhardt pabėgo. Mo
narchistai pradeda smarkiau 
veikti.

EIX-LA.-CHAPELLE, liepos 
15.—Belgijos karo teismas nu
teisė sušaudymui tris vokie
čius, jų tarpe vieną grafą, o 
vieną nuteisė ' visam amžiui 
prie sunkių darbų, už sabota-1

res- 
Visi 

monarebis- 
vis dar te- 
Ruhr klau- 
kalba liko

Plieno trustas už 6 savaičių tik 
pradėsiąs rūpintis ilgos dar
bo dienos panaikinimu. Jau 
12 metų kaip žadama.

DINAMITAVO ANGLIAKA 
ŠIŲ NAMUS.

tas projektuoją 
‘•respublikoj”, Maiffzo ir Wies- 
badeno darbininkų vadovams.

Tas pasiūlymas ministerių 
vietų darbininkų vadovams ir 
kartu padidėjęs franeuzų ka
reivių veikimas Pareiny rodo, 
kad daroma skubių prisirengi
mų paskelbti Pareinio “res
publiką.” Tvirtinama, kad tai 
butų ženklas visuotinam su
kilimui centralinėj Europoje.

BERLINAS, liepos 15. — 
Pirmas džiaugsmas dėl Angli
jos • premjero Bakhviru kalbos 
kontribucijos klausimu perė
jo franeuzams pasigriebus Bar- 
men, kas Berlino politiniuose 
rateliuose skaitoma kaipo 
Francijos atsakymą Anglijai.

Nuodugniai apsvarstę Bald- 
wino kalbą vokiečiai surado, 
kad ji teikia didelių progų pra
tęsti neaprubežiuotam laikui 
svarstymą Ruhr ir kontribuci
jos klausimų — bent iki tol, 
kad jau nebegalima bus išveng
ti Vokietijoje chaoso.

Nors Baldwin ir davė su
prasti, kad Anglija gali veikti 
ir viena, jei Francija užsikirs 
ir nenusileis, bet žymus diplo
matai sako, kad Vokietija ne
gali turėti vilties, kad tarp 
Anglijos ir Francijos iškils ne
sutikimai. Jie sako, kad Vo
kietija turės kontribucijos 
klausimą išrišti ne su Anglija^ 
bet su Francija ir delei to vi- 

didelis

LONDONAS, liepos 14. — 
Kabineto nariai dabar ir gol- 

Ifą užmiršo ir visą laiką jie pa
švenčia puošimui Anglijos at- 

I sakymo į Vokietijos kontribu- 
Icijos pasiu'lyinus.*Bandoma pa- 
I ruošti tokį atsargų atsakymą, 
[kad jis neužrustintų Francijos. 
| Labiausia galvojama kaip iš- 
| reikšti Angli jos priėmimą pa- 
| siūlymo paskirti internaciona- 
| linę komisiją' nustatymui Vo- 
| kieti jos nuojaegumui mokėti 
kontribuciją, kaip pirmiausia 

| pasiūlė Amerika, bet kuriam 
Į labiausia priešinasi Francija. 
Visaip stengiamasi apeiti Fran
cijos tvirtinimą, kad tokia ko
misija yra priešinga Versaiiės 
sutarčiai ir todėl jos nuospren
džiai neturėtų jokios juridinės 
galios. Veikiausia bus pasiū
lyta, kad ta komisija butų ži- 

j nioje kontribucijos komisijos 
ir jos rekomendavimai butų 
tik moraliai, o ne legaliai su
rašantys.

Kabinetas taipjau svarsto 
kaip atsakyme užsiminti apie 
ydkiečių jpasyvį priešinimąsi, 
kurio sustabdymo taip griežtai 
Francija reikalauja. Anglai ma
no, kad butų perdaug pareika
lauti iŠ Vokietijos tą priešini
mąsi sustabdyti, nes kiekvie
na Vokietijos valdžia, kuri pa
syvį priešinimąsi sustąbdytų 
dabar, netektų paramos ir tu
rėtu rezignuoti.

BERLINAS, liepas 15. — 
Už 10 dienų prieš teismą dėl 
šalies išdavystės, Kappo suki
limo 1920 m. vadovas kapt. 
Ehrhardt, vienas iš gudriausių 
monarchistų suokalbininkų, 
kuris savo laiku, kartu su Ber- 
montu, teriojo ir Lietuvą, va
kar pabėgo iš kalėjimo, 
karščio jam buvo leista 
maudyti ir iš maudynės 
daugiau nebegrįžo.

Nacionalistai \dž|iaugiasl 
pabėgimu. Jie jau savaitę at
gal pranašavo, kad Ehrhardt 
neužilgo vėl bus jų tarpe. Jis 
įstengė išsislapstyti nuo val
džios per tris metus ir pagau
ta jį tik nesenai Bavarijoj pas 
vieną princesą.

Monarchistų veikimas pasta
ruoju laiku žymiai padidėjo. 
Jie tikisi, kad franeuzų pagėl- 
ba bus paskelbta Pareinio res
publika. Monarchistai mano, 
kad tas sukurstymas tokį dide
lį nacionalizmą Vokietijoje, 
kad žmonės pradės spiestis 
apie monarehistus ir jie galės 
pasigriebti valdžią į savo ran
kas. Bavarijos fašistų vadovas 
Hittler ir gen. Ludendorff bu
vo slapta atvykę į Berliną ir 
turėjo pasitarimus su kitais 
monarchistų vadovais. Mano
ma, kad jie prisidėjo ir prie 
suorganizavimo pabėgimo Eh- 
rhardtui.

MUNICHAS, liepos 15. — 
Keli žmonės liko sužeisti va
kar susirėmime tarp nacionali
stų ir socialistų. Susirėmimas 
ištiko nacionalistams užpuolus 
socialistų parodą. Paskui įsi
maišė, ir policija, neva kad at- 
staigus tvarką.

SVEIKAM tvirtam vyrui ir 
sveikai tvirtai moterel 

neatleistina bėdavoti kad darbo 
neturi*

Versa- 
kom- 

padarytas 
kada, Francija su- 
Anglija visais kitais 
Vokietijai punktais, 
nesitikima, kad to 

kis susitaikimas galėtų įvyk* 
ir kad Anglija sutiktų priimti 
Francijos nusistatymą. Betgi 
kartu prisibjjoma, kad Anglija 
gali su keliais kitais talkinin
kais pradėti atskiras derybas 
su Vokietija ir kad tame ji tu
rės moralinę Jungt. Valstijų 
paramą.

Pereitą savaitę matėte Nau
jienose Lietuviškos Chicagos At
siminimus, kurie yra semiami iš 
senų Chicagos chronikų. Iš tų 
Atsiminimų žingeidu yra patir
ti smulkmenomis tą dvasią, ku
ri gyvavo tarpe lietuvių keletą 
desėtkų metų atgal, ir palygin
ti su tuo kas dabar yra.

Mes pasiryžome patirti apie 
Lietuviškos Chicagos senus lai
kus tiesiog iš lupų tų žmonių, 
kurie anais laikais Chicago j e 
gyveno ir prisidėjo prie Lietu
viškos Chicagos auginimo, ir 
iki šiol tebėra gyvi ir sveiki. 
Tuo tikslu musų specialis re
porteris AL Margeris dabar kal
basi su įvairiais musų senais 
veikėjais ir užsirašo ką jie pa
sako apie Chicagos praeitį. Mu
sų reporterio pranešimai ką kat
ras iš njusų “patriarchų” yra 
papasakojęs tilps pradieniui 
Naujienose. Rytoj jau skaity
site pirmą straipsnį — 
leikės buvusias dienas

Skaitykite ir džiaugkitės: Chi- 
cagoa Senųjų gyventojų atsimi 
irimais.
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BERLINAS, liepos 15. — 
Vienuos laikraštis išspausdino 
sensacinę žinią, kad Vengrijos 
komunistų vadovas ir buvęs 
galva Vengrijos sovietų vald
žios Rela Kun, dabar gyvenan
tis Rusijoje, buvęs padaręs 
suokalbį nuversti Lenino ir 
Trockio valdžią. Bet tą suo
kalbį susekusi čeką.

Žinia, kuri esanti gauta iš 
Maskvos, sako, kad suokalbio 
vadovais buvę Belą Kun ir Ret
rogrado raudonosios armijos 
komanduotojas tūlas Gitis. Jų 
pienais, centralinis sovietų ko
mitetas turėjo būti pašalintas 
ir vyriausia valdžia butų bu
vus atiduota į 12 žmonių dire
ktorijos rankas.

Belą Kun suorganizavęs 
naują komunistinę partiją Ma
skvoje. Ji susidedanti iš tų 
elementų, kurie yra nepaten
kinti nuosakesne politika Leni
no ir Trockio, kurie, jų nuo
mone, padarę perdaug didelių 
nusileidimų kapitalistams. Ta 
partija tvirtina, kad Leninas 
su Trockiu neteko Rusijos liau 
dies pasitikėjimo, kadangi jie 
ncišpildę slavo komunistinių 
prižadų ir pardavę komunizmo 
principus.

Tvirtinama, kad suokalbi-Del 
išsi-

šiandie — giedra, biskį vė
siau.

Saulė teka 5:27 v., leidžiasi 
8:24 v. Mėnuo leidžiasi 9:06 
vai. vak.

PARYŽIUS, liepos 15. — 
Francija atsisakys pasirašyti 
po ruošiamuoju Anglijos atsa
kymu Vokietijai, jei Anglija 
nereikalaus jame, kaipo svar
biausią sąlygą, sustatyti pa
syvį vokiečių priešinimąsi 
Ruhr distrikte.

Tai nutarė 
rinkimas 
išdėstė padėtį 
lei Anglijos 
win kalbos.

Tarp ministerių apsireiškė 
nuomonių skirtumas ir pre- 
mieras sutiko padaryti nieku- 
rių nusileidimų nuo Briuselio 
pranešimo, kuriame buvo įspė 
ta, kad Francija nesvarstys jo
kių Vokietijos pasiūlymų iki 
nebus sustabdytas pasyvis 
priešinimasis. Pagalios nutarta 
padaryti kompromisą, kad tal
kininkai pastatytų reikalavi
mą Vokietijai pripažinti gro
bimus sutinkant 
lės sutartim.

AMSTERDAM, liepos 15. —- 
Šiią savaitę Holandijoje mirė 
nuo karščio 60 žmonių. Visa 
Europa kenčia nuo didelių kar
ščių, kokių nebuvo jau nuo ke
lių metų, kuomet tik kelios 
savaitės atgal, kada Amerikoje 
buvo karščiai, visa Europa 
kentėjo nuo nepaprastų šalčių.
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Paskiausia reichsbanko at
skaita rodo, kad yra išleista 
17/29)1,000,0001,0001 markių. 
Sausio 1, 1922 nt. Rusija turė
jo išleidusi 17,543,000,000,000 
rublių. Tokih budu pinigų spau
sdinimo lenktynėje Vokietija 
nuo Rusijos yra atsilikusi tik 
18 mėnesių. Tai nedidelis skir
tumas, nes ir bankieriaj nuro
do, kad Vokietijai yra reikalin
ga daugiau pinigų, negu Ru
sijai.

Nors dabar yra tik 17^000,- 
000,000,000 markių cirkuliaci
joje, bet kas savaitę prispaus
dinama po ketvirtdalį tos su
mos. Tai rodo, kad iki sausio 
1 d. cirkuliacijoje bus 1,250,- 
000,000,000,000 markių.

Kuo daugiau pinigų spausdi
nama, tuo daugiau kįla kai
nos, tuo didesnių darbininkai 
reikalauja algų.

Yra didelis panašumas tarp 
Rusijos ir Vokietijos finansų. 
90 nuo& išleistų rublių atiduo
da parėmimui nacionalizuotų 
industrijų. Didžiuma paleistų 
markių irgi eina subsidijoms 
industrijai.

soje šalyje jaučiamas 
susisielavimas.

Fabrikantų vadovas 
mann karštai sveikina, 
fabrikantų Balęhvino kalbą, bet 
kartu išreiškė baimę, kad 
Bakhvino kalba nežiūrint te
oretinio progreso mažai pri
sidės prie išrišimo* kontribuci
jos klausimo, kadangi ji pa
lieka labai plačiai atvertas du
ris visokiems tukdymams, ku
rių taip nori Francija. Jis taip
jau nurodo, kad Anglija su
tinka suteikti padaryti nusi
leidimų Francijai^ klausime 
užgriebtųjų Ruhr nuosavybių.

Vakar ant Francijos amba
sadų ir konsulatų buvo iškel
tos vėliavos delei Francijos na
cionalistines šventės, ir tas 
niekuriose vietose iššaukė su-

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterjs ant 
lygios su vyrais.

PITTSTON, Pa., liepos 13.— 
Anksti šįryt liko išdinamituo- 
ti keturių angliakasių namai. 
Viename tų namų gyveno 
Alex Campbell, vadovas nepa
tenkintojo angliakasių unijos 
elemento Pittstono apielinkėj. 
Jis taipjau yra narys algų ko
miteto, kuris veda derybas su 
antracito kasyklų savininkais 

Atlantic City. Campbell sugrį
žęs iš Atlantic City, kad su
taikius du streikus Pennsylva- 
nia Coal Co. kasyklose. Darbi
ninkai esą taip nusistatę, kad 
turįs būti paskelbtas visuoti
nas tos kompanijos 10,000 
angliakasių streikas. Bet to
kiam reikalavimui visuotino 
streiko Campbell pasiprieši
nęs. •

BERLINAS, liepos 15. — 
Monarchistų vadovo kapt. Eh
rhardto pabėgimas iš Leipziigo 
kalėjimo sujudino socialistų, 
komunistų ir didesnę dalį 
piiblikonų organizacijų, 
tik ir kalba apie to 
to pabėgimą, kuris 
bėra neišaiškintas, 
simas ir Bakhvjno 
užmiršti.

Už Ehrhardto sugavimą ta- 
jx> paskirta 25,000,000 markių, 
dar niekad nebuvo skirta to
kios didelės sumos už sugavi
mą kriminalisto Vokietijoje.

Socialistų, komunistų ir da
lis demokratų spaudos sako, 
kad Ehrliardto pabėgimas yra 
ženklas, jog nacionallstai-mo- 
narchistai neužilgo bandys nu
versti valdžią ir iššaukti šaly
je civilinį karą.

Nacionalistų gi spauda veik 
atvirai džiaugiasi Ehrhardto 
pabėgimu ir visaip jį giria kai
po didelį “patriotą.”

Bet jeigu ir neištiktų dabar 
monarcliistų sukilimo, tai vis
gi visi pranašauja, kad dabar-

NEW YORK, “ liepos 15. — 
Plieno trusto galva buvęs tei
sėjas Elbert H. Gary paskelbė, 
kad gal už šešių savaičių bus 
pradėta rūpintis kaip panai
kinti 12 vai. darbo dieną gele
žies ir plieno industrijoje. Ta
da bus tik pradėta pienuoti 
kaip tą įvykinti, bet kuomet 
darbo diena bus sutrumpinta, 
Gary sakosi negalįs pasakyti. 
Trumpinimas darbo dienos 
bus vykinamas tik laipsniškai 
ir labai pamaži. Pats Gary pri
sipažįsta, kad panaikinti 12 
vai. darbo dieną ims 
daug laiko.

Jau 12 metų suėjo 
plieno trustas žada panaikinti 
12 vai. darbo dieną ir tas žadė
jimas vis dar žadėjimu ir pa
silieka. Pirmiausia trustui vis 
“truko” darbininkų. Paskui 
kada po karo užėjo bedarbė, 
trustas teisinosi, kad sutrum
pinimas darbo valandų pabran 
ginsiąs geležį, o to jie padaryti 
neišsigalį. Dabar, kada vėl 
darbai pradėjo eiti geriau, tru
stas vėl visą kaltę meta ant 
stokos darbininkų. Trusto 
tvirtinimui, kad trumpesnės 
darbo valandos pabrangins ge
ležies produkciją 15 nuoš., tin
kamai atsakė paties Rockefel- 
lerio kompanija Coloradoje. Ji 
sakosi įvedusi 8 vai. darbo die
ną savo liejiklose keletą metų 
atgal ir produkcija ' netik nc!- 
brangusd, bet nupigusi, ka
dangi darbininkai trumpiau 
dirbdami netiek pavargsta ir 
daugiau pagamina.
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NAUJIENAS 
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
F.3 JS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. I

HYGIENA.
HYGIENA ARBA MOKSLAS apie užlaikymu sveikatos. Pagal 

Bemesą, Dr. Noll ir kitus sutaisė šernas. Kas nori‘apsisaugoti nuo 
visokių ligų tas turi perskaityti šitą knygą. Puri. 132.

Kaina 50 centų; iki Rugpiučio-August 81 deinąi tik...............45c

KRAUJO SĖJA.
KRAUJO SĖJA. Vaizduojama baisus kares, laikas. Knyga 

2-jouse tomuose. Mūšiai ant žemės, mūšiai orė, mūšiai vandenyse. 
Per abu tomus puslapių 535.
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PELKĖS.
PELKĖS. Veikalas iš lietuviu darbininkų gyvenimo Amerikoje. 

Parašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon verte Kazys Puida. Pūsi. 468.
Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ....................  $1.25

MEiLfi IR DAILfl.
MEILĖ IR DAILE. Parašė Meilės Specialistas. Su daug pa

liksiu. Pusi. 207, padaryta.
Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .................   $1.25

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SI., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tek: Pullman 6877.

Kunigas—Bajorgalės 
adjutantai

Saldutiškis (Utenos apskri
tyje. Birželio 4 d. į šalgudiš- 
kio dvarą buvo atvykusi to
jo dvaro savininko Ja-Iovieckio 
duktė ponia Pražmowska (jos 
vyras lenkų generolas, pseudo
nimas “Belina” — artimiau- 
sis Pilsuckio draugas). Lydė
jo tą ponią dvaran net trys 
upidlinkes kunigai. D|ieną pa
viešėjusi pasitarusi su advo
katu dėl dvaro 320 dešimt, at
gavimo, tų pačių asmenų ly
dima p. Belina grįžo Į Lenki
ją. (L. 2.)

komponavo dainų ino- 
M. Karka, orkestrui 
gimnazijos orkestro 

IcliilŽikas, o baletą pa-

Opera “Miškelio pasaka”, i
Birželio 16 d. Valstybini? 

gimnazija savo salėj statė an
tra kartą operą “Miškelio pa
saką”, kuriai libretto paraše 
gimnazijos abiturientas P. Ba
bickas, 
kytojas 
pritaikG 
vedėjas
statė Fridmanaftė. Opera davė 
gražaus įspūdžio. Vilties sutei
kiu solistų: Kvodaraites ir Ša- 
iučkos balsai. Be to, buvo kon
certinė dalis: choras, smuiki
ninką orkestras ir vėl bale
tas. Bilietai visi, iki vieno, 
vo parduoti.

Artistų Kipro Petrausko 
Sodeikos koncertas.

— Birželio 17 d. gimnazi
jos salėj koncertavo įžymus 
lietuvių artistai K. Petrauskas 
ir Sodeika. Koncertas kuo pui
kiausiai pavyko: artistų žavė- 
janti balsai privertė patyloms 
sėdėti net ir žydus, kurie bent 
trečdalį publikos sudarė. Med
žiaginiu atžvilgiu koncertas pa
vyko pusėtinai. Bet Panevė
žys tiesiog pristigo litų: bir
želio mėnesį 4 kartus vaidino 
Kauno drama, buvo artisto 
Franko 3 koncertai, gimnazi
joj opera, o ir kinematogra
fuose nuolat gastroliuoja Kau
no cirko artistai. Vis tik pa
nevėžiečiai nepeiktini, kad ne
išpirko visą K. Petrausko kon
certo bilietų. Del to nedėkin
gumo, matyti, artistas Pet-

ra u skus susinervino, kad net 
nebepanor^jo atskirai koncer
tuoti gimnazijos mokiniams, 
nors vieną dieną dar ir buvo j 
Panevėžy. čia, mat, visos gar-1 
senybčs, paprastai, gimnazijos 
mokiniams atskirai suteikia 
malonumo, už tat atlyginimo 
beveik neimdami. Atskirus va
karus gimnazijai šiemet rengė 
artistai Babravičius, Frankas, 
violončelistas Belousovas, Kau
no drama ir kiti.

Mokinių dailės paroda.

Nuo birželio 19 Iki 20 die
nos gimnazijos salėj įvyko dai
lininko Zikaro gaiviųjų moki
nių dalies paroda.

——

— Birželio 16 d. žvalgyba 
suareštavo Panevėžio apskri
ties viršininką p. Martinkaitį.

— Emgė.

užpuolė 
tris iš re- 
Buvo dar 
atotin va
šu Šautu-

iiHMiiiiia

I Extra! $20 už $40
Užsisakykite tuoj geriausią knygą iš žemiau talpinamo knygą sąrašo —- už $40.00 (pilna kataloging vertė), o 

AUŠROS KNYGYNUI prisiąskite tiktai $20.00. Tokiu budu, užsakydami knygą virš pažymėta verte gusite per pusę 
pigiau. Jei užsisakysite knygą už daugiau negu $40.00, roku o Jaut katalogine kaina — prisiąskite puse tos sumos kiek yra 
užsakomąją knygą vertė. Užsakydami viena ar kelioliką knygų iš šito sąrašo prisiąskite tiktai tiek už kiekvieną kny
gą kiek tos knygos yra numažinta kaina, šitą knygą nupiginimas tęsis iki Rugpiučib-August 81 dienai pertai malonėkite 
pasiskubinti, idant turėjus progą įsigyti sau reikalingą knygą už visai numažintą kainą.

LYTIES MOKSLAS.
LYTIES MOKSLAS. Tai garsi knyga, tai šaltinis sveikatos 

gelbėjimui, tai daktaras jaunų ir senų, moterų ir vyrų, vedusių ir 
viengungių. Šitą knygą parašė lytiškų ligų specialistas DR. A. J. 
KARALIUS. Knyga su daugeliu paveikslų kuriuose atvaizduoja visus 
lyties organus, šitoje knygoje aprašoma visą lyties istorija, šita 
knyga reikalinga netiktai sergantiems, bet ir sveikiems. Todel-gi 
patartina užsisakyti šita knygą visiems, kurie tiktai interesuojasi ly
ties reikalais. Knyga didelė; pusi, 400, su drūtais apdarais.

Kaina $7.00; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik.................... $4.00
KULTŪROS ISTORIJA.

KULTŪROS ISTORIJA. Trys didelės knygos su daugel paveiks
lų. Tai yra viso svieto kultūros istorija pradėjus Egiptu, Amerika 
bangiant Lietuva ir kitais kraštais. Trys knygos gražiais apdarais, 
puslapių 505.

Kaina $4.00, iki Rugpiučio-August 81 dienai . ..... .................... $8.75

S. L. FABIONAS 60,

809 W. 35th St„ Chlcago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. , Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Rokiškis. 18. VI. — Rokiš
ky buvo litinis, savaitinis tur
gus. Trys piliečiai pardavę ar
klį u'ž 12OO litų ir paragavę 
magaryčių vakarjop grįžo | na
mus Rokiškio-Diusėtų vieške
liu. Bevažiuojančius juos vie- 
nanue sve^imįe niiškC, 2 kllo(- 
nretru nuo stoties, 
žmogžudys ir visus 
vo'lverio nušovė, 
šviesu. Tuo laiku 
žiavo du kareiviu
vais. Išgirdę šuvius, jie para-|==Į 
gino arklį ir užklupo žmog- Į =| 
žudį bedirbantį prie lavonų. [=j| 
Abudu kareiviu davė calpulS 
oran, žmogžudy? nenuslgan- H 
dęs pradėjo į juos taipgi lcl-|S| 
sti šuvius. Pakartojus karei- 
vi am s ealpą, ^mogžudys mO- 
gino bėgti, bet nauji kareivių Į s| 
šūviai privertė jį apsistoti irĮSI 
pasiduoti. Mat, miškas retas, Į =8 
tai pasislėpti sunku; gi karei- Į si 
viai, norėdami paimti žmogžu- Į B 
dį gyvą, šaudė oran. Suimta- |||3 
sis gyvenamosios vietos ncnu-Į^ 
rodo, kad tokia jam esanti Į j|j 
visa Lietuva. (L. Ž.) Ui

ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA.
ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA — MOTERŲ BEI MER

GINŲ. šitoje knygoje telpa 850 artistiškų paveikslu gaminti didžiau
sių artistu sviete. Paveikslai yra gamtiški —- gryni. Po paveikslais 
aiškinimai anglų kalba. Gražiais, storais apdarais.

Kaina $5.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .................... $4.50
VAtGIŲ GAMINIMO.

VALGIŲ GAMINIMO IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMO KNYGA. Tai 
yra kukoiystės icnyga. Mokina kepti ir virti, sutaisyti gardžiausius 
valgius ir gėrimais, taipgi ir kitus šeimininkavimo darbus. Drūtas 
audinio apdarais, puslapių 162.

Kaina $1.75; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik ...........
kunigo BiMbos bibdija: ------

KUNIGO BIMBOS BIBLIJA. Knyga didelė, su daugeliu pa
veikslų — vaizduoja kunigus, miniškas Ir tt. Taipgi randasi daug 
pamokslų kunigo Bimbos.

Kaina $3.00; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik .....................$2.00
^BARBORA UBRYkA. *

BARBORA UBRYKA ARBA KLIOŠTORIUS IR JĖZUITAI. 
Su paveikslu. Aprašoma baisi padėtis minikės Barboros, kuri 22 me
tu išgyveno klioštoriaus kalėjimo urve. Drūtais apdarais, pusi. 118.

Kaina $1.25; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik................... $1.00
' ' GYVENIMO MOKYKLA.

Gyvenimo MOKYKLA, šita knyga yra viena Iš tų knygų ku
rią skaitant pakelia dvasią ir duoda norą siekti prie mokslo, prie 
biznio, prie atsižymėjimo. Labai naudinga knyga dėl moksleivių ir 
kitų, kuriei nori patapti garsiais žmonėmis. Pusi. 235, apdaryta.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik................... $2.00
DRAUGIJOS IR ORGANIZMO EVOLIUCIJA.

DRAUGIJOS IR ORGANIZMO EVOLIUCIJA. Pagal Darwlno, 
Wed8mene, Kropotkine, Sponcerio ir kitų parašė Arthur Lewi«; vertė 
Dr. A. J. Karalius. Puslapių 187.

Kaina 50 centų; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik .................45c

ISTORIJA AMERIKOS.
ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ ŠIAURINES AMERIKOS 

nuo laikų Kolumbo ir da prieš tai iki pat šin dienų. Kuris tiktai 
žingeidaujas Amerikos Istorija verta putinai isivyti šitą knygą, nes 
tai yra Amerikos veidrodis, kuriame atspindžiu jos kilti praeitis. 
Knyga didelė su pusi. 364, gražiuose audimo apdaruose.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ............... $1.75
-----------  DANGUS.

DANGUS. Pagal Flamarioną, parašė P. Brandukas. Su pa
veikslėliais. Iš mokslo astranomiįos. Puslapių 193.

Kaina 65 centai; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik..............  50c
——— BIOLOGIJA.

BIOLOGIJA, ARBA MOKSLAS APIE GYVUS DAIKTUS. Pa- 
fal prof. Nusbaum sutaisė Šernas, šitoje knygoje aprašoma kokiu 
udu atsirado gyvi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie vystėsi pra

dėjus mažu vabalėliu iki daėjo ligi paukščių,y galiaus paties žmogaus. 
Su paveikslais, puslapių 147.

Kaina 60 centu: iki Rugpiučio-August
KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS SUTVERTAS.
KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS SUTVERTAS. Parašė 

Prof. Meyer, iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. Vaizdžiai aprašo
mo kokiu budu tvėrėsi dangiški kunigai ir kaip musų žemė susitvėrė, 
taigi kokiu budu ant jos atsirado gyvybė. Su paveikslais, pusi. 140, 
apdaryta.

Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.................... $1.25
--------  GAMTOS IStOritM.

GAMTOS ISTORIJA. Pagal Bert parašė Dr. Bacevičius. Kny
ga su daug paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ir tt. Stora su gražiais 
apdarais, puslapiu 209.

Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik .................... $1.25
KAS YR’ TAIP, 0 KAS NE TAIP.

KAS YR’ TAIP, O KAS NE TAIP. Parašė Work, vertė Dr. 
A. J. Karalius. Puslapių 264. : > •

Kaina 75 centai; Uri. Rugpjūčio-Atigust *81 dienai tik....... ......... 50c
PORTUGAiJtj MjNIškdS MEILIŠKI LAIŠKAI.

PORTUGALŲ MINIŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI. Parašė pati 
miniška Mariona Alcaforado. Knyga nepaprastai žingeidi, išpuošta 
gražiais paveikslais. Pusi. 160. Gražiais apdarais.

Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik..................  $1.25
ISTORIJA ČHICAGOS LIETUVIŲ. “

ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ. Knyga žingeidi^ apipasa- 
koja laikus kada lietuviai pradėjo apsigyventi Chicagoje, apie tų laikų 
veikėjus, draugijas ir tt. puslapių 580.

Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik..................  $1.00

JOHN KŲCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leąvitt St. 
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
ynuose. _ Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiąuą 

lengvomis iŠlygdmis.

L. HARRINGTŪNO KREDITORIAMS
THE UNITED STATES NOVACULITE CO. šiuo paskelbia, kad 
laikinai atidarė savo afišą. 3622 Division St., 2 lubos, Chicago. 
Kad L. Harringtonas depozitavo valdininkams šios kompanijos 
nekurto stako certifikatus, kad tatidavus tokių notų paveldėjams 
minėto L. Harringtono, kurie norėtų gauti tuos certifikatus už 
jų notas. Ofiso valandos yra nuo»9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų 
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais ir nuo 9 ryto lig 
9 vakaro: antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais nuo 12:30 
lig 5 po piet.

Važiuojant imkite bile kokius karus iš pietų ar iš žiemių lig 
Grand Avė. — Grand Avė. karais į vakarus lig Division St.

United Stątes and Novaculite Co.

Prakalbos
Temoje: Nuo Žemės Į Peklą, iš Peklos 

Į Cyščiy, iš Cyššiaus j Rojyll! _
Šiose prakalbose bus išaiškinta, kas yra Pekla, čyščius ir Rojus. Ar 
žmonės kada nors sulauks Rojaus? Jeigu taip, tai kada? Ir kur bus 
tas Rojus? Kas jame gyvens ir t.t. Bus labai įdomių dalykų, dar 
lietuviams negirdėtų, todėl nepraleiskite šios progos.
Kalbės garsus kalbėtojas, tyrinėtojas Šv. Rašto 

J. R. MUZIKANTAS iš New Yorko
C. S. P. S. SVET., 48-ta ir Honore gatv^ Chicago.

Panedelio vakare, Liepos 16d., 1923
Pradžia 7:30 vak.

Kas tik esate gyvas, bukite ant šių prakalbų, nes nevisuomet girdėsta! 
ĮŽANGA DYKAI. — KOLEKTŲ NĖRA!

Rengia ir kviečia T. B. S. S.

Utarninko vakare, Liepos 17 d. 
bus kalbėta ta pačia tema 

MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23 PI.
, pradžia 7:30 v.

Kalbės S. J. BENECKAS.

LALIO ŽODYNAS.
ŽODYNAS ANGLIŠKOS-LIETUVIŠKOS KALBOS, šitą garsų 

žodyną sutaisė A. LALIS. Knyga didelė, su tukstadiiais žodžių, ku
rie yra išguldomi į lietuvių kalbą. Gražiais “Half M<rocco” apdarais, 
nugara ir kampai drūtos, gražios morocco skuros, šonai audimo; ąnt 
nugaros parašai aukso raidėmis. Puslapių turi 835.

Kaina $6.50;;; iki Rugpiučio-Augusį 31 dienai tik ...............
PILNAS LAtlO ŽODYNAS.

ŽODYNAS LIETUVIŠKOS ANGLIŠKOS ir ANGLIŠKOS 
TUVIŠKO3 KALBŲ. Sutaisė A. LALIS. Abi dalis vienojo knyžoje, 
puslapių 1274, drūtais gražiais apdarais,. kampai ir nugara morocco 
skuros, šonai audimo, aukso parašais ant nugaros. \

Kaina $10.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ............... $8/00
rankvBdis anglų kalbos. *"

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Praktiškas būdas išshno- 
kinti anglų kalbos pačiam per save be pagalbos mokytojaus. Sutai
sė J. LAUKIS. Knyga didelė, pusi. 310. Apdalyta drūtais apdarais.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.................... $2.00
BEDIEVIŲ ŠVENTRAŠTIS.

BEDIEVIŲ ŠVENTRAŠTIS. šita knyga yra padaryta iš senų 
“Kardų”, randasi apie 300 paveikslų' ir visi jie bedieviški, daug rašto 
apie tikėjimus, dievus ir kitus dalykus. Knyga didelė, apie 1000 pus
lapių drūtais apdarais.

PAMOKSLAI IŠMINTIES.
PAMOKSLAI IŠMINTIES IR TEISYBĖS. ‘ Labai žingeidus pa

mokslai apie išmintį ir dorą. Puslapių 182.
Kaina 75c.; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ......................  60c

Geografija.
GEOGRAFIJA arba ŽEMES APRAŠYMAS. Pagal kitus para

šė ŠERNAS. Knyga nepaprastai žingeidi — aprašo apie žemę, vul
kanus, kiek yra pusauly viešpatysčių, kur kokie žmonės gyvena, ko
kios jų ypatybes! ir tt. Knyga didelė, su daug paveikslų pusi. 409.

Kainą $3.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.................... $2.00
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SUTVĖRIMAI.

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SUTVĖRIMAI. Pagal Bit- 
nerį, sutaisė ŠERNAS. Knyga žingeidi, aprašo susibudavojimą viso
kių gamtos pavidalu. Su daug paveikslų. Knyga didelė, puslapių 
370 gražiuose audimo padaruose.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ..... ,........  $2.00
ETffNOLOGlJA.

ETHNOLOGIJA arba ISTORIJA APIE ŽEMES-TAUTAS. Pa
gal Haberland, parašė ŠERNAS, Su daug paveikslų viso pasaulio 
žmonių-tautų. Knyga turi didelę mokslinę vertę — patartina kiek
vienam lietuviui ją įsigyti. Puslapių 667.

Kaina $3.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.................. $2.50

LAISVAMANIŲ KALENDORIUS.
' LAISVAMANIU KALENDORIUS. Kalendoriuj randasi daug 
paveikslų ir gana žingeidžių raštų. Sutaisė J. Mickevičius. Pusi. 60.

Kaina 50 centų; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik ..............  45c
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA.

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Yra tai tikriausia svieto Isto
rija nuo seniausių laikų, daug dą seniau prieš Kristaus gimimo iki 
nupolimui Rymo viešpatystės. Knyga didele, puslapių 305.

Kaina $1.75; iki Rugpiučio-August 81 dienai tik..................  $1.50
~ ISTORIJA ABĖLNA.

ISTORIJA ABŲLNA. Tai yra viso svieto istorija, apie visus pa
saulio kraštus. Yra tai svarbiausia knyga norintiems susipažinti su 
viso svieto istorija. Parašė Dr. BasoviČius. . Puslapių 498, apdaryta.

Kaina $2.75; iki .Rugpiučio-August 31 dienai tik r.................  $2.00
LIETUVIŲ PROTĖVIAI.

LIETUVIŲ PROTĖVIAI. Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga is
toriška ir gana didelės svarbos. Aprašoma lietuvių padėjimas da 
prieš Kiastu per 800 metų. Puslapių 283, apdaryta.

Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik..................  $1.75
GYVULIŲPROTAS?

GYVULIŲ PROTAS. Parašė Dr. T. Želi, vertė J. Laukis. Yra 
grynai mokslinė knyga šią knygą skaitantis sužinosi ar gyvuliai pro
tauja ar ne ir kokie gyvuliai protauja ir kurie neprotauja. Knyga 
labai žingeidi. Puslapių 212.

Kaina $1.25; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ............... $1.00
I MANO ATSIMINIMŲ: ~

IŠ MANO ATSIMINIMŲ. Daug žingeidžių pasakų. Parašė Dr. 
Pietaris. Su autoriaus paveikslu. Puslapiu 301

Kaina $1.25; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.................... $1.00
TIKRAS žENYgjNIS GYVENIMAS.

TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS. Knygelėje telpa įvairus 
patarimai apsivedusiems arba manantiems apsivesti; Parašė Idos 
Cradock, vertė J. Laukis. Pusi. 40.

Kaina 25 centai; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik
SAPNŲ KNYGA.

SAPNŲ KNYGA* Išguldo visokius sapnus, kokius tiktai žmo
gus gali sapnuoti. Knyga puikiais padarais. Pusi. 264.

Kaina $1.50; iki Rugpjūčio-August 31 dienai ............................$1.40
MAGIŠKOS KAZVROS.

MAGIŠKOS' KAZYROS su lietuvišku išguldymu ir visais pa
aiškinimais.

Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai ......................  $1.40
BIBLIJA.

BIBLIJA ARBA PILNAS ŠVENTAS RAŠTAS SENO IR NAU
JO TESTAMENTO. Knyga didelė virš 1100 puslapių, juodais au
dimo apdarais, auksinio titulo anspauda, rausvi lapų kraštai. Sykiu 
su Biblija randasi ir Biblijos rodyklė su kurios pagelba lengva jieš- 
komi dalykai Biblijoje surasti.

Kaina $2.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai............................$2.50
PATARMfiS MERGINOMS.

PATARMĖS MERGINOMS APIE LYTIES DALYKUS. Para- 
šė Margaret H. Sanger, į Lietuvių Jkalbą verte J. Stropus. Knygoje 
randasi ęana daug paveikslėlių išaiškinančių išsivystimą vaisiaus, 
neštum^ ir tt. '

Kaina $1.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik........... .............90c
ŠVYTURYS.

ŠVYTURYS. Almanachas už 1912 ir 1913 metus. Telpa raštai 
geriausių lietuvos raŠėjų: Liudo Giros, Lazdynų Pelėdos, Gustaičio, 
Mikuckia, Vinco Krėvės Kazio Puidoj Žemkalnio Grigoniui ir kitų 
Vertėtų šitą Almanachą įsigyti visiems, nes jame randasi daug žin
geidžių raštų. Šios abi knygos turi puslapių 540.

Kaina $2.00: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik..................  $1.50

PAVEIKSLAI — ABROZAI.
4-ri ABROZAI — DJD. LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ ALGIR

DAS, GEDIMINAS, VYTAUTAS IR KEISTUTIS, šitie visi paveiks
lai yra tinkami papuošti, namus, ofisus svetaines ir tt.

Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 31 d. visi 4 paveikslai $1.50 
• \

Pinigus siųskite sykiu su užsakymu. Jei siųsite grynais pinigais laišką registruokite. AUŠROS KNYGYNAS yra 
didžiausias lietuvių knygynas pasauly. Visos geriausios knygos kokios tiktai yra išleistos lietuvių kalboje čia Amerikoje 
arba Lietuvoje galima gauti AUŠROS KNYGYNE. Katalogas siunčiamas dovanai. Knygų kainos nupigintos tiktai tų 
kurios Čia garsinamos ir tik iki Rugpiučio-August 31 dienai. Radę sau reikalingą knygą šitame sąraše pasiskubinkite užsi
sakyti. Norinti agentauti musų knygomis apie sąlygas klau akyte laišku. Laiškus su pinigais siųskite šituo nauju antrašu:

Aušros Knygynas
DEPT. 9 Chicago, III3210 South Halsted Street

b II III II I '

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS *

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
.77 W. Washington St. 
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. • Vai.: 6 iki 9 vai.

PLUMBERIO ir APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

\ Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
sUžganedinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted St. 
Telephone Haymarket 1018

UEPOS
DMBUŽiy i 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimų Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pro
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaus iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunu 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar .................:........  $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunu 

nuo 537.50, $42.50 *
$47.50. Dabar................................$32.50
jaunimui sportiško modelio 2 kelnią 
■siutai vertes nuo $22.50, $25.50 isr 
$27.50. Dabar .... .......    $18^6
Palm. Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai uŽ $12*50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
ėugščiau.

i ( S. GORDON ;
739 W. 14th Str. v

l-mo,s .durys į rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo*8 ryto lig 9 vak 
Suimtomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedeliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.
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MAŽI AUSIS OFISAS CHICAGO J JAU ATSIDAREI!!
Po 12 metų sunkaus darbo amerikoniškuose ir lietuviškuose ban

kuose, real estate ofisuose ir prie Chicagos lietuviškų laikraščių, 
šių metų liepos piimą dieną ,]

BRIGHTON PARK KOLIONIJOJE

ifKORESPDNDENOlJOsl
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atsidariau ofisSlį savo, tikėdamasis paramos šimtų savo draugų ir 
geros valios tėvynainių, kuriems tinkamai patarnaudavau, kuomet 
dirbau pas kitus. Tiesa, amerikiečiai nėra pratę girdėt žodį “ma
žiausias ”. nes Amerika tai — šalis tikrai didelių dalykų ir kiekvie
nam žodis ”didžiausis” tai jau kasdieninis.. Bet aš negalėdamas pra
džioje atsidaryt afišą “didžiausį” atsidariau ofiselį “mažiaus}”.

Kodėl? Todėl, kad: pinigų Lietuvon persiunčiu tik tiek, kiek 
žmonės atneša; laivakortes parduodu tik tiems, kurie jas perka; iš 
laetuvos žmones atitraukiu tik tokius, kuriuos Amerika įsileidžia; 
daviernastis parašau tik tiems, kurie jų reikalauja; angliškai perkal
bu tik už tuos, kurie patįs angliškai kalbėt nemoka; ir taip pat su 
daugeliu kitų patarnavimų, kuriuos mano ofisėlis suteikia.

AR “DIDŽIAUSI” OFISAI PADARO
DAUGIAU?

So. Omaha, Nebr.
Lenktinės su garniu..

Brighton Parko lietuviai, mano draugai ir pažįstami, meldžiu 
mano oiisan atsilankyti ir ant vietos patirt teisingumą ir greitumą 
mano patarnavimo. Toliau gyvenantieji privažiuokite “Archer-Cicero” 
karais, išlipdami ant Sacramento Avė. Ofisas atdaras kasdien iki 
8 valandai yakare. šventdieniais nuo 9 iki 12 yal.

Bronius Varašius
SAVININKAS ir VEDĖJAS

4193 Archer Avė., Chicago
Telefonas: Lafayette 7998

taip
Tai
Kio

skai-
su-

TELEGRAMAS
Didžiausia nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 

šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas. -Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame par 
šauly iš politikos lauku, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai raštai 
musų geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.

Telegramų uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą apštį be ka
mantinėjimo jo sąžinės — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiusk jį ŠIAN
DIEN.

South Omahos moterys labai 
myli bėgti už akių “garniui“. 
Kai tik tas ilgakaklis rengias 
skristi pas kurią moterį ir at
nešti jai brangią dovanelę, tai 
tuojau vietos moterėles susi
grupuoja apie keletas desetkų 
ir traukia pas garnio belau- 
kjančlią. S u surinkusio s susė

da į ratą ir peržiūri ką katra 
atnešė ateinančiam svečiui 
kaipo dovanėlę. Po to valgo, 
žaidžia ir vartoja labai negra
žią kalbą. Nors ne visos 
kalba, bet didesne dalis, 
yra klausimas, argi mes 
terys, susirinkusios į tokį 
tlingą būrelį nebegalime
rasti naudingesnių pasikalbėji
mų kaip bliauti negražiai? 
Mes visos moterys, senesnės ir 
jaunos turime rūpintis nau
dingesniais klausimais, pavyz
džiui, kaip moterys turi užsi
laikyti kada ji yra nėščia; gim
dymo kontrolės klausimas yra 
labai svarbus; paskiaus, kaip 
auklėti kūdikiai, koks yra nau
dingesnis kūdikiui maistas; 
kaip gaminti geresnius val
gius; kaip švarumas užlaikyti; 
kaip užsilaikyti motinai po 
gimdymo, ir t. t.

Taigi moterys, pasistengkite 
netiktai šalinti iš savo tarpo 
netikusius papročius, ‘ bet ir 
prainokinti jaunas moteris, o 
ne būti tokiomis storžievėmis.

—B... G. Juzeliunienė.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

LAISVAMANIAI IR “KUN.
MOCKUS.

“TELEGRAMAS”
666 West 181h Street, Chicago, III.

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose mies
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS 
NUMERIS 5 CENTAI.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisę, kur 

visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria* 
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

miniai patinka, nes ji juos ge
riausia supranta.

Nejaugi laisvamanių kuopa 
negalėtų rasti tinkamesnių kaip 
Mockus kalbėtojų? Jeigu jie 
tuos Mockui dedamus pinigus 
suvartotų ištikrųjų žmonių švie
timo reikalui, — geros laisvama
nių literatūros skleidimui, gerų 
kalbėtojų ' įsigyjimui, jie nu
veiktų naudingą darbą visuome
nei ir galėtų savo darbais pasi
džiaugti ir pasigėrėti. Kviesda
mi gi ir kišdami į pirmą vietą 
nemokšą Mockų jie tik savo 
vardą žemina. Studentas.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 We$t 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Ofiso Telefonas Tk» IT Ą. RT?OAT> Busto Telefonas Central 4104 17Armitage 3209
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų .Ligos.
7 West Madison Street, kainb. 1202. Kampas State gatves.

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

ŠIA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

TAUPUS ŽMOGUS

“Naujienų” 161 numery Re
porteris praneša, kad Lietuvių 
laisvamaniu 1-ma kuopa be ki-. N Federal Regerve 
ta ko nutarus parsikviesti savo K . . ™ .
garsų pamokslininką” “kmu” Systemos ir Chicago 
Mockų. Bet jis parsikviesti la- CIearing Ilouse Ass’n. 
bai brangiai pareinąs, tat kuo- ^>i 
pos nariai ant vietos sumetę f 
90 dolerių ir dar įgalioję komi
siją užtraukti paskolą...

Tatai parodo, kąip musų lie
tuviai, ir tie laisvamaniai, maža 
teapsišvietę, kaip mažai jie te
supranta ir žmonių švietimo rei- į 
kalus. Kokios naudos kiaušy-lė
tėjams duoda “kun.” Mockaus 
“pamokslai”, žino gerai kiekvie
nas blaivo proto žmogus, ku
riam teko tie jo “pamokslai” 
girdėti. Ką jis pasakoja — vi
sa yra žemiau kritikos, nes j>at- 
sai būdamas visiškas bemokslis, 
ką jis kitus gali pamokinti? Aš 
nepriešingas laisvamanių pra
kalboms. Atpenč, jeigu prakal
bas sako apšviestas žmogus, ži
novas savo dalyko, jo malonu 
pasiklausyti ir gali daug pasi
mokinti. Bet — Mockus! Esu 
girdėjęs jo prakalbas ne vieną

jos yra tuščios, tik prikaišiotos 
riebiais žodžiais, kurio , tamsiai

*

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu* 

von per Southamptoną ant ‘, i
Milžinų laivų' r ' 

AQUITANIA MAURETANIA 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipęi reguliariai išplaukimai 
tiesiai j Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 3-eia klesa (J Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
res taksų $5.00. , z

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Pijiavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivu. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kalnų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj. _
CUNARD LINE 
140 N. Derborn 
St. Chicago, IH

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai 
investina išmintingai

taupo ir

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai <

DR. S. RIETIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W. 42nd SL

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12•L. . . . . . .      ....... —■

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR.A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington. St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansla Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820 '
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį

Garsinkite Naujienose

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St

Ofisą vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yairis 1699

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS v-
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted Chicago, 111.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland’ Avė. 
arti 47-tOs gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakario 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

Telephone Yards 5834

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 
ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
- CHICAGO, ILL.

Office Hours:»10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L, TUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
' 6 iki 9 vakare .

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal, 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos 
gai 
si 
jos ligon 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo , ir 
gimdymo.

Už dy 
rimas, da 
kiuose 
se 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

kolegiją; ii 
praklakavu

)UO

V)SO-i
prieš;
laiko!

I pata 
ir kito

kreip 
rasite

Valandos nuo ' 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

....... ..

iTel. Blvd. 3138
M. Wollkewlch

1 BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą.
pa- 

p r i e 
kiek- 

Iviename atsisiti- 
Teikiu y- 
prižiurė- 

Duodu pa- 
moterims

ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

tarnauju

kime

jimą

>■— ..... —■ 1 11
Dr. Herzman kraustosi iš senos 

vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

m^dr. herzman^m
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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 Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo G iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 95G 
Boulevard 4136 

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vale.

.................  II. I I ■

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

. Ofisas i
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefoiyis Drexel 2880

DR MAUK KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė,
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedčldieniais nuo 12 

iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 0537

DR. MAĘYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. j o pietų.

Rezidencijos tel. \ 
Ofiso tel. Bou

an Buren 0234 
evard 9693

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną,
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAB

m. bou imr< am

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEžEIKA
GRABORIUS IR 

BaJsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago
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(Apžvalgai
KUN. BUČIO PAŽADAI.

žurnale “Mokykla ir Gyveni
mas” Buvęs Vilniaus Seime ra
šo, jog klerikalai yra pavedę 
kunigui Bučiui per 15 metų pa
ruošti Lietuvos Universitetui jė
zuitų profesorių. Buvęs Vilniaus 
Seime prisimena kitą kun. Bu
čio pasižadėjimą, padarytą Vil
niaus Seime 1905 m. Jis rašo:

“Seimui baigiantis antrą 
dieną buvo šnekėta apie gink
lavimąsi. Didžiuma oratorių 
patarė žmonėms turėti kiek
vienam šiokį tokį ginklą: kas 
gali, tegul laikosi šautuvą, 
kas negal, tegul bent turi pa
sigaminęs gerą strypą, nes 
revoliucijai kasdieną plečian
tis, be kita ko, atsiranda va
gių ir plėšikų. Nelaimėje 
reikia sodžiaus vyrams subėg
ti į krūvą ir kartu gintis.

Į tai vienas kunigas atsa
kė:

“Ginkluotis nereikia: pa
sakyta yra neužmušk, tai ir 
neužmušk; kas kardu kariau
ja, tas nuo kardo žūva.

“Iš kairiosios pusės pasa
kyta: ‘o kodėl jus, kunigai, 
nešnekėjote taip tada, kai mes 
ėjome į Japonų karą, kodėl 
jus tada laiminote eiti kitus 
mušti, arba kad kiti mus už
muštų ?’

“Kun. Bučys, būdamas pre
zidiume, neiškentė ir šoko 
ginti savo luomą. Mes, girdi,

tada negalėjome sakyti teisy
bės, mums už nugaros stovė
jęs žandaras ir neleidęs tei
sybės sakyti.

“Tada inžin. Kairys, kuris 
taip pat buvo prezidiume, at
siliepė: ‘Draugai, negeras tas, 
piemuo, kuris pamatęs vilką, 
nubėga ir palieka savo avis, o 
dar prastesnis tas, kuris pats 
kiša jas vilkui j gerklę. Ge
ras piemuo galvą guldo už] 
savo avis.’

“Čia kun. Bučys pasijuto! 
dideliai įžeistas. Matėme vi-1 
si, kai ėmė sukintis po estra-į 
dą ir bruzdėti lyg šapalas tar- Į 
boję. Basanavičius puolė jį 
maldyti, atsiprašinėti, šiaip 
taip nusiraminęs, verkiamu Į 
balsu tarė: ‘Viešpats Jėzus] 
atleido savo skriaudėjams, at-| 
leidžiu ir aš.’ Paskum, rody
damas savo ir visų kunigų 
galingumą, tarė: ‘Mes, kuni
gai, pasižadame Vilniaus ir 
Gardino gubernijų lietuvius, 
šnekančius lenkiškai ir gu
diškai, po pepkiolikos metų 
priversti kalbėti lietuviškai.’ i 
Ir kreipdamasis į kunigus, 
paklausė: ‘Kunigai, ar prita
riate? Pakelkit rankas!’ Pa
kilo daugybė rankų. Bet dar 
ne galas kunigo Bučio nepa
sisekimams. čia jį sutiko 
antras smūgis: atsiranda sce-j 
noje kun. Stakelė ir, įsikraš-,1 
čiavęs net padusdamas, ima 
įrodinėti, kad versti kataliką 
prie bet kurios kalbos — ne 
kunigo darbas. Esą Kristus! 
liepęs apsakinėti evangeliją 
visokiomis kalbomis, kurias 
tik žmonės supranta. Kun, Bu
čys esąs akademijos profeso-Į 
rius, o krikščioniško mokslo 
nežinąs. Kun. Bučys to neiš
tvėrė ir dingo mio scenos. As
menys, dalyvavę šioj tragiko
medijoj, tebėra gyvi, taigi ne
duos meluoti. Tai buvo pir
masis kun. Bučio ‘po penkio
likos metų’.

‘Antrasis’ ‘po penkiolikos 
metų’ gal įvykti, bet tiktai 
‘gal’, o tikriau, kad neįvyks. 
Žiūrint į praėjusius mitingus,] 
matyti, kad musų liaudis tam-j 
pa demokratai ne krkiščioniš- 
ku atžvilgiu. Po penkiolikos 
metų Seimas bus kitoniškas, 
o Universitetas jėzuitų profe
sorių nereikalaus.”
Reikia tikėti, kad po penkio

likos metų Seimas nebebus toks, 
koks jis yra dabar. Ar šiaip ar 
taip, bet žmonės juk progresuo

ja. Ne visą laiką Lietuvos 
klerikalams bus galima saviva
liauti: ankščiau ar vėliau ateis ir 
jiems galas. i

Humanitarinių mokslų Fakul
teto dekanas Mykolas Biržiš
ka, kiek teko patirti, nuo lie
pos 1 d. apleisiąs gavo užima** 

Į mas vietas ir persikelsiąs pro- 
vincijon kur nors tarnautų.”
Tai štai kaip Lietuvos kleri

kalai elgiasi su visiems žinomu 
veikėju, kuriam tiek daug pri
siėjo nukentėti Vilniuje. Linar* 
tas sako: >

“P. Biržiška atvyko iš Vil
niaus daugiau panašus į lavo- 

;ną, kaip į gyvą žmogų, —Vil- 
niais ‘malonumai’ ir begalinis 
darbas sunkiose apystovose 
sunaikino jo sveikatą. Rodos 
laikinoje musų sostinėje galė
tų žmogus atsigauti, bet kur 

. tau! Juk p. Biržiška visą lai
ką neturi buto, jis atsiskyręs 
nuo savo šeimos, kuri privers
ta gyventi sodžiuje, jo vaikai 
priversti pertraukti pradėtąjį 
Vilniuje mokslą, nėra kam 
prižiūrėti jo menkos sveika
tos, jis neturi kur sukrauti 
savo knygų, neturi kame dar
buotis, neturi kampelio pa
silsėti,

“O čia pat gimnazijoje 
direktoriui 
kambarių, 
laimė, čia
ramai buvęs direktorius 
p. Dovydaitis, ir jo negali iš 
čia niekas iškraustyti, nes jis 
turi valdančiųjų partijų para
mą, jis yra galingesnis už vi
sus ministerius, ir, kol jis pats 
nepanorės, tol jo niekas iš ten 
neiškraustys, o panorėti išsi
kraustyti p. Dovydaitis vargu 
bau prie savo jautrumo ar pa
norės.”
Jau seniau buvo šioje vietoje 

iminėta apie p. M. Biržiškos pa
dėtį. Bet tada visgi dar kilo 
abejonės, kad “krikščionys” ga
lėtų daeiti iki tokio begėdišku
mo, jog privers visų gerbiamą 
veikėją ir vieną žymiausių Lie
tuvos švietėjų išsikraustyti iš 
Kauno. Net “Lietuva” pripažįs
ta, kad butas priklausė p. Bir
žiškai. Bet tą butą užvaldė, 
anot p. Linarto , arklidžių ir 
tvartų “kultūros.” "pedagogas, 
Dovydaitis ,kuris jaučiasi Lietu
voje tikru caruku. Dovydaitis 
yra krikščionių “piliorius”, 
ris premieravo “amžinojo 
žančiaus” kabinetui. Jis 

daguoja žurnalą “Logos”,
labai plačiai gvildenama doros 
klausimai. Bet kokios doros tas 
ponas prisilaiko gyvenime, skai
tytojai gali spręsti iš aukščiau 
paduotojo incidento.

Ko darbininkai gali

yra
butas iš

tik, mat,
gyvena sau

ne-

ku- 
ro- 
re- 

kur

PROF. M. BIRŽIŠKA APLEIS 
KAUNĄ.

Bolševikai gabena dei
mantus užsienin

“Lietuvoje” skaitome:
“Per ištisus metus neišgar 

vęs priklausančio jam buto, 
bet kitų užimto, direktoriaus 
buto šeimynai apgyvendinti 
ir negalėdamas suteikti mo
kslo jį priverstoms pertrauk
ti, sodžiuje paliktomš dukte
rims — gimnazistėms, Kauno 
Valstybinės ‘Aušros’ Gimna- 
zijos direktorius, Lietuvos 
Universiteto profesorius ir

Arkadii AverČenko. Vertė K. B-nas.

Tarptautinis Revizorius.
Komedijos Pradžia. 

---r
[Dalykas dedasi Maskvoje, Krem

liaus rūmuose].
Trockis. — Aš pakviečiau jus, gerbia

mieji, kad pranešti jums labai nesmagią 
žinią: pas mus atvyksta tarptautinė ko
misija !

Lunačarskis. — Kaip, komisija?!
Peters. — Kaip, komisija?!
Leninas. — Nebuvo rupesnio, tai pri

buvo!. .

Trockis. — IŠ savo puses aš jau pa
dariau šiokių tokių patvarkymų — % pay 
tariu ir jums. Ypač juriis, Petersai! Ko
misija, žinoma, norės pamatyti črezvyčai- 
kas — taii jau padarykite taip, kad išro- 
dytų gerai. O tąi pas jus į kalinius bai
su pasižiūrėti: sudžiūvę, alkani, mėlynių 
pilni ir patinę.

Peters. — Mėlynes galima kreida už-\

Plrfnadienis, Liepos 16,1923 

kitų, kad musų lupos nepajėgia 
išreikšti tai, ką jaučia musų šir
dys, nes kaip išreikši, kad myli 
brolį! — šauksm/ngas valio! Lai 
gyvuoja Latvija! Lai gyvuoja 
Lietuvai Lai gyvuoja Latvijos 
mokytojai! Valio! valio! — 
griausmingai išreiškė dalinai 
tai, ką mes jautėm.

Apžiūrėję mokyklą, lydimi 
mokytojų kursistų, mokyklos 
administracijos, mokinių su dai
nomis, išsiskubino į stotį.

Kaip greit! Dar nore valan
dėlę ! Dabar leiskit mums savo 
šaltu lietuvio budu išreikšti tą 
susikaupusią energiją širdingu
mo, tuos jausmus, kurie taip ir 
veržiasi iš krūtinių prie savo ar
timiausių kaimynų, prie pir
miausių draugų, prie liaudies 
vadų, kurie veda, auklėja tą bro
lišką tautą, kaip širdingą lietu
vio draugą, bet nekaip priešą.

Bet trumpas laikas. Pasipila 
gėlės, atsisveikinimui šauksmai 
valio! — atminkit!...

Valandėlė. Traukinys juda...
Sudiev ! Neužmirškit mus!... 

— Garsingas, išsiveržęs iš kruti
nės lydi lig traukiniui iš akių iš
nykus...

Grįžtam. Tyla...
Puskelyj pradedam dalintis 

įspūdžiais:
— Kas ten kalbėjo prie moky

klos? —-
— Latvių kvietimo Vice-Mini- 

steris.— / r r. (
t— Nejauti! ? —
— Taip! Į čia ir keletos gim

nazijų direktoriai, ir vidurinių 
mokyklų matytojai. —

— Kaip tai? Kartu su liau
dies mokytojais važiuoja!?... 
Negalimas daiktas! —

— Kodėl?! Pas Latvius ga
limas ir taip esama, tik pas 
mus tai... —

Nutilau... Supratau...
Ir musų liaudies mokytojai 

važiuos ekskursijon, kas žin ar 
ir juos lydės ministeriai ir di
rektoriai ?.w — Kuokas.

kų partijos gali jums padėti 
apsišviesti, suprasti savo -kla
bės reikalus, bet ginti (juos 
gulsite pirmoj ejilej jus pa
tys.

Gindami savo buitę, siekda
mi geresnės ateities, jus ją pa- 
sieksit tik priversdami jūsų 
priešus nusileisti geruoju ar 
piktuoju. Geruoju darbinin
kams niekas nedaroma ir to
dėl proletarų laimėjimo kelias 
eina tik per kovas, per nuo-( 
jlatines (imtynes su savo prie
šais.

Pakartotinai jums primenam 
ir * šiuo metu: Lietuvos darbi
ninkai sėkmingai gali kovoti 
tik suvieniję savo jėgas, tik 
aiškiai suprasdami savo padė
tį ir savo reikalus. Jūsų Par
tijos yra tos, kurios jums ro
do tą kelią, kurios padeda pa
siruošti kovai, kurios išvieno 
su jumis eina pačian mušiu.

Kiekvieną valandą atminki
te apie* tai, sekdami Seimo 
darbus, ir nesiduokit savęs 
užliuliuoti vilčiai, kad jūsų 
ateitis gali pagerėti, jums ne
pridėjus šavo pūslėto delno ir 
prie to darbo. Taigi stiprin
ki! savo organizacijas ir spau- 

skit neatleisdamfi į Seimą, į 
fedcracininkus, į krikščionis, į 
savo darbdavius ir naudoto
jus.

Kauno “Socialdemokratas” i pats savaime dar nieko nerei- 
rašo: Įškia. Dabartiniam Seime f (S

Kąi ėjo Seimo rinkimai, Į deracininkai . gali būt labai 
mes sakėm darbininkams: svar- drąsus, net projektus ginda- 
biausiS Socialdemokratų dar- mi. Jeigu visais darbininkų 
bas busimam Seime bus įsta- reikalais socialdemokratai ir 
tymais pagerinti darbininkų Darbo Federacija balsuotų iš- 
padėtį. Jau eina Seimo posėd-jvien, tai ir tuomet jie suda- 
ž|iai, ir Ijau pirmomis dieno-Į rytų tik 20 Msų prieš 58. 
mis socialdemokratų frakcija Prie tokio balsų susiskirsty- 

įnešė Seiman pasiūlymą patai- mo Darbo Federacija gali drą- 
syti įstatymą, apie darbininkų}šiai pasiūlyti, kad butų kon- 
samdymą, pataisyt žemės re-Į fiskuoti Vailokaičių 
formos įstatymą, 
karo stovįi, duo|ti 
darbininkų darbuotojams ka
lėjimuose ir belaisvių stovyk-Įtis savęs suklaidinti fcderaci- 
lose. Socialdemokratų f rakei- j ninku spekuliacijomis. Darbi- 
ja nutarė vėl iškelti Seime li-lninkai turi žindti ypač šian- 
gonių kasų reikalą ir paruo-1 dien, kad vis gi galingiausiais 
šti reikalingas pataisas prie I savo reikalų ginėjais yra jie 
valdžios projekto. Ruošiama Į patys, Jų/s, darbininkai, (esate 
keletas naujų projektų darbi-1 vis gij stiprus, nežiūrint pa- 
ninkams rupimais klausimais. I krikusių jūsų organizacijų, ne-

Pagaminti įstatymo projek-1 žiūrint mažo jūsų susiprati- 
tas ir įnešti jis Seiman tai rei-lmo, mažo sugebėjimo patiems 
škia tik pastatyti klausimą Į gintis, Demokratinųj valstybėj 
svarstymu^. JSvarbiausis uždą-1 jus esate stiprus jau vien sa- 
vinys, — tai prastumti pro-Įvo skaičium.
jektą per patį Seimą ir pada-Į Ir ištiesų. Dar pirmąjį Sei- 
ryti jį įstatymu. Kiek yra vii-Imą pradedant, ne tik federa- 
ties bent kas laimėti darbi-Įcininkai, bet ir patys krikš- 
ninkam Seime? Ičionys skaitė reikalinga pasi-

Antrajam Seime tėra dvi Įsakyti, kad ir jie stovėsią už 
frakeji, kurios dedasi darbi-Į darbininkų buities pameni ni- 
ninkų reikalų ginėjos, — tai Imą. Tą patį pakartotinai sa- 
Socialdemokratai ir Darbo Fe-Į ko jie ir dabar. Iš kur darbi- 
deracija. Iš pirmųjų Seimo po-Įninkams gera širdis pas rie- 
šėdžių susidarė įspūdis, kadĮbiuosius klebonus, kurie iš sė
tos darbininkų grupės visų Į no glaudžiasi ten, kur šilčiau? 
veikliausios. Nespėjo Socialde-Į Jie dėlto žada darbininkams, 
mokratai padaryt savojo pa-|kad tie nepabėgtų iš krikščio- 
siulymo, kai Darbo Federaci-Įniškojo gardo. Krikščionys gė

ja pasiskubino mums užbėgti Irai supranta, kad jeigu Fede- 
už akių: ji jau pasiūlė svar- Į racija n*ebutų gavusi šitam 
styti ligonių kasų projektą, Į Seime dvylikos vietų, tai vi- 
kaip jis valdžios 'sudarymas irisas “krikščioniškasaf” blokas 
tiek pat įnešė pataisas dėl dar-1 sėdėtų šiandien susikūprinęs ir 
bininkų samdymo įstatymo. I atsargiai prie sienos prisišlie- 
Vadinasi, karšto uolumo dar-Męs. Klerikalai supranta, kad 
•bininkams patarnauti tartum Į valdžios vadžias įdėjo jiems į 

nestinga. * . ■' ■ [ ‘‘ - • • • -
Bet kaip atrodo tikroji dar

bininkų reikalo padėtis Sei
me? "

Ne tik mes, bet ir daugu
ma susipratusių darbininkų ži
no, ddko storavojasi Darbo 
Federacija. Del konkurencijos, 
<ad įsipirštų darbininkams. 
Nebūtų Seime socialdemokra
tų, federacininkai sėdėtų Sei
me ramus, žiūrėdami Vailo
kaičio piršto, ir degutintų iš
kabas, darytų patriotines ma
nifestacijas, varytų agitacija 
prieš žydus ir lenkus ir “ra
mintų” darbininkus ten, kur 
darbininkai patys sukiltų prieš 
savo naudotojus. Kitaip nesi- 
dėtų, nes Darbo Federacija, 
— tai klerikalų išgalvotas vai
stas gydyti socialistiniu judė
jimai! pakrypusius darbinin
kus. Mes gana drąsiai galime

bankai, 
panaikinti | išanksto žinodama, kad iš to 
amnestiją Į nieko nebus.

Darbininkai neprivalo duo-

že-

Bolševikai didelėmis parti
jos gabena į Berlyną deiman
tus, kuriuos ten saugoja atsto
vybėj Krestinskis. Pas jį da
bar sukrauta apie pūdas dei
mantų. Išpardavimui šių dei
mantų Krestinskis turi agen
tų Paryžiui, Londone ir kito- nusakyti: nebūtų Seime sočiai-1 

miniin+n Vn- ^demokratų, greitai nebeliktų 
jame ir federacininkų, — jie 
butų reakcijai bereikalingi.

Ir todėl Federacijos uolu
mas, projektus Seiman nešant,!

se šalyse. Europa, nualinta ka
ro, neįstengianti išpirkti, o 
Amerika neįsileidžia. Deiman
tų atsarga Maskvoj dar sie
kianti 10 pūdų. . (L. Ž.)

ratikas tie darbininkų, kurie 
balsavo už Darbo Federaciją. 
Ir suprasdami tai, jie ne tik 
žadės darbininkams, bet kai ką 
ir patrupins jiems. Jie mė
tys 
tuo 
tys, 
kų
cijos į profesines sąjungas ar
ba pas socialdemokratus, juo 
aiškiau jaus, kad net likusie
ji Federacijoj nerimsta. Jie 
turės užgirsti darbininkus, kai 
tie prisimygdami reikalaus iš 
Seimo ne projektų, ne karštų 
kalbų, bet įstatymų savo bū
viui pagerinti, reikalaus, kad 
išleistieji įstatymai butų tik
rai pildomi.

Ir todėl mes, socialdemo
kratai, pakartotinai sakome: 
Darbininkai, budriai dabokite, 
kas ką daro Seime. Daboda
mi, stengkitiės visų pirma pa
žinti tas partijas, kurios de
dasi jūsų ginėjos. Bet visuo
met atsiminkite viena: darbi
ninko reikalų apginimas pačių 
darbininkų rankose. Darbinin-

darbininkams plutgalių 
dažniau, juo dažniau ma- 
kad bent dalis darbinin- 
pabėga iš Darbo Federa-

Iš Latvijos mokytojy eks 
kursijos Lietuvon

“L. Žinioms” rašo:
Birželio 20 d., Dotnavos

mės Ūkio mokyklos mokytojai ir 
žemės Ūkio liaudies mokyto- 
iams kursų klausytojai susirin
kom 2 vai. stotyj sulaukti visų 
musų laukiamų svečių — Latvi
jos liaudies mokytojų.

Štai jau ir traukinys. Visų 
akys atkreiptos į vagonus, šku
nai ko tai jieško. štai ir jie! 

] '.š išpuošto gėlėmis, vainikais, va 
gono pasipila ekskursantai, lydi
mi mokytojo žygelio, štai ir 
visas jų būrys. Visi sužiurom į 
vieni antrus, norėdami nors iš 
tolo išskaityti, kas yra širdyse.

Mokyklos direktorius sveikina 
r kviečia apžiūrėti mokyklos.

Įspūdis!... Ekskursantų cho
ras užtraukia “Lietuva tėvynė 
musų!...”, o paskui “Sveeta 
>tv. — Lai gyvuoja Latvija! 
ai gyvuoja Latvijos mokytojai! 

Valio! valio!
nuaidėjo per lygius Dotnavos 
aukas.

Sveikina liaudies mokytojų 
kursistų vardu — vėl valio!...

širdys pilnėja draugiškumo 
. ausmais, meile, artimumu... Ei
nam buriu į mokyklą, kalbamės, 
čia vėl sutinka moksleivių cho
ras su “Gaudeamus igitur” ir kt.

Kalba Latvijos švietimo vice 
ministeris, išreikšdamas širdin
gus draugiškumo jausmus, kad 
jie dega netik vienų ekskursan
tų širdyse, bet ir visos latvių 
tautos. Nors neviskas lietuviui 
suprantama latvių kalbos, bet 
širdingumas suprantamas — 
tar ir buvo atsakyta: broliai 'lat
viai! natūralu, kad musų širdy
se dega meilės jausmai prie vieni

griausmingai

Viršininkai plėšikai
Besarabijoj 'Cholino apskri- 

;y nesenai užpuolė vieną pa
siturintį valstietį (keletas ma- 
skomis užsidėjusių plėšikų. 
Jau valstiečiai buvo surišti ir 
svečiai pradėjo krautis grobį į 
>et pajutę kaimynai apsupo 
plėšikus ir tris jų užmušė. 
Tada nusiuntė padvadą par- 
gabent apskrities viršininką 
(prefektą), kad protokolą su
statytų. Jo niekur nerado. Iš
važiavo — sako. Ėmė j ieškot 
o padėjėjo irgi nesurado. Pa

galios parsivežė karo komen
dantą. Kada nuėmė užmuštie
siems kaukes, tai pasirodė, 
kad tai prefektas, jo padėjė
jas ir vienas policistas. Taip 
atsitiko Rumunijoj. Pas mus 
dar rodos prie td neprieita.

(L. Ž.)

Petliuriečiy teišmas
Ekaterinoslave buvęs Petliu- 

ros šalininkų teismas, kurių 25 
asmenis nutaręs sušaudyti; ki
tus 115 asmenų nubaudęs sun
kiųjų darbų kalėjimu.

tepti.
Trockis. — Na, aš jau nežinau kas 

ten galima padaryti. Galima butų visus 
kalinius apvilkti bajorų rūbais ir kad jie, 
kai komisija ateis jų apžiūrėti, pašoktų 
jai rusiškai. Nors... kaip męs juos priver
sime? .

Peters. — Tai galima. Aš juos ap- 
maustysiu batais su vinimis viduje. Jau 
bukite ramus: ant vietos nepastovės — 
čia tau ir rusiškai, ir franeuziškai ir is
paniškai — visaip pašoks.

Trockis. — Paskui pds jus ten tie vi
sokį aparatai, kuriuos jus... tai... varto
jate prie tardymų. Jie galbūt jums, su
lig mokslo, ir reikalingi, bet vistik jei 
komisija pamatys visus tuos jūsų spau
stukus pirštams, veržtnvus ir šompolus 
— tai bus negerai. Įspūdis gali pasidary
ti ■ ne koks... ! hj

Peters. — O mes ąnt to kambario du
rų parašysime: “gimiiastikos kabinetas”. 
Beje, anglai mėgsta sportą. . i

Trockis. —? Jus geriau žinote; tik žiū
rėkite, kad anglai dėl sayo paikumo ne
pradėtų ant' savęs }bandyti tą -gimnasti
ką... Jums taipgi, drąuge Lunačarski... Pa-

tariu atkreipti domės į mokslo įstaigas. 
Jau perdaug maža jose mokslingumo. 
Aną dieną Užeinu, o mokinės ant kelių 
mokiniams sėdi ir kokainą uosto. Galbūt 
ten taip ir reikia kad lengviau persiimtų 
moksliniais dalykais, bet franeuzai komi
sijoje — žmonės lengvatikiai, mupų mok
slo įstaigą palaikys už ką kitą ir pradės 
tarp suolų kantaną šokti...

Lunačarskis. — Bet juk jus patys 
sakėte, kad mokyklose butų pilna įlais- 
vė. Pagalios, betgi, kiek aš žinau, ir pir- 
miaus, prie poIiciniaLbiurokratinio reži
mo, mokiniai ir mokinės už bausmę bū
davo ant kelių.

Trockis. — Tai juk ant savų, o ne 
ant svetimų. Ir dš jūsų pusės, drauge mie
sto komęndante../ Jus leidžiate gyvento* 
j^riis! pp^miestą^ bevpik huo-
įieiiis: ta noldbęji5 publika ' Užsivelka vir-' 
šūm marškinių tik suplyšusį švarką, o 
žemiau nieko nėra! \

Kometndamtas. — (Klausau... Mes to
kius, komisijai atvažiavus, surinksime vi
sus, mieste ir į viešuosius darbus išpru
sime. ■ • '' './>- ■

■-.ag... J1.,, y i > 'i J -y. Į.;

Trockis. — O jei komisija pradės ap
lamai stabdyti, žmones gatvėse ir klau
sti: “ar patenkinti gyvenimu?” tai kad 
sakytų: “Viskuo patenkinti, pojnai perai, 
ar ten mOSjO”. O kuris bus nepatenkin
tas, tai f>askūi mes jam tokį nepasitenki
nimą parodysime!.. Pagalios, tai jau jū
sų specialybė, Kristyne Ivanovičai.

Peters. — Bukite ramus!... Mes jį, 
tą nepatenkintą, tuojau į gimnastikos ka
binetą... Ten bus patenkintas!

Trockis. — Aplamai, aš paimčiau šim
tinę žmonių, tų, kurie sotesni ir links
mesni, papenėčiau juote dar prieš komisi
jos atvažiavimą, na ir paleisčiau juos gat
vėn: tegul visą laiką kur tik komisija eis, 
vis jos akims rodosi. Ir pakabinti jiems 
ant kaklo medalionus su Karoliaus Mark
so portretu! Tegul mato svetimšaliai, ko- 

‘kie rneį' esamez soėįaHs’tai. O kuris nedo
rėlis numes nuo kaklo portretą, tai aš 
jam tokią kanapinę cacą užkabinsiu... Pa- 
$dios, tai jau jūsų specialybė, Kristyne 

“IVanoVičai...
Peters. —- Galite pasitikėti.
Trockis. — Dar štai kas: pastaruoju 

. I ‘

laiku jus, drauge Lunačarski, pristatėt pa
minklų, kaip būdavo pirmiau deržimor- 

dos kad lempas statydavo — kam reikia 
ir kam nereikia. Čia štai ir Urickui, ir 
Stenkai Razinui, ir Jlobespjerui, ir Na- 
chamkesui, ir Emiljonui Pugačevui. Mu
sų “draugams” tai nieko, — jie nesispiau- 
dys... Bet prieš svetimtaučius lyg negra
žu. Reikėtų nuimti juos, ar ką. Ir koks 
tai, po paraiių, netikęs miestas! Tik pa
statyk kur ubrs vieną paminklą — tuo
jau visą šimtą visokio šlamšto suneš ir 
pastatys.

Lunačarstkis. — O kaip bus su jūsų 
paminklu?

Trockis. — Na, mano gali pasilikti. 
Tik laikinai parašą ant jo perdirbkite. Pa
rašykite: Garibaldi, ar ką kita.

Lunačarskis. — Bot juk Garįbąldi su 
didele barzda.

Trockis. Na, daug laiko jau pra
ėjo, taip kad galėjo spėti ir nusiskusti. 
Rodos, kad jau viskas. Ff-fy! Na, Štai ko
medija ir pabaigta!

Lunačarskis. — Jus manote — pa
baigta? Man rodos, kad tarptautinei ko
misijai atvažiavus ji tik ir teprasidės!.’.
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nistai norėtų užvesti ir Lietuvo
je. Bet jų nelaimei, jiems nie
kas nebetiki. — P. Klimka.

&

Iš Mokslo Srities
Matematika ir jos praktinė reikšmė

(Tęsinys)

ja slėpiningas dėsnis apie kur 
kiekvienas mokslininkas sako: 
“Visa, kas matematiniai tikslu, 
ankščiau ar vėliau išeina iš savo 
siaurų rėmelių ir įgyja platesnės 
reikšmės”.

(Bus daugiau)
Kiek Lenkijoj 

valdininkų
vi. A.

šiandien, dar vienų šimtmetį 
vėliau vargu atsiras filosofas, o 
gal ir matematikas, kurs drįstų 
patvirtinti tuos pasakymus be 
jokių ribojimų. Devyniolikta
jame šimtmety po didžiausių pa
sisekimų laikotarpio‘seka perio
das kuriame matematika nustoja 
daug savo vertės ir praktikinės 
reikšmės. Tai tęsiasi ligi, maž 
daug, 1890 metų. Mat susidėjo! 
įvairių priežasčių, kurios pakei-] 
tė matematikos padėtį. . XVIII 
šimtmečio pabaigoje mokslo sri
ty jaučiama kaž kokio nuilsimo. 
Pavyzdžiui, Lagraužas apie tai; 
štai kaip sako: “šulinys man ro-; 
dosi pergilus, ir jeigu ten neat-; 
siras naujų naudingų sluoksnių, 
tai teks jis apleisti.” Devynio
liktame šimtmety tą šulinį vis 
kasė gilyn kol galų gale rado 
kilniųjų rudų, tačiau tolymes- 
niam kasimuisi pakenkė rimtos 
kliūtys. Paaiškėjo, kad garbin
gosios epochos genialieji geome
trai dar ne visai buvo išaiškinę 
reikalinguosius dalykus, ir visas

tyrinėdami galėtų didesnio tiks
lumo pasiekti.

Tai kas gamtos moksluose sa
vo esme reikalavo matematikos 
paramos, XVIII šimtmety gavo 
klasinį formulavimą, kurs laiko
si dar ir šiandien. Tiesa XIX 
šimtmety buvo rasta naujų me
todų, kurie, sulig įrodymų, buvo 

i lygiai anais pritaikomi, bet tuo 
i laiku dar nebuvo reikalo juos 
naudoti ir be to dar jie nebuvo 

I tiek sutvarkyti, kad juos butų 
i paranku naudoti. Užtat fizikai 
I pradėjo į matematikos tyrinėji
mus šnairuoti, ir stengėsi patys 
sau statytis naujų analitinių for
mulių. Negalima sakyti kad ma- 

| tematikai dėl tų pažiūrų kitėji
mo visai nekalti buvo. 1750 me- 

I

į tais Danielius Bernulli rašė Ei- 
I leriui: “Matematikoje atsiranda 
i pragaištingas palinkimas, dėl 
kurio tikrieji mokslai turės dau
giau blėdies negu naudos. Rea- 
lis fisicae (tikrąjai fizikai) butų 
buvę daug geriau jeigu jokios 
matematikos pasauly nebūtų bu
vę.” šie karčios teisybės žodžiai 
atkreipti į d’Alamberio vėjų te
oriją, kuriai Berlyno akademija

darbas butų niekais nuėjęs, jei- pas]€y1.g premiją. Danielius Ber-
gu nebūtų imtasi papildyti tru
kumus ir pašalinti visus dėl to 
kilusius abejojimus. Ilgą laiką 
ištisa matematikų eilė turėjo 
daug darbo padėti, kol parėmė ir 
pašalino kilusius abejojimus ir 
paojų.

Jeigu matematika dėl to daug 
laimėjo savo esmėje, tai ji daug 
nustojo savo paviršėje. Ji nu
sileido nuo savo karališkojo so
sto ir stojo į savo draugių—spe- 
cialinių mokslų eiles, kuriuos vi
są savo gyvenimą nagrinėjo at
skiri pavieniai asmens. Pir
miau, pavyzdžiui kad ir Hansas 
buvo sykiu ir matematikas, fizi
kas astronomas ir topografas, o 
dabar virto laikai kada “tikru 
matematiku” būti matematikas 
skaito sau didele garbe. Dabar 
matematikai ima jau tik nedide
lę matematikos sritį, kad tik ją

nulli teisingai skundžiasi tą pra
sme, kad jo ilgi matematiniai iš- 
radinėjimai neįstengė išaiškinti 
vėjų kilimo ir plėtimosi sąlygų. 
Tuo tarpu šių dienų fizikas jau 
ne taip griežtai apie matemati
ką kalbėtų, nes joje yra tie da
lykai, kuriuos jis šiandien hi
draulikoje ir elektroteenikoje 
naudoja, čion kaip ir kituos pa
našiuos atsitikimuos viešpatau-

Bolševikiškoje Rusijoje 
tebėra bloga 

-t______
Kaunas, birž. 17. Ką tiktai 

sugrįžęs iš Petrapilio lietuvis X, 
gelžkelietis, su kuriuo man teko 
kalbėtis, papasakojo, kad bęlšc- 
vikų užvestajam rojuje dalykai 
nė kiek negerėja. Ypatingai 
esą sunku darbininkams ir že- 
mesnesniems įstaigų tarnau
tojams. Sugrįžusią gelžkelietis 
mėnesinės algos gaudavo net 9(K, 
milionų rublių, bet pragyvent 
vos teužtekdavę dviem savai
tėms, dėlto, kad viskas. neapsa
komai esą brangų. Pavyzdžiui, 
juodos duonos svaras kainuojąs 
V/2 miliono rublių, pusbačiai 
(kamašai) 1 miliardąs 200 mili- 
onų rublių, vienas popiręsas kai
nuoja 1,000,000 rublių ir t. p.

Pasak jo, gerai gyvena tik ko
misarai ir kiti aukštesni valdi
ninkai bei šmugelninkai, bet ap
lamai varguomėnei gyvent labai 
sunku ir nesą jokių ženklų, kad 
tokia padėtis pagerėtų .

Sugrįžusiojo atpasakotomis ži
niomis apie bolševijos padėti ga
lima tikėti, nes po tokio šalies 
baisaus nualinimo kitaip negali 
ir būti.

Vienok musų lietuviškieji bol
ševikai prie kiekvienos progos 
kiek galėdami giria, kad dabar 
Rusijoje esą labai gera, ir susi
riesdami keikia socialistus, kad 
pastarieji jiems nepritaria ir ne
padeda vykint bolševikiškojo 
komunizmo, kurį mūsieji komu-

Vasario 6 d. 1923 Varšuvos 
Seimo narys J. Zdziechovskis 
Seime pareiškė — “Kidk val
dininkų turima, valdžios sta
tistikos nėra, ir tik iš 1922 
m. biudžeto prieinama prie 
798 tūkstančių valdininkų. Be 
kariuomenės ir be rubežinės 
sargybos jų besama 428 tūk
stančiai. O gal norite sužino
ti kiek jų gauna ministerių 
ir vice-ministerių algas? 155 
•yra Lenkijoj asmenų imančių 
ministerių ir vice-ministerių 
algas, iš jų 97 karininkai. Iš 
visų 304 tūkstančių etatinių 
tarnautojų 156 tūkstančiai yra 
augštesniųjų laipsnių valdinin
kų ir tik 148 priklaiisančlių 
(žemesniesiems (laipsniams. To 

viso Lenkų valstybė išlaikyti 
negali! (Mysl ■ Narodova Nr. 
23). (L. Ž.)

Ar Manote rengti Teatrą 
Ateinantį Sezoną? \

“Maratas”
Dramą parašė ANTANAS AMNUĖLIS

Tik ką gauta iš Lietuvos.

Labai puikus, trumpas ir lengvas sulošti 
veikalėlis, perstatantis francuzų Laisvės 
Draugų vargus po Didžiosios Francuzų 
Revoliucijos.
Draugystės, Kuopos ir Kliubai pasirū
pinkit tuoj užsisakyti.

Kaina 10c. Daugiau imantieips — pigiau.

NAUJIENOS
I

1739 So. Halsted S t., Chicago, III.

TA IP
Šią vasarą
bus ir ANTRAS

DR. VAITUSH, O. D.
Lietavis aidi specialistas

Palengvins aidų įtempimą, kurte 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoto* 
mo, skaudamą akių karitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir taliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
| mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau i

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Jaunieji linksmina senuosius ant U. S. laivu

Naujienų Piknikas
NUSIPIRK

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai 
syti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

ra-

Paveikslėlyj matome keleivius, plaukiančius Europon ant U. 
S. laivo President Arthur. Jie dainuoja “Toot Toot Tootsie”, 
“When You and I Were, Young, Maggie”, “My Old Kentucky 
Home” ir šoka “Jazz”, o senesnieji susėdę pašaliais žiopso ir 
klausosi; ir visi jaučiasi kaip namie. Kelionė U. S. laivais Euro
pon, yra labiau panaš į puotą, ne kaip į kelionę. Visi pasažieriai 
yra aprūpinti kuo geriausiu valgiu ir kitokiais reikmenimis ir nie
kam nieko nestokuoja.

Tai ne tie laikai, kada mes kitą sykį plaukdavom Amerikon 
prisikimšę maišus džiovintos duonos ir sūrių, kad nereikėtų ba
dauti ant laivo. Dabar kiti laikai.
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Metinėms Lietuvos
pripažinimo sukaktuvėm
paminėt
bus šaudymas ir ugnis

Rengkitės!
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JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių/atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su- 
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis, skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgejim* žiuržji- 
mo, ašarų bčgimą Ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snes šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS
< 1801 So. Ashland Avė. 

kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto viri Platto ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin) 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. /

2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135

Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj
9 iki 12 a. ra.

i

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Vacius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be opefacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

Į For Beautiittl
Eyea

Malte the Ūse ©iBCV '
Murinę a Daily Habiu Į /
This Refreshing Eye V jjRB 
Lotion soon makes
Eyes Clear, Radiant,
Beautifull Harmless, Enjoyablei

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dabar, jei dar pasiseksią jam 
bent kiek susitaupyti, tai ži
nosiąs kur reikią pinigus lai
kyti...

Už akį gavo $40,000

Plėšikai išplėšė “lovinę 
' banką”

Teismas priteisė automobiliaus 
savininkus užmokėti tiek už 
išmušimo aįkies važiuojant jų 
automobiliu.

Ir lygiečiams pakenkė 
lytus RASTA-PAMESTA REIKIA DARBININKĮ) PARDAVIMUIvo dar maža bėdos, bet da

bar...”
. “Na, o ką, gal jau ir ve 
ėmė jus valdžia persekioti?” 
užklausiau jo.

“Iš valdžios pusės mum pa
vojaus nėra, bet bėda tame, 
kad mes patys atšalome ir pra
dėjome tinginiuoti. Be to, ir 
musų. rėmėjų skaičius žymiai 
sumažėjo. Gi aukos visai pra
dėjo mažėti. Pirmiau būdavo

----------- M I M. O. Densiby, 1740 Ogden I dar vieną kitą riebesnį sand- 
Jie išnešė visą “banko” turtą I bylą Curcuit teisme, vičių karts nuo karto gauna-

— $3»600- Ijis gaus $40,000 iš F. H. Bart- me, o dabar tai ir-to nebėra.”
lett ir J. C. Sara tino, automo- “Matote, vasaros laiku visa 
bitinus savininkų, kurių auto-1 neturalis dalykas,” pertraukiau 
mobilių važiuojant jis tapęs aš jo kalbą.
išmestas iš automobiliaus ir| “Taip, taip, bet dėl šilumos 

_________________ j . galima šis tas 
,iaPjrk j važiavęs ant stulpo. Dėlto jis Įveikti,” pradėjo trečias drau- 

. “Dalykas yra ta- 
kasdieniniame gyvenime I gavęts 1 už tai $40,000 atlygini-1 me, kad mes kaskart vis dau- 

Nekalbant jau apie|mo_____________________ giau ir daugiau nustojame
bet jis ir valgiui I ___________ Į įtekmės darbininkuose., Dau-

ko mažiausia iSleis- Neviskag jralima namie «umas. <l»rbininkų jau prade- 
praktikuotis da atv,rai J,u • ,nusų F sąmojo komunistų rojaus.

Ypač daug mums pakenkia 
'socialistai. Mat jiie sistematin-

i darbo žmonėms 
| nurodinėti Sovietų Rusijos 
klaidas, ir darbininkai kas 
kart vis daugiau ir daugiau 
pradeda jiems įtikėti. Tai tas 
mums ir blogiausia.”

“O ar jus nestigai vo j ate tam 
kokių “skymų”? ”

“Taip. Mes sugalvojam jų ir 
gana daug, bet kas iš to; da-v 
bortiniu laiku yra gana sunku 
mums tuos “skymus’’ įgyven
dinti. Nes priešingi mums 
žmonės apie tai vis tik suži
no ir tuojaus pradeda per laik
raščius žmonos perspėti. Štai 
kad ir dabar, musų laikraštis 
sumanė įsigyti daugiau pinigų, 
kad apsigynus well, galus 

Komunistai jau pradeda patys Įsu £ala*s 6uma"
save kaltinti už nepasiseki- nCme nct š5rlls ,Sk'lsti lr zmo’ 
mll8< nes įtikinti, kad jų įdėti pim-

, I gai neš gerą nuošimtį. Bet
Pereitų Šeštadienį, liepos 14 ,nus« Priešai> tie “ Jau ir da- 

dienų, kai kuriais savo rcika- bar ruio savo laikraščiuose, 
lais turėjau atvykti į garsių |kad neP*rk^ Serų, nes, 

'.‘|Chicagos lietuvių kolonijų, ®‘rdl’ mes Jau Pne kaPu^ ••• 
Bridgeportų, kur veik visoks Ma’ daugumas žmonių ir pa- 
lietuvių veikimas dažniausia “plepalų” ir nebe-
prasideda. Atlikęs biznio 
kalus nusitariau atlankyti 
kurias 
taigas, 
stričio

Kaip 
daryta, 
džiau Olstričiu šiaurių link. 

“O, sveikas gyvas! Kur bu-

Paul Frae, 2416 North Ra
tine avė., buvo darbštus žmo
gus. Jis be darbo būdavęs tik 
tada, kai jo negaudavęs. Be sužeistas, kali automobilius už-1 vis <lar butų 
jis buvęs ir taupus.
davęs tik pačius reikaHngiau-1 neįx?kęs vienos akies. Gi dabar |gų aiškinti, 
sius f ----- - -
daiktus.
drabužius, 
stengdavęs 
ti.

Ir taip 
buvo jau susitaupęs net $3,600. 
Jis dažnai svajodavęs ką nors 
geresnio pradėti, kad šiek tiek 
palengvinus savo gyvenimą. 
Bet prie nieko kankrečio bei. J .
galutino jis vis neprieidavęs. "Mano . amatas į™ 
Visi jo sumanymai likdavę su-|nam,,s’ teisėjau, sakė L. Tho- 
manymais * ' Imas, pereitą šeštadieni namų

Kartais jis sumanydavęs ar|san^k^ teisme, 
nebūtų geriau padėjus pinigus ’^avo namuose as tikiu jus 
į bankų, bei spulką, bet nuo tu"te alsake
to jis Visuomet susilaikydavęs. I J u0 budu, namų ardytojas 
Nes jis l>u.vo girdėjęs daug vi-1 (’H-OUSC WrCCKCr) likosi priteis- 
šokių dalykų apie bankus btiltas lLŽmoketl sav<> žmonai, 

spulkas, ar kokias kitas taupi- 
mo įstaigas. Dėlto jis ir pabi
jodavęs kur nors kitur savo 
pinigus laikyti, kaip tik savo 
lovoje po “matrasu.“ Nes lo
va pasirodė jam esanti sau- 
giausis “bankas.”

Kol dar neturėjęs daug pini
gų, jis buvęs ramus ir links
mas žmogus. Bet kada jau 
šiek tiek daugiau dolerių su
sitaupęs, jis pasidaręs daugiau 
rūpestingas ir nervuotas. Mat 
jis visuomet rupindavęssis 
apie savo pinigus. Bet greit ir 
vėl aprimdavęs, nes jam pasi- 
rodydavę, kad kas gi gali su
žinoti, jog jo lovoje yra daug 
pinigų. Gi kol apie tai niekas 
nežino, tai ir pavogti negali.

Bet pereitą šeštadienio va
karą parėjęs iš darbo namo 
gavo jis patirti, kad nebe jis, 
!>et jau kas nors kitas žino kur 
jo pinigai randasi.

Jis ir taip ir šiaip vartęs lo
vos “matrasą,” bet vis tik sa-

Kaip jau Chicagos lietuviams 
yra žinoma, nepersenai susi
organizavo Jaunų Socialistų 
Lyga. Svarbiausia lygiečių tiks
las yra ko daugiausiai lavintis. 
Bet daugumas lygiečių dar už
siima ir sportu. Ypač nemaža 
panelių randasi, kurios myli 
“tennis” lošt. Pereitą sekmadie 
nį, kaip girdėti, gražus būre
lis lygiečių buvo nusitaręs va
žiuoti į Jackson Park “tennis” 
žaisti, bet lytus viską suardė. 
Sumanymas likosi, rodos, ati
dėtas kitam sekmadieniui,

—Reporteris.

UŽMIRŠAU ŠERNOLĘ su pini- 
nigais šv. Kaziniiero kapinių ofise, 
Decoration Dienoje.

Jeigu kas radote, tai malonėkite 
pranešti, gausite ^erą^ atlyginimą.

724 W. 31st St. 
Phone Yards 0892

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo, lietuvių bučer- 

neje ar grosernėje mokintis. Arba res- 
taurante grindis plauti. Jei kam bu
čiau reikalingas, malonėkite atsišauk
ti:

JOE KURKAUSKAS 
1336 So. 50th Avė. Cicero, III.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

begyvendamas jis

Namų ardytojas priteistas už
simokėti $30 už, puKktikavi-|suVIllII?‘'“1_’.11

• ■ ’ų I pradėjomą namie. * ų 1K 1 J

Lietuvių Rateliuose
BRIDGEPORTAS

rai- perka musų Šerų?* “ 
kai “Well, aš nemanau, kad kas 
įs_Įnors 'jum kenktų tame daly- 

Ike, nes nei viename lietuvių 
laikrašty aš to dar nepastebė
jau.” ;

“Tai tur būt neskaitai visų 
laikraščių?”

Mes gal butuine dar ir ii- 
vai dingęs?” pribėgęs iš užpa-1 Siau savo Pasikalbėjimą, 

vo trijų tūkstančių dolerių nc-|kulio surj](0 scnas man0 pa- bet tuo tarpu atėjo vienas 
l>esuradę«. Išpradžių jis (larLjsįamas juokdarys dentistas ir tuo-,
nenorėjęs tikėti, kad tai plė-Į “Sveikas, sveikas.” atsakiau Naus mus iuokus darY'
šikų darbas, bet po ilgo ieško- |jain> pagavos dešinę. Girdi, esą geriau apie gol-

“Tai kur taip bėgi?” užklau-r^ kalbėti, o ne apie tokius 
OP mnnrc ptuščaus? kJausimusJ ĮJie tuo-

“O tik šiaip sau noriu pa- Jaus su juo įkirto, o aš 
matyti ar dar Bridgcporte vis-l atsisveikinau.

Iš šito pasikalbėjimo su 
munistų “lyderiais” vis 
paaiškėjo, kad jiems nedaug 
gelbsti ir jų “jomarkai” Jef- 
ferson miške... Matyt, kad 
jau jiems patiems atatinka 
(/.laraktcijizavimas “generodaL 
be armijos”...

—Komunistų draugas.

žymesnes lietuvių 
bei “paspacaruoti” 
gatve.
sumanyta, taip ir 

Pirmiausia
pa- 

pasilei-

jiino persitikrinęs, kad tai tei
sybės butą, ką jam jo namiš
kiai «ikę, jog plėšikai apkraus- 
tę jų namus.

Vyras ir už plaukų griebėsi, Į kas tebėra taip, kaip kad buvo 
ir pirštus kramtėsi, ir į polici- porą metų atgal,” atsakiau 
ją kreipėsi, bet vis tik buvo I jam.
veltui. Savo pinigų nebesura-| “Tai eiva čia gausime šaltos 
dęs. Tik pamanęs, kad jis visi košės,” paprašė jis manęs už
tik butų geriau padaręs, jei jis I eiti į vieną puikią lietuvių val- 
butų laikęs savo pinigus ban-lgyklą.
ke. Pagalios tyliu, bet rimtu! Užėję valgyklom ten ir dau- 
balsu prataręs: “Vis tik pasi-lgiau savo pažįstamų, ir tai ge- 
mokinau, nors tas man ir rų komunistų. Tarp kitko, 
brangiai atsiėjo.” Ir jam lig Į mes pradėjome kalbėti apie 
biskutį lengviau pasidarę, nes Į vietos lietuvių politiką ir pa- 
už il#ų motų darbą ir rupestiį I galios apie komunistus.
jis nors gerą pamoką gavęs.. . I “>Mctai, kiti atgal mum bu-

tuo

ko- 
tik

Lytus “Suspoilino” ko
munistų “jomarką”.

VYRŲ
REIKALINGAS patyręs buče- 

ris dirbti į bučernę ir grosernę. 
Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Atsišaukite greitai:

658 W. 35 St. 
(Kampas Union Avė.)

PARDAVIMUI grosernė 
Malt-Hops. Biznis išdirbtas 
per daug metų, atsišaukit į 
Naujienas, Box 288

RAKANDAI
TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU
Vėliausios mados rakandai dėl 5 

kambarių ir didelis dvigubų spring- 
sų fonografas, su rekordais. Parduo
siu viską sykiu arba dalimas už di
delį bargeną.

1922 S. Kedzle Avė.,
1 floras

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

Bridgeportas. — Draugijų ir Kliubų 
susivienijimas šiuo skelbia, kad jis 
jau yra paėmęs savo piknikui atei 
nančiais mietais Blinstrupo daržą, 
Justice Park, birželio 15 ‘d. 1924 m. šį 
paskelbimą darome tam, kad tą dieną 
kitos organizacijos nerengtų savo di
desnių piknikų ir kad nepasitaikytų 
taip, kaip šiemet su šv. Jurgio para
pijos pikniku. Ačiū klebonui, kad sa
vo pikniką perkėlei liepos 15 d., 1923, 
Bergman’s Grove, ir Susivienijimas 
Draugijų nutarė tame šv. Jurgio pa
rapijos piknike dalyvauti.—Komisija:

J. Maskaliunas 
J. V. Dimša 
Ant. Lazauskas.

ŠIUOMI PRANEŠAME visoms 
Melroee Parko draugystėms kad Lie- 
uvių Amerikos Ukėsų Kltubas iš 

Melrose Park rengia pikniką augusto 
13 d. 1923 Pašakinų darže, ant 5-th 
avė. Maywood Todėl ~ meldžiu kitų 
draugijų tą dieną nerengti.

—Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą 

miškus priešais Tautiškų Kapinių, 
Jepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 

; š šalies draugus meldžiame dalyvaut. 
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.

— Kviečią žodingai Kliubas.
--------r—- -------

D-tės Palaimintos Lietuvos nariams. 
Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
užsimalduoti pas finansų rašt. D. Dan- 
tą, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, III. 
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
ti susirinkimo, bet tuojaus atsimal- 
duoti virš minėtu antrašu. Nepil
dantis šio patvarkymo bus baudžiami 
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin
skas, Rašt., 2351 Oister St.

Melrose Park. — “Lietuvių Ameri
kos Ukėsų KJiubo” piknikas įvyks 
rugpiučio 12 d. —Valdyba.

Melrose Park. — IJet. Tautiška 
)raugyst6 K. Algirdo tur€s pikniką 
nedėlioj, rugsėjo 2 d. Tai bus pasku
tinis piknikas. —Valdyba.

PASARGA.
HESIGARSINANTIEMS

PARDAVIMUI storas — 
grosrnė; labai gerai išdirbta 
vieta. Atsišaukite:

2858 W. Pershing Rd.
ANT PARDAVIMO ar rendos ice- 

cream parlorius ir cigarų Storas, į- 
steigtas 20 metų atgal. Daro gerą 
biznį. Vieta apgyventa lietuviais.

Telefonuokite: Victory 6620

2 Dideles Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 nj*. Prenumerata nuo nauju 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kaip jau “Naujienų” skaity
tojams yra žinoma, kiekvieną 
sekmadienį bei šventadienį ko
munistai neapseina nesurengę 
savo “jomarko” Jcfferson miš
ke. Tas turėjo būtį ir pereitą 
sekmadienį, bet nelaimėn' ly
tus “suspoilinęs” jų “turgų.” 
Mat paprastai komunistai dėl 
lytaus atideda r-r-revoliucijas, 
o jau apie išvažiavimus, tai ir 
kalbos negali būti...

Pereitą sekmadienį turėjo 
įvykti ALDLD., ADPLS., L. M. 
P. S. ir kitokių komunistų 
kombinacijų išvažiavimai į Jef- 
ferson mišką, bet nelabasis ly
tus tatai sugadinęs ir gana. 
Pirmiau už Bile kokius nepasi
sekimus jie versdavę kaltę ant 
socialistų, bet nėra žinoma ką 
jie dabar kaltins. O gal publi
ką, kad dėl lytaus taip mažai 
rūpinasi komunistų reikalais...

—Ekserpis.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apkn- 
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriami 
ralėtų žinoti, kaip elgtis mi priduoda- 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimal, asmenų jieškoji- 
nai ir it. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jei#u kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neU- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos veikalavimaznct.

* • ■ « • f \ • • I ■ ’■ •

Norintieji pasigarsinti J sekamo* ®e* 
eos Naujienas, turi priduot *aro pa
skelbimą pe Imliau, kaip’ 9 w»L va
karo. ' ‘

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDE^GTYSTl

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobilių 
;rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
inkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di

džiausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chigagoj. Tik patyrę unijos 

darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO., 

3411-13 Ogden AveM 
Phone Iawndale 0114.

ELECTRIŠKOS SKALBIMUI ma- 
i Inos. Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visų bargenų.

ELECTRIC APPLIANGE 
EXCHANGE INC., 

1893 Milwaukee Ąve., Room 407-8 
144 So. Wabash Avė., 
Phone Randolph 4209

REIKIA MOTERŲ prie grin
dų plovimo.

CHICAGO WIND0W
CLEANING CO.

62 W. Washington St.

PATYRUSIŲ operatorių prie 
presų de1! lengvo darbo, geros 
darbo sąlygos.

Washbum Co.
6126 So. La Šalie St.

Eng. 0300.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo; maža šeimy
na, nėra vaikų, Valgis, kambaris ir 
gera mokestis

Joseph Mačukeviče 
1036 E. 93rd St.

Tcl. Chesterfield 2822

REIKIA veiterkų nuo 11 A M lig 2 
P. M.; geriausia alga. Dishwasherių 
clel trumpų valandų. Taipgi naktimis 
veiterkų, trumpama valandoms.

N. MICHALE
4656 S. Westem Avė.

Lafayette 7594

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA langų plovėjų.
CHICAGO WIND0W 

CLEANING CO.
62 W. Waflhington St

Reikia —
Molderių, core makerių, jau

nų vyrų mokintis nioderystes: 
Illinois Molleable Iron Co.

1760 Diversey Parkway

REIKIA 3 leberių į foundry 
dėl tirpinimo geležies, 55c. j 
valandų.

Atsišaukit:
Stewart Mfg. Corp., 

4535 FuUerton Avė.

darbininkųREIKIA paprastų i 
naktimis įr dienomis. Geros sąly- 
rj. Adara nuo 8 vaL iš ryto iki 

vai. vak.
JOS. T. RYERSON

16th Št. & RDckwell St.
Durys 3

& SONS

REIKIA VYRŲ DIRBTI SCRAP 
ŠAPĖJ, kaipo virfintojo.

Atsišaukite:
1408 Blue Island Avė.

;VYRŲ prie

MES GALIME SUVARTOTI 
TUOS VYRUS, KURIE JIE6KO 
DARBO.

BOILRHR 6APOJ
PAGELBININKŲ ir 

VYRŲ ' 
MAĖINISTŲ 
PIRMOS KLESdą

BENČIAUS
KARPENTĘRIŲ' > .. 
PRADUKTYVifcKV SAPOS dar
bininkų

Atsišaukite prisirengę dirbti 
7 vai. ryte.

MECHANICAL MFG. CO.
89 Str. & LDomis Stt

B>. ■ ■ ■ ini ii * l ■■ ii................. ....  ... ... .

REIKALINGAS patyręs vei- 
ferys vyras į švarią restauraciją 
dirbti. Kreipkitės:

ROYAL RESTAURANT 
ISl East 85th St.

REJKIĄ Shearmanų į gele
žies atmatų .kiemą. Taipgi paty
rusių Ifiberių. Gera mokestis. 
Monro® Iron & Machinery Co.,

1826 W. Lake St

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan- 
, ardai. Metai kaip pirkti. Po vieną 

visus kartu. Parduosiu pigiai.
Atsišaukite:

URŠULE ZADRAUSKIENĖ
2511 W. 45th PI., Chicago

PARSIDUODA LIETUVIŠKA ke
pykla juodos ir baltos duonos; didelis 
biznis, senas ir išdirbtas. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. Gera 
proga tinkamam* žmogui.

Naujienos 1739 S. Halsted St.
Box 289.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, King, 

1920. Naujai pertaisytas, viskas ge
riausiame stovy. Nauji Cord taje- 
rai. Norinti pirkti automobilių, ma
tykite šitą, nes yra vertas $400, par
duosiu tik už $200, nes turiu išva
žiuoti iš Chicagos. šitą automobilių 
garantuoju geriausiame stoyyje.

Kreipkitės: /
2423 W. 4® th St

PARDAVIMUI
BARGENAS

PARSIDUODA laikrodėlių (jewlery 
store) krautuvė. Biznis išdirbtas per 
10 metų. Lietuvių ir lenkų apielin- 
kė. Priežastis pardavimo, šeimyniš
ki nesutikimai. Atsišaukite:

C. J. K,4641 Š. Ashland Avė.
Blvd. 8386

PARSIDUODA galiūnas; ge
roj vietoj, biznis Išdirbtas. Tu
riu parduoti, nes išvažiuoju į 
Lietuvą.

4435 S. Honore St

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Vieta apgyventa lie
tuviais. Senas ir geras biznis.

3300 WąJilace St.

PARDAVIMUI grosernė, fruktų ir 
visokių daržovių krautuvė. Biznis 
išdirbtas ir. daro gerą pelną, geroje 
vietoje. Priežastis pardavimo ,— esu 
vienas, negali apdirbti. Parduosiu 
urnai.

8210 So. Halsted St. 
Box No. 41

PARSIDUODA karčiame su barais 
ir kitokiais smulkiais rakandais. Yra 
geroj vietoj, apgyvento] visokiomis 
tautomis. Galima daryti geras biz
nis—pardavimo priežastis — aplei
džiu miestą. Daugiau informasijų. 
patirsi! ant vietos.

PAUL STANKUS 
1606 Blue Island Avė. ' Chicago, III.

PARDAVIMUI grosemS: geroj vie
toj visokių tautų apgyventa. Biznis 
cash, lysas ant 3 metų, renda $17.00 
bu pagyvenimu. Tik ši viena krau
tuvė vidurį bloko. Priežastį pardavi- 

it ant vietos. Parduosiu la- 
uf $875.00. Atsišaukit nuo

ryto iki 11 v. v. 
5187 S. Paulina St.

6 vai.

,/PARSIDUODA grosernė isu 
saldainiais. Labai pigiai, iš 
priežasties nesveikatos. Atsi
šaukit:

2857 So. Emerald Avė.
Tefl. Victory 7345

PARDAVIMUI galiūnas geroj 
vietoj, kur galima gerai biznį da
ryti.

Kreipkitės:
3308 So. Wallac« St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė arba mainysiu ant loto, au
tomobilio ar saliuno. Biznis turi 
būt parduotas ar išmainytas į 
trumpą laiką.

Atsišaukit greitai.
3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė gera vieta, pigi renda. Turiu 
Barduoti i 3 dienas; kam reika- 

nga nepraleiskite progos. Nauji 
įtaisai ir daug steko; parduosiu 
pigiai.

3016 So. Normali Avė.

DELICATISSEN valgykla ir ra
kandai $70 dienos biznio, geriau
sia pirkimas Chicago|. Savininkas 
apleidžia miestą. Teisingas pasiū
lymas nebus atsakytas. Turiu ir 
daugiau biznių pardavimui. Atsi
šaukit į elektrikos štorą:

7241 So. Halsted Str.
Tel. Vincennes 2563

RESTAURANAS ir Lunch rui- 
mis. Bergenas. Cash ar išmokėji
mais. Atsišaukit j elektrikos Storą:

7241 S. Halsted Str. 
Tel. Vincennes 2563

PARDAVIMUI galiūnas. Parduo
siu arba mainysiu ant namo loto, ar
ba automobiliaus. Gera vieta. Kreip
kitės tuojaus pas 

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė. 

Lafayette 5107

PARSIDUODA Universal ver
damas pečius.

Geroj padėtyj: ..
J. MURPHY

5434 So. Bishop St.

PARSIDUODA grosernė ir * 
delicatessen ant bizniavo stryto. 
4>ruimai pagyvenimui. Turiu 
parduoti iš priežasties—liga.

1942 W. 47th Str.

NAMAI-2EME
VEIK ŪMAI; 2 flatų bargenaa 

5—5 kambariai, cementuotas ba$- 
emntas, visi įtaisymai, lotas 50x125 
pėdos, arti Kedzie tr 52 str. Kaina 
$5,500. — $3,000 įmokėti balansas 
1-mi morgičiai.

J. N'. Zcwert & Co. 
4400 South Kedzie Avė.

PARDUODU namą Cicero 1337 
49th avė. Keturi pagyvenimai ir 
galiūnas dabar tuščias nuo liepos 
1 d., nes ilsas išsibaigė, o kito ne
daviau kad pirkėjas galėtų naudo
tis pats, jei norės. Rendos neša 
15 nuoš.; parduosiu pigiai. Atsi
šaukit pas:

Simon Kelley
139 W. Walnut st., St. Charles, III.

PARSIDUODA 2 metų senumo 
muro namas, 2 — po, 4 kamb. va
nos, elektros šviesa, basmentas, 
fronto fr užpakaly porčiai, dide
lė barnė 50x125 pėdos Potas; lie
tuvių apielinkfi. Kaina dėl greito 
pardaVimo tiktai $5500. Atsišaukit:

5650 So. Tripp Avė.

40 akrų ūkė; 20 akrų apsėta ja
vais, prie gerų kelių, netoli miesto 
mokyklos ir Žuvingų ežerų, jauni gy
vuliai ir geri budinkai. ir visi įran
kiai dėl ukininkystės. Parsiduoda pi
giai arba išrandavoja, nes savininkas 
turi kitą biznį. Rašyk:

MRS. A. DEMENTIS, 
R 3. Rhinelander, Wis.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—-dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų klen 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kai-, 
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

PRIVATUS AUTOMOBILIU
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis, ■ Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiti(iausiu budrų 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCBOOL OF MOTORING 

1597 W. Madison St
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