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Rusų-Rumanijos karo 
pavojus didėja
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Rusai esą sumobilizavę 
300,000 kariuomenės

Lenkai nori suvaržyt žodžio 
laisvę savo prezidentui

Rusy-Rumanijos karo 
pavojus didėja 

___________ I

Rusai mobilizuoją kariuomenę 
išilgai Dniestro. Rumunija 
stiprinanti savo jėgas Besa
rabijoj.

SOFIA, Bulgarija, geg. 8. — 
Pranešimai, kad sovietų Rusija 
koncentruojanti savo karino j 
menę ir skubotai ruošianti for
tifikacijas išilgai Dniestro upės, 
vietos diplomatiniuose rateliuo
se padarė nemažo susirūpini
mo. Spauda pareiškia nuomo
nės, kad susirėmimas tarp Rusi
jos ir Rumunijos neišvengia
mas.
Rumunija traukia kariuomenę 

♦ Besarabijon.
VIENA, Austrija, geg. 8. — 

Kariuomenės koncentravimas 
Balkanuose, ypatingai Besara
bijos pasieniu, koks paskutinė
mis dienomis ten vykinamas, 
grūmoja nauju karo pavoju pie
tų Europoj.

Per praeitą savaitę rusai mo
bilizavo vis naujus infanterijos 
ir kavalerijos regimentus išil
gai Dniestro upės. Iš savo pu
sės Rumanija ėmė koncentruoti 
savo jėgas antroj upės pusėj, 
traukdama savo kariuomenę iš 
Bulgarijos, Jugoslavijos ir Ven
grijos pasienių, palikdama tas 
savo sienas beveik visai neap
saugotas.

Graikai padėsią Rumunijai.

Kad neleidus Bulgarijai pulti 
Rumanija iš užpakalio, jeigu 
Rusai bandytų pereiti Dniestrą, 
Graikų generolų taryba Saloni
kuose nutarus pasiųsti keletą 
stiprių garnizonų į Bulgarijos 
pasienį. Graikų kariuomenės 
viršininkai reikalauja, kad civi-

buvo pasiruošus padaryti su 
Francija apsigynimo sutartį, 
nežiūrint kad Bielgrado valdžia 
nuolatos atsisakinėjo rem*V 
Rumanija dėl Besarabijos. Ją 
vertė sutartį daryti Francija, 
ypač nuo laiko kai tapo Fiumės 
ginčas pabaigtas. Ta aplinkybė 
privertė Jugoslaviją bent laiki
nai remti Rumunijos okupaciją 
Besarabijos, kurią Jugoslavija 
laiko grynai Rusijos teritorija. 
300,000 rusų kariuomenės su

mobilizuota ties Dniestru.
Aplamai skaitoma, kad rusai 

jau yra sumobilizavę išilgai 
Dniestro apie 300 tūkstančių 
kariuomenės ir kasdien vis dau
giau jos ateina. Del aštriausios 
Rumunijos cenzūros kol-kas 
sunku pašaliniams sužinoti, ar 
naujų Rumunijos klasių karei
vių yra taipjau pašaukta j eiles, 
bet iš viso atrodo, kad padėtis 
labai kritinga.

Lenkai nori uždėt savo 
prezidentui cenzūrą

PARYŽIUS, gegužės 8. — 
Lenkų kabinėtas svarsto, kuo 
budu apriboti Lenkų preziden
tui žodžio laisvė. Mat preziden
tas Voiciechowski nesenai pasa
kė Poznaniuj kalbą, kurios žo
džius Vokiečių spauda pasiga
vus ėmė aitriai lenkus tampyti 
dėl jų imperialistinių užgaidų.

Del tokio Voicechowskio iš
sišokimo Lenkų kabinetas da
bar nori rasti būdų uždrausti 
jam viešai kalbėti apie politi
kos dalykus, arba jei kalba, tai 
tik tą, kas išanksto kabineto 
nustatyta, nes kitaip kabinetas 
negalėdamas atsakyti už prezi
dento kalbą, pasijunta keblioj 
padėty.

Rūsy pramonės valdininkai Rūsy pasiuntinybės rūmai 
aštriai nubausti Londone pereina sovietams

Du pasmerkti sušaudyti, keturi 
dešimčiai ir aštuoni ‘vieniems 
metams kalėjimo.

MASKVA, gegužės 8. — So
vietų teismas> tardęs didelę-pra
monininkų bylą, dabar savo tar
dymus pabaigė ir kaltininkams 
paskyrė labai aštrias bausmes: 
du pasmerkta sušaudyti, kiti — 
ilgiems* metams kalėj imo.

Kaltinama buvo šešiolika tė
kšti lio pramonės asmenų dėl 
ekonominio šnipavimo, papir
kimų, kyšių ėmimo ir darymo

T * NDONAS,, gegulės 8. — 
Sovietų delegacija Rusų-Anglų 
konferencijoj Izmdone forma
liai pareikalavo iš Anglijos val
džios, kad jai butų perduoti se
nosios (caro laikų) rusų pasiun
tinybės rūmai. Anglijos darbi
ninkų valdžia ąutiko tatai pada
ryti.

Anglijos užsienio reikalų mi
nisterija pasiuntė Vladimirui 
Sablinui, kurs yra senosios rųsų 
valdžios atstovas ir kurio žinioj 
iki šiol tie rungai randasi, notą, 
prašydama, kad rūmai tuojau

Atidengta prezidento 
Wilsono paminklas

Paminklo atidengimo iškilmėse 
dalyvavo »l.’o 10,000 žmonių.

NEW YORKAS, gegužės 8.— 
Atidengta pirmas prezidento 
Woodrow Wilsono paminklas. 
Paminklas yra Wilsono biustas, 
darytas vengrų skulptoriaus 
Kileyni. Paminklo atidengimo 
iškilmėse dalyvavo apie dešimt 
tuksiančių žmonių. Senatorius 
Copeland pasakė kalbą, kurio; 
jis pareiškė vilties, kad neužil- 
gio demokratai sugebėsią išva
lyti Washingtoną nuo suktybių

Lietuvos žinios. MEYERS IR POŽĖLA 
LAIMĖJO

lė valdžia urnai padarytų su Ru
manija sutartį, kuria einant 
Graikija visados stotų padėti 
tai šaliai, kuri kariauja prieš 
Bulgariją.

* >
Rumunijoj įvesta aštri cenzūra.

Kadangi Rumunijos valdžia 
įvedė dabar aštrią cenzūrą ypač 
politikos žinioms, tai sunku kas 
nors tikra sužinoti apie kariuo
menės judėjimą išilgai Dniestro 
ir spėti, kiek didelis yra greito 
susirėmimo pavojus. Tečiau dip
lomatiniai rateliai Atėnuose, 
Sofijoj, Bielgrade ir Vienoj de
da didžiausios svarbos tiems ka
riuomenių mobilizavimams, nes 
Rusijos, grūmojimai atsiimti 
Besarabiją iš Rumanijos senai 
žinomi.

Be abejo, niekas netiki, kad 
Rumanijos armija butų tiek 
stipri, kad ji galėtų 'sulaikyti 
rusus, jeigu tie rimtai pradėtų 
žygį į savo blausia teritoriją; 
bet Rumanijos sutartys su 
Francija yra tokios, kad įvykus* 
karui ir Francija ir mažoji an- 
tanta butų įtrauktos karan Bu- 
manijai padėti.

Atleidžia Kinams $6,000- 
000 bokserių atlyginimo 

i ———

WASHJNC.TON, D. C., geg. 
8.-r- Atstovų butas šiandie pri
ėmė rezoliuciją, kuria Jungti
nės Valstijos atsisako bereika- 
lauti daugiau iš Kinų bokserių 
karo atlyginimo. Suma, kurią 
Kinai turėjo dar sumokėti 
Jungtinėms Valstijoms, tsiekia 
6 milijonus dolerių.

" ■ • v- --------

Sudaužo traukinį
Keletas traukinio darbininkų ir 

pasažierių užmušta ir sužeis
ta.

Jugoslavija ir Francija,

KOBE, Japonija, geg. 8. — 
Bėgantis iš Sendpi į Tokio 
greitasai traukinys praeitą nak
tį buvo išmestas iš bėgių, už
bėgus jam ant kažin kokių 
piktadarių suverstų ant bėgių 
akmenų ir kitokių daiktų. Lo- 
komotivas, bagažo ir pašto va
gonai buvo sudaužyti. Keli

Vakar buvo oficialiai patvir-
traukinio darbininkai ir pasa-

tinta, kad Jugoslavijos valdžia žeisti.

šiaip įvairių suktybių. Telksti- 
lio trusto direktorius černidzov 
buvo kaltinamas, kad jis prote
gavęs privatinę tekstilio korpo
raciją, kurios jis taipjau buvo 
direktorius. Kitus kaltinta, kad 
per tūlą Kalininą jie buvę pa
perkami Viesbadeno korporaci
jos, atstovaujančios senuosius 
dirbtuvių savininkus, kad jai su 
teiktų visados žinių, kas ir kaip 
tose dirbtuvėse daroma.

Prokuroras, kalbėdamas apie 
kaltinamųjų nusidėjimus, p| 
reiškė, kad privatinis kapitalas 
jau perdaug įsivyravęs visoj 
u nuo prekyboj. Jei tie kapitali
stai nebusią kaip reikiant bau
džiami, tai visas sovietų vaL 
džios aparatas virsiąs vien -tik 
privatinio kapitalo agentu.

Černidzevas ir Kalininas pa
smerkta sušaudyti, o visas jų 
turtas ir nuosavybės konfiskuo
ti. Keturi kiti, tarp jų vienas 
Morozovas, buvęs pirmiau tek
stilio pramonės vedėjas, pa
smerkta dešimčiai metų kalėji
mo, o po to dar penkiems me
tams atimama jiems visos pilie
tinėse. teisės. Dar aštuoni, tarp 
jų ir buvęs Smolensko guberna
torius, pasmerkta vieniems me
tams kalėjimo ir po to trejiems 
metams netekimo pilietinių tei
sių.

Teismo nuosprendžiu, jeigu 
kada butų paskelbta amnestija, 
ta amnestija dabar pasmerktų
jų nelies.

Iš visų kaltinamųjų tik du 
buvo paleisti be jokios bausmės. 
Dar 15 asmenų traukiama tie- 

son Leningrade.
Gegužės 12 dieną Leningrade 

prasidės* byla penkiolikos asme
nų, kaltinamų dėl ėmimo kyšių 
iš paleistuvybės įstaigų. Tarp tų 
kaltinamųjų yra vienas proku
roras, du teisėjai, keletas advo
katų ir vietos karinio tribunalo 
narių.

MacOonaldas pritaria juriti 
nusiginklavimo konfe

rencijai I '
Anglijos parlamentas gal pri

ims tuo reikalu rezoliuciją.
LONDONAS, gegužės 8. — 

Atsakydamas į parlamento na
rio Sir Arthur Sinclair’o pa
klausimą ministerio pirmininko, 
kaip jis žiūrįs į Washingtono 
senato priimtą nesenai rezoliu
ciją dėl sušaukimo konferenci
jos jūrinio ginklayimos apri
bojimui, MacDonaldas atsakė, 
kad jis tam pilnai pritariąs. Jis 
norėtų, kad parlamentas irgi 
priimtų tokią rezoliuciją ir jis 
manąs, kad tatai bus padaryta, 
kai ateinančią savaitę bus svar
stoma 'laivyno sąmata.

ŽYDŲ POGROMAS VOKIE
TIJOJ.

BERLINAŠ, gegužės 8. — 
Darnsfelde, arti Goettingeno, 
įvyko žydų pogromas. Daugelis
žydų namų suardyta, taipjau

žieriai rados užmušti, kiti su- žydų kapinėje daug kapų pa
minklų nugriauta.

butų perduoti Anglijos vyriau
sybei. Sabinas • sakosi atiduo
siąs rūmus, kaip tik pašalin
siąs iš jų senuosius carų portre
tus, stovyląs ir kitokias impera
torines relikvijas ir emblemas.

Konferencijos darbai.
Anglų-Rusų konferencijos 

darbai tuo tarpu slenka labai 
palengva, tai šen tai ten vis su- 
kliudami. Opiausias klausimas 
vis tas patsai — pripažinimas 
rusų skolų, nekalbant apie rusų 
kontr-reikalavimus, kurie yrą 
tiesiai negalimi.

Vienas žymus “Britanijos 
kreditorių asociacijos’* narys, 
kuris patsai suinteresuotas tuo, 
kad derybos duotų kokių nors 
rezultatų, pasikalbėjime su Chi- 
cagos Tribūne korespondentu 
pasakė tokią savo nuomonę: jei
gu, sako, Maskva griežtai nepa
keis savo nusistatymo Anglijai, 
konferencija bus visai bergž
džia.

Nori pasaulio teisino
Senatorius Lodge įnešė sena- 

tan tuo reikalu rezoliuciją.
I ' ■ ■ i

WASHTNGTON, D. C., geg. 
8. — Senatorius Lodge, užsienio 
santykių komisijos fpirminin- 
kas, įnešė rezoliuciją, kuria jis 
siūlo, kad butų įkurtas Haagoj 
pasaulio teismas, kuriame ir 
Jungtinės Valstijos dalyvautų. 
Tuo tikslu prezidentas Coolidge 
prašomas duoti pakvietimą* su
šaukti trečią Haagos konferen
ciją.

TEISINGAS TAXI ŠOFERIS
' i

Rado savo taxyj $100,000 vertės 
brangmenų, bet jų nepasisa
vino.

NEW YORKAS, gegužės 8.— 
Taxi šoferis John Cody rado sa
vo mašinoj pamestą krepšį, ku
rį jis atidaręs nustebo, pama
tęs puikiausių brangmenų — 
deimantų etc. Ilgai nelaukęs jis 
nudumė policijon ir brangumy- 
nus atidavė policijos viršinin
kui saugoti. Pasirodė, kad tų 
brangmenų butą vertės už šim
tą tūkstančių dolerių, šoferis 
pasisakė, kad jis vežęs kažko
kią ponią gelžkelio stotin, ir 
veikiausia jai tas turtas pri
klausąs. Nespėjus jam išeiti iš 
policijos, iš Plaza viešbučio gau
ta telefonas, kad Mrs. Charles 
May Swift, pakeliui i Ferris- 
burg, Vt., telegrafavus iš trau
kinio, kad ji pametus krepšelį 
su brangmenomis.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužio 8 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų .... ...... $5.07
Danijos, 100 kronų ............... $17.09
Italijos, 100 lirų ................... $4.49
Francijos, 100 frankų ........... $6.24
Lietuvos, 100 litų ..•............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $18.95
Olandijos, 100 florinų ............ $37.49 
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

ir sugedimo, kurie ten dabar į- 
sivyrevę. /

i • • ■

Nori gaut Amerikoj 
$30,000,000 pa

skolos
TOKIO, Japonija, geg. 8. — 

Viena didžiausiųjų Japonijos 
jėgos kompanijų — Daido 
Elektros Bendrovė — daro pas
tangų gauti 30 milijonų dole
rių paskolos ir tuo tikslu tos 
bendrovės pirmininkas iFiiku- 
sava keliauja New Yorkan, kad 
ten pasiderėti su Amerikos fi
nansininkais. Paskola butų su
vartota isvyistyimįi [hidroelek
trinės pajėgos, reikalingos ja
ponų pramonei kilti.

Nepriklausomybė Filipi
nams per 20 mėty

WASHINGTON, D. C., geg. 
8. — Kongreso atstovų buto sa
lų komisija priėmė ir įnešė bu- 
tan bilių, kuriuo Filipinų sa
loms teikiama didesnė autono-x 
mija tuojau ir pilna nepriklau
somybė bėgy dvidešimties me
tų.

Filipiniečių draugai žada da
ryti spaudimo, kad bilius butų 
priimtas ligi kongresas išsiskir
stys. ./

Bevielio telegrafo operuo- 
tojy streikas

PARYŽIUS, geg. 8. — Praei
tą naktį sustreikavo visi Pran
cūzų Beyiel'inio Telegrafo kom
panijos operatoriai.

Streikas kilo deil to, kad 
kompanija pašalino iš darbo 
keletą jai nepatinkamų bevie- 
linio telegrafo darbininkų. Tą
ją proga streikininkai parei
kalavo ir didesnės algos.

Tai tur būt dar pirmas bc- 
vielinio telegrafo darbininkų 
streikas. *

Iš Latvijos
Latvijos pramonės krizis.

.1 i .
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Latvijos sunkioji pramonė 
šiuo metu pergyvena labai sun
kų krizį. šiomis dienomis susto
jo dirbęs Liepojos vielos ir vinių 
fabrikas, kuriame dirbo 1200 
darbininkų. Taip pat greitu lai
ku mano sustoti tenykštis lino
leumo . fabrikas. Livanuosd 
(Latgalijoje) sustojo stiklo fab
rikas su 200 darbininkų. Fabri
kų. užsidarymo prjiežastis —- 
stoka rinkos. Pasirodo, kad 
vidaus rinka neužtektinai talpi, 
o konkuruoti užsieny Latvijos 
dirbiniai neįstengia. Prie pra
monės krizio prisidėjo dar neuž- 
derėjimas.

ŠIAULIAI.
Š. m. kovo 24 d. <5tvyko pas 

vietos Skyr. Vadą atsargos ka
pitoną Elsbergį. Šiaulių sąjun
gos revizorius kapit. Džiuve. 
Užklausus dėl neatsiskaitytų li
tų 6000 jam Skyriaus Vadas pa
reiškė, kad visi pinigai randasi 
Skyriaus Valdybos Iždininko p. 
Ubeikos (m. Burmistro) žinioj. 
Tečiau nuvykus pas pastarąjį 
sužinota, kad visi pinigai yra 
Skyr. Vado žinioje ir kad jis 
revizoriui sumelavo.

Tuo pačiu metu Skyr. Vadas 
dingo. Nesulaukus iki 25 kovo 
sugrįžtant, buvo sušaukta sky
riaus valdyba, kuri atplėšė už
rakintą spintą, kur buvo laiko
mi pinigai ir rado joje vos 400 
litų.

Tą 'patį vakarą išsiųsta tele
fonogramas komendantui ir po
licijos vadui Elsbergį areštuoti.

26 III. Raseinių skyr. vadui 
buvo įsakyta, jeigu- rastųsi savo 
tėviškėje, Raseiniuose, Ęlsber- 
gis, jį areštavus pristatyti j 
Šiaulius. Ir ištikrųjų 28 III. Ra
seinių Skyr. Vadas kalb. Elsber
gį atgabeno į Šiaulius ne vieną, 
bet su pinigais, kurie buvo Sky
riaus Valdybos paimti savo ži
nion.

Paaiškėjo, kad E‘\sbsrgis 
šiuos pinigus pralošė Šiaulių pik 
klube. Užkluptas Revizoriaus 
bėgo į Raseinius, pasirengęs su
rinkt pinigus arba nusižudyt. 
Bemėginant nusižudyti buvo su
trukdytas ir lodė] prisėjo pasi
skolinus pinigų grąžinti juos 
šaulių sąjungai.

EIsbergis iš tarnybos paliuo- 
suotas — j. Aeton paskirtas 
atsargos le f Džiuve. (P. £.).

Bancevičius tapo sužeistas ir 
turėjo pasiduoti.
“Johnny” Meyers atsilaikė 

vakarykščiose ristynėse. Pir
mą kartą paėmė Bancevičius, 
bet susikibus antrą kartą Me
yers gan smarkiai miete Ban- 
cevičių ant grindų ir sutrenkė 
jo petį. Kaip žaibas jis ėmė 
pulti Bancevičių ir galų gale 
paėmė jį. Tretį kartą Bancevi
čius nebegalėjo ristis ir tuo 
budu Meyers tapo paskelbtas 
laimėtoju.

Karolis Požėla nugalėjo fran- 
euzą La Bouche parisdamas jį 
du kartu paeiliui. Karolio pasi
rodymas sukėlė publikoje di
džiausių ovacijų.

Reikia pasakyti, kad tai bu
vo nepaprastai geros ristynės. 
Meyers yra tikrai geras risti
nas ir labai gražiai ir vikriai 
dirba. Gi apie Požėlą nėra rei
kalo kalbėti: jis visiems yra 
žinomas kaipo vienas geniau
sių pasaulio ristikų. 

-i-- -
KLAIPĖDA.

Paskendo laivas.

Balandžio 11 d. po pietų Olan
dų garlaivis “Baldour” netoli 
Klaipėdos juroj užvažiavo žve
jų burinį laivą ir jį paskandino. 
Iš 1<» žvejų paskendo 6, tarp jų 
viena moteris, 4 asmenys išgel
bėta.

LENINGRADAS, Rusija, ge
gužės 7. — Keturiasdešimt du 
revoliucinio tribunalo teisėjai 
tapo pašaukti tiesom Jie kalti
nami dėl šantažo ir kyšių ėmi
mo. “ ,

Chicago ir apielinkė.— šian
die, pranašo spėjimu, busiąs 
nepastovus oras. Busią daugiau 
lietaus ir taipjau vėsu. Vidu
tinis ir kartais stipresnis vė
jas, didžiumoj šiaurvakarių 
pusės.

Saulė teka 5:36, leidžias 7:57

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

Naujienos r&do būdą dar labiaus atpiginti 
telegramo kaštus siunčiant pinigus Lie
tuvon.

Dabar galite pasiųsti per Naujienas pini
gus Lietuvon TELEGRAMŲ vietoj penkių 
ar šešių dolerių už telegramą tiktai už $1.75.

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj j tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžy j, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimo* pinigų iš 
Naujienų ar dar greičiau.

Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie
tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau
jienas atpigintu telegramų.

Siunčiamieji per Naujienas PERLAIDO
MIS pinigai Lietuvon nueina j trejetą savai
čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banke, arba jo artimiau- 
siuose skyriuose, arba pastoje visuose sky
riuose. 4

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar į bent kurį Naujie
nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus į Naujie
nas, išpirką money orderį ant vardo Nau
jienos ir aiškiai parašykite kas ir kur Lie
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.

j

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

t
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minėti, toliau, Dievas duos? bus - 
neliečiami kunigai, terciaras, ! 
vienuoliai, vienuolės ir gal dar 
kitokios rųšies tabu”.

(jiems teduoda.
♦

Pereitą -sekmadienį, tai yra 
balandžio tryliktą Kauno prie- 

Naujame, koperącijos Rūmų ' miestyj —Šančiuose buvo baž- 
naine Kaune, Laisvės Alėjoj,j nytinės riaušės tarp lenkų ir 

\ Lietuvos Mokytojų Profesinės lietuvių.—Vitkauskas Leonas.
Sąjungos knygyno lange padėta 
knyga — “Iš tamsios praeities 
į šviesią ateitį” (iš rusų kalbos, 
N. Rubakino, populeraus moks
lo naudingas veikalas) yra ap
dėta kaip kokia gerumo ir ban
derole, tai yra to knygyno ad
ministracija išrašė raštelį — 
“Švietimo Ministerijos Už- 

• DRAUSTA mokykloms” ir tą 
raštelį apjuosė minimai knygai, 
ir taip langan išstatė.

Sakau— “gerumo banderolė”, 
nes tokis užrašymas tik labiau
siai paskatina visus tą knygą 
pirkti.

Ištiesti, švietimo Ministerijos 
uždraudimas tąją knygą mo
kykloms vartot, tik privedė prie 
to, kad dabar j i yra baigiama iš
pirkti ir piliečiai po knygynus 
bevaikščiodami jos—tai yra to
jo “uždraustojo vaisiaus-’ beabe- 
jo kultūringoj ir demokratin- 
goj šiuo atveju Lietuvos šalelėj 
tik, gal būt, ir tesančio ieškoda
mi klausinėja...

Gera reklama tai knygai ii’ 
“Kultūros” bendrovei šiau) iuo- 
se, kuri ją išleido, tuo netyčia ir 
nejučiomis padaryta tapo... 

♦
Sekmadienį, balandžio mėne

sio 13-ta diena Kaune buvot 
rinkliava kūdikių prieglaudoms, 
vardu “Lopšelio”, naudai. Kau
no gatvėse aukas rinko jauni 
gimnazijų mokiniai (taip, pir
mos ir pan. Hlasės) ir už auką 
kiekvienam segė geltoną dirbti
ną gėlelę (kas, supuolus dienai 
su Verbų diena, rodėsi lyg ir tu
ri ką bendrą viena su kita). 
Daug jaunų vyrų vaikščioja 
gatvėse su minimais geltonais 
žiedeliais, ir iš tiesų — neno- 
roms žmogui skverbiasi galvon 
mintis, kad tai tie jaunikaičiai 
žmonės taip ir aukuoja, kad nu
simano patys tojo aukavimo 
tiksluose gal nemažai patys kal
ti esą... Gal, žinoma, visai taip 
ir nėra, ištikrųjų, bet sakau — 
tokia mintis 
ir skverbiasi tą dieną, 
gatvėse 
tuos 
ant 
čių 
dar 
von 
vos 
Paulauskaitės ir tojo laikraščio 
žymaus feljetonisto — “Algio” 
išvedžiojimus dėl visuomenės 
doros, surištais su tuo visais aku 
šerinio pobūdžio klausimais ir 
tam panašiai... Jog gi dabar 
Kaune, kad savaitė maždaug, vis 
kokie 3-4-5 kūdikiai išmėtyti 
randami yra (o kiek, žinomsį 
jų nėra randama, nes jog pana
šiais atvejais tiek merginų ir 
motinystės doros ir meilės jaus
mo taip tragiškai nustoja)...

Dar, buvo toks atsitikimas tą 
dieną, sąryšyj su minėtuoju au
kų rinkimu : rinkliavos komite
tai] atėjęs (rusiškai kalbąs) pi
lietis pareiškė, jog tokie tai 
(pasakė jų vardus ir pavardes) 
du gimnazistukai (rodos, kad 
komercinės mokyklos mokiniai) 
susirinkę gatvėse aukų parėjo 
sau namo ir ėmė iš dėžučių sa
vo “reikalams” ir naudai Lietu
vos Emisijos Banko laikinuo
sius ir nuolatinius banknotus— 
banknotėlius krapštytis.

Dalykas įtikėtinas, tuo labiau 
—kad pilietis apie tai pranešęs 
savo vardą—pavardę ir antrašą 
pareiškė.

Del tų mokinių užvestas tar
dymas. Ištiesų, tokiems—man 
žiems pilietukams tokių ir pa
našių dalykų atlikinėti nėra ver
ta pavesdinėti (ypač gi — sąry- 
šyj su pinigais ką nors), nes juk' 
tokius “piliečius” lengvai ir 
“piktas pakasojimas” visuomet 
paimti gali, o ir praktišku at
žvilgiu tas gal nėra taip patogu 
ir gera, nes mažiukus aukų rin
kėj usk gatvėse tankiausia tiki 
įstumdo ir nieko arba mažai ką [spaudoj

Sis-tas iš Kauno
(Nuo “N-nų” specialio k-to)

14 bal. 1924 m. Kaune.

Tabu
“Lietuvos žinios” rašo: <
“Taip vadindavo kaikurįe 

Australijos laukiniai žmonės 
daiktus, kurių prisilytėdavo ka
ralius, tai būdavo neliečiamybė. 
Tokia karaliaus privilegija ret
karčiais naudinga tautai būda
vo, nes apsaugodavo nuo išnai
kinimo kaikuriuos naudingus 
medžius. Bet paprastai kara
liai tuom “tabu” naudodavosi, 
kad pasisavinus patinkamus 
daiktus.

atsidursi 
knyga gal bus

Bet kunigų

Naujienose

ę

^KŪDlKlyX. •
ROVės skYRIUS^

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

h KŪDIKIU SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 71
Kūdikio DrapanoA

Kūdikio drapanos turi būti pada
ryta atsižvelgnmt į Šilumą ir pato
gumą. Reikalinga dažnas mainy
mas, ypatingai palų, idant kūdikis 
butų šviežias ir švarus. Kūdikis pa
togiai aprėdytas kada jo drapanos 
yra šiltos, bet ne peršiitos. Jei kū
dikiui peršilta, jis prakaituoja; o 
jei ne — jo kojom ir rankom bus 
šalta, arba pamėlynuos burna. Tai
gi, aprėdant kūdikį vartokite sa
vo paprastą sveiką protą visados 
laikydama mintyse tikslus, kuriuos 
reikia sieti; būtent, apsaugojimas 
nuo oro, ir palaikymas vienodos 
temperatūros. »
'Drapanos taipgi turi būti lįuo- 

sos, kad augantis kūdikis turėtų 
užtektinai Vietos vystytis ir kvė
puoti.

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, duok 
jam Eagle Pienų, 
maistų, kuris išauk
lėjo daugiau*, stiprių 
ir vikrių vaikų negu 

'visi kiti kūdikių mai
stai krūvdn sudėti.

Tūkstančiai motinų 
liudijo jo vertę kai
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikių su- 
virškomas.

vat taip galvon 
Kaune 

bevaikščiojant -ir 
geltonus žiedelius 

daugelio jaunikai-
krutinių bematant... Ypač 
skverbiasi tokia mintis gal- 
prisiminus nekartą “Lietu- 
žiniose” skaitytuosius A.

Ne tik Australijos laukiniai, 
bet ir musų kunigai stengiasi 
eiti prie “tabu”. Daugely daly
kų jau jie yra apsidraudę nuo 
visos kritikos, jau negalima jų 
kritikuoti spaudoj, kai rodo b. 
kun. Adomausko byla dėl jo 
knygos “šventraščio paslaptis”.

Pabandyk šventraščio kai
kuriuos neaiškumus nekanoniš
kai gvildenti ir tuoj 
teisme, o tavo 
sudeginta.

Taip yra jau. 
siekiama toliau.

Štai “Šiaulių
(Nr. 14 IV. 4 d. 24.) randame 
ilgoką d-ro J. Šliupo laišką, iš 
kurio sužinojome interesingų 
dalykų.

Žinome jau, kad dr. J. šliu
pas pakėlęs nesenai pavojingą 
operaciją Karaliaučiuje vėl grį
žo prie darbo ir norėjd vėl mo
kytojauti Šiaulių gimnazijoj, 
kur dėstė igienos mokslą ir 
Anglų, Franeuzų ir Lietuvių li
teratūrų istoriją. Bet netikėtai 
gauna jis iš gimnazijos direkto
riaus laišką (III. 28. 24 Nr. 81), 
kur prašomas yra, kad dėl nusi
skundimų kun. V. Mažonavi- 
ciaus (III..8. 24.), toliau jisai 
>avo pamokose ir paskaitose 
neliestų bažnyčios, tikybos ir 
ivasiškijos.

Suprantama, kad d-ras J. šliu
pas į tokį pasiūlymą turėjo ne^ 
tylėti. Taip ir padarė. D-ras 
šliupas ilgu ir pamatuotu raštu 
praneša gimnazijos direktoriui, 
kad jisai negali tokiomis sąly
gomis mokytojauti ir baigia sa
vo rašinį tokiais žodžiais:—

“Kada statomos yra sąlygos 
uisilenkti kunigų politikai, aš 
gimnazijoje mokytojauti dau
giau neapsiimu: koks moky
mas, kada jautiesi nuolatos 
Žvalgų sekamas... Bet kada gim
nazijai reikės šviesoj nešėjų, 
doros ir tvarkos palaikytojų, 
laisves ir nepriklausomybės gy
nėjų, aš kaip ėjęs taip vėl eisiu 
darban su pasišventimu... Būti 
nudažytu, veidmainingu, jau
nuomenę apgaudinėjančių mo
kytoju aš nemoku...” —

Suprantama, kad negalima 
nenusilenkti prieš vyrišką d-ro 

I. SliujM) pasielgimą, ypač šiuo- 
n i met, kad drebėjimas už sa
vo kailį ir visokie lapės politika
vimai pas mus virstą kokia tai 
epidemija.

Bet tas Šiaulių įvykis atrodo 
turįs daug platesnės vertės.

Čia ne vien dr. J. šliupą ir 
1 Šiaulių gimnaziją liečia. Čia 
gludi kunigų politikos dalis, ku
ri stengiamasi taikinti visai 
Lietuvai. “Kunigo darbų neva
lia liesti”. Tai esąs ne pasau
linių žmonių dalykas. Tai vis 
turi būti tik kuniginės valdžios 
rankose.

Į mokyklas tas principas 
spauste jau spaudžiamas. Te
atre “Ijolės” jau nebestatoma, 
nes ten prirodyta, kaip vidur
amžių kunigai betardydami pra
sikaltėlius kaulus jiems laužy
davo.

Jei tik nebus tinkamo atsi
spyrimo, tai tikėtis reikia, susi
lauksime tolymesnio cenzūros 

[ribų praplėtimo. Dabar nevaliai 
[spaudoj karių ir kariuomenės

i . Palos
Pala yra įkyriausia dalis kūdikio 

drapanų. Jas turi pagaminti iš 
minkštos, lengvos, sugeriančios 

Į materijos, ir reikia turėti jų daug, 
[taip kad butų galima greitai per
mainyti, jei jos susipurvina ar su
šlampa. Jas reikia perplauti karš
tame vandenyje su tokiu muilu, 
kuriame nėra nieko ėdančio odą 
paskui išgręžti gerai, išdžiovinti ir 
pravėdinti pinti vartojimo. Palų 
ir kitų drapani) niekados nereikia 

[džiovinti kūdikio kambaryje, ka
dangi nekalbant jau apie pagami
nimą drėgnumą, dar pakyla nesvei
kas ir plikius kvapsnis.

Kūdikio aprėdymas
Aprėdant kūdikį reikia, paguldy

ti jį ant motinos kelių, ir drapa
nos vilkti augštyn per kojas ant 
kūno, o ne pro galvą. Naktį reikia 
visas kūdikio drapanas permainyti. 
Naktiniai marškiniai turi būti il
gesni už dieninius, laisvi ir liuosi. 
kad kūdikis galėtų judinti savo są
narius. žiemos melu iie turi būti 
iš minkšto, lengvo flanelio, arba 
uanašios materijos, apačioj surau
kiami su siūlu. Vasarą geriausiai 
materija yra miuW«t 'muslinas ir 
faktiniai gali būti palikta 
apačioje.

atviri

Į Tūkstančiai ir tūkstančiai 
kivi rc/ikhląuja ypatingos 
metuose tarp keturių ir šešiolikoS 
Jiems reikia maisto, kuris ypatin
gai (Mitina. Jiems reikia maisto, 
kuris padarys juos stipriais, vik-

kudi- 
doitf'OS 
/ \ 1 i Tz G.J

Tėvams šitokių vaikų stipriai rcko- 
menduojasi Borden’s Eagje Pienas 
Padarytas iš moksliškai sumaišyto 
mukiausio pieno ir geriausio cuk
raus, jis uedapenėtų kūdiki grei
tai suriebiria ir išaugina bei pada
ro jj seviku ir stipriu. Tėvams bus 
didelis sutaupymas prižiūrėti, kad 
ių kūdikiai tinkamai subudavoti 
butu, nes tada jie geriau kovos 
su ligomis, ir yra nigiau palaikyti 
kūdiki sveiku negu išgydyti jį svei
kai. šitiems vaikams rekomenduo
kime duoti po du šaukliu Eagle 
Pieno atmiežto trinūs ketvirtndg; 
liais šalto atvirinto vandens. Gali 
šita formulę jiąms duoti arba pa
ryčiais arba po pietų. Senesni vai
kai kai kada mėgsta ji geriau su 
(iiv’er al«*. vaisiu sunkomis, arba 
suplaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaityk šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Lietuviai Neprekiskite

Mainykite savo, senus automobilius' 
ant naujų Paige arba Jewett, 
praisai nukrito.

nes

l

l

» •

5 ar 7 pasažierų 
Sedan 5 ar 7 pas, 
Brougham 5 pas.

dtf Thrįfty SiK'Built by Taiga 

Atidarytas 5 pas. ................
Sedan ............................... .......
Brougham ............ ................

Mes duodame ant lengvų išmokes- 
čių kožnam vienam, ateikite greitai 
pas

1795
2595
2175

1065
1495
1325

mus, nes busite užganedintj. 
chicago Motor sales

J. J. Bagdonas, Prezu
4612-16 So. *Western Avė.

T ei. Lafayette 8282

\

t ? I !t. ai-

Nėra jokių abejonių 
apie jo grynuma ar
ba puikų rezultate 
Eagle Pieno dėl Kū
dikių penėjimo, 
visados grynas 
šviežias.

Jis

Jei nežinai kaip... ____ i vai
toti Eagle Pienų, 
prisiūsk mums šitų 
paskelbimų Ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo Instrukcijas, Kū 
dikių Knygų" Ir kito
kias brangias Infor
macijas iflykat,’

THE BOKDEN COMMNY
Bordcn Bld^NewYoik

-

SVARBIOS PRAKALBOS!!!
Rengia I. W. W. Propagandos Grupė

Penktadienyje, Gegužio 9 d., 1924
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Kalbės du geri kalbėtojai. Lietuvys, tik-ka atvykęs iš rytinių valstijų. 
J. BR1JUNAS, kalbės temoje “Gręžimas iš vidaus” ir I. W. W.

—■ Anglas garsus kalbėtojas F. BOWERMAN, kalbesy temoje apie I. W. 
W. Organizaciją ir jos principus.

Pradžia 7:30 v. v. įžanga liuosa.
Kviečia virto. Liet. I. W. W. GRUPE.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS Cū.

K. Požėlos Ristynšs
Chiėago Heights

MAS0N1C HALI
1520 Otto Blvd.

Subatoje, Gegužės 10 d., 1924.
Pradžia 8:30 vai. vakare

ftitasi šios poros:
K. Požėla, Lietuvis lengvos vogos čampionas su 

Perl LaCroux, 185 svarų franeuzų čampionas 
Armond Valentine, 175 svarų italų čampionas su 

Herman Koch, 178 svarų vokiečių čampionas 
Aleksąnder Harkowienko, 265 svarų rusų čamp. su

Emil Bruglions, 220 svarų bulgarų čampionas

Užprašomos ir moterys.
Tikietų kaina: $1.10, $1.65 ir $2.20 

Ateikite visi.DIDELIS TEATRAS
LIETUVIŲ LAISVĖS VYRŲ IR MOTERŲ PAŠELPINIS KLIUBAS 

Stato scenoj vieno akto Farsą

0. S. S. ARBA SLIUBINE IŠKILME
Septintadieny, Gegužio-May 11, 1924

M. MELDAŽIO SVET.
2244 W. 23rd PI.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, atsilankyti ant šio vakaro ir pama
tyti puikiausi perstatymą, O.S.S. arba ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. Po perstaty
mo1 puikus balius iki vėlai nakties. Pradžia 7 vai. vak. Tode.l, nepamirškite 
gegužes 11 dienos ‘ ~

........ .... ..................   ii.

Po perstaty-
’ Visus kviečia KOMITEAS. 

.....y—'“ ■' 1 .............  ■ ■1 ■■ ■■ ■

> J*.

K 
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809 W. 351h St.. Chicago
Te!. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
z DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
C Parduodam Laivakortes. #

E—1 11 ■»■■■■■■■ '■

n. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearbom S t., Rook 111-1 ! 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyrenim'o vietai
3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1316 

Valandos: nuo 6 Ud 8 v. v. kiek
vieną vakaru, iifkyrug ketver«. 

Nedili<,nitq nuo 9 iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt 8f.
Telephonas Canal 2552

Valandos. 9 ryto iki 9 vakar*. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiavs 

lengvomis iilygomis.

muose. 
ir

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

Room 909 Chicago Trust Building
7> W*Mt Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted SI.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvyg Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom SI, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tek j Pullman 6877.
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Sarpalius 
Paris ši

Greka?!
Ateikite visi pažiūrėti, girkite 

bilietus iš kalno:
Naujienose, Bridgeporto Skyriuje, 
aptiekose p. G. Benošiaus, 1616 W. 
47 St., J. Urmano, 2300 S. Leavitt SL, 
K. Montvido, 1824 Wabansia Avę. P. 
Dollens, 4193 Archer Avė. ir p. J. Ra
kausko “barbernėj” 3232 So. Halsted. 
Pas. p. Rakauskų yra lange išstatyta 
diržai ir paveikslai čampionų — Pa
žiūrėkite.

Pilasi Panedelio vakare 8 vai.
ŠvD Jurgio Svet.

32 PI. ir So. Auburn Avė.
Karolis Sarpalius Vs. Wm. Demetrai

Greek Demon 
; Chas. Levickį 

Sport
Pete Zbyško 

Pasiutęs lenkas

£
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Tai. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieutyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St 

Cor. Waahington & Clark
Name Tai.: Hyda Park 8895

i 
,!j

•s

M B

JOHN I. BAGDZIUNAS
■ ADVOKATAS

Veda, bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir (galiojime:.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
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A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisus •
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

Brrdgeport kitais vakarais
3236 s. Ualsted St. T.Hoiil. 6737

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notarv Public

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
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Olselio kainomis visiems. Pigitffei 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bua 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOP1.ES PLUMBING AND
% HĘATING SUPLY CO.

490 Miiwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarkei 1bl8f Haymarket, 4221
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Liet. čamp. m. stud.
Jos. Bancevič Vs.
Liet. Am. čamp.
D. Dudjnskas Vs.
Liet.lengv.vog.čamp.

Visi bukite! — Visi pamatykite!
Įžanga $1.10, $2.20 ir ant scenos $3.30 ||||||||||||U||||||||||||||||||||||||||||||||||^
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‘Tel. Lafayette 4223
Plumbing,, Heating

Kaipo Mctuvi», ..lietuviams visados 
f' patarnauju "kuogeriausiai

. M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.
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Detroit, Mich.
Darbas sumažėjo.

Automobilių dirbtuvėse be
darbė gan plačiai apsireiškė. 
Didžiuma fabrikų atleido iš 
darbo beveik pusę darbininkų. 
Kiekvienų rytų prie fabriko 
vartų stovi eilės suvargusių 
darbininkų, norinčių gaut šio
kį tokį darbą.

Jefi ir pasiseka diideliom’is 
pastangomis užeit koks nors 
darbas, tai mokesnis ten visgi 
labai menkas. Sunkiai dirbda-
mas nuo štokų, jei uždirbsi 
nuo $5.50 iki 6 dol. per 9 vai. 
tai dar gerai.

Dabar gi naujai gavusieji 
dalbą uždirba tik po 45—50 
centų į valandą. Pasitaiko su
sieiti su žmonėm, kurie atva
žiavo iš kitų miestų ieškoti 
darbo. Jų padėtis apgailėtina. 
Darbo su pakenčiamu atlygini
mu beveik negalima gaut. Pa
vaikščioja garsiojo Detroito 
gatvėmis ir negavę grįžta iš 
kur buvo atvažiavę, gerokai iš
leidę pinigų.

Tokiu budu patariu lietu
viams dabar nevažiuoti į Det
roitą ieškoti darbo.

—Pilies Sargas.

Waukegan, III.
Statė operetę.

Sekmadieny, gegužio 4 d. š. 
m. il.iuosybės Choras statė ope
retę: “Concilium Facultatis”. 
vaduovaujant p. A. Bakienei. 
Programas išėjo neprasčiau
siai. Žinoma, buvo ir trukrtmų, 
bet tai atleistina, nes dar tik 
mokinasi. Ateity atliks geriau. 
Puikiausiai atliko savo užduo
tį Ponia A. Stascvičicne ir p. 
A. Bitvtnskas. Tai buvo opere
tės žvaigždės, kurias publika 
palidėjo aplodismentais kiek
vienoj dainoj.

Žmonių susirinko gana daug 
ir vakarą praleido linksmai.

—VVaukiganietis.

Aurora, III.
Smagus vakaras. LIETUVIŲ DAKTARAI

Praeitą sekmadienį, geg. 4 
dieną, turėjome teatrą ir ba
lių, kurį surengė A. 'L. D. L. D. 
vietinė kuopa.

Vaidino “Uošvė į namus — 
tylos nebus’’ ir “Kas Bailys.” 
Tam tikslui buvo pakviesta iš 
Chicagos L. Meno Grupė, ku
riai lošimas pasisekė gerai. La
biausiai stebėtinas Kumštienės 
ir Milės vikrumas. Katrė irgi 
buvo gera. Taip pat ir Griga
lius.

Veikale “Kas Bailys” pagir
tina yra tas, kad artistai mo
kėjo savo roles atmintinai. 
Aldonos judėjimai ir nudavi- 
mai buvo labai vykusi. P-lė 
V. česniutė vaidino taip, kaip 
retas lietuvių. F. Jakavičium 
stebėjosi visi, kad toks jaunas, 
o taip gerai lošia. Snibždukas 
buvo lig tikras, gyvas vagis, 
žodžiu sakant, Auroros lietu
viai liko nustebinti.

Paskiau buvo jaunų mergai
čių ir berniukų, gražiai ap
rengtų, deklamacijos ir dainos. 
Buvo taipgi ir kalbėtojas iš 
Ciceros.

Pažymėtina, jog kuomet chi- 
cagiečiai pradėjo šokti “dėdė 
atvažiavo,” o muzikantai pri
tarė, tai publika taip įsisma
gino, kad net šokt norėjo ne 
tik seni ir jauni lietuviai, bet 
taipgi ir svetimtaučiai.- Vaka
ras buvo puikus ir rengėjai 
turės geras pasekmes. Tokių 
parengimų reikėtų daugiau. 
Publika atsilankys ir nebus ap
vilta. —Gerai tiko.

. ŠEIMINIŠKA PASLAPTIS

Aš nieko gal tiek netrokštu, 
kaip ramaus, tylaus gyvenimo. 
Bet kaip kiekvienas aukštas sie
kimas, taip ir šis labai sunkiai 
prieinamas. It tyčia, mano au
sys niekad nespindėjo taip nuo 
triukšmo, staugimo, tarškėjimo 
kaip šiuose metuose.

Kad padaryti tam visam ga
lų, nutariau persikelti gyvent 
už miesto, kur ne tik pėsčias] 
nenueinu, bet ir gatvekariai ne
siekia. Aplankęs tų vietų, ir 
dairydamasis aplinkui nemačiau 
nei traukinių, nei automobilių 
nei fabrikų, bet vien jaunus, 
gražius medelius ir vos besišyp- 
saj ančių žolę.

—Dabar, maniau sau, sura
dau idealę vietų, kuri tinka ne 

T

tik man, bet ir poetui arba pa
našios profesijos žmogui.

Pirma naktis mano naujam 
bute. Patenkintas viskuom, 
pradariau langų, nuleidau už
dangalų ir atsiguliau.

Apie vidurnaktį nubudau. 
Keistas plonas balsas veržiasi į 
mano kambarį. Maniau, jog 
vagys įlindo į namus ir smaugia 
šeimininkę. Iššokau iš lovos 
ir pribėgau prie durų. Bet iš 
tos pusės nebuvo nieko girdėti. 
Priėjau prie lango ir čia užgir
dau kaimyniniam name, kitoj 
pusėj kiemo moteriškų bailsų. 
žodžių nebuvo galima išskirti, 
tik nepaprastas rėkimas. Man 
atėjo galvon mintis ar tik tai 
nebus motinos balsas prie mirš
tančio kūdikio. Bet žinant šiek 
tiek dabartinį gyvenimų, vargiai 

motina ar gailėsis taip, kad ir 
savo kūdikio. Po valandėlės 
užgirdau jau aiškesnį balsų.

—Aš neapkenčiu Jūsų, aš 
nemyliu, aš negaliu žiūrėti į Jus. 
ačlin. Nenoriu būti Jūsų žmo
na. Paleisk! Nelaikyk!... —šau
kė ne savo balsu moteris.

Per jų langų pastebėjau kelias 
poras mažų ir didelių neapautų 
kojų, belaksiančių po kamba
rius. Balsas vis nenutilo. Kar
tais buvo pertrauktas story vy
ro žodžių, kuriuos sunku buvo 
sugaudyti. Ši scena užsitęsė 
apie porų valandų. Paskiau vėl 
viskas aptilo. Pilnas neaiškių 
minčių atsiguliau. Bet apie 
miega negalėjo būti nei kalbos. 
Stengiausi išrišti to triukšmo 
priežastį, bet nevedusiam žmo

gui ne lengvai sekasi tokie da
lykai.

Mano viltis susilaukti ramaus 
gyvenimo dingo. Mašinų stau
gimas, levo krokodilo, leopardo 
žviegimai ir miaukimai nesuju
dina taip žmogaus sielos, kaip 
tokie nakties incidentai.

Kas bus jei panašus dalykai 
kartosis kiekvienų paktį? Tam
sios mintys skraidė po mano 
nuvargintas dienos darbu sma- 
genis. Neišrišami gyvenimo 
klausimai ir dingusi ramybe 
kaip juodos šmėklos stovėjo 
prieš mane iki paties ryto.—K.
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Ar jus žinote, kad
Žinomas aviatorius Amundson nori 

pasiekti šiaurini Polių su eroplanu ir 
jau turi prirengęs mašinas tinkamas 
dėl tos keliones. Ar jus žinote jei 
jus rūkote Helmar jus gaunate kele
tą sykių daugiau užganėdinimo, negu 
jus rukytumet paprastus cigaretus.

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

MIS. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše 
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

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

Op tom atris t 
Tai. Bovl«w4 *487 
464* 8. Aahlani 
Kampas 47-toa <at.

1-roa lnb*b« 
_ J

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJėa nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatoriua. Vienai, doleris at- 
neft” mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.
B3*IR

, REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPŪMENTOL
ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. » Jus apsaugo- 
šit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

POLO CHEMICAL CO. \ 
2824 W. Chicago Avė., Chicago.

Skausmas
Raumenyse
Gėlimas
Sąnariuose
Reumatiški
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

B E AR BALSAM 
(Meškos Balsamo)

ii* vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tini aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

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

■no 5:80 Iki 7i86 vakare.

Canal 0257
Naktinis Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
G iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicfl 

BANI8
AKUŠERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju moto* 
rims prie gimdy- 

yt?|mc kiekvienam* 
atsitikime. Teiktą 

~?*ypatišką prižiūri* 
įėjimą. Duodu pa

tarimus moterim* 
S ir merginoms dy

kai.
3113 Soath 
Halsted St.

£

^TŪR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1025 W.
18th Si., netoli Morgan St

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarai*.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai!

8410 So. Halsted St.
Va!.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
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 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 Ud 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279.

----------- ■ . ■

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
8

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland AveM ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

•■..v, i. At ,■ . M.A. *'..^ .r ■. J. ak.
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“Manchester Guardian”, 
vadovaujantis Anglijos libe
ralų laikraštis, ėmė daug ra
šyti apie tai, kad Darbo Par
tija turinti padaryti sutartį 
su liberalais, jeigu ji nori, 
kad liberalai remtų MacDo- 
naldo kabinetą. Išrodo, kad 
tas klausimas pasidarė labai 
svarbus Anglijoje. Neišri- 
šus jo, artimoje ateityje 
Darbo Partijos valdžia gali 
būt pastatyta į pavojų.

Bet Anglijos dafbiečiai, 
matyt, kol kas nėra linkę ei
ti į derybas su liberalais. Jie 
mano, kad, laikydamiesi'ne
priklausomai nuo liberalų, 
jie geriaus sustiprins savo 
poziciją. Liberalizmui pas
kutiniu laiku Anglijoje ne
siseka; daugelis buvusiųjų 
jo šalininkų pereina į socia
listų pusę. Taip einant da
lykams, Darbo Partijos su
sitarimas su liberalais išrė
dytų lyg teikimas pagelbos 
pastariemsiems. O už ką ji 
turi būt teikiama?

Ar čia senai tas laikas, 
kuomet Lloyd George ir ki
ti liberalų vadai rašė straip
snius ir sakė karštas pra
kalbas, įrodinėdami, kad so
cialistai nieku budu nesuge
bėtų vesti valstybės reika
lus, jeigu valdžia patektų į 
jų rankas? Paskutinėje rin
kimų kampanijoje, kaip pa
reiškė net toks ramus žmo
gus, kaip lordas Caine (gar
sus Anglijos rašytojas), li
beralai aštriau atakavo 
Darbo Partiją, negu kon
servatoriai. “Nespiauk į šu
linį”, sako patarlė, “nes gal 
teks iš jo gerti!”

V. Kapsukas rašo' vienam 
“kominterno” organe: “Gu
drus Lietuvos biznieriai pra
dėjo lobti tik laike imperia
listinio karo, besidarbuoda
mi komitetuose, įkurtuose 
delei šelpimo nukentėjusių 
nuo karo”. Tai yra truputį 
naiviai pasakyta. Išeina 
taip, kad tie “gudrus biz
nieriai” tyčia nelobo, kol ne
atėjo imperialistinis karas. 
Ims tau biznierius ir lauks, 
turėdamas progą pralobti! I

Bet dalykas tame, kad tie 
biznieriai, apie kuriuos ra
šo Kapsukas, anksčiaus ne
turėjo progos pralobti. Tik 
karas davė galimybės Yčui 
pasišildyti prie šelpimo 
įstaigų; tik finansinė katas
trofa, kurių iššaukė karas, 
leido Vailokaičiui padaryt 
pasakiškus pelnus iš speku
liacijos markėmis. Jei ne ka- 

f

ras, tai Vailokaitis su Yču 
butų sau šiandie paprasti 
žmogeliai, kaip ir visi kiti.

Bet jeigu ne karas, tai ir 
V. Kapsukas butų šiandie 
ne bolševikų komisaras, o 
tiktai paprastas (ir gana 
prastas) socialistas. Pirm 
karo jisai buvo šalininkas 
demokratijos ir priešas te
roro, stojo už žodžio laisvę 
ir spaudos laisvę, reikalavo 
Rusijai ir Lietuvai visuoti
no balsavimo ir steigiamojo 
seimo, — o dabar?... Pasi
rodo, kad karas pagimdė ne 
tiktai markių, bet ir idėjų 
spekuliantus.

Populeringiausia knyga 
Lietuvoje šiandie pųsidarė 
‘‘Kultūros” Bendrovės išlei
stas Rubakino veikalas: “Iš 
Tamsios Praeities į šviesių 
Ateitį”. Mat* Lietuvos “švie
timo” ministerija uždraudė 
tą knygą laikyt mokyklų 
knygynuose. • Padarė jai 
reklarųą!

KLERIKALAI DŽIAUGIASI
KOMUNISTŲ PASISEKIMU

Natūralūs daiktas, kad musų 
klerikalai džiaugiasi rinkimą re
zultatais į Vokietijos reichstagą. 
Džiaugiasi jie, kad turėjo pasi

lsėkime atžagareiviai, Jbet dar 
labiaus džiaugiasi, kad socia
listų balsai sumažėjo, o komu
nistu padidėjo. Tame irgi nėra 
nieko nuostabaus. Tikras ir 
pavojingas klerikalams priešai! 
yra socialistai, o ne komunistai.

Iš tų Vokietijos rinkimų te- 
čiaus socialistų priešai daro vie
šai netesingų išvadų. “Draugas” 
rašo:

“Vokietijoje įvyko tas 
pats, kas jau senokai ima 
reikštis musų lietuvių tarpe 
Amerikoje:

“Socialistai pradeda, ko
munistai baigia. Minia yra 
loginga ir griežta. Syki nu
kreipta į bedievybę ji varosi 
iki galo, iki dugno. Socia
lizmas visuomet yra komu
nizmo penėtojas. ”
Apie tai, kad minias į bolše

vizmą stumia “bedievybė”, ne
apsimokėtų nė kalbėt, nes tai 
yra gryna nesąmonė. Rusijos 
liaudis juk visai nebuvo bedie
viška, o betgi ji labiaus, negu 
kurios kitos šalies žmonės, pasi
davė bolševizmo įtakai. Iš visų 
Vokietijos provincijų maldin
giausia yra Bavarija; vienok 
katalikiškoje Bavarijoje bolše
vizmas buvo pirmiausia įsigalė
jęs— tenai per keletą savaičių 
gyvavo net sovietų valdžia. La
bai dievobaiminga yra ir Veng
rija, bet tas neapsaugojo jos 
nuo bolševizmo.

Gryna nesąmonė yra ta 
/‘Draugo” pasaka, kad socializ
mas esąs “komunizmo 'perėto- 
j as”. Austrij oj e, B elgij oj ei, 
Anglijoje, Danijoje — kur so
cialistai yra stipriausi, komu
nistai neturi beveik jokios įta
kos. Kur stiprus yra socializ
mas, tenai silpnas yra^komu- 
nizmas, ir atbulai — kur stiprus 
yra komunizmas, tenai silpnas 
yra socializmas. Iš to aišku, 
kad socializmas ne “peri” ko- 
munizmą, bet kovoja su juo.

Komunizmą peri kaip tik tos 

jėgos, kurios yra griežčiausia 
priešingos socializmui, štai, toje 
pačioje Voketijoje, apie kurią 
“Draugas” kalba, — kas sustip
rino komunistus? Plėšikiška 
Franci jos valdžios politika vie
noje pusėje, ir Vokietijos jun
kerių bei kapitalistų atžagarei- 
viškūmas antroje pusėje. Fran
ci jos Poincarė smaugė Vokieti
jos respubliką po priedanga re
paracijų, o Vokietijos lobinin* 
kai, stengdamiesi išnaudoti sa
vo krašto nelaimę, dar labiaus 
didino jo gyventojų vargus; to 
rezultatas yra toks, kad milio- 
nai Vokietijos žmonių neteko 
vilties. Jie ėmė tikėti tais, ku
rie stoja už kruvinos kovos ir 
keršto priemones; todėl vieni jų 
pasidarė aršiausių reakcininkų 
šalininkais, kiti pakrypo į komu
nistų pusę.

Reiškia, ta pati priežastis Vo
kietijoje sustiprino kartu ir 
monarchistus bei fašistus, ir ko
munistus. šitas vienas faktas 
aiškiai rodo, kad komunizmą 
girpdo ne socializmas.

Jį gimdo reakcija.

Tiesą “Draugas” sako, kad 
patriukšmavęs . kurį laiką, ko
munizmas smunka. Ve delko 
reakcininkai, kurie tą supranta, 
nesibijo komunizmo, bet prie
šingai — net džiaugiasi, kuo
met mato, kad jisai silpnina 
socialistų jėgas.

Bet jie niekuomet nesidžiau
gia, kuomet mato socializmo 
stiprėjimą!

TAI DA LOGIKA!

“Naujienos” pasakė, kad re
paracijų ekspertų planas vei
kiausia bus priimtas Europos 
Valstybių, kadangi už jį stoja 
tarptautinis kapitalas. Bet 
“Naujienos” taip pat nurodė, 
ka(l ir Europos socialistą! stoja' 
už to plano priėmimą.

Brooklyno “Laisvė” iš to iš
veda ve ką:

“Vadinasi, socialistai eina 
su tarptautiniu kapitalu.” 
Puiki logika, nėra ko sakyti!

Kad “Laisvė” suprastų, kokį 
nonsensą ji parašė, mes duosi
me jai pavyzdį: Plėšikas, susi
tikęs žmogų gatvėje, Prikiša 
jam revolverį prį& Kaktos ir pa
reikalauja: “Duokš pinigus, o 

kad ne, tai!..” žmogus sutinka 
atiduoti pinigus, kad išgelbė
jus savo gyvybę.

Ar to žmogaus sutikimas 
reiškia, kad jisai “eina išvien” 
su plėšiku?

Tik beibė gali taip protauti!

Darbo sūnūs. '

III
19

Jis buvo III 19.
Ne žmogus, o III 19.
Jeigu jis butų buvęs žmogds, 

tai jo nebūtų vis po raktais lai
kę— kur tau, jis tik III 19 te
buvo!

Tokiu jis liko — kai jam ant 
kairės krutinės; prisegė vadina
mą badge su ant pailgo ir juodo 
bei su liežuvėliu — prie sagos 
krutinėję prisegimui, suveltu 
—kalėjimuose ir kareivinėse ži
nomu— kietu ir biauriu tepalu 
išteptomis, ir jau sulūžėjusio
mis, storomis III 19.

Jam neleisdavo būti kitokiu, 
kai tik tuo III 19, ir po krauge- 
ringu bausmės grąsinimu liep
davo tą karaliaus užpatentuo
tąjį badge tuoj užsidėti, jeigu 
jis tik jį iš, vietos pajudindavo.

Vienu žodžiu t— kurį sakė vi
sai aklos, taipgi visai kurčios 
ir bejausmiai šaltos His Ma- 
jesty’s Duke Street JPrison sie
nos, jis — žmogus buvo paim
tas kalėjiman ir nuo tos valan
dos—pasaulio šio 'galingųjų 
akimis žiūrint — jis jau liko 
tik sulūžėjusiu barge’o nume
riu užnumeriuotasis, ir daugiau 
nieko. Galingųjų akimis žiū
rint, jis jau nebeturėjo nė tei
sės žmogumi — tokiu, kai visi 
žmonės laisvojoj šio pasaulio 
nelaisvėj kad yra — netik puti, 
bet ir, žinoma, nuodėmingai 
šiuo sykiu (pasaulio šio galiūnų 
akimis žiūrint) jaustis juo. Ir 

kasgi, sakysite, jį žmogumi va
dins, kuomet jisai už geležies ir 
akmeny laikomas yra, kuomet 
ant jo tikrai kraugeringai žib- 
karunuočiai sargai paniurę rė
kauja; kuomet jis už tai, kad 
norėtų bent tame savo kieta
me ir nuo visko atskirame kars
te savo krutinės laisvosios gėlą 
jaunąją nelaisvėj esant išreikšti 
—skurdo ir paniekos garsais 
aidėjančiaįs varge ir ašarose gi
musios ir jaunoj jo krūtinėj 
rupios, pet mylimos darbo mo
tinos rankos glostymais jį, bu
siantį savo vispasaulinės šei
mynos kovotoją narsų ir aitriai 
liepsningą ir karštą jos mylė
toją bemyluojantrbebučiuojant 
įlietos darbo ir skurdo dainos 
proletariniai audringais banga
vimais sienas nebyliąsias nu
šviesti, — ne, jis ne žmogus bu
vo, nes nė skausmingąją viltį 
krutinės gausmu sau, taip ra
minančiai, pasisakyti jam leis
ta nebuvo*.;

—Uždaryt snukį!.. O ne tai... 
—jis žinojo, jog tame kunigai
kščio gatvės kalėjimo rūme yra 
dar kalėjimas — ten už “prasi
kaltimus” ankštojoj narVoj be- 
kalint į ankštesnę vedama..a

Merkiaisi vakaras, galiūnai 
bėgių—žemę-motiną juosiančiu 
—karaliai gelžinkrutiniai aš
triais, kraujingais iešmais sielą 
veriančiais, šukavimais pripil
do menkutę III 19 bepaliktąją 
laisva nelaisvąją erdvę... t

Keliasi darbo rytas, ir suru
kusio miesto beširdėmis gatvė
mis kruta tamsus ir suniurę 
šešėliai, ir juos visus tuoj su
ryja augštais mūrais aptvertų 
ir žviegiančių plotų žmonių 
jėgų čiulpikai — pragaro nas
rai, kuriuos tik darbo rankas ir 
tesuvaldo. Suniuriusiej i šešė
liai puolasi į vartus, už kurių 
per kaitriąsias darbo valandas 
tirpdina nemokantį kalbėti gej- 
žį, kurčią ir nebilį plieną.— 
mat, vis jo reikia, vis daug jo 
reikia ir daug jo reikės...

Ir tuos šešėlius lydi tas pats, 
kurčias ir beširdis, švytruojan
čiųjų bėgių karalių — plilziųų 
geležinių šauksmas. Tas šauks
mas ir skurdo bei paniekos pa
sauliui paniekos gilybę nuo sa
vęs ir savo brolių reiškia, ir 
nuolat šaukirf: “šešėli, jog pa
saulis— tai tu esi!” — O šešė
liai tie į darbą slenka; tik jis ■— 
III 19, nuo tos darbo šeimynos 
piktosios rankos į ankštą prie
spaudos ir paniekos narvą už
darytas....

O darbas ir jo laukia: gele
žies ir plieno tiek; daug reikia!

Na, bet ir kas gi čia nuosta
baus—jog jis —ne žmogus, o 
tik III 19!...

Laikinojo Vilniaus Lietu
vių Komiteto Pranešimas 
Amerikos Lietuvių Visuo- 

. menei .
Nors apie visas iš Amerikos 

lietuvių gautas aukas Vilniaus 
našlaičių šelpimo ir švietimo 
reikalams esame pranešę ir tarę 
ačiū aukotojams, bet gal ne visi 
yra gavę pakvitavimus, nes jog 
gali kartais nenueiti ar ilgai už
kliūti kelionėje laiškas, — šiuo- 
mi viešai pranešame čia tiktai 
tų aukų sąrašą, kurios perėjo 
per Laik. Komitetą ir buvo siun
čiamos jo pirmininko Dr. D. Al
seikos vardu:

1) Iš Brooklyno Lietuvių Mo
terų Globosi Komiteto, jo pirmi
ninkės p. K. širvydienės 16 VIII 
m. 1923 metų per “Vienybę” 
gauta — 30 dolerių.

2) Iš to paties Komiteto 8 
XII 1923 m. — 100 dolerių.

3) Iš Paterson, N. J. Liet. 
Moterų Globos Komiteto p. H. 
Bebnerienės per “Ambroziejų 
and Danielių” 15 XII 1923 m. 
gauta — 50 dolerių.

4) Iš Brooklyno Liet. Tautin. 
Sandaros kuopps per p. J. Am
broziejų 8/11, 1924 liauta — 
20.45 dolerių.

5) Iš Amerikos per “Bank 
Handlowy w Warsawie” 2, II 
1924 buvo gauta gyvais pinigais 
90 dolerių.

Tik prieš kelias dienas gauta 

žinia, kad tie pinigai iš Water- 
bury, Cann. lietuvių kun. Bak
šio pasiųsti.

6) Iš Bayon N. I. šv. Petro 
ir.Povylo . Liet. Dr-stės p. P. 
Šedvydžio per Baltic- State Bank
25 II 1924 m. gautas vardinis 
čekis 15 dolerių.

7) Iš Worctester, Mass. p. 
Ant. Kriaučialio per “Cunard 
Line!’ ir “Angielsko Polski 
Bank w Warszawie” 26 III 1924 
m. išmokėti pašte gyvais pini
gais 10 dolerių į 2,45 gauta iš 
d-ro Basanavičiaus (su kitais 
jam pasiųstų). i

8) Iš Dayton, Ohio TMD. Mo
terų Kuopos, p. M. Mockienės
26 III 1924 gautas čekis 10 do
lerių. (National Park Bank N. 
Y.).

9) Iš Lavvrence, Mass. Ame
rikos Lietuv. Tautin. Sandaros 
12 skyr. p. J. Sekio per “Am- 
exo” ir “Bank Handlowy w 
Warszavie” prisiųsti 29 III 1923 
m. išmokėti pašte gyvais pini
gais 40 dolerių.

10) Iš Brooklyno Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto pirm. 
K. širvydiėnės per “Bank Hand- 
lowy w Warszawie” Amexo pa
siųsti 31 III 1924 m. iš pašto 
atnešti į namus ir išmokėti gy
vais pinigais 70 dolerių.

Iš to sąrašo matyti, kokiii 
keliu pasiųstos aukos, geriau ir 
patogiausiai yra gaunamos. 
Pinigai pernai prisiųsti buveį 
gauti su nuostoliais, šįmet gij 
lenkų valiutai nusistovėjus ir 
leidus bankams išmokėti dole
riais, pinigai gaunami pilnoj 
tvarkoj ir negali būti jokio pa
vojaus, kad pasiuntus nenueitų.' 
Geriau siusti ne čekius, bet per 
Amexco ir kitas Amerikos įstai
gas įsakyti aukščiau minėtiems 
bankams išmokėti gyvais pini
gais (teisingai ir lenkiškai rei
kia tik paduoti antrašas) taip 
darant mums nieko nekainuoja 
persiuntimas, išperkant gi če
kius reikia mokėti 3% už per
siuntimą.

Be aukščiau minėtų aukų L. 
Komitetas yra gavęs iš Ameri
koje surinktų, netiesioginiu ke
bų pasiųstų, dar 500 dolerių, 
neskaitant tų lėšų, kurios jau 
šėpai buvo Amerikoj surinktos 
bendriems lietuvių reikalams.

Vilniaus lietuvių draugijos 
yra gavusios dar nemažai aukų 
per d-rą J. Basanavičių šelpimo 
draugijai, per kunigą, profes. 
Kraujalį švietimo draugijai 
“Rytui” ir per kitus asmenis 
atskiroms įstaigoms.

Visos tos aukos tų draugijų 
ir įstaigų žinoma tikslingai ir 
naudingai yra išeikvotos/

Kadangi tačiau visos Vilniaus 
lietuvių draugijos turi savo at
stovus Vilniaus krašto lietuvių 
atstovybėje, Laikiname Vili-' 
niaus Lietuvių Komitete, to 
Komiteto sąstate yra visų sro
vių žmonių, yra Švenčionių ir 
sodiečių atstovų, visos vietinės 
visuomenės aukos visiefis lietu-' 
vių reikalams ein& per Laijdn. 
Komitetą, — tvarkos atžvilgiu, 
kad butų galima duoti bendrą 
apyskaitą, butų geriau, kad 
ir Amerikiečiai siųstų aukas 
per Laikinąjį Komitetą, jo iž
dininko (kun. d-ro V. Zajanč
kausko) arba pirmininko vardu. 
Jei aukos yra skiriamos minėtų 
draugijų reikalams, apie tai ga
lima laišku pranešti tų draugijų 
pirmininkams: Draugijos nu- 
kentejusiems. dėl karo šelpti 
Centro Komiteto pirmininkui 
d-rui J. Basanavičiui, švietimo 
draugijos “Ryto” pirmininkui 
kun. prof. P. Kraujaliui, arba 
atvirkščiai—siųsti pinigus tų 
asmenų vardu, bet laišku pra
nešti Laikin. Komitetui.

Laikin. Komitetas gautas au
kas perduoda sulig aukotojų 
nurodymo, o jei to nėra, tai su
lig’ gyvo reikalo: šelpimo ar 
švietimo draugijų valdyboms, 
arba tiesiog įstaigoms, kaip 
gimnazijoms, amatų mokyk
loms, moksleivių menininkų ra
teliui ir kiek reikia suvartoja 
kalinių ir belaisvių šel^iipu). 
Našlaičiams skiriamų aukų pas 
skirstymui prieglaudoms, jų 
globai ir eikvojimo priežiūrai, 
be šelpimo draugijos vąldybos, 
kurios priešaky stovi d-itis' J. 
Basanavičius, veikia dar Komi
sija iš šių asmenų: Emilijos

Vileišienės (didžiosios prieglau
dos vedėja), med. d-rės V. Al- 
seikienės (šelp, dr. C. Komi
teto narys), kun, Pr. Bieliausko 
(Laikin. ir C. Kpmitetų narys), 
Onos žebrauskaitės ir.Konstant. 
Stašio (“žimurėlio” ir “Agro
nomų” prieglaudų globėjas).

Apie šelpimo draugijos Cent
ro Komiteto reikalus ir darbus 
plačiai buvo pranešta d-ro J. 
Basanavičiaus apyskaitoj, tilpu
si© j Amerikos lietuvių laikraš
čiuose. Apie švietimo darbą 
bus pranešta vėliau, širdingą 
padėką Amerikos lietuviams L. 
V. L. Komitetas, Vilniaus kraš
to lietuvių vardu, taria atskira
me atsišaukime.

Vilnius, 1924 m. balandžio 2.
Laįkinojo Vilniaus lietuvių 

Komiteto
Pirmininkas Dr. D. Alseika.
Sekretorius St. Kairiūkštis.
Laikinojo Vilniaus Liet. Ko

miteto antrašas:
Dominikanska' 12 m. 23, St. 

Kaj ruksztys.
Pirmininko antrašas:
Jagiellonska 9 m. 3., Dr. Da- 
niel Olsejko.
Iždininko antrašas: ui. Mic- 

kiewicza 19 m. 19., Ks. Dr. Win- 
centy Zajanczkovvski.

Šelpimo Draugijos Centr. Ko
miteto pirmininko antrašas;

Gimnazjalna 4, D-r Jan Ba- 
sanowicz.

Švietimo dr-jos “Ryto”, pir
mininko antrašas: Mostowa 12, 
Ks. Prof. Piotr Kraujalis.

Pastaba: adresuojant laiškus 
reikia žinoma neužmiršti pri
dėti “Europe Poland Wilno” ir 
siųsti apdraustu.

P. S. Visi Amerikos lietuvių 
laikraščiai prašomi yra atspau- 
dinti. X /

(Antspauda)

Įvairenybes
Kuklus Šveicarijos prezidentai

» Anglų laikraštis “Morning 
Post* teikia gan įdopiių žinių 
apie buvusius Šveicarijos prezi
dentus. Pasirodo, kad dabarti
nio Šveicarijos prezidento 
Konrado dauguma pumta- 
kųnų buvo kilę * iš že
mesniųjų \sluo£snių. Kai kurie 
jų užėmę taip aukštą respubli
kos prezidento vietą nemesdavo 
pirmykščio savo užlsiėm’imd. 
Retkarčiais atlikinėdavo tarny
binius reikalus savo krautuvė
lėse if, gal būt, kai kuris pre
zidentas sverdamas muilo ga
balą kokiai nors moterėlei, rišo 
didelės valstybei svarbos klausi
ma.

Kitas laikraštis “Neue 7uer- 
cher Zeitung” paminėtą žinią
šiaip papildo: /

“Galimas daiktas, kad visa 
tai dėjosi tais laikais, kada
anglių karaliai iš goanostajų 
kailių apsiaustuose ir su karū
na ant galvos guldavo į lovą 
rankomis apsikabinę karališką
ją lazdą”.

Seniausias laivas

Anglijoje, Kento miešto apy
linkėse, archeologai, kasi
nėdami seniau buvusios ju
ros vietoje, giliai žemėje užtiko 
gan didelį žilos senovės laivą, 
kuris padirbtas vien iš ąžuoli
nių me^ių. Žemės sluogsnis, 
kuriame laivas rasta, rodo, kad 
laivas yra pastatytas daug tū
kstančių metų atgal ir gal vie
nintelis šios rųšies radinys anų 
laikų, kuomet žmoglis nepaži
nojo geležinių įrankių.—St. B.

Europiečių amžius.

Vienas prancūzų statistikas, 
remdamasis įvairių . Europos 
kraštų statistine medžiaga, da
ro apskaitliavimą žmonių am
žiaus ilgumo. Tasai statistikas 
randa, kad ilgiausiai žmones 
gyvena Skandinavų pusiausaly 
—Švedijoje ir Norvegijoje. Ten 
žmogaus amžius, vidutiniai, 
siekia 50 metų. Danijoje ir Ir- 
landijoje — 48 m., Anglijoje ir 
Belgijoje —45. m., Šveicarijoje 
ir llolandijoję—-44 m., Rusijoje 
ir Prancūzijoje—43 m., Vokie
tijoje ir Italijoje —39 m., Por-

PenktacKenis, Ger. 9/ 1924 
tugalijoje ir Rumunijoje — 36 
m. Trumpiau žmonės gyvena 
Graikijoje, ten vidutinio am
žiaus skaitlinė siekia tik 35. Dar 
mažesnė skaitlinė tenka Austri
jai—tik 34, o pati mažiausia 
Bulgarijai ir Turkijai—33.

Pasirodo, kad Balkanų pu
siasalio gyventojai trumpiau
siai gyvena.—V. A.

[Trimitas]

šiaurės Lcdynuotasai van
denynas šyla.

Moksilininkų tvirtinimu, šiau
rės Ledynu o tasai vandenynas 
šyląs. Plaukioją ledų kalnai 
žymiai sumažėję. Kitai keliasi 
iš savo pirmykščių vietų ir 
traukia toliau į šiaurę, kur 
vanduo šaltesnis.

Kanadiečiai moksliniais savo 
tvirtinimais tiesiog pranašau
ja šiaurei didelę šilumą. Anot 
jų, dabar užšalę ledu dideli Ka
nados ežerų plotai ateityje vir
sią derlingais javų laukais.

Kol toji gadyne ateis, tuo 
tarpu šiaurės gyventojai eski
mai gali drąsiai statyti sau iš 
ledo ir sniego trobas; jos dar 
ilgai netirps.

ĮVAIRUS LAIKO ATSPĖJIMO 
BUDAI

Dvidešimts keturių valandų 
diena, prasidedanti vidurnakty 
yra visur priimta. Pranešama, 
kad ir laivai tą pačią sistemą 
pradės vartoti (jų diena prasi
dėdavo vidurdieny).

Vienok, žemės laikas ir laivų 
laikas yra tiktai du iš daugy
bės/ būdų kokiuos įmonės varto
davo, kad sužinojus laiko bėgi
mą, ir įvairus budai dar ir da
bar randasi.

Alfredas Didysis turėjo vaš
kines žvakes, dvylikos colių 
augštumo, paženklintas taip, 
kad rodydavo keturių valandų 
degimo laiką. Vėliau jis jas 
dengdavo plonu, baltu ragu, 
kad apsaugojus nuo užgesimo, 
bąt jis buvo labai toli užsilikęs 
sulyginus su kitomis pasaulio 
dalimis, ir jo laikrodis buvo la
bai prastas, sulyginus su kitais 
išradimais prieš 900 metus.

Senoviniai Sauliniai Laikrodžiai

Pirmutiniai žmonės, dar prieš 
istorijos atsiradimą, įsmeigdavo 
lazdą į žemę, ir apibrėždavo li
niją apie ją paženklindami šešė
lio kelionę nuo ‘saulėtekio iki 
saulėleidos. Kiti nuvydavo vir
vę, kurią sušlapinę, sumazgyda- 
vo lygiais tarpais. Tą virvę 
uždegus, išlengvo ir reguliariai 
slenkanti ugnis rodė laiko bėgi-

Nors yra tokiif, kurie spėja, 
kad Japonai žiloj senovėj, netu
rėjo jokių laiko atspėjimo bū
dų, vienok kiti tvirtina, kad 
Japonai ir Kinai vartojo beveik 
tokį pat dalyką, kaip ir virvę, 
tiktai jis buvo panašus į knatą, 
kuris nedegdavo, bet rūkdavo. 
Vienas toks senovinis knatas 
randasi Paryžiaus muzėjuj.

Net prieš 3800 metus pirm 
Kristaus, žvaigždės Rytinėse 
pustynėse padarė astronomus 
išl tų, kurie buvo pradėję, su jų 
pagelba, laiką spėti. Niekas 
nežino kada jie pirmiausiai pa
skirstė laiką į dvidešimts ketu
rias valandas, nuo, saulės iki 
saulei, ir kada valandos buvo 
paskirstytos į minutę.

Laiko “Skandintojas”

Nekurie Malajai net ir šian
dien dar tebevartoja keistą lai
ko spėjimui būdą, kuris yra ma
doje Rytuose lįveik 5000 me
tai. Jis vadinamas vandeniniu 
laikradžiu, ir yra apvalus bliu- 
delis su skyluke dugne. ^/Kada 
tas bliudelis įdedamas į vandenį, 
jis išlengvo prisipildo ir skęsta, 
ir tas visuomet atsitinka vieno
dame laiko periode. »

Egiptiečiai gilioje senovėje 
taipgi turėjo vandeninį laikro
dį. Viename Anglijos muzėjuje 
randasi vienas ant kurio užra
šytas Aleksandro Didžiojo var
das.

Garsinkitės Naujienose
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Nelaimės
Vietoje

Už-
Jų

Baisi nelaimė kasyklose, 
muštų priskaitoma 114. 
tarpe yra nemažas lietuvių 
skaičius. Likosi daug našlių 
ir našlaičių.

iš-

sten-

Nebuvimas užtektinai supra
timo ir simpatijos namuose, iš
aiškina užsispyrėlį vaiką, kuris 
jaučiasi vienų vienas pasauly ir, 
toks mažas piratų laivelis, pra
sižengia prieš visuomenes nu
statytas taisykles. Keistas ir 
nesutinkantis elgesys namuose,

Benvvcod, W. Va. — Aš esu 
tikras, jog Naujienos jau pa
skelbė tą baisią nelaimę ang
lių kasyklose, kur žuvo 114 
angliakasių, tame skaičiuje ir 
apie 10 ar daugiau lietuvių.

Žuvusieji angliakasiai yra 
daugiausia ateiviai ir pagal 
tautystės didžiausią nuošimtį 
sudaro italai. Paskui jų seka 
lenkai, slavokai ir lietuviai.

Mažiausiai buvo amerikonų. 
Nors tose kasyklose dirbo-daug 
rusų, ale jų maižiau žuvo, nes 
tuomet butą rusų Velykų, ku
rias šventė net ir 
jgėrusieji ir ilgiau, 
ir likosi gyvi. Ta 
ekspliozija ištiko
rytmety, vos tik darbininkams 
nusileidus požemin. Kiek nu
sileido, tiek ir žuvo.

Minėtos kasyklos jau yra 
operuojamos 37 metus ir giliai
įsikasusios j žemę (apie 3 m y-1 bau. 
lias). Darbininkus veždavo j Į jo tėvai gyvena Lietuvoj 
darbą elektros karų pagalba 
ir nuvežimui reikėdavo pusės 
valandos.

Benwoodo miestelis.

Antra priežastis — 
paskelbtosios pa- 
iškraipytos. Pav. 
Joe Sannucius, o 
pas lietuvius su-

pa n odely, o 
Todėl tie 

baisi gazų 
panedėlio

dumo, kiti pasiteirauti apie gi
mines, treti, drąsesni, eiti ir 
padėti gelbėt arba išvežti la
vonus žuvusių angliakasių. Tei
kimo pagalbos punktas yra pil
nas tokių drąsuolių, bet ten 
priimami tiktai tie, kurie 
laikė valstybės kvotimus.

žuvuseji lietuviai.
Nuvykęs, aš pirmiausiai

ginusi sužinoti kiek lietuvių 
yra žuvę. Iš paskelbtų pavar
džių daug buvo 'lietuviškų. Vie
nok sužinoti žuvusių skaičių 
ne taip lengva. Čia lietuviai gy
vena labai išsimėtę po visas 
apylinkes ir neturi jokios or
ganizacijos, o nckurie yra su
lenkėję
tai ta, kad 
vardės labai 
pasakyta — 
pasiteiravęs
žinojau, jog turėtų būt Juozas 
Šankus. Kaip teko patirti, loję 
ekspliozijoje 'žuvo sekami gy
venantieji BeHi\vood, W. Va. 
lietuviai: Leonas Levickas
(apie 46 metų), paeinantis iš 
Lietuvos nuo Šiaulių. Paliko 
moterį, sūnų ir dvi dukterį.

Juozas Šankus, kurio kilimo 
vietos negaliu pasakyti, nes 
žmona ligoninėje, o namus pa
liko užrakintus, išeidamas dar-, 

jog 
ir

ne
ne

Kaimynai pasakojo,

Vieton paženklinimo vaiko ar 
mergaitės prieš visą teismą kai
po blogu, ir uždėjimo jam baus
mės, jaunuomenės teismo teisė
jas stengiasi surasti kodėl vai
kas yra blogas, ir panaikinti 
priežastis vedančias prie to. 
Pavyzdžiui, tyrinėjimai parodo,
kad didesnė dalis visų vaikų priklausantys nuo ūpo tėvo ar 
atvestų prieš jaunuomenės teis- motinos, atsimuša ant susirau- 
mus yra protiniai silpni. Tokie kusio ir nesuvaldomo vaiko, ku- 
vaikai reikalauja specialės prie- ris nesupranta disciplinos ir ne- 
žiuros ir mokinimo tam tikroje gerbia įstatymų. Meluojantis 
įstaigoje arba specialėse klase-' vaikas) dažnai imituoja dorą ku- r’ --------T--------------------- i . .. . ............... .
Įima įtekmingai paversti j ge
rus ar blogus; visuomenė turė
tų, dėl savęs ir dėl to vaiko žiū
rėti kad įtekmė butų gera. *

Nekurtuose atsitikimuose 
prasižengimo priežastis galima 
rasti vaiko namuose. Keturias 
dešimt nuošimčių iš dešimt tū
kstančių vaikų septyniuose jau
nuomenės teismuose, kaipo pra
neša Vaikų Biuras, buvo vaikai 
iš suirusių šeimynų, kuriose 
mirtis, apleidimas, ar tėvų per- 
siskiyimas buvo priežastimi. 
Vaikai turėjo nukentėti. Nelai
mingi, apleisti, kartais kenčian
ti badą, jie yra pavojingai ne
šami prie ištvirkimo kranto. 
Daugumai tų vaikų pagelbėtų 
“motinų pensijęs” leidžiant mo
tinai palaikyti namus, neatsi- 
žveUgiant j tai kad namų gal
vos ir nėra.

šė viešose mokyklose. Juos ga- rią jis mato praktikuojant grei
čiau negu tą, kurios jį mokina. 
Vaikas, kuris vagia, daro tai 
dėlto, kad jo tėvai yrą labai že
mų principų, arba dėlto, kad lai 
jam priduoda įvairumo, ar dėlto 
kad kiti tai daro, c| gal ir dėlto 
kad neturi ko valgyti. Visuose 
atsitikimuose jaunuomenės teis
mo darbas yra studijuoti šei
myną, namus ir mokyklą, pa
gelbėti tėvams ir mokytojams 
suprasti vaiką, ir parūpinti ko
kią nors išeitį energijoms, ku
rios plaukia pražūtingomis sro
vėmis. Išmintis ,kantrybė ir 
meile yra daug geresni įran
kiai kovojimui negu “lazda”.

[FLIS]
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apie 
nuo 

upes

kvietę ji giįizti namo, nes 
są kam žemes dirbti. Vaikų 
paliko. I •

Kitų lietuvių adresai nesu
rasti ir todėl apie juos vėliau 
galėsiu sužinoti. Kompanija pa
reiškė, jog T. Runausko, A. 
Milako, Jono Petkevičiaus ad
resų nežinanti. Bet gal ir žino, 
tik nenori skelbti, kad paskiau 
neatsišauktų giminės ir nepa
reikalautų kokio nors atlygini
mo už žmonių gyvastis.
Benwoodo miestelis liūdesy.
Miestelis randasi ne til£ iš

gąsty, ale ir didžiausiam nu
liūdime, nes kone kiekvienam 
name laukiama par nešant ar
ba jau yra parnešta negyvi la-i 
ve n. J — tėvų, brolių arba vy
rų. Visas 'gatves puošia prise
gi atl prie stabų šermenų vai
nikai, o didesniuose namuose 
iškabinėtos Amerikos ir Itali
jos vėliavos, apraišiotos juo
dais, godulių kaspinais. į

Iš vieno italų namo yra žu
vę du broliai, vienas — 24 m., 
antras — 29 m. Abudu buvo 
vedę ir paliko šeimynas. Dirbo 
vienoje vieloje ir juos rado 
susikabinusius. j

Krautuvės visam iniestely

Benwoodo miestelis yra 
keturios mylios į pietus 
VVhcvling’o, ant Ohio 
kranto tarpe didelių plieno lie
jyklų: Wheeling Steel Co. ir 
National Tube Co.

Angliakasiai čia turėjo savo 
organizaciją iki 1922 m., kuo
met ji buvo sulaužyta. Paskuti
nėj nelaimėj žuvusieji anglia
kasiai nepriklausė nei unijai, 

nei susivienijimui angliakasių 
(U. M. W. of America). Uni
jos distrikto prezidentas Frau k 
Ledvinka pareiškė, kad tos ne
laimės didžiausias kaltininkas 
yra pati kompanija, kuri lau
žydama angliakasių streiką, I 
ėmė nepatyrusius darbininkus 
ir siuntė į mainas. Jis dar lau
žant streiką pasakęs kompani
jos menadžieriui, jog kompa
nija gali susilaukti blogų pa
sekmių iš nepatyrusių darbi
ninkų. Kas yra daugiau apsipa
žinęs su anglių kasyklų padė
timi pripažins, kad dauguma 
tų nelaimių įvyksta vien tik 
delei didelio kompanijų godu- u|darynėtos. Jei nori ką imsi
mo.

Kaip atrodė nelaimės vieta.

Mums atvykus į nelaimės 
vieta, jau buvo pietų laikas ii 
nors lietus lijo be jokio pasi
gailėjimo,- lyg norėdamas pa
dėti raudoti toms nelaimin
goms našlėms ir našlaičiams, 
žmonių visgi prisirinko daug. 
Lietus pablogino kelius ir ap
sunkino gelbėjimo darbą. Nors 
mažai yra vilties surasti ką 
nors gyvu, bet gelbėtojai visgi 
darbuojasi. Nelaimingos šeimy
nos, nežinodamos apie savo 
vyru ar tėvų likimų, bėginėja 
šen bei ten per purvus ir lie
tų. Moterys raudodamos, su 
mažais kūdikiais ant rankų ne
žino ką daryti. Liūdna žiūrėti, 
kaip jų pastangos prieiti prie 
mainų, liekasi be vaisių, nes 
valstijos milicija apstatyta ap
linkui neprileidžia nieko. Mo
terims liepia eiti namo ir lauk
ti kol jų vyrai pareis, jei dar 
juos ras gyvus, o jei bus negy
vi, tai lavonus atvešią į stu- 
bas. Bet kur tau nelaimingos 
našles gaus tiek kantrybės, 
kad sėdėti ir laukti.

Vienas augalotas vyras Jpe 
Adlovicius, serbas, norėjo spė
ka dasimušti prie kasyklų ir 
tarp išvežtų lavonų ieškoti sa
vo pusbrolio, bet vistiek nebu
vo prileistas, nes milicininkas 
pagrąsino jam net su revolve
riu. Tuomet beginklis žmogus 
buvo priverstas pasitraukti ir 
stovėti po lietum Išlaukiant 
savo pusbrolio.

Žmonių yra privažiavę iš vi
sų apylinkių. Vieni dol žingei-

pirkti, turi eiti per užpakalį.
Žuvusieji angliakasiai bus 

laidojami su didelėm iškilmėm. 
Tuos, kurių adresai nežinomi, 
kompanija nuvežė pas grabo- 
rius ir ji padengs išlaidas.

Whdelingo jlą/ikraščliai atsi
šaukė į visuomenę, <kad pagel
bėti nelaimingoms našlėms ir 
našlaičiams. Aukos jau plau
kia, bet daugiausiai nuo visuo
meninių organizacijų ir nuo 
mažesnių biznierių, vienok di
džiosios anglių kompanijos, 
plieno liejyklos nepadėjo savo 
vardo į aukotojų sąrašą, nors 
jų didžiausia priedermė butų 
sušelpti nelaimingas šeimynas. 
Juk visa nelaime atsitiko de'l 
tų kompanijų godumo.

—S. Bakanas.

“Blogas” vaikas ar 
mergaitė

\ -----------------—
Laikraščiai pilni aprašymų 

visokių kriminališkų prasižen
gimų, kriminalų ieškojimų ir il
gai užsitęsusių ir brangių teis
mo bylų. Ar skaitytojai kada 
nors pagalvojo kaip tos krimi
nalinės karjeros prasideda ir ar 
negalima jų sustabdyti?

Ką apie vaiką ar mergaitę 
pirmu syk suareštuotą? Ar jis 
visiškai “blogas”? Ar jis turės 
tapti rytojaus kriminalu? Pora 
metų atgal atsakymas šiems 
klausimams butų bpvęs “taip”. 
Šiandie jaunuomenės teismo ju
dėjimas yra visuomenės vilties 
liudininku, kad prasižengęs vai
kas gali būti išgelbėtas.

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakąs šios 
bankos yya valdomas šerininky iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalu ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursą daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare

FIRST TRUŠT AND
f ■ ''

SAVINGS BANK
James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois

irAtsiųskite vardų ir adresų 
gausite tų naudingų kny

gutę dykai

Name

3MCS-

APSAUGOJIMAS 
INVESTAVIME

Priklauso nuo daugelio dalykų ku
rie yra išaiškinami paprastai šio
je 40 puslapių knygutėje. Ji turi 
naudingas skaitlines ir parašymus 
visokių typų saugių bonų. Seka
mi skyriai yra žingeidus kiekvie
nam investuotojui?
Tikslas investmentų.
Reikalavimai dėl gerų investinen- 

tu. ?
Kas yra tie Pirmo Morgičio Bonai. 
Jacob Kulp & Co., Ine.
Nauda iš “Pastos Ofiso”
Bonai ant apartamentinių 
Laiko elementai.

5J
MtS

50 Vyrą Vilnoniai Siutai

SuitsĮO 95

Joe. Vatipka, Sales Managerius
Olselio kriaučiai. Įsteigta 1895 

833-835 W. Jackson Blvd.
Vienas blokas j vakarus nuo Halsted 

Atdara seredomis ir subatomis 
iki 9 vai. vak.

Bušai sustoja prie musų durų.

Draugai 
Klausykite!

“Geriausį patarimą, 
Jums duoti yra — norėdami ge
riausios cigaretų vertės Ameriko
je __ rūkykite HELMAR Turkiš
kus Cigaretus.”

Jei esi vienas iš tų vyfų, kurie ne
sidžiaugė rūkydami Turkiškus Ci
garetus, tai dėlto, kad nesate ra
gavę tikrai Turkiško tabako. HEL- 
MARŠ padaryti iš gryno Turkiš
ko tabako ir patenkinę Jumis dau
giau negu bile kiti cigaretai tos 
kainos.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni
HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nelužty..

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BOXES
10,20

ELEKTRA
flvlesą ir pajiegą suvedame Į seniui Ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant iimokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Prus. ' _.

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

Bonų, 
namų.

Jacob Kulp
CHICAGO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8912
Telephone Dearborn

3514-16 Roosevelt Rd. 
x Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Kuomet Jus Galvojate 
Apie Grindų Varnišių 

Atminkite, kad apsimoka vartoti geriausį 

CARMOTE FLOOR VARNISH
Tai yra geriausis varnišis kokį jus vartojate ant savo grindų. JIS 
ATSILAIKYS BILE PRIEŠ* SUNKIUS DAIKTUS IR NENUBLUKS 
IR NESUBRAIŽYS.
Tinkamas vartoti ant bile kokių grindų, kur slidus kaip stiklas už
baigimas yra reikalingas.
Padarytas čystas varnišius, taipgi su dažyvemis kur galima imituoti 
visus kietmedžius, vyšnių, aržuolą, mahogany, riešutą ir t. t.

Lengvai nuvalomas su drėgnu skuduru 
Taipgi geras dėl rakandų ir kitų medinių reikmenų. 

“Apsaugokit paviršių ir jus apsaugosite viską”.

CHARLES GOLDMAN
3303 So. Halsted St.

nsj.:.'.......   11 i: . '.i —l—W7Į;’”, i—

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių 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.

SLA. kuopos randagi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi naridi gauna laikraštį “Tft- 
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.

c 
i
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RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio vd U Skausmo

Aš vis dar gydau rupturas kasdien 
mano be skausmo, be peilio ir pasta
tau žmogų vėl darban geroje sveika
toje ir kuris gali vartoti ją. Didelės 
dirbtuvės nesamdys žmonių kurie tu
ri rupturas. Mano metodas yra la
bai lengvas išgydyti ir suteikia grei
tas pasekmes. Jus netrukdote laiko 
nuo darbo. . Jums nekainuos nieko 
dasižinuoti ar lis išgydysiu jusiĮ ligą 
ar ne. Ateikite ir pasimatykite su 
manim. Gal tai bus geriausis daly
kas kokį jus galite padaryti.

I
Skaitykite ką Mr. Emrich sako:
“Aš esu 61 metų amžiaus ir per 14 

metų turėjau rupturą. Aš būdavo 
manau, kad aš negalėiu iŠigydyti, nes 
aš buvau nusprendęs nedaryti peilio 
operacijos. Bet vieną sykį mapo 
draugas patarė man nueiti ir pasikal
bėti su Dr. Flint, ką jis gali pasakyti 
kas link mano ligos. Ir aš nuėjau.

Daktaras padarė labai gerą egza- 
minaciją ir pasakė man, kad gali 
mane išgydyti. Aš tuojau nuėjau gy
dytis ir į labai trumpą laiką ir likau 
tuojau išgydytas. Aš nekentėjau jo
kio skausmo ir negulėjau lovoje nei 
minutes. Aš jaučiu, kad Dr. Flint 
padarė man labai daug ir aš norė
čiau, kad ir kiti serganti su ruptura 
nueitų pas Dr. Flint ir gali būt išgy
dyti, kaip ir aš.”

Louis Emrich, 2623 Rice St.
VERIČOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias 
gyslas kojų mano počio metodu. 
Be peilio, be skausmo. Dar nebu
vo nei vieno nepasisekimo kaip aš 
išradau tą būdą.

PATARIMAI DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 jpo 

pietų, panedėlials ir ketvergalš Iki 
<’3O p. d., nedėįlomis, uždaryta.

' Olselio išdirbystė *
Išdirbejų stakas sumažinamas. Iš

pardavimas gatavų siutų dabar eina! 
$35 ir $40 vertės siutai, bus parduo
dami musų olselyj, už mažiau negu 
pasiuvimas kainavo, $13.95. Nauji 
pavasariniai styliai, dvieiliai ir vien- 
eiliai, dailus ir dryžuoti. Mieros tin
kamos visiems. Worsteds, serges, 
cassimeres, tvveeds, ir tt. Kiekvienas 
materijolas vilnonis. Viskas bus par
duota nuo 9 ryto.

Ateikite tiesiai j musų didelį 
olselio krautuvę

DYKAI REUMATIZMO 
SERGANTIEMS

“Darbas ir vėl yra malonumu”, šim
tams žmonių m?s pagelbėjome su 
musų naminiu metodu nuo reumatiz
mo per paskutinius du metus. Jei 
jus turite didelius skausmais kojų ir 
sąnarių, arba jeigu jūsų sąnariai yra 
sustyrę arba labai jautrus ir kiekvie
na permaina oro suteikia skausmus, 
štai yra jūsų proga pabandyti naują, 
paprastą ir pigų metodą. Rašykite 
;uojau ir gausite DYKAI SAMPELĮ, 
turį mes pasiųsime dykai kiekvienam 
skaitytojui šio laikraščio.

10,000 Kampelių bus išdalinta 
dykai.

Vieš nusprendėme išdalinti dykai 
10,000 sampelių. Tik parašykite sa
vo vardą ir adresą, mes tuojau atsių
sime jums DYKAI SAMPELĮ dėl 
išbandymo. Nepraleiskite tos didelės 
progos jei jus kenčiate nuo reumatiz- 

RAŠYKITE TUOJAU.
PLEA'SANT METHOD CO., 

Dept. XI, 
3624 N. Ashland Avė., 

Chicago. III.

mo.

Siųskit pinigus p,er 
NAUJIENAS



NAUJIENOS, Chicago, III.
« • .J > , • f • J

Penktadienis, Geg. S, 1924

i ■ .

t K ' X * s

« / b X

Užsisakykite Tuojaus
,0NEDĖLIOS NAUJIENAS

• I

Uitįuanian ^unijap jurtos

NEDĖLIOS NAUJIENOS išeis kiekvieną nedėldienį 
arba sekmadieni, ir JM atskiras numeris parsiduos po 
7 centus. Nedėlios Naujienų prenumerata, atskirai nuo 
dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 pusei metų.

/ » ’ • * , ' ■ t \ ’ f , k ,z

NEDĖLIOS NAUJIENOS bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiaušiu lietuvių savaitiniu laikraščiu

Nedėlios Naujienos susidės iš trijų dalių. Viena dalis tai 
bus juokai arba “džiokai” vaikams ir suaugusiems. Viena iš juo
kingų serijų tame skyriuje bus “SLIM JIM.” Tik tėmykit ir ste- 
bėkitės.

Kitose dalyse bus daugybė žinių, straipsnių, editorialų, informa- 
cijų, o taipgi sekami skyriai: — j

MOTERŲ SKYRIUS gabiai vedamas Doros Vilkienės. Šitas sky
rius bus dar platesnis negu dabar ir jame tilps viskas kas paliečia 
moterį ir jos interesų sritj, neišskiriant svarbiausio dalyko — 
meilės. . • ■ ‘ .

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS, kuri ir toliaus ves 
Naujienų biznio vedėjas advokatas Kl. Jurgelionis. Šis skyrius yra 
vienutinis šios rųšies dalykas lietuvių laikraštijoj, ir suteikiamos 
jame informacijos yra labai žingeidžios ir naudingos biznieriams, 
farmeriams, darbininkams ir visiems kas tik žingeidaują dabar
ties dalykais. z ?

Į

LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, į kurį rašo ir rašys ga- 
biausi lietuvių rašytojai ir dailininkai. Čia tilps puikių apysakų iš 
dabartinio gyvenimo, apie stebėtinus atsitikimus, apie meilės prie
tikius, ir tt. Čia taip-jau tilps parinktinė poezija ir kritikos straips- 

. ■» /

niai. Čia taipgi karts nuo karto bus spauzdinamos musų dailinin
kų veikalų reprodukcijos.

MOKSLO. SKYRIUS, kuriame tilps trumpų suprantamų straips
nių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi žinios apie vėliausius išradi
mus. Šio skyriaus vedėju bus žymus Mokslo Draugų veikėjas che
mijos inžinierius K.* Augustinavičius.

SVEIKATOS SKYRIUS, kuriame tilps visuomet gerų straipsnių 
apie higieną ir ligas. Šio skyriaus vedėju bus Dr. A. Karalius, o 
bendradarbiaus jame visi žymesnieji lietuvių daktarai.

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių apie veikimus 
įvairiose sporto srityse: atletikoj, ristynėse, baksavime, base bąli, 
foot bąli, tenis, plaukime, šokime, golfe, hockey ir tt.

UZSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS

Nedėlios Naujienų 
prenumerata:

Metams ........................ $3.00
Pusei Metų................ 1.70
Lietuvon..................  3.50

s------------------------- ---------------------------
Gerbiamieji:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žeminus paduotu adresu. 
Čia indedu kaipo mokestį už pusę metų $1.70 money orderi?

Vardas ir Pavarde....... -......    *•..............

Adresas

CHICAGOJE gausite Nedėlios Naujienas ant kam
pų, krautuvėse ir per išnešiotojus.

* * s

VISUR KITUR AMERIKOJE gausite Nedėlios Nau
jienas per paštą arba pas Naujienų agentus.

Užsisakymui galite vartoti čia pridėtus kuponus: JPF“

Vieniems Metams
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

Nedėlios Naujienų 
prenumerata: 

Metams ...................... $3.00
Pusei Metų................ 1.70
Lietuvon ........................ 3.50

Gerbiamieji:
Meldžiu siųsti man Nedėlios Naujienas žemiaus paduotu adresu, 

čia indedu kaipo mokestį už metus $3.00 money orderį:

Vardas ir Pavarde...................................................

Adresas •••••■••••••••••••••••■••••••••SSsevssSM••••••••••••••••••••••••••••••<
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Tai bus žingeidžios ristynės A

Miesto taryba įsakė mc- 
kykly viršininkui nusilei

sti mokytojams
Chicago viešųjų mokyklų vir

šininkas, ponas McAndrevv bu
vo ant žūt būt nusistatęs ne
paisyt mokytojų balso. Jis buvo 
uždraudęs Mokytojų tarybai 
laikyt mokyklos kambariuose 
susirinkimus mokyklos reika
lais. Jis nurodinėjo, kad moky
tojų tarybų visai nereikia; kad 
vaikų tėvai protestuoja už pa
leidimą vaikų iš mokyklos, dėl
to, kad mokytojai galėtų laikyt 
susirinkimus; kad kiekviena 
mokyklos diena, per visas mo
kyklas, pradines ir vidurines, 
miestui atseina $115,000. į die
ną ir ta našta puola ant piliečių 
mokančių taksas, ir keletą kitų 
argumentų. Taip jau nurodinė
jo, kad jeigu jau mokytojai no
ri, jie gali laikyt pasikalbėji
mus po to, kaip pasibaigia mo
kyklų valandos.

Mokytojai, prirodė, kad jų 
pasikalbėjimai yra daromi ne 
jų asmeniniai naudai, o pageri
nimui mokyklų; kad sugaišinta- 
sai laikas, nedaro piliečiams 
nuostolių bet naudą, nes kitaip, 
nebūtų galimybės prisilaikyti 
mokyklose visiems bendros tak
tikos. Kadangi mokytęjų tary
bų susirinkimai yra laikomi tik 
dėl mokyklos ir mokslo labo., 
mokytojai negali — neprivalo 
daryti tokių susirinkimų, po mo
kyklos valandų. Be to mokyto
jai nė neturi tani laiko: vieni jų 
duoda muzikos lekcijas kur nors 
privatiškose įstaigose, kiti dir
ba, dar kiti duoda privatiškas 
lekcijas. Tas esą mokytojams 
būtinai reikalinga, nes jų algos 
nesą pakankamai didelės, kad 
be pašalinių įplaukų galėtų žmo
niškai gyventi.

Aldermanų taryba išklausiu
si vienos ir kitos pu^sifulanesiM' 
mų, išreiškė savo simpatiją mo
kytojams. Liko pasiūlyta ir pri
imta rezoliucija, kurioje įsako 
mokyklų viršininkui nesiprie
šinti mokytojų tarybų susirinki
mams.

Bolševikai ir vėl laimėjo 
36 kuopoj

Pravedė Seiman du delegatus 
prieš vieną bepartyvį.

Iš North Sidės

Chicagai gresia gatvių 
valytojų streikas

Miesto viršininkai sako, kad tai 
esą suokalbis.

Miesto viršininkai gavo kele
tą pranešimų, kad turėsiąs 
įvykti miesto gatvių taisytojų 
ir valytojų streikas. Streikui 
priežastis yra numušimai algų, 
kurios buvo padarytos, kad su
mažinus Miesto Biudžetai. Sūrų 
valytojai jau streikavo, ir tik) 
nesenai sugrįžo prie darbo. Bet! 
jų streikas buvo dauginusią po-1 
litinio, o ne ekonominio pobū
džio.

Dabar rengiasi prie streiko 
gatvių valytojai ir ėlių išmatų 
rinkėjai; o taipgi taisytojai. 
Viso streikuotų apie trys tūks
tančiai darleininkų. Jei jie su
streikuotų mieste užviešpatau
tų didelis nešvarumas ir dėl to 
turėtų nukentėt miesto gyven
tojai.

Miesto viršininkai sako, kad 
Čia esą daugiau suokalbis, negu 
rimtas savo teisių gynimas. 
Darbininkai tečiaus kalba rim
tai.

Elzbieta Ukafęr, 46 metų, li
ko nuteista trečiadįįūy už žmo
gžudystę ir pasiųsta Joliet kalė- 

, jiman iki mirčiai. Keletą mėne
sių atgal, ji nužudė kundukto- 
rių, Sam Belchoff, su kuriuomi 
ji pirmiau gerai draugavo.

Išnešus tokį nuosprendį ji 
ėmė griešti dantimis ir naudoti
beprotybės ženklą.

Ji yra trečia moteris, pasiųs-: 
ta kalėjimam už žmogžudystę 
bėgyje vienų metų. - 1

Ką sako Karolis Sarpalius?
Kadangi mano ėmimosi dieną yra paskirta ant gegužio 12 

dienos ir toje dienoje aš turiu sutikti vieną iš geriausių-pir- 
maeilių ristikų Wm. Demetra'!, ir nors Demetralas juokiasi, 
kad lietuviai ristikai jam yra permaži ir per silpni, bet aš tu- 
Tiu pasakyti, kad jis mano ypatoje sutiks jam neįtikėtiną prie
šą.

Kas bus tas bus, nors tiesa, kad Demetrai yra stiprus ir 
senas ristikas, bet aš turiu savyje jaunystę ir protą kurį aš 
panaudosiu kaipd ginklą nuą DemetraFo,

f)ula^'s .ęh,ica8os. ritėto 
gana sti gerais' nštikais susigrumti ir visuomet laimėdavau ri
etynes.

Aš duodu garbės žodį, kad aš nepadarysiu gėdos lietuvių 
tautai. Aš tuomet tik pasiduosiu, jeigu mane kas nuneš, bei 
numes nuo matraso. —Karolis Sarpalius.

Trečiadienio vakare įvyko 
SLA. 36 kuopos mėnesinis susi- Į 
rinkimas, kuris iššaukė tokį 
didelį Maskvos su amerikiečiais 
susirėmimą, kokio man senai 
jau bebuvo tekę pergyventif Ir 
amerikiečiai tapo sumušti! Mas
kva šiame susirinkime parodė 
gana didelę jėgą. Jie čia turėjo 
67 gerai išlavintus kareivius. Jų 
organizacija ir disciplina stebė
tinai puikiai veikia!

Mėnuo laiko atgal buvo taipgi 
rinkta delegatai Seiman;.bet 
kad tasai rinkimas buvo atlik
tas ne sulig konstitucijos reika
lavimais, tai susirašė keliolika 
narių ir pasiuntė valdybai pro
testą. Valdyba protestą priėmė 
ir sušaukė susirinkimą atviru
tėmis, kuriose buvo pasakyta, 
jog bus renkami delegatai Sei
man.

Susirinko labai daug svieteb 
lio — viso 142 nariai. Jau tik 
pradėjus susirinkimą matėt! 
baisiai didelis nervų įtempimas, 
ypač pas Maskvos kareivius. 
Visi žinojo, kad Čia artinasi di
delės imtinės, bet nežinojo kie
no yra didesnės jėgos. Komu
nistų ir tikrųjų-jieme pritarėjų 
buvo aiški mažuma ir tas juos 
labai gazdino. Bet jie turi pa
kankamai drąsos, ištvermes ir 
miklumo, ir tas išgelbėjo situ
aciją jų naudai..

Prie didžiausių nervų įtempi
mo, mitingas tęsėsi nuo puses 
po septynių iki pusės po vienai 
ir vos nevos pašisekė išrinkti 
delegatus Seiman. Delegatai 
yra šie: Mizara — komunistas 
'ir jų laikraščio redaktorius. Jo
nas Buragas — buvęs labai pa
dorus vaikinas, gabus lošėjas ir 
per nelaimę pajekęs į komunis
tų tinklą. Damijonaitis — senas 
Susivienijimo darbuotojas ir sy
kį buvęs jo prezidentu. Jiems 
paskirta po $75.00 kelionės lė
šoms.

Valančiui try£o tik vieno bal
so likti išrinktu seiman vieton 
Burago; tiktaro > ačiū trims- 5 ge
riems tautininkams, kurie bal
savo ištisą komunistų sąrašą 
jis pralaimėjo. Gaila ir juokin
ga, bet taip yra ir nieko nepa
darysi. —Rep. Pupa.

Nedelioj, gegužės 4 d. Liuosy- 
bės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. įvyko draugiškas vakarė
lis parėmimui North sidės Vie
šojo Knygyno. Vakarėlio rengė
jai buvo North sidės vaikų 

{draugijėlės Bijūnėlis. Vakarėlis 
nusisekė gan puikiai. Publikos 
buvo pilna svetainė, programas 
buvo gražus. Programą išpildė 
Bijūnėlio nariai. Po programo 
buvo šokiai prie Sarpalio orkes
tro. — Antaleptietis.

Aukos "Vilniaus Medžiui”
Priimamos Univeisal State 

Banke.

Pernai metais visur Lietuvo
je pasodintas gyvas penkerių 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės paminklas “Laisvės Medis”.

Šiemet sodinama “Vilniaus 
medis” atminčiai 600 metų Vil
niaus, Lietuvos sostinės, sukak
tuvių.

Susitvėrus Kaune Lietuvai 
Pagražinti Draugija turi svar
biausi sav0 tikslą, gerinti ir au
ginti Lietuvos miškus, saugoti 
kiekvieną gyvą medelį, atgai
vinti priešų išteriotas girias.

Gegužio mėn. bus išleistas 
tuo tikslu gražus. iliustruotas 
Žurnalas, kurį kiekvienas įsto
jęs draugijon narys gaus veltui.

Įstojimas’ir nario mokestis 
yra $3.00.
j Auka “Vilniaus Medžio” so
dinimo šventei ir narių mokes
tis Lietuvai Pagražinti Draugi
jai yra priimamos Universal 
State Banke, 3252 So. Halsted 
Str., Chicago, III. •

— S. V. Valančius.

v » ■ f i_______ _____________ ; _. ‘
W ■ Mm 4% fi I prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk
B O n S I tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda-

■■ Vfl B Į maa įa8 savaiti po dolerį-kitą, nei
__  j nepatemysi kaip susidėsi užtektinai

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko
kį reikalą su draugija, malonėkite 
kreipties pas raštininką X. šaikų, 
1521 Irving Avė.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti

Paskaita. — Sekamą penktadienį, 
geg. 9 d., 8 vai. vakare, Raymond 
Chapely, 816 W. 31 St., L. S. Apšvie- 
tos kliubui ir L. S. J. Lygai paskaitą 
laikys M. Vaidyla temoj: “Rašto Isto
rija”. Bus aiškinama kaip atsirado 
dabartinė musų abėcėlė ir kaip rašė 
žmonės žiloj senatvėj. Visi kviečiami 
atsilankyti. — Komitetas.

Fontaninių šepečių Bendroves šė- 
rininkų susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
geg. 9 d., 8 vai. vak.. Savickio svet., 
1900 S. Union Avė Kadangi valdy
ba yra išbėgiojus ir niekas metinio 
susirinkimo nešaukia, tad mes buvo
me susirūpinę surasti kui' randasi 
bendroves turtas, kas mums ir pasi- 
ke Šis susirinkimas bus paskutinis. 
Malonėkite būti visi.

— S. Gasparaitis ir Komitetas.
------------- j----------------

Svarbios prakalbos. — Rengia I. W. 
W. propagandos grupė, gegužio 9 d., 
Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted 
St. Du geri kalbėtojai, lietuvys ir 
anglas. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečia visus Liet. I.W.W. Grupė j

D. L. K. Keistučio Pašelpinio Kliu- 
bo narių žiniai: — Nariai turintys 
reikalų prie nut. sekr. kreipkitės 
šiuo antrašu: Anton Jusas, 3959 
Archer Avė.

SLA 176 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą gegužės U d., 1 vai. 
po pietų, Jokantų svetainėj, 4138 
Archer avė. Minėtos kuopos nariai; 
atsilankykif ir užsimokėkit niėne- 
aiųiųs mokesčius, nes vasaros se
zone gal nutarsim apleisti vieną 
bertainį. —Povilaitis, rašt.

Garfield Park L. V. ir M. Pašcl- 
pinis Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, gegužės 11 d., 
John Engels. svetainėj, 3720 W. 
Harrison St., 1 vai. po pietų. Ma
lonėsite visi atsilankyti ant šio su
sirinkimo. —M. Mecfalinskas.

maa kas i 
nepatemysi kaip ________
pinigo, kad nusipirkus sau nurneli

Naujienų Spdlka
<739 S. Halsted St.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jįev akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnfa kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, IIL 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki V, 
Nedaliomis nuo 10 iki 1

Te. Eoulevard 7679 '

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė. 

arti 47 gatvės '
Gydo užsisehėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATL 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St., 

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michlgan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

ZUZANA BERNADIŠIENĖ
7 dieną gegužės, 4 vai. 30 m. 

po pietų persiskyrė su šiuom 
pasauliu po trumpos ligos.

Iš Lietuvos, Žagarės valse., 
Veršių kaimo, Amerikoj išgy
veno 14 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Adomą ir dukterį Stanis- 
•«• 6. mįpesių, 1 ,bro- 

lį Amen koj, 2 brolių Lietuvoj, 1 
seserį Amerikoj, 4 seserys Lie
tuvoj.

Laidotuvės atsibus geg. 10, 8 
v.‘iš namų 1803iS. 49 Ct., Cicero 
III. iš Šv. Antano Bažnyčią po 
pamaldų į Šv< Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečia visus gi
mines ir pažystamus atiduoti 
paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę , I
Vyras, duktė ir giminės.

Peter Miller liko pasiųstas ka 
lėjiman 16 metų už užmušimą, 
Mįchael Smith, daržininko dir
busio pas Joy Morton, druskos 
karalių. Užmušėjystė įvyko pe
reitą mėnesį, kai abu jie dalyva
vo sykiu vienoje girtavimo vie
toje ir abu sykiu važiavo auto
mobiliu namo. Bevažiuojant jų 
automobilius įbėgo į purvą; o 
Smith, vieton pagelbėt savo 
draugui ištraukti automobilių, 
pasileido bėgti. Miller perpykęs 
pagavęs pagalį primušė jį iki 
mirčiai. Dabar už tą nesusival
dymą Miller turės pakutavot 
per 16 metų.

MERGINA BEGELBĖDAMA
SAVO SKRIBELĘ PRARADO

• GYVASTĮ
Kaip buvo rašoma 

senovėje?

TRUMPĄS, BET DIDELIS 
SKANDALAS.

Vakar laike pietų prie 658 W. 
18 Str. įvyko didelis skandalas 
ir tik laimė, kad neilgai, o butų 
buvę sukeltas visas Naujienų 
d’striktas. Dalykas buvo ši
toks: Po augščiaus minėtu nu
meriu yra nedidelis namelis. 
Namelio šeimininkė norėdama 
apsišildyt pasikūrė krosnį. Tuo 
tarpu užsidegė kamine sudžios 
ir didelis liepsnos stulpas ėmė 
veržtis pro kaminę aukštyn į 
erą. Duota žinia gaisro depar
tamentui ir tuoj atpiškėjo dvi 
kompanijos gaisrininkų, subėgo

Panelė Kotrina Boildt, 2118 S. 
63 Avė. turėjo nelaimingiausį 
atsitikimą. Trečiadieny parva
žiuojant iš miesto pradėjo- lyt 
smarkus lietus; o ji turėjo nau
ją, gražią skribelę. Ji lipdama 
iš Metropolitan elevatorio užsi
dėjo ant galvos laikraštį ir ti
kėjosi išgelbėt skribelės gražy
bę. Tokiu budu einant per bė
gius nepastebėjo, kad iš kitos 
pusės atvažiuoja kitas trauki
nys. Liko pervažiuota ir greit 
iriirė.

\- -------- r- _____

LietoviiįjMeliuose 
Paskutinė ir nepaprastai 
žingeidi Mokslo Oraugy 

paskaita
Ateinantį sekmadienį įvyksta 

paskutinė Mokslo Draugų pas
kaita, kurią atliks net keturi 
prelegentai Tai bus !°bai svar
bi paskaita. Nežingeidžios pa
skaitos pas Mokslg Draugus dar

Šiandie L. Soc. Apšvietei 
Kliube bus svarstoma įdomus 
klausimas: kaip ir kada žmonės 
pradėjo vartoti*raštą?

Paskaitą apie rašto istoriją 
skaitys M. Vaidyla. Atsilankiu
sieji turės progos ne tik paklau
syti, bet taipogi dalyvauti ir 
šio klausimo diskusijose.

Paskaita įvyks šiandie vaka
re, 7:30 vai. Raymond Chapel 
svetainėje, 816 W. 31 Str.

GENEFA ILEVIČIUTĖ

8 dienoj. 1924 m. ligon- 
val. iš ryto, po sunkios

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
gegužės 
butyj, 4 
ligos.

APIPLĖŠĖ DIDMIESČIO 
RESTAURACIJA.

irTrys banditai paėmė $500 
apie tiek pat vertės deimantinę 
špilką, iš William Weber restau
racijos, 204 W? Madison gat. 
Restauracijos gedėjas tuo laiku 
rengėsi uždaryti vietą ir dar bu
vo vienintėlis kostumeris, kai 
įėję trys banditai ir apiplėšę. 
Nepaliko neišnaudoję ir vienin
telio kostumerio: nuo jo atėmę 
$18 ir eleveiterio bilietą. Bandi
tai paspruko nepagauti.

Genefa gimė Chicagoj, 
m. 5 mėn. amžiaus.

dideliame nubudime 
motiną Anto

nimu ir brolį Franciškų Ilevičią.

turėjo 5
Paliko 

tėvą Kazimierą, 
i

Laidotuvės atsibus^ subatoj, 
geg. 10 d., 8:30 v. iš ryto iš na
mų 4550 S. Marshfield Avė. į 
Šv. .Kryžiaus Bažnyčią, po pa
maldų į Šv. Kazimiero kapines.

Širdingai užprašome visus gi
mines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Palieka nuliūdime
Motina, tėvas ir brolis.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudedkis, Tel. Yards 
1741.

keli šimtai žmonių ir vaikų ir kaip ir nebuvo. Kiekvienas kal- 
nieko pikto neatsitiko. Sudžios (bėtojas, kada ką kalba, rūpina** 
kamine išdegė ir užgeso. si pasakyt ką nors naujo ir žin- 

------ ‘ geidaus.
MOKYTOJAVO PER 32 ME- ši paskaita bus paskutinė šia- 

TUS IR NETEKO PROTO. me sezone. Tai bus kaip ir kvo- 
Florence Noble, 58 metų 2727 timai: kas išmokta ir patirta 

Cahimet Avė., kuri per 32 me-'per praėjusį sezoną. Turėtų at- 
tus buvo nuolatinė mokytoja silankyti netik nuolatiniai pa- 
Chicagos viešose mokyklose, skaitų lankytojai, o ir visi kas

QIS ma?as vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus ne 

y trupučio.

Kaina 35c. 
aptiekoae

K bambino

trečiadieny pripažinta sumišu- daugiau žingeidauja mokslu, 
siu protu ir pasiųsta Joliet be- ------------------------ -------------
protnamin. Ji kankindavosi naręinLjfnp NailihlinCD
nuo išsivaizdintos prigavystės. Ufll ulllMIuO lluuJIUlIUdU

Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina! 

Motinos,- nebauskite savo, vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jėi jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambirto be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGI AUS!
F. AD. R1CHTER & CO., 104 114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y.

■ »■■■■■■ I I.I.. i. , ■ H .J., , ........................................ i . i. .. . .fa—

Prisirengimas prie Naujienų 
ekskursijos eina visu smarku
mu. Ekskursijos palydovas A. 
Rypkevičia ir visas Naujienų 
ofisas dirba sušilę, kad sutvar
kyti dokumentus išvažiuojan
čių, kaip ir tų, kurie reikės at
vežti iš Lietuvos.

<«.• V» Ą* . - o U- ’A h‘t •' :4. V Susirasiusių važiuoti Lietu
von su šia ekskursija yra virš 
100 žmonių iš Chicagos. Taipgi 
daug užsakymų ateina ir iš toli
mesnių miestų. \ Taip kad susi
darys būrys lietuvių iš apie 200 
žmonių.

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valandą 
vakare, nes tai yra patogus lai
kas atsisveikinti su gaminėmis 
ir pažystamais neišlikus iš dar
bo. Ant Dearborn stoties bus 
specialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos per Erie 
R. R. kompaniją, kuris nuveža į 
New Yorką už $30.70 be jokio 
persėdimo.

New Yorke pasitiks Conti
nental viešbučio atstovas, nuves 
į Viešbutį, kur per dieną pasil
sėsime. Po New Yorką pasisve
čiavę sėsime į Suv. Valstijų lai
vą Leviathan, kuris į 5 dienas 
su viršum pereis didelį okeaną.

Jau tik pora savaičių laiko be
liko išpildyti aplikacijas dėl pa- 
sporto ir užsisakyti vietą ant 
laivo.

• Lietuvos piliečiams turin
tiems nors kokius įrodymus sa
vo pilietybės sugryžimą galima 
užtikrinti neišbuvusiems virš 6 
mėnesių. Tokiems prirengiame 
speciališkus afidavitus ant ku
rių Amerikos konsulis Kaune 
duoda vizą be jokio atiėliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo
tą.

Kurie manote važiuoti, o dar 
neužsiregistravote neatidėlio
jant atsilankykite į Naujienų 
ofisą, dėl sutvarkymo dokumen
tų.

Lietuvos piliečiai pasirūpin
kite gauti iš darbdavio paliudy
mus nuo savo uždarbio už 1921, 
1922, 1923 ir 1924 metus.

Į tolimesnius miestelius ap
likacijas dėl pasporto ir visas 
informacijas nusisiunčiame pa
štą.

Su visais reikalais rašykite 
arba kreipkitės į Naujienas. 
Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 
•nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO
1 Roosevelt 8135

ReZfc Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

Daugybė žmonių yra varginami 
nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
Čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigu^ į Lietuvą.
4917 W. 14th SU 

Cicero, 111/
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangcine powders brace you 
right up, the pain la gone, your stomach 
settles, nerves relax, the enttrc system 
responds. Perfect medicinc for mon or 
women, prevente nearly all slcknoss. Get 
a 10c pkg. Orangoine powder« of any 
drugglst. Milliona used yearly. Thoy nover 
fail. Formula on every pkg. No uarcotica.

OmNgeiNe
(Powdcra)
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PRANEŠIMAI. ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKįl PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Bridgeport. — Draugystė Teisy

bės Mylėtojų laikys savo mėnesi
nį susirinkimą nedėlioj, gegužės 11 
dieną, 1 vai. po pietų, Mark White 
Sųuare svet., 29-tos ir So. Halsted 
gat. Visi nariai-rės malonėkite su
sirinkti, nes yra daug reikalų ap
svarstymui. —Raštininkas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą nedė
lioj, gegužės 11 d., Malimmskio sa-( 
lėj, 1843 So. Halsted gt; pradžia 1 
vai. po pietų, šis susirinkimas $Ta 
svarbus tuo, kad bus skaitytas iš 
extra susirinkimo protokolas. To
dėl visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių j 
šį susirinkimą. —Ig. Žilinskas, rašt.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na- 

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St.. 

Tel. Yards 7282.

VYRŲ
REIKALAUJU darbininkų 

ant farmos.
Atsišauki t pas

J. F. KADŽIUS, 
6G8 W. 18th St.

PARDAVIMUI grosernė pi
giai geram biznieriui. Groser- 
ninkui priklauso ir namas.

TONEY’S
3602 So. California Avė.

Tel. Lafayette 1789

Ar j ieškai bargeno apie 
Vienuolyną?

North Side.— A. L. T. Sandaros 
23 kuopa rengia’ prakalbas nedė
lioj, gegužės 11 d., 7:3(1 vai. Vaka
re, Liuosybės salėj. Kalbės St. Ro
dis, moksleivis K. J. Semaška, o 
niekurie Bijūnėlio nariai papildys 
programą. Visi North Sidės lietu
viai esate širdingai kviečiami skait
lingai dalyvauti. Įžanga 10c. ypa- 
tai. —Komitetas.

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užstaisomas 

Ir g i rantuojamas už $4. Automobilių 
troiią patarnavimas Chicagoj ir apie- 
LinkBj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dib usia ir geriausia stogų dengimo 
J.».dga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Hoofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA dviejų shearnlenų ir 
5 darbininkų, 
atkarpų jarde, 
rengę darban,
Steel Co., 2034 S, Park Avė.

darbas geležies 
Ateikite pasi- 
Cohn Iron &

RĘIKIA —
ANTRARANKIO DUONKE

PIO.

<GROSERNĖ ir bučernė turi būti 
parduota į trumpą laiką Brighton 
Porko apielinkėj. Gerai daromas 
biznis per 15 metų. Renda nebran
gi, 4 kambariai pagyvenimui, ga
radžius 2 mašinoms, didelis kie
mas vištoms. Pardavimo priežas
tis — liga. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą.

2722 W. 47th St.

Jeigu taip pamatykit šitą, čia yra 
tūkstančiai dolerių pigiau pagal kitų 
namų. Parsiduoda dviejų aukštų 
mūrinis namas aštuonių mėnesių se
numo, garu šildomas, didelis beisman- 
tas, geležies pamatas, viskas pagal 
šios mados įtaisymų, 
džio, namas randasi 
klioštorio ir parko. 
300, kėš reikia $5,400. 
matyt.
J. NAMON, 2418 W. Marųuette Rd. 
arba 67 Blvd. arti Western Avė., 
Phone Prospect 8678.

Aržuolo me- 
arti bulvaro, 

Kaina tik $13,- 
Skubėkit pa- 

Jeigu kas nori tikrą bargeną

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
6 pagyvenimų medinis namas po 6 

ir 4 kambarius, randasi — 923 W. 
33rd Place.

2 pagyvenimų bizniavas namas, su 
visu bizniu, randasi 919 W. 20 St.

4 pagyvenimų po 6 ir 4 kambarius, 
dviem* automobiliams garadžius, du 
lotai prie šalies,rendos $85 į mėnesį. 
Kaina $8,500.

Tie visi namai parsiduoda pigiai, 
Išsimaino ant mažo namo j laukus ar
ba ant bučernės, grosernės.

Platesnių žinių kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS & CO., 

REAL ESTATE 
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone: Boulevard 9641

ATSIŠAUKITE

Atydą tiems kurie laiko pi
nigus bankoj už 3%.

Town of Lake. — Dr-tės šv. Sta
nislovo V. ir K. susirinkimas dėl 
tam tikrų priežasčių atkeliamas iš 
nedėlios į subatą, geg. 10 d., 8 v. 
va k., šv. Kryžiaus parapijos svet. 
Visi nariai susirinkit ir serijų ti- 
kietus sugrąžinkit.

—F. T. Puleikis, sekr.

Dr-stės Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės H d., 1 vai. po pietų, Davis 
Sųuare Park svetainėj, prie 45 ir 
So. Paulina gatvių. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes yra svarbių reikalų apsvarsty
mui. —F. Motuzas, rašt.

Draugystės Lietuvos Dukterų su
sirinkimas įvyks sekmadienį, geg. 
11. 2 v. po pietų, Mark White S<|. 
Visos nares būtinai susirinkite, nes 
yra svarbių reikalų.

—Nut. rašt. E. Jozaitienė.
Liet. Laisvės Pašelpinis Kliubas 

Vyry ir Motery stato scenoje vei
kalą “šliubinė Iškilmė” sekmadie
nį, gegužės 11 d., Meldažio svet. 
Pradžia 7 v. vak. Po vaidinimo bus 
šokiai. Kviečiame publiką atsilan
kyti. Nariai paėmę liilietus par
duoti prašomi tą vakarą grąžinti.

—Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gegužės 
11 d. Meldžiame draugų atsilanky
ti ir užsimokėti užsilikusias mo
kestis. Taipgi prijunkite antrašus 
visi tie, kurie permainėt gyvenimo 
vietą. —X. Saikus, rašt.

1521 Irving Avė.
Turime už garbę pranešti gerb. 

lietuvių visuomenei, kad L. K. šv. 
Marijos bažnytinėje svetainėje, pra
dedant nuo 10 d. š. m. subatomis 
bus teikiamos pamokos vaikams i- 
mergaitėms rašymo ir skaitymo 
lietuvių kalboje, ’l’ėv^i, kurie le> 
džiate savo vaikučius 
mokyklas, bet geidžiate, 
vaikučiai, kaipo lietuvių 
kai, ir savo kalboje mokėtų rašy
ti ir skaityti, naudokitės šia pro
ga. Atsiųskite nas mus savo vaikus 
dėl pamokų. Pamokas teiks vieš
niai kunigai visiškai dovanai.

Del užsirašymo kreipkitės kle
bonijom —Klebonas Linkus.

3509 So. Union Avė., Chicago

I publii 
kad jusu 
tėvų vai-

I). L. K. Keistučio Pašelp. Kliubo 
ekstra susirinkimas naujos konstitu
cijos priėmimui bus šeštadienį, gegu
žės 10 d., 4 vai. po pietų McKinley 
Parko svet. Visi nariai kviečiami at
vykti laiku. — Sekr. A. J ūsas.

Ar jus žinote, kad
Premjeras Mac Donaldas išleido pa

reiškimą Sovietų delegatams, kad jie 
nevestų bolševistinės propagandos 
Anglijoj laike dabartines sutarties. 
Ar jus žinote, kad Helmar Turkiški 
cigaretai yra padaryti iš 100% gryno 
Turkiško tabtko, geriausio abako dėl 
ei garėtų.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
TEOFILIUS VAIDYLA 

j ieško Boro Kazimiero.
Atsiliepkite

JONAS ŽADEIKIS, 
1433 W. 13 St. Chicago, III.

pa-

PAJIEŠKAU Antano Galkausko, 
kuris paeina iš Lietuvos Raguvos vok, 
Panevėžio ap. Siuvėjas pagal užsi
ėmimą, ilgą laiką pragyvenęs Rusi
joj, apie 12 metų pragyvenęs Ameri
koj. Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kiti kurie jį pažysta atsiliep
kite šiuo adresu. Viktorija Dragunie- 
nė, 4020 S. Rockvvell St.,. Chicago, III.

Aš Eva Rupsaitė, po vyru Gri
cienė, Kauno rėd., Kvedarnės pa
rapijos, Alkupy sodos. Gyvenau 

mainose West Va., dabar esu Chi- 
<‘aKUjc atvažiavusi. Noriu susipa
žinti su visa gimine.

Kazimieras ir Eva Gricius
3343 So. AJLorgan St., C.hicago

JIEŠKO KAMBARiy
REIKALINGAS kan’rfj’^Tys dėl vie

no vyro, geistina kad butų su valgiu 
Brighton Parko apielinkėj. Kas tu
rit tokį kambarį, meldžiu pranešti 
šiuo antrašu, laišku ar telefonu.

J. V.
4116 Archer Avė.

Tel. lafayette 5107

REIKALINGAS ruimas su 
valgiu ir garadžium vienam vy
rui, Brighton Park. Kas tokį ru
imą turit praneškite. V. Ba
čiulis. 4015 So. Artesian Avė.

PRAPUOLĖ šuva; jis yra rudas, 
baltu kaklu, akis raudonos, apaE 
nė lupa trumpa, uodega užriesta, 
didelis Shepherd, vardu “Cuper.” 
Kas patėmysite tokį šunį, praneš 
kitę; bus atlyginta.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys vienam 

vaikinui su valgiu ar be valgio 
šviesus ir gražus kambarys 1-st 
floor. 6106 So. Washtenaw Avė.

Republic 3860.

PUIKUS KAMBARYS — 
ANT Rendos kambarys. 
CICEROJ.

1527 So. 48 Court ‘ 
2ros lubos.

, RENDAI storas gera vieta 
dėl reslaurano ir viršui patogi 
vieta dėl Kotelio ant Bridgepcr- 
to. šaukite:

Tel. Prospect 3590

JIEŠKO PARTNERIŲ
EXTR A!

DIDŽIAUSI PROGA 
DARYTI DIDELIUS 

PINIGUS!

PA-

Reikalingas vienas arba 
du žmonės su pinigais prisi
dėti prie labai gero biznio, 
tai yra — “hotelio” mieste 
Chicagos. Namas jau nu
pirktas, vieta beveik viena iš 
geriausių ką galima gauti, 
šis hotelis turės įplaukų ne
mažiau kaip $60,000.00 į me
tus. šio “biznio” negalima 
vienam žmogui atsakančiai 
apžiūrėti, taigi iš tos prieža
sties ir reikalingi partneriai, 
šis “biznis” yra vienas iš ge
riausių ir daugiau nešantis 
pelno kaip kokie nors kiti 
bizniai. Tokių progų labai 
retai atsitinka ir tokiems 
žmonėms, kurie turi pinigų, 
o nežino kokį biznį pradėti 
— tokiems tai čia yra milži
niška proga padaryti krūvų 
pinigų ir turėti atsakantį ir 
pelningų biznį ant visados.

Pasiskubinkite tuojaus 
dasižinoti plačiaus apie virs
iu inetų propozicijų, ir tas, 
kuris perskaitęs šį praneši
mų pasinaudos iš šios pro
gos, tas užtikrins savo gy
venimų ant visados.

Laimė, tik sykį žmogaus 
gyvenime pabarškina į jo 
duris, bet jeigu jos neįsileisi, 
tai pats busi kaltas.

Del platesnių paaiškinimų 
ir tolesnės rodos, kreipkitės 
ypatiškai Rrie pat savininko 
po viršminetu adresu:

3241 So. Halsted St. 
Antros lubos

Telephone Boulevard 5066.

JIEŠKAU PARTNERIO, kuris mo
kėtų važiuoti bei valdyti gazolinu va
romą laivelį ant vandenio ir galėtų 
nors kiek žuvauti. Įnešti turėtų part
neris bent 400 dol.

Atsišaukite į grosemę
3530 So. Pamell Avė.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka į Re- 
stau rantą, geros darbo sąly
gos.

Kreipkitės
3206 So, Halsted St.

1208 JE. 93 ST.

PARSIDUODA grosernė, rūkytos 
mėsos, tabako 
krautuvė. Vieta 
k0- . , .Kreipkitės 

2300 W.
Tel. Lafayętte 8360

ir kitų smulkmenų 
gera; netoli fabri-

48th Place

Kadangi galit gauti šeštą, nuošinr- 
(6%) ir uždirbti kelius šimtus do- 

Parsiduoda pirmi morgi-

REIKIA real estate salesma- 
no su karu. Geistina su patyri
mu. Gera proga dėl gabaus vy
ro. Atsišaukite.
2516 W. 63 Str. Republic 1932

AUTOMOBILIAI

EXTRA BARGENAS
Parduosiu pigiai buČernę ir gro

sernę; up-to-date įtaisyta, yra tro- 
kas. Pigi renda,. 4 kambariai gyveni
mui. Tirštai svetimtaučių apgyven
ta vieta. Priežastį patirsit ant vie
tos.

Atsišaukit į
Naujienas, Box 486

tį 
lerių tuoj.
čiai ant namo kartu gausit dytą, ab- 
sraktą, Insurance ant morgičio, vie
nu žodžiu visus popierius ant to na
mo. Namas yra parduotas ant kont
rakto. Morgičio yra $5000, moka 
kožną mėnesį su šeštu nuošimčiu. 
Ant greito pardavimo savininkas nu
leis $300, nes pinigai reikalingi. Ma
tykit tuoj J. NAMON, 2418 W. Mar- 
ųuette Rd. arba 67 Blvd. arti Western 
Avė. Phone Prospect 8678.

Ar norit ant tyro oro gyven
ti ir sveiki būti.

3404 S. Morgan St.
Tel. Yards 1571

Ar norite, kad jūsų namai buty 
parduoti ar išmainyti ant farinų, 
bučernių ar ant kitų biznių. Meb Į SOUTH SIDE BARGENAI
džiu kreiptis pas mane. Arba pirk- 2 flatų mūrinis namas po 6 kam-
ti namų. Mainau apie 63 St. ir Vie* barius, visi įtaisymai, cimentuotan
nuolyno, 2 fl. 6 ir 7 ruimų, kaina beismantas, furnace heat. Kaina
$20,000, cash $10,000, lotas 63x125 $10,500, įmoket $3,000. Randasi prie 
po 6 kambarius, kaina $15,500, pi- Garfield Blvd. ir Elizabeth St. 
nigais $7,000. 2 flatų, 4—5 kamba- 2 flatų naujas mūrinis namas, po 6 
rių, kaina $14,000, cash $5000. 2 kambarius, karšto vandenio apšildo- 
kampinis, garu šildomas. 2 flatal mas, visi įtaisymai pagal Šios mados, 
flatų, 6—6 kambarių, kaina $15,500 ant dviejų lotų statytas. Randasi ne- 
pinigais $7000. 4 kambarių, 2 lo- toli Lietuviško Vienuolyno. Reikia 
tai, kaina $29000, cash $1000. Na- jmokėt taktai $5.000.
mai Ciceroj. 2 flatų po 6 kamba- C. P. SUROMSKIS & CO., 
rius, kaina $13500,’ cash $5000, 3 REAL ESTATE
flatų po 4 kambarius, kaina 3352 SoT Halsted St.,
$13,300, cash $5,0,00. Namai Brid- Chicago, III.
geporte. 4 flatų po 4 kambarius Phone: Boulevard 9641
kaina $6,600, pinigais $3,000. 8 fla
tų. 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 4 kambariui 
kaina $15,000, cash $5,000. 3 na
mus mainome ant farmų, 4 namus 
mainome ant bučernių. Reikia II

MEDŽIAIS APAUGĘ LOTAI 
$650

S i statymo namų arba labai

PARSIDUODA trokas tono 
ir pusę už j tisų praisą. Atsi
šaukite adresu 931 W. 32nd St. 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.1 3 
augštas.

PARDAVIMUI trokas — Nelson 
Lemoon, 3 tonų ir pnsės. ParsL 
duoda už numažintą kainą. Taipgi 
jei negalės pirkėjas užmokėti visų 
pinigų sykiu, tai duosiu ant išmo
kėjimo. Priežastis pardavimo — 
važiuoju į Lietuvą. Kreipkitės nuo 
(i vai. vakaro iki 8 v. vakaro.

3658 So. Union Avė.
> Tel. Boulevard 1099

RAKANDAI
PARSIDUODA keturių kam

barių rakandai gerame stovyje. 
Pianas gramafonas, karpetai ir 
taip tol. 1956 Canalport Avc., 
2nd fl. front.

PARDAVIMUI
TURIU PARDUOTI TUOJAU 

GROJIKLJ PIANĄ
Pirmos klesos padėjimo, $700 ver

tės grojiklis pianas, su benčiumi, 
rolei i u kabinetas, ir 90 muzikos 
rolelių. Paimsiu dalimis išmokėji
mą greitam pardavimui. Kaina >$145 

3324 N. Marshifeld Avc.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas gerai per ilgą 
laiką, apgyventa lietuvių ir lenkų, 
priežastis pardavimo, turiu kitą biznį.

Atsišaukite
JULIUS KAZLAUSKIS, 

2542 W. 45th PI.
Tel. Lafayette 5877

PARDAVIMUI mažas moder
niškas restauranas, daromas 
didelis biznis, parduosiu labai 
pigiai.

Atsišaukite:
3106 Archer Avenue

TURIU parduoti tuojau ir pi
giai grosernę, staką ir visus fix- 
tures. Atsišaukite tuojau.

5114 So. Rockvvell Str.

PARDAVIMUI grosernė už 
gana pigią kainą—priežastis 
pardavimo turiu daugiau biznių. 
Renda pigi ir lysas ilgam laikui. 
Kreipkitės į grosernę.

3530 Parnell Aveniie

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Turi būti parduota šią 
savaitę. Atiduosiu pigiai. Kreip
kitės:

821 W. 34 Str.

ANT PARDAVIMO bučernė 
ir grosernė geroj vietoj — pi
giai. Biznis išdirbtas virš 25 m.

Atsišaukite:
1823 W. 45-th St., Chicago, III.

GROSERNE PARDUODU pigiai, 
kampinė krautuvė prie dviejų karų 
linijų, padaroma nuo $2500 iki $3000 
biznio į mėnesį. Lietuvių ir ameri
konų kolonijoj. Čia galite uždirbti 
daug pinigų.

Atsišaukite
2013 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barberio įren
gimai, 2 krėslai, veidrodis, kei- 
sai ir abelnai viskas, su renda 
arba be rendos?

4254 So. Artesian Avė.

__________ -

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ir mokyklos daiktų krautuvė. 
Gera vieta. Parduosiu pigiai. Nau
dokitės greitai šia proga. Priežas
tis patirtit ant vietos.

Keripkitės
3518 So. \Vallace St.

PARDAVIMUI 'minkštų gėrimų 
krautuvė arba Road House, labai 
geroj apielinkėj; mes neprigulitn 
prie Chicagos, pas mus atdara per 
dieną ir naktį. Biznis labai geras 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai.

Joseph Skinderis
3247 W. 111 St., Mt. Grecn, III.

PARSIDUODA didelė malevos ir 
visokių daiktų krautuvė, 
siu pigiai, nes turiu 
gi renda, 5 ruimai 
Storas randasi 1971 
vininkas 1037 W'.”20 
matyti visada. *«r-

Parduo 
du Štarus; pt 
iš užpakalio 

Canalport, sa- 
place. Galima

DIDELIS bargenas; parsiduoda 
ice cream sodos trantonas, saldai
niai, tabakas, cigaretai, vaikų za- 
bovos ir visi reikalingi dalykai 
mokykloms dėl vaikų, Vž bloke 
nuo publik mokyklos. Pardavime 
priežastis — einu i.kitą ir didesni 
biznį. <

1437 S. 49 Ct., Cicero, III. ui ’ ’

ANT GREITO PARDAVIMO.
Remington Portable rašoma 

mašinėlė, su lietuviškom rai- 
dėfh, nauja. Parduosiu pigini. 
Atsišaukite greitai.

L. Narmontaitė
Tel. Yards 5879.

arba Boulevard 0012.

PARDAVIMUI bučernė, geri 
įrengimai, 8x12 ledui baksas ir 
kiti visi labai geri įtaisymai, 6 
kambarių flatas su lysu, rendos 
f>45. 1021 West 51 Str.

PARSIDUODLA bučernė ir groser
nė Brighton Parko apielinkėj, geras 
biznis, išdirptas per ilgus laikus, ar
ba mainysiu ant mažo automobilio. 
Atsišaukite pas savininką.

1913 So. Morgan St.
2nd F. F. po 4 P. M.

Agentų meldžiu neatsišaukti

PARDAVIMUI Real Estate ofisas, 
, South Side, gerame stovyje, įsteigtas 
į daug metų, su visais įrengimais, pi«- 
gi renda. Kaina labai pigi. Gera 
proga jauniems vyrams.

šaukite telefonu
Wentworth 0069

PARDAVIMUI groseme ge
roje vietoje. Parduosiu pigiai 
ar mainysiu ant namo, loto au
tomobilio ar kitokio gero daik
to. Lysas ilgas, renda pigi, 4 
kambariai gyvenimui. 708 W. 
S0 Str. Phone Victory 9531

PARDAVIMUI kriaučių sopa 
išdirbama vyriškų drapanų ir 
senas taisome. Biznis išdirbtas. 
Nupirksite pigiai. Kreipkitės

1535 E. 63 Str.

NAMAI-ŽEME
flatų mūrinis, 5 
karšto oro šilu-

BARGENAS, 2 
kambarių ir vanos, 
ma, geroje vietoje, nebrangi kaina, 
išmokėjimais. Agentai lai nesi
kreipia.

MRS. M. GEDRAINIS,
2301 So. Oaklev Avė., 

Tel. Canal 3708

5 KAMBARIŲ mūrinis naujas bun- 
galow su atiku ir beismantu, lotas 
40x125. Kas pirmas tas laimes, nes 
tokių bargenų mažai patsitaiko, tik 
$6900. Savininką galit matyti vaka- 
karais nuo 7, subatoj po pietų.

Atsišaukite
5607 So. Natchez Avė.

<4. i

čia parsiduoda arba išsimaino ant 
biznio arba automobilio, 24 lotai krū
voj Oak Forest, tai yra du ir puse 
akerio žemės. Gražus miesčiukas, 
upelis bėga per vidurį' žemės, aptver
ta aplinkinė, medžių yra didelių dėl 
pusės namo pabudavoti. Vienas blo
kas nuo cimentinio kelio, 5 minutos 
eiti j stotį, kožną vala'ndą traukiniai 
eina į visas puses Chicagos, užima 30 
nvinuČių važiuoti į Chicagą, 10 minu
čių nuo Blue Island miesto. Ten pat 
krautuvės yra, vienu žodžiu visi pa 
rankumai, jau keli lietuviai yra ten 
apsigyvenę. Jiems pragyvenimas pu
siau tiek kainuoja kaip mieste. Laiko 
karvių, vištų ir kitų paukščių. Darbų 
aplinkinei yra visokių, čia proga 
pasitaiko geriausia mylinčiam žmo
gui tokį gyvenimą. Savininkas par
duos su $1000 jnešimu arba mainys, 
o likusiu kaip pirkėjas galės mokėt, 
tain savininkas-sutiks Kreipkitės nas 
J. NAMON, 2418 W. Marųuette Rd. 
arba 67 Blvd. arti Westem Avė. Tel. 
Praspect 8678.

Tėmykit biznieriai ir 
spekuliantai. »

Parsiduoda kampas 50 pėdų pločio 
125 pėdų, ilgio ant Western Avė. ne
toli 67 Blvd. Tinkama vieta yra bile 
kokiam bizniui užsidėt, atminkit, kad 
Western Avė. ateina didžiausia biz- 
niška vjeta Chicagoj. Kaina to kam
po $8,500, ke^Laeikia $6000, gerai ži
note, kad tkie kampai pirmiau parsi- 
duodavo po $12,500 ir daugiau , Čia 
pasitaiko bargenas dėl to kad savi
ninkas gyvena kitam mieste. Jis 
buvo trys metai atgal Chicagoj ir ne
mato kaip šita vieta pakilo, čia nėra 
melagystė. Jeigu kas nevierysit, tai 
galėsiu laišką parodyt nuo savininko 
kaip jis man rašo. Matykit J. 
NAMON, 2418 W. Marųuette Rd. ar
ba 67 Blvd. arti Western Avė. Phone 
Prospect 8678

siu geras išlygas teisingiems žmo geras investmentas, 
nfims. Meldžiu atsišaukti. Atdara 1 

nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare
labai gra- 

Shore, ne
toli ežero ir gera transportacija, 

BRIDGEPORTO apielinkėj parsi-1 $162.50 įmokėti, kitus po $6.50 į 
duoda mūrinis 7 metų senumo namas 
2834 S. Union Av. Krautuvė ir 3 pa- 
gyvenimai po 4 didelius kambarius, AMERICAN REALTY CO., 
aržuolo medžio visur, maudynės, e’ek- 110 So Dearborn St.,
tra, aukštas cementuotas beismentas, 
plovykla ir visi parankamai; $50001 Room 912
įmokėti, likusią skolą kai renda. John 
P. Ewald & Co., 840 W. 33rd Street. 
Tel Yards 2790.

4 KAMBARIŲ namas, 2 lotai že
mės, kaina $2,000, įmokėti $350.

1902 W. 63 St.
Tel. Prospect 9315

KAD UŽBAIGUS namų reikalus, 
priverstas parduoti 4 flatų namą už 
$2,600 pinigais. Tas namas randasi 
3838 Normai Avė.

Atsišaukite
A. H. BEGGERS, 
3106 Archer Avė.

BARGENAS
Pardavimui 2 po 30 pėdų lotai, už 

$1250 kiekvienas, 50 Avė. ir '16 St. 
Cicero, III. Tinkanti 2, 3 ir 4 fla
tų namams.

CHICAGO CITY REALTY CO. 
105 N. Clark St.

Phone Dearbom 2950

WEST PULLMANE
Perkame ir parduodame namus, 

budavojame naujus pagal žmonių rei
kalavimą. Skoliname pinigus dėl na
mų budavojimo, atliekame visus doku
mentus legališkai, inšiuriname viso
kios rųšies apsaugojimą nuo visokių 
nelaimių. Darbą atliekame teisingai 
ir pigiai. S. Markūnas, 547 W. 120 
St. Telefonas Pullman 4674

PARSIDUODA namas su bizniu. 
Randasi 3232 So. Canal St. arba bu
černė ir grosernė ant Archer Ave. 

va-

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO 2jų flatų kampinis mu

ro namas ant bulvaro, namo paran
kamai vėliausios mados, parduosiu I Priežastis du bizniu negaliu 
pigiai arba mainysiu, kas ką turit, ryti, 
mažesnį namą lotą bučernę, Dry Kreipkitės prie savininko 
Goods storą, kaipo pirmą įmokėjimą. 4314 Archer Avė.

IŠSIMAINO namukas su keliais -----------------------------------------
lotais laukuose netoli bulvaro ir karų I no qa., T>Tr/MT/v ir a a cj linijos, narnas nėra užbaigtas, bet 63 Str- BIZNIO KAMPAS
daug yra materijolo kas reikalinga Netoli Ashland Avė. moder-
prie namo, savininkas parduos pigiai Li?l;as mūrinis namas, krautll- 
arba mainys ant didesnio namo, loto, _ .
burčernės, automobilio. ve,, garu šildoma, tile grindys, 2

išsimaino didelis bizniavas mu- gyvenimų kambariai iš užpaka- 
ro garadžius iš užpakalio 4jų mašinų, kambarių flatas Viršui, 
namo parankumai vėliausios mados, Viskas aržuolo trimingai, 2 ka
riamas randasi geroj biznio vietoj, 97 npdu tuščias lo-parduosiu pigiai arba mainysiu ant ™ ^araaziUS, Z f peaų rūsčias 10 
privačio namo, ne paisant apielinkės, tas Šalę. Turi būt parduotas tuo- 
arba ant farmos, farma turi būt ne jau kaina $25,000.
toliaus kaip 60 mylių nuo Chicagos. ’ , ,TT.< ,

Reikale atsišaukite pas Sheehan Witous and Co.
, r_____ ———— 1654 W. 63 Str.

I Tel. Prospect 1910.
TRANKG.LUCAS’

’ »f •«’ f

4116 Archer Avė., 
Phone Lafayette 5107

KAD užabigus namų reikalus — 
$5500 pinigais, 2 augštų medinis 
namas, krautuvė, 4 kambariai iš 
užpakalio, 7 kambariai ir barn& 
elektra, gasas, rendos $90 į mėno 
sį. 5301 So. Union Avė.

Savininkas, 816 W. 54 PI.
Pilone Boulevard 9049BARGENAS

* Lotas 30x125 pėdų, Rockwell netoli
68 St.. netoli lietuvių mokyklos 
bažnyčios. Turi būt parduotas 
savaitę. Kaina $950.

Telefonuokite savininkui 
Republic 1932

ir 
šią

6 KAMBARIŲ medinis namas, yra 
elektra, vanos, 50 pėdų žemes, kaina 
$2,600, įn/okėti $1,500.

1902 W. 63 St. 
Tel. Prospect 9315

PARSIDUODA medinis 2 fl. 
5 ir 6 kamb., beismentas, vanos, 
elektra ir kiti pagražinimai. 
Parduosiu greit. Priežastis — 
partneriu skyrimas is. 1510 >— 
48-th Ct. Cicero, III.

NAUJAS 2 FLATŲ MŪRINIS 
Francisco St. j pietus nuo 63 S. 
6-6 kambarių, sun parloras, ugna- 

vietė, knygynas ir bufetas, mahogany 
ir riešuto trimingai, ice baksis, gali
nis pečius, pabudavotas į plumbing, 
garu šildomas, plieno konstrucijos, 
platus lotas, kaina $15,500, pinigais 
$5.000; kitus kaip rendą.

Telefonuokite savininkui 
Republic 1932

JŪSŲ PROGA NUSIPIRKTI MO
DERNIŠKĄ FLATINI NAMĄ 

$1,000,000 vertės 2 ir 3 flatų na
mai bus pastatyti prie Peoria, Grecn 
ir 52 St per

E. S. PROCK & CO.
Pabudavosime, taip kaip tinka sa

vininkui.
Dabar yra statomi 2 flatų, mūriniai 

5-5 kambarių, sun parlorai 
trimingai, garu šildomi,

aržuolo 
įmūrytos 

maudynės ir ant pedestalo išėjint 
vieta, plieno konstrukcijos ir t. t. Vi
sai modemiški, kaina $14,000. Išmo
kėjimais pagal pirkėjo norą. Eiti 
mažiau kaip 5 minutes iki busų ir £ 
karų linijų, 3 blokai iki Sherman

PARDAVIMUI 20 akrų įrengta 
farma, pusė miško, netoli Green Bay, 
Wis. 6 kambarių stuba, garadžius, 
vištininkas, kornams namukas, gera 
farma auginimui vištų. Bargenas. Parko, 1 blokas iki mokyklos ir baž- 
Del smulkmenų telefonuokite. nyčios. Del informacijų atsišaukite 

Superior 5989 ’ 5133 So. Halsted St.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kpr randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stevvart 7101 jrba 5126

PARSIDUODA — namas 
lotas geram stovyje.

1700 Ruble Street, 
Pasimatyti galima vakarais 
6 yal. arba dienom iki 5 vai. 
pietų.

ir

PO 
po

PARSIDUODA namas su * 
dviem Storais ir kambariai gy
venimui.

Atsišaukite:
3002 Emerald Avė. Chicago

PARDAVIMUI puikus muro na
mas ant 30 ir Emerald, 2 aukštų, Sto
ras ir 5 pagyvenimai po 4 kambarius, 
beismąntas, elektra ir stogas dėl 
drapanų džiovinimo, randos j mėnetfį 
neša $125, kaina $12000, cash $4000, 
arba mainysiu ant loto ar buČemės, 
savininkas ant 1 lubų iš užpakalio. 
J. Kentra, 3123 Emerald Avė. Telef, 
Yards 6296.

PARDUODU ar mainau septinių 
flatų medžio namą, kuris randasi ant 
Town of Lake, kitą muro namą; 2 
Storai ir flatas 5 kambarių, kuris 
randasi Brighton Parke, taipgi maini- 
siu ant bučernės ar kitokio kokio biz
nio. Salininkas 1949 Canalport Avė., 
Roosevelt 8243.

6 KAMBARIŲ medinis namas, 
elektra, garu šildomas, % akro že
mės, kaina $4,500, įmokėti $500.

1902 W. 63 St.
Tel. Prospect 9315

DEL MAINYMO
Turime keletą ' geOj biznių: bu

černių, grosernių ir kiti geri biz
niai. Savininkai nori mainyti ant 
namų. Ką jus tlirite mainymui? 
Atsišaukite tuojaus.

Slonksnis & Kodis
3401 S. Halsted St., antros lubos 

Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis, 
kampinis namas. Karštu vandeniu 
šildomas, , 7—(i ruimai. Moderniški 
įrengimai. Kaina $14,500, cash 
$5000; kitus ant lengvų išmokėji
mų. Kreipkitės pas savininką.

3158 So. Union Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager




