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Trijulė sąjunga nuo
Rusijos gintis

-~i—I lUft. I| ii-iiirn nirn.na

Debs’as serga
Atgabentas į Elmhursto sanato

riją, arti Chicagos.

Ne. 134
■M.

Turkai, Rumunai ir Lenkai ben
drai galėsią pastatyti 1,250,- 
000 kareivių.

“Trockis ne su mumis,” 
sako Zinovjevas

Ruhro angliakasių slreikas-lokautas 
pabaigtas

31. —

trijulę są- 
visos trys 
pastatytų

Amerikos socialistų vadas 
Eugenius V. Dribsiu, kurs išė
jęs iš Atlantos kalėjimo nieka
da gerai nesijautė, dtbar esąs 
rimtai susirgęs. Užvakar jis bu
vo atgabentas iš Ten-c 
į EImh įuršto sanatoriją, 
Chicagos.

Kompartijos suvažiavimas 
tvirtina centro komiteto 
ziciją ir smerkia trockinius.

liauto 
netoli

pa- 
po-

įvyktų partijoj skylimas, kat
roj pusėj jus busite?”

Po to jis pareikalavo užtik- 
tinimo, kad ateity Trockis 
keltų partijoj suirutės.

Suvažiavimas smerkia
“trockininkus1 
f

Komunistų partijos
vimas priėmė rezoliuciją, 
ria pilniausiai palaikoma 
tijos centro komiteto 
ir grieštai smerkiama 
ris bandymas nešti 
nesusipratimų, kurie 
gimdyti jos skylimą.

ne-

Danija planuoja atskirt 
bažnyčią nuo vlstybės

Marx’as pasilieka naujosios 
Vokiečių valdžios prieky

24pt) Prancūzai protestuoja 
prieš Lenkų žiaurumus.

Prancūzai protestuoja prieš
Lenkų žiaurumus

Ruhro angliakasių streikas 
pabaigtas

LONDONAS, geg.
Telegrama iš Mels inkų paduoda 
laikraščio “Sevodnia” praneši
mą, kad Turkija, Rumanija ir 
Lenkija padariusios 
jungą, kuria einant 
valstybės bendrai
1,250,000 kariuomenės priešui 
atmušti, jeigu kuri nors jų tri
jų butų užpulta.

Tasai priešas, kurio gintis los 
trys valstybės padare sąjungą, 
be abejo yra Įžiūrima Rusija.

20 mergaičiy žuvo ugny
Kitos trylika mergaičių ir šeši 

gaisrininkai sužeista.

kriti- 
metodus, atvirai pri
klydę ir prižadėtų 

tokių savo klaidų

suprato, kad tatai

Lenkų kalėjimai prigrūsti poli
tinių kalinių, kurie bjauriau
siai persekiojami ir kankina
mi.

Angliakasių sąjunga sutiko su 
valdžios nuosprendžiu algos 
klausimu ir nutarė grįžti dar
ban.

Pasi rašyta sutartis atsteigti 
normaliams santykiams tarp 
abiejų valstybių.

LOS ANGELES, Cal., geg. 
31. — Playa Del Rey sudegė 
silpnapročių mergaičių auklė
jamoji įstaiga. Gaisre žuvo nuo 
15 iki 20 mergaičių. Trylika 
mergaičių ir šeši gaisrininkai 
sužeista.

suvažia- 
k li

pa r- 
pozicija
bet kū
pa rti j o n 
gali pa-

MUŠTYNĖS ITALIJOS 
PARLAMENTE

KOPENHAGA, Danija, geg. 
31. — Naujoji Danijos darbi
ninkų valdžia planuoja atskirti 
bažnyčią nuo valstybės.

SUNAUDOS SAULĖS
SPINDULIUS.

Berlinc prof. Markus išrado 
prietaisą, kurio pagalba galima 
busią sunaudoti saulės spindu
lių jėgą. Dabar ten steigiama 
bendrovė “Heliodinamo” eks- 
portuot šiam išradimui.

PARYŽIUS, geg. 31. — Kai
riojo bloko oficiozas įdėjo pro
testą prieš Lenkų politinius žy
gius, 
šieji 
leve, 
cour,
Rolland ir kiti.

Protestą pasirašę žymiau- 
Francijos žmonės: Pain- 
Herriot, Blum, Paul Bon- 
M-me Severine, Romain

Proteste sakoma:

kurias 
depar- 
Syrup.

5 nuošim-

PEKINAS, Kinai, geg. 31. — 
šiandie čia tapo pasirašyta Ru- 
sų-Kinų sutartis, kuria einant 
;arp abiejų valstybių urnai tu
rės būt atsteigti normaliai san-

Amunicijos okspliozijoj
Bukarešte žuvo 40

zmoniu
Materialiai nuostoliai

Spauda Lenkijoj gniaužiama, 
kiekvienas šiek tiek pažanges
nis laikraštis bematant uždaro
mas ; jaunimo klubai nuolatos 
krečiami ir likviduojami; dar
bininkų sąjungų butai uždaro
mi. Visur žiaurios represijos, 
visur policijos viešpatavimas 
visu savo baisumu.

Lenkų respublikos kalėjimuo
se šiandie yra daugiau kaip 
trys tūkstančiai politinių kali
nių: darbininkų, areštuotų dėl 
dalyvavimo streikuose; Ukrai
nos valstiečių ir baltgudžių, 
kaltinamų dėl to, kad jie sten
gės dėl savo tautos nepriklau
somybės; inteligentų, nusikal
tusių dėl to, kad jie skleidė mo
kslą ir šviesą plačiose žmonių 
masėse.

Kaliniai kalėjimo sargų ir 
valdininkų koliojami, užgaulio
jami, mušami diržais ir paga
liais; maitina juos veik išmti- 
nai grieščiais iš prismirdusių 
indų. Toj pačioj kameroj kar
tu sodinami ir kriminalistai, 
kurie vagia jų rubus. Kameros 
baisiai nešvarios, šaltos ir drė
gnos; kaliniams neduodama nė 
muilo, nė baltinių, nė knygų. 
Jietms neleidžiama ne tik maty
tis, bet nė susižinoti su gimi-

• nėmis... žodžiu sakant, kalinių 
gyvenimas toks, kad daugely 
kalėjimų areštuotieji nusitaria 
geriau mirti, ne kad
kęsti tuos nežmoniškus 
nimus iš savo budelių 
Daktarų tyrinėjimas 
nusižudžiusios kalėjime
Besarabovos — tyrinėjimas bu
vo padalytas jos giminėms rei
kalaujant — parodė, kad nelai
mingoji prieš nusižudymą buvo 
baisiai sumišta ir be to dar 
biauriai išniekinta.

ESSENAS, Vokietija, geg. 31. 
Streikas kasyklų darbininkų 
Ruhro krašte, galima sakyt, pa
baigtas ir ateinantį pirmadienį 
darbininkai grįš dirbti.

Šiandie buvo paskelbta, kad 
angliakasiai , nutarę 
darban tomis sąlygomis, 
nustatė specialis darbo 
tangento arbitratoris D r. 
Darbininkai gauna
čiais algos daugiau negu jiems 
pirmiau buvo siūloma.

Kasyklų savininkai taipjau 
sutiko priimti darbo departa
mento nuosprendį.

Streikas-lokautas tęsės' ketu
rias savaites. Darbininkai, ku
rių padėtis ir darbo laiku buvo 
nepavydėtina, streiko metu pri
kentėjo daug vargo, kasyklų gi 
savininkai turėjo apie 200 mili
jonų aukso markių (apie 47*4 
milijonus dolerių) nuostolių.

Man pasilieka naujos
Vokiečiy valdžios prieky

Naujas kabinetas bus sudarytas 
šiandie. Stresemann pasilieka 
užsienio ministeriu.

BERLINAS, geg. 31. — Tri
jų vidurio partijų susitarimu 
su liaudies partija, naujosios 
Vokiečių valdžios prieky pasi
lieka tie patys asmenys: kanc
leriu 1— Marx’as, užsienio reika 
5ų ministeris—Stresemann’aH

Pačiame kabineto narių sąs- 
tartp betgi numatoma kai kurių 
permainų.

Kabinetas bus veikiausia su
darytas ateinantį pirmadienį 
(šiandie).

ilgiau be- 
kanki- 
rankų.

nesenai 
Olgos

Amerika gina Standard Oil 
interesus Rumanijoj

Kinai tuo budu sutiko pripa
žinti sovietų Rusiją.

Sutartį pasirašė sovietų pa
siuntinys Karachanas ir Kinių 
užsienio reikalų ministeris 
V. K. VVellington Koo. >

siekia 
daugiau kaip pustrečio mili
jono dolerių.

urnų 
Dr.

Mažosios antantes susi 
rinkimas Pragoj

Busią tariamos dei karo pavo
jaus tarp Rusijos ir Ruma- 
nijos

LONDONAS, geg. 31. — Če- 
choslovakijos valdžia šaukia 
mažosios antantes mitingą bir
želio 10 dieną, Pragoj, pasitar
ti dėl karo pavojaus tarp Rusi
jos ir Rumunijos. Susirinkime 
dalyvaus Rumunijos premjeras 
Bratiano ir Jugoslavijos prem
jeras Pašič. Lenkija taipjau at
siusianti savo atstovą.

Piliečiai kraštų, nepripaži 
nusiy sovietu valdžios, 

neįleidžiami Rusijon
BERLINAS, geg. 31. — Mas

kva išsiuntinėjo visiems savo 
konsulams įsakymą nebeduot,! 
daugiau vizų įvažiavimui į Ru
siją piliečiams tų valstybių, ku
rios iki šiol nėra pripažinusios 
sovietų valdžios*

Sąraše valstybių, kurių piįie- 
čiams uždaroma durys Rusijon, 
pirmoj eilėj stov’ Jungtinės 
Valstijos.

Šiandie teisėjy rinkimai
Šiandie įvyksta Illinois valst. 

aukščiausiojo teismo ir kaikurių 
municipalio teismo teisėjų rin
kimai.

Kartu bus balsuojama dėl iš
leidimo 17 milijonų dolerių
bondų kai kuriems Chicagos 
miesto gatvių ir bulvarų papla
tinimams ir atyemontavimui 
Dailiojo Meno Rūmų Jackson 
parke.

BUCU AREŠTAS, Rumanija, 
geg. 31. — Amerikos ministe
ris Buchareste įteikė Rumani
jos valdžiai antrą aštrų proteu- 
;ą prieš konfiskavimu Standard 
Oil kompanijos investmentų 
Rumanijoj.

Mat einant nauju Rumanijos 
kasyklų įstatymu, užsienių 
kompanijos 60 nuoš. savo akci
jų turi užleisti Rumanijos inte
resams tokia kaina, kokią nu
skins vyriausybė.

Standard Oil kompanijos in- 
vestmenftai Rumanijoj siekia 
apie 20 milijonų dolerių.

Hara-kiri protestui prieš 
uždraudimą japonų 

imigracijos.

APIPLĖŠĖ BANKĄ
KANSAS CITY, Kas., geg 31. 

— Trys plėšikai padarė “hold- 
up” Argentine State bankui, j 
pašluodami 20,000 dolerių.

TOKIO, Japonija, geg. 31.— 
Vienas japonas, apie 40 metų 
amžiaus, gražiai japonišku ki
mono pasirėdęs, atėjęs ties 
Amerikos ambasada , padarė 
hara-kiri, tai yra nusižudė pei- 
iu persiskrosdamas pilvą. Jis 

paliko tris raštelius, kurių vie
las buvo adresuotas Arperikos 
ambasadoriui Woods’ui. Rašte
ly jis sakos, kad nusižudęs pa
reikšti savo protestui prieš 
Jungtinių Valstijų naująjį įs
tatymų prieš japonus.

BUCHARESTASf Rumunija, 
geg. 31. — Baisioj amunicijos 
sandėlių ekspliozijoj, kuri pra
eitą trečiadienį įvyko netoli 
Rumanijos sostinės, žuvusių 
žmonių skaičius siekia 40. Na 
mų išgriauta apie, šimtas. Viso 
materialių nuostolių padaryta 
daugiau kaip pustrečio milijono 
doleriu.

Japonijos, protestas 
Amerikai

WASHINGTON, D. C., geg. 
31. — Japonijos ambasadorius 
Hanihara šiandie įteikė valsty
bės sekretoriui Tlughes’ui savo 
valdžios protestą dėl išskyri
mo japonų imigracijos įstaty
mo. Notoj prašoma, kad Jung
tinių Valstijų valdžia pavarto
tų visų galimų priemonių, kad 
toks japonų diskriminavimas 
butų pašalintas.

AMERIKOS LAKŪNAI
LINK PASAULĮ KE

LIAUJA TOLIAU.

AP-

TOKIO, Japonija, birželio 1. 
—Amerikos lakūnai' aplink pa
saulį, subuvę kelias dienas Japo
nijos sostinėj, šį rytą išskrido 
iš Kasumigaros tolesnėn savo 
kelionėn per Japoniją.

80,000 BELGŲ, SKUNDŽIU- 
SIŲ VOKIETIJĄ, PRA

LAIMĖJO

GENE V A, Šveicarija, geg. 81 
—Mišrus Vokiečių arbitracijos 
tribunalas, tardęs per tris mė
nesius bylą, kurioj 80,000 belgų 
bendrai skundė vokiečių val
džią reikalaudami atlyginimo 
Už priverstiną jų karo metais 
deportavimą Vokietijon sun
kiems darbams, tą bylą galų ga
le atmetė.

PINIGŲ KURSAS
-------------- I

šeštadienį, geg. 31 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,009 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:■ . ■ ’

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ........... $4.43
Danijos, 100 kronų ............... $16.85
Italijos, 100 lirų ......   $4-34

r Franci jos, 100 frankų .........  $5-10
Lietuvos. 100 litų ............... $10.30

. Norvegijos, 100 kronų ...... $18.68
Olandijos, 100 florinų ........... $37.35
Suomijos, 100 markių ........... $2.52

MASKVA, geg. 28. — Husų 
komunistų partijos suvažiavi
me vakar Zinovjevas savo kal
boj pareikalavo, kad visi ko
munistų partijos lyderiai, ku
rie kalba apie savo ištikimumą 
partijai ir kartu bando 
kuoti jos 
sipažintų 
daugiau 
vengti.

Trockis
taikoma jo adresu, ir Zinovje- 
vo kalbai davė aštrų atsakymą, 
sukėlusį po to karštų iš abiejų 
pusių ginčų ir u&ipuldinejimų.

Trockis reikalauja demokra
tizavimo partijos.

Savo kalboj Trockis reikala
vo, kad komunistų partija pa
keistų dabartinę savo taktiką, 
kad partijon butų įvesta dau
giau demokratizmo etc. Paga
liau jis pasakė, kad provinci
jos skyriuose pasireiškiąs di
delis nepasitenkinimas partija 
ir tasai judėjimas vis labiau 
stiprėjąs. Nuolatos atkartoda
mas, kad “partija pasilieka 
mano partija,” Trockis reika
lavo nusileidimų, nes tik tuo 
budu busią išvengta skylimo.

Iš pradžios Trockini gausiai 
plota, bet vėliau pradėta jis iš 
visų pusių atakuoti.
“Mes Uausimės j.ųiųp tikėję.”

Vienas oratorių tiesiai krei
pėsi į Trockį:

“Pasakykite mums ne dip
lomatiniais išsisukinėjimais, bet 
tiesiai ir nuoširdžiai — kaip 
revoliucininkui pridera: ar 
ateity jus palaikysite partijos 
centro komitetą, ar ne?”

Antras kalbėtojų pareiškė, 
kad jei Trockis kelsiąs nesusi
pratimų, tai partija '“paliaus 
jam tikėjus.”

Khmenevo užsipuolimai.
Kamcnevas pasakė:
“Ažuot reformų, Trockis 

stengias padaryt partijoj re
voliuciją. Vietoj kritikos jis 
graibstosi tik smulkių prieka
bių. Jis kažin-ko tyli apie savo 
santykius su darbininkų opo
zicija. Partija turi taisyti klai
das dagi savo vadų, o tokio tai
symo reikalingas ir Trockis. 
Trockis nėra su mumis.”

Jaroslavskis pareiškė, kad 
skylimas tarp Trockio ir parti
jos didžiumos einąs vis gilyn.

“Trockis padarė visa, ką tik 
galėjo, kad padidinus partijoj 
chaosą. Daugelis komunistų 
ima manyti, kad Trockis vis 
labiau ir labiau liaujasi būti 
vienas iš musų.”

Leninienė gina Trockį.
Pienino našlė Krupskaja, 

jo ginti Trockį sakydama, 
dėl jo ištikimumo partijai
gali būt jokios abejonės, kad 
kaltinti jį dėl “menševizmo” 
butų juokinga, ir jei jis klys- 
tąs, tai jo suklydimai esą nuo
širdus.
Zinovjevas ir Stalinas neduoda 

\ pardono.
*Zinovjevas ir Stalinas, ku

riuodu tuojau po Leninienės- 
Krupskoš kalbėjo, aštriai smer
kė Trockį. Atsisukęs į Trockį 
ir žiūrėdamas jam tiesiai į akis 
Zinovjevas pasakė:

“Mes reikalaujame, kad tarp 
kompartijos narių butų šimta
procentinė vienybė. Jūsų nau
joj knygoj nėra komunizmo nė 
vieno grūdelio. Aš noriu pa
klausti jus kategoringai: jeigu , I

ROMA, Italija, 
Italijos parlamente vakar 
muštynės fašistų atstovų 
kairiaisiais. Posėdis buvo 
trauktas.

31. -r 
kilo 

su 
nu-

DIDELIS GAISRAS

KARO VETERANAS IŠVAIKI 
KU-KLUXUS

MONTREAL, Kanada, geg. 
31.'— Miestely St?. Emclie de 
L’Energie vakar sudegė ketu
riasdešimt trobų, tarp jų baž
nyčia ir klioštorius.

sto- 
kad 
ne-

BINGHAMTON, N. Y., 
31.— Kai apie tuzinas Ku-Klux- 
klaniečių, pasirėdę savo bai- 
dykliniais rūbais, atėjo į rotn- 
žės aikštę padėti vainiką* prie 
žuvusių kareivių paminklo, vie
nas karo veteranas Foster 
Black paėmęs vėzdą išvaikė 
ku-kluxus ir jų vainiką nutren
kė šalin. Po to jis visą laiką 
stovėjo sargyboj ir vainikus 
prie paminklo leido dėti tik 
veteranams ir šiaip civiliams 
piliečiams.

geg.

KARO TEISMAS AMERIKOS 
MILITARIAM ATTACHĖ

Išaikvojęs 27,000 dolerių val
džios pinigų.

WASHINGTON, D. C., geg. 
31. — Amerikos ambasados 
Santiagoj, Čilėj, militarinį 
attaclie majorą McCammoną 
laukia karo teismas. Susekta, 
kad jis išeikvojęs 27 tūkstan
čius valdžios pinigų. (

ČIA SNIEGAS IR ŠALTIS, ČIA 
100 LAIPSNIŲ KARŠČIO.

Oro biuro pranešimu užva
kar Leandere, Wyo., prisnigo 
šeši coliai • sniego, tuo tarpu 
Red Bluffe, Cal., buvo 100° 
karščio pavėsy.

Gegužinės demonstrantų 
nubaudimas.

KAUNAS [L. ž.]. — Kauno 
miesto ir apskrities karo ko
mendanto nutarimu nubausti už 
rengimą be leidimo 1 gegužės 
komunistinės demonstracijos: 
po 3 mėnesius kalėjimo 26 as
menys, po 2 mėn. 12, po 1 mėn. 
8 asmenys ir 50 asmenų paliuo- 
suoti.

RADO ICHTHYOSAURO 
KAULUS. .

AUXERRE, Franci j a, geg. 
30. — Cemento kasykloj ties 
St. Cotlombe atkasta nepapras
to didumb ichthyosauro kaulai. 
Tai jau antras toks tose kasyk
lose užtiktas radinys.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.

Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 
siuntinius telegramais

Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausių ofisų, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO1 APTIEKA: 233 
East 115th St.

1739 So. Halsted St Chicago, III
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Gtktai 50 centu
1

PER NAUJIENAS
Pinigai Išmokami Lietuvoj į 3 ar 4 Dienas

Siųskite Savo Giminėms Pinigus Lietuvon per Telegrafą
K.cim-gi jie turi laukti jūsų išsiųstų pinigų kokias keturias savaites ar algiauS, kada per 

Naujienas telegramų jie gali juos gauti ant trečios ar ketvirtos dienos po išsiuntimui 
' V ‘ • . ' , • 'i . t1 • f \ >4 , »• ‘ , i / ■ . • , .rf

• / t ’• ‘ ■ •■ "‘S ’ / Į ‘ , t h .

Jeigu jūsų bankįerius negali pasiųsti pinigų telegramų Lietuvon už 50 centų atsiųskite mums

PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c.— 
Amerikos lietuviams tokį nebūtą telegramų pigumą at
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini
gų Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują 
telegramų systemą didžiausiai naudai visų Amerioks 
lietuviu. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

siųsti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini
ginė 'telegrama kaštuoja tik 50 cetų, nežiūrint ar siųsi 
100 Sitų ar 100,000 litų. Naujienos yra pirmutinė ir vie
natinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiųsti 
Lietuvon tik už 50 centų.

7

Litų Kursas Atpigintas
LITU KURSAS ATPIGINTAS. — Kad nebūtų jokių 
abejonių, čia jau pranešame, kad su naujos telegrafi
nės systemos įvedimu Naujienose litu kursas tapo žy-

miai atpigintas. Ištikrųjų, pasiųsti mažas ar dideles su
mas pinigų TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

Siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų
100 lity
200 litų
300 litų
400 litų

PAPRASTOMIS' 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išninkami į 
25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į

3 ar 4 dienas)

20.75
31.25
41.75

$5.50 $ 6.00
10.50 11.00

21.25
31.75
42.25

500 litų
600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas) s

$52.00
62.25
72.50
82.75
93.00

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

$52.50 
62.75 
73.00 
83.25 
93.50

1000 litų
2000 litų
3000 litų
4000 litų
5000 lity

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

$103.25
205.50
308.25
411.00
513.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j

3 ar 4 dienas)

$103.75
206.00
308.75
411.50
514.25

I

Prie čia paduotu kainu nebereikia nieko primokėt. Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje į tris ar keturias dienas. Paštu į 25 dienas.

Nuo dabar nebėra reikalo kitaip siųsti pinigus Lietuvon, kaip telegramų per Naujienas. 
Bile kokios sumos, bile kokiu adresu pasiuntimas pinigų telegramų Lietuvon kainuoja tik 50 centų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

r

T
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Kaip prasilavinti namie Sveikatos Dalykai
NESANITARIŠKOS

MAZGOTĖS

j Per ilgų laiką Suvienytųjų 
I Valstybių Viešos Sveikatos Biu- 
I ras agitavo prieš vartojimą ben- 
I dro rankšluoščio, kaipo vieno iš 
I didžiausių ligų nešiotojo. Bet <la! 
I bar mes randame kad paprasta 
I burnos ir rankų mazgotė yra di
desnis sveikatai pavojus. Vieš
bučiai ir kitos viešos vietos tą 
pripažino ir pristatė svečiams at
skiras sanitariškas mazgotes.

Matome mazgotes naujuose. 
Po vartojimu jos nuplautos, kar
tais nenuplautos, pakabintos ant 
vinies arba užmestos ant kėdės 
kur guli, rinkdama dulkes ir 

I purvus.
Paprastai visa šeimyna vaito

ja tą vieną mazgotę, tokiu bu-j 
du lengvai nuo vieno kitam per- 
duoda visokius ligų perus. Kad 
nors ir kiekvienas šeimynos na-I 
rys turėtų atskirą mazgotę, prie. 
viens kito pakabinti ir taip ga-| 
Ii perduoti visokius gemalus.

Kiekvienas turi vartoti savo 
atskirą mazgotę ir po vartojimu 
turi būti nuplauta karštame van
denyje, gerai išgręšta ir kada 
galima, ant saulės pakabinta.

Žiūrėkite!

vaikų ir mer- 
progos pr.si-

valstijoj, su-

Suv, Valstybių Apšvietime 
Biuras pataria tėvams, moti
noms ir kitiems prasilavinti na
mie. Daugelis tėvų ir motini, 
nesupranta įvairių kasdieninii, 
problemų, kurios liečia jų vai 
k u s.

Jauni tėvai neužilgo randa 
jog tas problemas negalima iš
rišti vien spėjimu, bet reikia ii 
žinojimo.

Daugelis mokyklų nelavina 
vaikų ir mergaičių, kad jie tik
tų namuose. Ir tėvų užduotis 
yra duoti vaikams viską ko mo
kyklose nemokina. Daug vargo 
pasaulyje butų prašalinta jei
gu tėvai suprastų vaikų reika
lavimus. Klaidingi auginimo 
budai daug blėdies yra padarę

Vaikai turi teisę praleisti 
linksmą kudykystę.

Tėvai turėtų suprasti visą 
vaikų gyvenimą, turėtų suprasti 
kūdikystės normales aplinky
bes. Turėtų suprasti augimo ir 
sveikatos Įstatymus idant pa
gelbėti vaikams išaugti į nor
malius vyrus ir moteris.

Tik kėlios įstaigos užsiims 
tėvų apšvietimu. Auklėtinių 
mokyklos per daugelį metų duo
da specialius kursus mergai
tėms apie kūdikių priežiūrą ir 
lavinimą. Moterų kolegijos irgi 
mokina vaikų psychologiją. Bet 
daugumas musų 
gaičių neturėjo 
naudoti.

Massachusetts
lig tėvų prašymo, Valstijos Ap
švietimo Departamentas dabai 
duoda speciales instrukcijas tė
vams. Bet yra tūkstančiai tė
vų, kurie negali mokintis įstai
gose, nes negali išeiti iš namų. 
Jie turi mokintis ir skaityti na
mie.

Ypatingai sunku tėvams kai
muose, kuriems ne tik sunku su
žinoti kokias knygas skaityti, 
bet neturi knygų kuriomis galė
tų pasinaudoti. Ir todėl daugu
mas žmonių turi rasti visas sa
vo informacijas laikraščiuose, 
ir turi formuoti savo nuomones 
iš tų informacijų.

Suv. Valstybių Apšvietimo 
Biuras turi du sąrašu knygų tė
vams skaityti. Tėvai jose ras 
atsakymus į daugelį kasdieninių 
problemų. Ir iš jų tėvai geriau 
supras savo vaikus. Jeigu ne
galima tas knygas nusipirkti tai 
galima pasiskolinti jas nuo vie
tinio knygyno arba savo vals
tijos knygyno.

Glendalej Cabfornijoj, yra 
būrelis moterų, apie 150, kurios 
susirenka kas savaite, kuomet 
vaikai lanko mokyklas ir po 
perskaitymo knygų namie, jas 
susirinkirr|e svarsto.

Tėvai, norintieji gauti tų kny
gų surašą gali pareikalauti iš 
U. S. Bureau of Education Wa- 
šhington, D. C. Galima gauti 
“Reading Course for Parents, | 
No. 3.” ir “Tvventy Good 
for Parefnts, No. 21.” Tik 
pasiųsti vardą ir adresą.

Apšvietimo Biuras turi
tus skaitymo kursus. Galima 
gauti surašus kursų su prisira
šymo blanka, paaiškinimo laiš
ku dykai iš Apšvietimo Biuro.

[FLIS]

Books 
reikia

ir k i-

t. ‘•Rr r&s... r .i u i M.

y

A'

A LETTER
“I have u sėd
Pe-ru-na in rny 

family for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
trouble. I would 
not have contin- 
ued all this time 
had I not found 
it gilt edged and 
as recommended.” 

Geo. Cassidy, 
Standish, Afich.

Pe-ru-na h a s 
been in constant 
ūse in the Amer
ican family for 
more than Fifty 
years.
Scjd Everywhene 

Tablets or 
Liųuid

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. |

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, hStebėkites!

Skaitykite!
mfliiiin* n-

StffllIUIIIIU

af9

$289

$445
Tel

Naujas Rimbai! 
benčiumi, tiktai

grojiklis pianas, su voleliais ir

Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

PuriTan 
: Malt

Suteikia jums tikras pasek
mes.

Ir jus surasite, kad jis yra 
TUK'HNGIAUSI AS IR STIP

RIAUSIAS
—Geriausia kokj jus kada 
vartojote.

Nereikia daryti bandymų 
kuomet jus galite gaut 
Puritan.

Dvi rųšies — Plain Puritan
Malt Extract 3 
lis apynių ir 
Flavored Malt Sugar Syrup.

uncijų pnke-
Puritan Hop-

PuriTan
KOP hlaaM PLAIN SLAVORIO AjB A ■ Hg (MTRACT

fUOAtt WITH RRtSH

‘Higheat Qua//ty”

I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

PINIGAI
iš

ROCKFORDO
iLietuvon
’.V

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

4 V

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, III.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Tik k? atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

■ ........................ - - ..................r - — i------- ■

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-1 t 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos:.»uo 0 iki S v. v. kiek
viena vakarą, ižskynu ketvergi. }

NediliomG nuo 9 iki 12 ryta. .

. i..

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

4221 M7. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephonas Cansd 2552

Valandos 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
edoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 

• ėda visokias bylas visuose tafs- 
nucse. Egzaminuoja Abstraktus 

’r padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba pardundant Lotus. 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli-

Pinigus ant pirmo morgičiaas 
lengvomis išlygomis.

Dabar mano draugai yra jūsų didžiausia proga nusipirkti augštos rųšies 
grojiklj pianą labai žema kaina. Kol jus pirksite kur nors kitur, atei
kite ir pasikalbėkite su manim, klauskite No. 14, Mr. Buishas. Aš 
suteiksiu jums asmenišką patarnavimą. <

M1 , - . • ' i t,

Visai naujas Vollųier grojiklis pianas, su 20 volelių, benčiumi, uždangalu, 
pastatoma liampa ir kabinetas, 
parsiduoda tiktai už •

Lengvais išmokėjimais, be palūkanų

ŪŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkinio ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi- 
• mui provų arba bylų Lietuvos 

teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- 

* '11
(tentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, HL

Garsinkitės “Naujienose

S. W. BANES, Advokatas
Vai.t 9 A. M. iki 6 P. M

Room 909 Chicago Trust Building 
V**»t Monroe Street, Chicago 
Telephone Randolph 2900 
ttez. 3203 So. Halsted Si.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 yal.

r ' ........................................................

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy® Advokatą* 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel. j Pullman 6877.

Dearbom 9057

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunnieatyj} 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor, Wa*hington A Clark

flarci Tal.i Eydh Pnrk 3896

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egtaml* 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir jgaliojimac 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefoaa* Canal 1667.
J

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 VV. Washington St.
Tel. Central 6200

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

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

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

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

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

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

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING STJPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3191 So. Halsted St., kampas 31 sat,
Tel. Yards 1119

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

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

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

Franklln’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausią pa- 
«rnlv reguliatorius. Vienas doleris at- 
npl. mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 VVallace St., 

Chicago, U. S. A.

I

4 1 "" 1
Tel. Boulevard 4115

Dr. Michai Lewinski 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4630 Sb. Asland Avė. 
arti 47 gatvės

Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

L —*

*-------------- ■ ?
Phone Boulevard 7589

Dr. WiHiam Blanchard
1545 W. 47th St.,

■ netoli Ashland Avė.

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus. ’
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

—r— .............---- -- '  

"LIETPyTyDAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsinkitės Naujienose
I

moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soeth 
Halsted St.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewkl 

BANIS 
AKU9ERKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienanaU 
atsitikime. Teildg

HERZMAN^l
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1B 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikaa Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 102S W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 plati, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
Tel.«on.b j

( Boulevard 4186

341'0 So. Halsted St.
Vai.: 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 Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 8 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dienų.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blee 
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 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17CT W. 47U St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
---------------------

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phonh 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoag 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:39 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospoct 0611

Phone Boulevard 3033 
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-------  ------- J

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S. Ashland AveM šit 
viršaus Ashland State Bankr

Telefonas Canal 0464
Valahdos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
i................ .................... —---- --------------
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Protestonų episkopalų 
bažnyčios vyriausybė teisia 
Clevelando vyskupą, Wil- 
liani M. Brown’ą, kuris yra 
parašęs knygą “Commun- 
ism and Christianism”. Ji-j 
sai yra kaltinamas, kaipo 
“heretikas”, kreivatikys.

Savo knygoje vyskupas 
Brown atmeta viršgamtines 
jėgas ir tvirtina, kad toks 
įsivaizdinimas, jogei pasau
lį sutvėrė ir į jo reikalus ki
šasi kokia ten dieviška esy
bė, yra klaidingas. Jisai ne
pripažįsta ir kad Jėzus bu
vo Dievas.

Aiškų, kad “herezijoje” 
apkaltintojo vyskupo pa- 
žvalgos yra kitokios, negu 
tas tikėjimas, kurį skelbia 
episkopalų bažnyčia arba ki
ta kuri krikščionių sekta. 
Jisai ir pats to neginčija. 
Vienok jisai nesutinka su 
tuo, kad bažnyčios vyriau
sybė galinti pašalinti jį iš 
vietos ir atimti jam vyskupo 
urėdą. Jisai sako, kad nors 
jisai ir kitaip tiki, bet jisai 
tiki.

Tardytojų paklaustas, ar 
jisai tiki į Bibliją, vyskupas 
atsakė: “Taip, į kiekvieną 
žodį.” Jisai pareiškė taip 
pat, kad jisai tiki ir į kiek
vieną žodį episkopalų mal
daknygėje. Tik jisai deda į 
tuos žodžius savotišką pras-

Aiškindamasis savo teisė
jams, vyskupas Brown pa
pasakojo, kad jo pažvalgos 
pasikeitė nuo to laiko, kai 
jisai ėmė studijuoti Darwi- 
ną. “Aš pirma”, sako kalti- 
namasai, “laikydavau pa
mokslus prieš Darwiną, bet 
niekuomet nebuvau jo skai
tęs”. Bet taip, girdi, elgiasi 
daugelis pamokslininkų. 
Dauguma jų mano, kad jie 
žino viską, kuomet jie išeina 
iš seminarijos.

Po Darvvino vyskupas 
ėmė skaityt Spencerį ir 
Haeckelį, paskui pradėjo 
studijuot astronomiją,’ ir ši 
sugriovė visus pirmesniuo- 
sius jo įsitikinimus. \

Iš astronomijos mokslo 
vyskupas Brown patyrė, 
kad “dangaus skliautas”, 
apie kurį kalba Biblija, yra 
tiktai saulės šviesos atsi
spindėjimas dulkėse, kurios 
randasi ore. Jisai tuomet 
suprato, kad nėra tokios vie
tos, į kurią galėtų keliauti 
dūšios po mirties.

Bet kas tuomet yra dan
gus, pekla, ŽHevas ir kiti da
lykai, apie kuriuos rašo Bib
lija ir mokina bažnyčia? 
Tai esą, pasak vyskupo 
Brown, tiktai tokie simbo
liški vaizdai, kurie galima 
vartoti, kad gyviau išreiš-
kus tam tikras mintis, — 
taip, kaip mes, pav. Ameri
kos valdžią įsivaizduojame 
pavidale “Dėdės Šamo”, ar
ba kaip vaikai per Kalėdas 
tiki į “Santa Gaus” (Kalė
dų Dieduką).

Vargiai galima abejoti, 
kad asmenį, kuris turi šito
kius įsitikinimus, bažnyčios 
vyriausybė ras kaltu ir pa
šalins. Religinė organizaci
ja, kad ir ji butų liberališ
kiausia, negali eiti taip toli, 
kad leistų kam nors jos var
du aiškinti, jogei tikėjimas į 
viršgamtinį pasaulį tėra tik
tai vaikiškos fantazijos. 
Tarpe religijos ir tarpe 
mokslo visuomet buvo ir bus 
nesutaikomas prieštaravi
mas.

Sunku suprasti, kodėl 
pats vyskupas Brown nema
to to prieštaravimo ir užsi
spyręs reikalauja, kad baž
nyčia ir toliaus laikytų jį vy
skupo vietoje.

Anglijos konservatoriai 
pereitą ketvirtadienį norėjo 
nuversti MacDonaldo kabi
netą neva už tai, kad jisai 
neišpildęs savo prižadų, duo- 
;ų prieš rinkimus, nedarbo 
orašalinimui. Bet darbie- 
čių valdžią savo balsais pa
rėmė liberalai, ir konserva
torių įnešimas tapo atmes
tas. Teikdami šitą paramą 
Darbo Partijos valdžiai, li
beralai tečiaus pasinaudojo 
proga pasigirti savo dvasios 
kilnumu ir pasmarkauti 
prieš socialistus. Darbo Par
tija, girdi, labai nedraugin
gai elgiantis su liberalais, 
nenorinti su jais tartis 
ir jos agitatoriai nuolatos 
puolą juos; bet liberalai, 
ažuot keršiję jai už tai — 
gelbsti ją.

Iš šitų liberalų pasigyri
mų Anglijos žmonės tiktai 
pasijuokia, kadangi jie ge
rai žino, jogei liberalai re
mia darbiečius ne iš geros 
širdies, o tiktai iš bėdos. 
Jeigu Darbo . Partijos val
džiai butų išreikšta nepasiti
kėjimas parlamente, tai ji 
arba rezignuotų ir valdžia 
tuomet patektų į konserva
torių rankas, arba paskelb
tų naujus rinkimus, kurių 
pasekmės vargiai butų ma
lonios liberalams. Kol libe
ralai nesijaus, kad visuotini 
rinkimai gali pataisyt jų po
ziciją, tol jie noroms ar ne- 
noroms turės “gelbėti” Mac
Donaldo kabinetą.

Kai dėl konservatorių 
priekaišto, kad socialistų 
valdžia nepašalino nedar
bo Anglijoje, tai jisai, be 
abejonės, yra gryna dema

gogija. Nedarbas yra pra
monės krizio pasekmė. Kri- 
zį gi pramonėje valdžia ne
gali pašalinti, kol ji nekont
roliuoja pramonės. Bet juk 
ir konservatoriai ir liberalai 
yra griežtai priešingi tam, 
kad bent vieną pramonės ša
ką imtų savo kontrolėn val
stybė. Kiekvieno krašto 
pramonė-, o Anglijos ypatin
gai, priklauso, be to, ir nuo 
sąlygų kitose šalyse. Kad

Jurgis Gervė (Musų korespondento)

Laiškai iš Klaipėdos
I ŽMONĖS, ŽMONĖS...

Revoliucinio perversmo ūpas 
perėjo jau senai, idealizmo 
žiežirbėlės litukais matuojama, 
ir ieškoma objekto, ant kurio 
butų galima savo nepasitenkini
mas išlieti. Toks ūpas pagau
na pirmą kartą po perversmo 
pakliuvusį į Klaipėdą.

Kas Klaipėdoj yra patenkin
tas — vienas Dievas Tėvas, Mo
tina švenčiausia težino. Gal tik 
saujelė tų laimingi}jų, kurie 
užsiima kitiems pinigų skolini
mu, vadinas, nieko nedirbdami 
geriausią biznį dabartinėj Lie
tuvoj išvaro, nes uždirba po 50, 
po 100 procentų ir daugiau; O 
šiaip vokiečiai keikia lietuvius, 
lietuviai vokiečius, vokiečiai 
tarpusavy imas, lietuviai tarpu
savy rienas...

Vokiečiai čionai , yra kelių 
veislių. Vokiečiai, vietoje gi
mę, — jie palinkę Lietuvos vals
tybės idėją palaikyti. Vokiečiai, 
kurie prieš 10—20 metų dar 
buvo gryno kraujo lietuviai; ir 
vokiečiai, kurie yra specialiniai 
atsiųsti iš Vokietijos vokišką 
propagandą varyti. Vienų ir 
kitų, taip sakant, smetončlė — 
vaisiausi Vokietininkai, didžiau
si trukšmo kėlėjai, avantiūris
tai ir monarkistų agentai. Kiti 
gi pasyvus, kuriems visviena, 
kas bus, kokia valdžia valdys, 
by tik butų biznio ir alaus.

Lietuvių publika dar įvaires
nė, veislių dar daugiau. Ją ten
ka skirstyti ir amžiais, ir par
tijomis, o gal butų visų tfiks>- 
liausia paskirsčius ją parapijo
mis. Visų pirma senoji ir jau
noji karta. Jaunieji, kaip visuo
met, idealistai, kuriems kartais 
idėja net už biznį brangesne. 
Bet senieji — sunku pasakyti, 
kas jiems žemėj ir danguj 
brangiausia. Na, žinoma, jie 
turi savo tam tikrą praeitį, 
kuri net ne visuomet padoru 
laikrašty minėti. Ir tokios pra
eities yra net pas kuriuos gar
siausius krašto veikėjus bei 
rėksnius. Ūkininkai, arba kaip 
čia juos vadina “būrai”, tai 
bene bus kokio XIII šimtmečio 
liekana. Jeigu butų dabar bal
savimas, ką pasirinkti, ar kai
zerį, ar kokią kitą valdžią, be 
abejonės, kaizeris lauruos plauk
tų. Ūkininkas visur ir visuo
met konservativus iki kaulų. 
Bet Klaipėdos krašto lietuvnin
kai — patentuoti konservato
riai. Sunku įsivaizduoti, kaip 
giliai vokiečiai sugebėjo įleisti 
šaknis į lietuvio būro dūšią, už
mušti jo valią, jo iniciativą, pri
pratinti prie vergiško paklus
numo žandarams, ir drauge iš
mokinti savo tuštybe pūstis. 
Viena, jie panieka ir pasidi
džiavimu žiuri į didžiosios Lie
tuvos lietuvius, nes jie esą kul
tūringi žmonės, gavę vakarų 
kultūros, o ten, žemaičiai esą
laukiniai barbarai. Tiesa, čia 
karvės daugiau pieno duoda ir 
keliai geresni, bet driskių ir 
čia nei kiek nemažiau, kaip že
maičiuos, užtat žemaičiai be 
savo konservatizmo dar kietos 
valios turi, turi iniciativos, mo
ka savaip samprotauti. Klaipė
diškiai būrai tokio samprotavi
mo nereikalingi: yra ‘ceitun- 
gos”, kurios už juos tai pada
ro. žemaitį-kukutį taip sunku 
įtikinti, kai laikraščiai teisybę 
rašo, o čia — taip įtikinti, kad 
laikraščiai gali ir neteisybę ra
šyti. Kaip žemaičiui sunku į- 
kalbėti išsirašyti laikraštį, taip 
čia žmonės yra prie laikraščio

Anglija galėtų gabenti savo 
prekes į kitas šalis, reikia, 
kad jos atsigriebtų po tos di
delės suirutės, kurią padarė 
Europoje karas. Kiek tam 
Europos atsigriebimui gali 
padėti Anglija, tai šitoje pa
kraipoje MacDonaldo val
džia darbuojasi visomis jė
gomis — darbuojasi daug 
sėkmingiau, negu buvusio
sios liberalų ir konservato
rių valdžios.

prisirišę. Bet prie laikraščio, 
kurį dar seniaisiais geraisiais 
laikais jiems vokiečių žandarai 
germanizatoriai įpiršo. Ir dabar 
dar vokiečiai germpnizatoriai 
leidžia tokių laikraščių-ceitun- 
gų, ir musų būrai jas mielai 
skaito. Tuo tarpu kai didžiosios 
Lietuvos lietuviai kovodami už 
spaudą lotiniškomis raidėmis, 
pasipriešindami rusų valdžiai, 
norėjusiai įvesti rusų raidėmis 
lietuvių spaudą, ir į Sibirą, į ka
torgą keliavę, ne vienas ir savo 
jaunas dienas paguldė, Klaipė
dos krašto lietuvninkai ne tik 
neprotestuoja prieš gotiškas
raides, kurios jiems įvesta tuo 
pačiu tikslu, kaip ir žemai
čiams norėta įvesti rusiškos
raidės, — šie lietuvninkai sta
čiai bijo lotiniškų raidžių, dar 
daugiau bijo* negu velnias kry
žiaus. Ir bijo dęlto, kad draug 
su lotinų raidėmis į jų dūšią ne- 
įsiveržtų katalikybė! Ir ne tik 
tų raidžių bijo. Jie savo tar- 
mėn prisikrovė galas žino iš 
kur imtų slavizmų, polonizmų, 
nebekalbant jau apie bjauriau
sius germanizmus, ir visą šitą 
sąšlavyną brangina, kaipo di
džiausią lietuvių kalbos brange
nybę. Raštų švaria lietuvių 
kalba, nors ir suprantamiausia 
parašytų, neskaifib, — bijo savo 
protestonišką nekaltybę subala- 
mutyti.

Būrai susiskirstę į dvi parli-i 
jas — didieji laukininkai (dva
rininkai) ir mažieji laukininkai 
(mažažemiai). ’ Dauguma jų 
priklauso prie vokiečių organi
zacijų. Bet čia skirtumas tik
tai pavadinime, o ne esmėj. Jau 
Vokietijos* vokiečiai ūkininkai 
politiniai kurkas mažiau pri
brendę, negu musų žemaitėliai- 
nabagėliai, bet jau čionykščiai 
lietuvninkai būrai — savo po
litiniu obskurantizmu peržengė 
visas sienas. Pavyzdžiui, dabar 
eina kaikur čionai vietos savi
valdybių rinkimai. Ir svar
biausias rinkimų agitacijos ob
jektas— koks nors vietos ma
žiausias reikalėlis. Pavyzdžių}, 
gyventojų dalis nori per upe
liūkštį tiltą statyti, kita dalis 
nenori. Ir vokiečių, didžiųjų ir 
mažųjų laukininkų dalis bal
suoja už tiltą, kita dalis bal
suoja prieš tiltą. Taip ir vyksta 
rinkimai.

Kad vietos lietuvninkai nepa
tenkinti didžiosios lietuvos val
dininkais, yra keletas mbtivų. 
Visų pirma nebe valdininkų 
kaltės. Valdžia nepasistengė 
kuogeriausių valdininkų duoti. 
Jų dauguma atvažiavo su rusų 
mokyklos ir rusų valdininkų pa
pročiais, šnekučiuojas tarpusa
vy rusiškai, nepadaro, kaip kad 
amžino atilsio vokiečių žanda
ras padarydavo, — kokie jie po 
to gali būti Klaipėdos kraštui 
valdininkai! Antras nepasiten
kinimo motivas, tai kai kurie 
“karštieji” patriotai tikėjosi 
gausią šiokių tokių šiltesnių 
vietelių. x Bet daugumai tokių 
vietelių norėjusių gauti, nepri- 
teko. Ir todėl jie pasinėrė į 
griežčiausią opoziciją. čia be
rods cėntralinės valdžios ir kaL 
tinti negalima. Kai prisireikia 
vietoje gauti kokiam darbeliui 
vietos žmogų, tai dieną ir su 
žvake sunku rasti. Visi kurie 
kuriam darbui tiko, yra jau 
pritraukti prie bendro darbo. 
Bet tokią padėtį čionykščiams 
rėksniams negi išaiškinsi. Ir 
susidaro šitokia padėtis: tuo 
tarpu, kai vokiečiai vis daugiau

’ir daugiau parsitraukia iš Vo
kietijos savo agitatorių, darbi
ninkų, čionykščiai lietuvninkai 
šaukia, kad čia žmpnių darbi
ninkų iš didžiosios Lietuvos ne
reikia. Šiems pastariesiems 
tenka tiktai dirbti centralinės 
valdžios įstaigose, į vietos įstai
gas jie neįsileidžiami. Vokie
čiams, žinoma, to tiktai ir rei
kia.

Ir čia lietuvninkus nei įtikin
si, nei perkalbėsi...

(Tęsinys rytoj.)
_ ' Į

J. šyvė

T amsybės
Apaštalai
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Lietuvos kunigų valdžia įvai
riais budais trukdo mokyklų bei 
kitų švietimo įstaigų steigimą. 
Kunigai užinteresuoti, kad dar
bininkai butų tamsus kaip ir 
iki šiol, nes tuomet jiems leng
viau kirpti vilnas nuo “viernų- 
jų”. Skaitytojas turi atsiminti, 
kad švietimo Ministerija ran
dasi “zagrastijono” Bistro ži
nioje. Jis savo nuožiūra “tvar-’ 
ko” švietimo reikalus, nuo jo 
priklauso mokyklų steigimas ir 
apskritai be jo žinios nei viena 
švietimo įstaiga neatsidarys.

Ypatingai žiauriai persekioja 
darbininkų švietimo įstaigas. 
Pradedamų mokyklų mokyto
jam uždraudė leisti daryti susi
rinkimus bei vakarus. Reiškia, 
jei dąrbininku organizacija no
ri surengti paskaitą ji tegali 
padaryti Jauke, nes kaime mo
kykla tėra vienintelė vieta, kur 
galima paskaitas daryti. Tuo 
labiau, kad daugumoje mokyto
jai nepriešingi darbininkams ir 
su jais visuomet darbininkų or
ganizacijos susitardavo. Užtai 
kunigų pakalikas Bistras visai 
uždraudė duoti darbininkams 
mokyklų butus.- Miestuose dar
bininkai be prad. mokyklų gar 
lodavo gauti gimnazijų butus. 
Bet ir čia uždraudė. Tokiu bil
du kaimuose darbininkai visa’i 
nustojo butų paskaitoms, gi 
mieste reikia turėti reikalai su 
privačiais asmenimis, kurie už 
parandavojimą butų lupa kiek 
jiems patinka. Tačiau darbi
ninkai, turėdami didelį norą 
šviestis, visgi nesigaili apsidėti 
mokesniais, kad kaip nors į- 
steigus vakarinius kursus ar 
kitą švietimo įstaigą. Šiauliuo
se socialdemokratinio jaunimo 
sąjungos skyrius, norėdamas į- 
steigti darbininkams vakari
nius kursus, padavė prašymą 
Šiaulių apskr. II rajono prad. 
mokyklų inspektoriui. Kad butų 
suprantamiau kaip varžomas 
švietimas Lietuvoj čia talpina
me dokumeintus. žiežirbinin- 
kai padavė prašymą sekančio 
turinio:
“Šiaulių apskr. II rajono Prad. 
Mokyki, p. Inspektoriui.

Šiauliuose nei prie vienos lie
tuvių prad. mokyklos nėra su
augusiems kursų, nors bemoks
lių bei negavusio nei mažiausio 
bendro lavinimosi skaičius yra 
didelis, ką liudija įsteigti prie 
žydų prad. mok. suaugusiems 
kursai, kur dėstoma žydų kal
ba, todėl jie kitiems visai ne
prieinami ir įsteigimas prie lie
tuvių prad. mok. minėti kursai 
yra būtinai reikalingi, nes mes 
visai neturime jokios galimy
bės lavintis.’

Išeinant iš to, mes prašome 
Tamstos leisti steigti prie ku
rios nors prad. mok. suaugu
siems z kursus su apmokėjimu 
lektoriui Ministerijos lėšomis
bendra norma, kaip lokiuose at
vejuose mokama. Programos 
prisilaikysime švietimo Ministe
rijos nustatytas. Lektoriai, da
vusieji sutikimą dėstyti minė
tuose kursuose yr^i šie:

I. V. Bielskis, inžinierius, 
dėsto fiziką, chemiją ir iš kitų 
dalykų Šiaulių suaugusiems mo
kykloj.

II. P. čiučelis, liaudies moky
tojas, kuris mokytojauja Lietu
vos prad. mok. nuo okupacijos 
laikų.

III. V. Mačiūnai lė Šiaulių 
valst. Gimnazijos VIII klasės 
mokinė, be to dėsčiusi pernai 
suaugusiems kursuose. '

Šiaulių skyriaus “žiežirbi- 
ninkų” pirmininkas (pas). Za
remba.

Sekretorius (pasirašė) Bal
dauskai te.

švietimo Ministerija ‘nuduo
dama, buk ji nežinanti, kas tie 
“žiežirbininkai” per inspektorių 
reikalauja prisiųsti įstatus, štai 
to rašto turinys':

“L. R. švietimo Ministerija 
Šiaulių apskr. II rajono

Pradžius Mokyklų 
Inspektorius

1924 m. sausio m. 18 d.
No 39 
Šiauliai.

L. S.-D. J. S. “žiežirba” Šiaulių 
Skyriaus Valdybai.

Į 1923 m. rastą No 49
Pradžios Mokslo Departa

mento pavedamas, prašau Tams 
tų prisiųsti man savo Draugijos 
įstatų patikrintą nuorašą.

(pas.) V. Plaušinaitis 
Šiaulių Apskr. II rajono Pra
džios Mokyklų Inspektorius”.

žiežirbininkai ir tą ministeri
jos priekabį patenkina. Su įsta
tų nuorašu persiunčia tokio tu
rinio raštą:

“Lietuvos Socialdemokratinio 
Jaunimo Sąjungos “žiežirba”. 
Šiaulių Skyrius
1924 m. vasario m. 4 d.

No. 8 
Šiauliai.

Šiaulių apskr. II rajono pr. mok. 
Inspektoriui

Į No. 39.
Prisiunčiame “žiežirbos” įsta

tus ir Šiaulių apskr. viršininko 
rašto No 4597 dublikato nuo
rašą.

Be to pranešame Tamstai, 
kad Jūsų raštą No 39 neišpil- 
dėm iki. šiol todėl, kad reika
laujamų įstatų turėdami tik 
ekzempliorių negalėjome pri
siųsti iki tol, kol negavome ki
to.

Pirmininkas (parašas) 
Sekretorius (parašas).* 
Tačiau kunigine ministerija 

nekuriam laikui praslinkus 
praneša, kad ji neleisianti steig
ti kursų. Ministerijos rašto tu
rinys :

**L. R.
švietimo Ministerija 
Šiaulių II rajono
Pradžios Mokyklų Inspektor. 
1924 m. vasario m. 25 d.

No. 125
Šiauliai. ,

L. S.-D J. S. “žiežirba”,’ Šiaulių 
Skyriaus Valdybai. ,

Į p. m. raštų No 49 ir š. m. 
raštus No 30.

Švietimo ministerijos paveda
mas pareiškiu valdybai, kad Mi
nisterija nesutinka Tamstoms 
leisti steigti kursus suaugu
siems, nes'iš sąjungos įstatų esą 
matyti, kad sąjunga esanti poli
tinė organizacija.'

V. Plaušinaitis, 
Šiaulių apskr. II rajono pra
džios Mokyklų Inspektorius 

Va prie ko tamsybės apašta
lai priėjo ? Jei politinė organi
zacija,reiškia j.os nariai turi būti 
tamsus. Tuo tarpu klerikalinei 
politinei organizacijai leidžiama 
ne tik kursai steigti, bet ir gim
nazijos. Iš to galima spręsti 
kiek klerikalams rupi švietimas. 
Jie neduodji steigti kursų tik 
todėl, kad darbininkai apsišvietę 
galės pasiliuosuoti iš kunigų ža
bangų. Bet žiežirbininkai to ne
sitenkina. Jie rašo šiuo turi
nio raštą:

“Lietuvos Socialdemokrati
nio Jaunimo Sąjungos Šiaulių 
Skyriaus Valdyba, 1924 m. va
sario m., 26 d., No. 42, Šiauliai.

Šiaulių apskr. II rajono Prad. 
Mokyklų Inspektoriui, į raštą 
No. 125.

Prad. Mokyklų įstatyme nėra 
tokio paragrafo, kuris atimtų 
teisę politinėms organizacijoms 
steigti prad. mokyklas arba su
augusiems kursus. Todėl dar 
sykį prašome Tamstos tarpinin
kavimo išgauti sutikimą iš Švie
timo Ministerijos steigti Šiau
liuose prie prad. mok. suaugu
siems kursus.

Pašalpos iš švietimo Ministe
rijos nereikalaujame, jei tokios 
ji suteikti negali, bet teleidžia 
steigti kursus, kadangi jie musų 
bemoksliams draugams 

yra reikalingi: kursuose pilnai 
prisilaikysime nustatyta švieti
mo Ministerijos programos, nes 
juose norime suteikti musų 
draugams elementarinių mokslo 
žinių, politika gi nemanome už
siiminėti.

Pirmininkas (parašas) 
Sekretorius (parašas).

Bet ir tas nieko negelbėjo, 
Inspektorius‘ savo raštu iš kovo 
m. 20 d. N. 181 trumpai prane
šė, kad Ministerija jokiu budu 
nesutiksianti leisti kursų.

Amerikoj gyvenančiam šito
kie apsireiškimai keisti ir nesu
prantami. Kituose kultūrin
guose kraštuose ne tik neslopi
nama iniciativa šviestis, bet ją 
skatina. Lietuvos kuniginė val
džia tiek atsilikusi, kad ji pra
lėkė viduramžių savo sėbrus. 
Lietuvos darbininkams teks pa
kelti daug vargo, kol viduramžio 
šešėlius užkas į duobę.

Įvairenybes
ATEITIES ŽMOGUS.

Mokslas sako, kad nieko nė
ra amžino, viskas keičiasi. Jei 
taip yra, tai gal ir žmogus kei
čiasi? Gamtininkas Č. Darvi
nas yra sudaręs teoriją, kurio
je sakoma, kad žmogus yra iš
sivystęs iš žemesnių gyvūnų. 
Toji žmogaus vystymosi evo
liucija tęsusi ilgus amžius. Ki
bs mokslininkas Nitšė taip 
yra pareiškęs, kad žmogus dar 
nėra galutina forma, dar bu
siąs virš žmogaus. Žinoma, 
daug mokslininkų su tuo nesu
tinka. Bet čia jau jų dalykas. 
Pažymėsime vieno amerikiečio 
prof. A.- M. Lavo nuomonę, pa
reikštą “Daily Exprcss” apie 
ateities žmogų. Profesorius 
įrodinėja, kad per pastaruo
sius 500 metų žmogus laips
niškai sumažėjo. Protas likosi 
gabesniu. Dantys pasidarė silp
ni ir daugiau pasiduodą ligoms. 
Šiandieninis žmogus negalėtų 
egzistuoti tose sąlygose, kokio
se buvo jis prieš 500 metų. 
Toks žmogaus nusilpnėjimo 
procesas nesustojo, ir toliau 
tęsiasi. Po 500 metų žmogus 
daug silpnesnis bus, negu jis 
šiandien yra. Nėra vilties, kad 
žmogus fizines jėgas atgaus 
natūraliu budu. Po 500 metų 
žmogus savo jėgas stengsis su

stiprinti mechaniškų įrankių 
pagelba. Ateities žmonės dė
vės drabužius iš vieno gabalo, 
žmogaus galvos plikimas labai 
pasididins. Jie plikei paslėpti 
turės nuolat pariką nešioti.

PASAULIO TIKYBOS.

Statistikų apskaitliavimu vi
so pasaulio tikybos, sulig jų 
išpažintojų skaičiaus, šiaip 
skirstos: krikščionių yra 560 
milijonų, iš kurių yra: katali
kų 270 milij., protestonų 180 
milij., graikų tikybų (pravos
lavų ir kit.) 110 milij% Mago- 
metų visame pasauly priskai- 
toma į 220 milij.; izraelitų — 
11 milij.

Politeistų (braminų, buddis- 
tų, visistų, Konfucijaus ir La- 
otse išpažintojų, fetišų ir stab
meldžių) yra 780 milijonų.

Europos gyventojai sulig ti
kybų skirstosi: R. katalikų, 
uniitų ir kitų yra 186 milijo
nai, kak sudaro 46 nuoš. visų 
Europos. gyventojų. Pravosla
vų — 100 milijonų 21 nuoš. 
Europos gyventojų. Anglikonų 
— 23 milijonai, liuteronų, kal
vinų ir kt. — 68 milijonai, ki
tų evangelikų 9 milijonai. 
Viso protestonų 100 milijonų, 
arba 24 nuoš. Europos gyven
tojų. Magometų — 8 milijonai 
2 nuoš., izraelitų — 9 milijo
nai 2,2 nuoš., ateistų ir stab
meldžių — 1 milijonas, kas 
sudaro 0,2 nuoš. visų Europos 
gyventojų. —V. A.

[“Trimitas’]

LOS ANGELES, Cal., geg. 
30. — Bell Statione įvyko eks- 
plipzija cyanido dirbtuvėse. 
Kiek žmonių žuvo ar sužeista,
kol kąs nežinia, nes dėl nuodin
gų gazų prie įstaigos negalima 

būtinai arti prieiti.
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Keturiy Dešimty Mėty 
Kova

Po lenkmečio (1863 m.) Rusų 
valdžios buvo sumanytas pas
kutinis smūgis lietuvių tautai: 
uždrausta spaųdintis knygos 
priprastomis lotynų raidėmis. 
Tas žygis turėjo sudaryt tiltą, 
kuriuo, Puškino žodžiais ta
riant, lietuvių upeliai galėtų su
plaukti į rusų jurą. Jį, tą žygį, 
turėjo remt rusų administraci
ja, rusų nįokykla, pagaliau lie
tuvių krašto kolonizavimas ru
sais.

Viskas buvo gerai sumanyta, 
tik viena pamiršta, kad esama 
srities, kurioje adininistratyvi- 
nės priemonės yra bejėgės, pa
miršta apie tautos dvasią, tą 
brangų turtą, kurs amžiais 
kraunamas ir lengvai neatiduo
damas. Tiesa, mėginta skint 
tautos žiedus, inteligentus, ku
rie paprastai esti tos dvasios 
reiškėjai — jie buvo iš savo 
krašto stumiami ir vilojami į 
Rusijos gilumas. Su inteligen
tais, su žiedais, dar šiaip taip 
sekėsi, bet šaknys palikdavo.} 
Jose gyveno ir tautos dvasia.

Rusų raidėmis spausdintų 
knygų lietuviai nepriėmė. Rei
kalingiausių jiems maldų kny
gų ir abėcėlių mokėjo rast kai
mynuos, pas savo brolius, gy
venusius po kita svetima ran
ka. Rusų valdžia stojo į kovą 
su tokiu įsimanymu, daug jėgų 
dėjo, žiaurumo nesigailėjo, bet 
veltui — šioje kovos dirvoje 
milžinas buvo silpnesnis už 
nykštuką.

Kova dėl knygų ėjo vis smar
kyn ir smarkyn. Iš dar sveikų 
tautos kultūros šaknų kilo at
žalos, jos dabinosi žiedais, ku
rių visų ruso ranka nepajėgė 
suglemžt. Juo žiauriau lie žie
dai rauta, juo daugiau jų spro
go, šaknis savo gajumu džiugi
no, drąsino, slėgėjų painus ar
dė, jų tarpe abejojimų skiepijo.

Keturių dešimtų metų, kovą 
laimėjo nykštukas. Milžinas 
nusileido, kapituliavo 1904 metų 
gegužės 7 dieną. Tą dieną spau
dos draudimas buvo atšauktas.

Per pirmus 20 metų kovos 
buvo vienas tarpas, kada rodė
si: štai kova bus baigta, būtent, 
kada 1876—77 metais Petrui 
Vileišiui buvo pavykę išspaus- 
dint ir išleist su Rusų valdžios 
žinia keletas knygelių. Bet tai 
buvo tik paprastas kovoje milži
no, drąsino, slėgėjų planus ar- 
žimas; jis tuojau buvo atitai
sytas.

Antrą dvidešimtį metų kovos 
lietuviai pradėjo griežtu žygiu: 
1883 metų pavasarį pasirodė 
pirmas “Aušros” numeris su 
Jono Basanavičiaus parašu 
Nykštukas skelbė auštančią 
jam aušrą, savo griežtų žygių 
pradžią, savo laimėjimo einan
čią diena.

Tas pirmas griežtas žygis ne
davė tikro laimėjimo: po pustre 
čių mietų “Aušra” sustojo ėjus. 
Bet tai nebuvo kapituliacija. Ki
tas pustrečių metų tarpas su
naudotas persitvarkymui ir pra
dėtas naujas žygis, daug griež
tesnis, jau didesnėmis jėgomis. 
Tą naują žygį paskelbė “Var
pas” taip energingai, taip gra
žiai V. Kudirkos skambintas 
per visą dešimtį metų, ligi jo 
paskutinės valandos. Skambė
jo Varpas ir Didžiajam Varpi
ninkui akis užmerkus — ligi 
spaudos atgavimo. Sugausdavo 
ir paskui, kada atrodydavo, kad 
apsidžiaugę laimėjimu galim 
pamiršt atsargumą, pamiršt 
apie tolesnius mums privalomus 
žygius.

Laimė leisti pirmą laikraštį 
Rusijos ribose, “Vilniaus ži
nias”, teko Petrui Vileišiui. *

Rusų valdžios 1904 m. gegu
žės 7 dienos aktas buvo lietuvių 
laimėjimas, vainikavęs jų ilgą 
sunkią kovą. Kieno iniciatyva 
tas aktas buvo galutinai išleis
tas—tai yra mus anų metų is
torijos smulkmena.

Minėdami su pagarba vyrus, 
nešusius tautos vėliavą anoj 40 
metų kovoje, žinom, jog tikru 
tos kovos laimėtoju buvo mus 
tautos dvasia, išlikusi per tiek 

sunkių metų po mus kaimiečio 
šiaudiniu stogu. [Krivūlė].

CHICAGOS 
ŽINIOS

Milionieriaus sūnaus už
mušėjai susirado?

Du Chicagos Universiteto stu
dentai, misionierių sunai pri
sipažinę papildę žmogžudys
tę.

Valst. prokuroras Crowe pa
skelbė, kad du jauni Chicagos 
Universiteto studentai po ilgo 
kamantinėjimo prisipažino nu
žudę savo kaimino milionie- 
riaus sūnų Robert Franks. 
Tais studentais yra Nathan 
Leopold, 19 m. sūnūs milionie- 
riaus Nathan Leopold, savinin
ko Morris Paper Box Co. ir jo 
draugas Richerd Loeb, sūnūs 
Albert H. Loeb, vice preziden
to Sears, Roebuck & Co., bro- 
io Jacob Loeb, buvusio Chica

gos mokyklų tarybos preziden
to. Nathan Leopold yra nepap
rastai gabus, mes nors jis yra 
;ik 19 m. amžiaus, bet jau tu- 

i i filozofijos bąkaliauro laips
nį, yra paukščių žinovas ir 
skaito apie jas lekcijas, yra 
mokinęsis ir pažįsta ' apie 15 
<albų, baigęs kitą mokslo ša- 
<ą ir dabar mokinosi teisių, be 
Lo labai plačiai apsiskaitęs.

Leopold prisipažino, kad jis 
tankiai lankydavosi apielinke- 
jc, kur rasta Franks lavoną 
paukščių gyvenimo tyifiiipjiino 
tikslais ir dar prieš žmogžu
dystę ten pametęs akinius, kū
rins ten policija rado ir iš ku
rių juos susekė. Bet policija 
sako, kad rastieji akiniai buvo 
pamesti ne keletą dienų prieš 
lai, bet tik keletą valandų prieš 
jų atradimą. Be to Leopold tu
rėjęs ir Underwood rašomąją 

mašinėlę, ant kurios reikalau
jantis $19,000 išpirkimo laiš
kas buvo parašytas. Jie sakėsi, 
kad išvogimo ir užmušimo die- 
na jie buvo išvažiavę savo au
tomobiliu girtavimo tikslams 
ir sugrįžę girti tik naktį. Bet 
Leopold tėvo šoferis liudijo, 
kad jų automobilius buvo visą 
dieną namie. Tai paliudijus ir 
negalint toliau išsisukinėtų jie 
ir prisipažino prie žmogžudys
tės.

Kaip tą prisipažinimą išgau
ta ir ant kiek jis yra tikras, pa
sirodys tik už kelių dienų, ka
da viskas paaiškės.

KARO VETERANAS BANDĖ 
NUSIŽUDYTI

Joseph Mosier, 25 m., būda
mas tik 15 m. amžiaus pabė
go į Angliją ir įstojo Anglijos 
armijon, kurios eilėse jis daly
vavo iki pabaigai karo, nors 
ir liko sužeistas Palestinoje.

Karui pasibaigus jis visą lai
ką buvo ligoninėse. Jis buvo 
stropiai gydomas, nuolatos da
roma buvo operacijos, bet vil
ties pasveikti nebuvo, kadangi 
be kitko į kaulus pradėjo įsi
mesti džiova.

Šitokis beviltis ir nepaken
čiamas gyvenimas jam tiek 
įkirėjo, kad pereitą penktadie
nį, kada visi apvaikščiojo "at
mintinių dieną ir puošė kapus, 
jis nuėjo į aptiekę, nusipirko 
skustuvą ir nuodų ir ten pat 
perpiove skustuvu ranką ir iš
gėrė nuodus. Tečiaus susižeidė 
jis nepavojingai ir jo pasikėsi
nimas nusižudyti nepavyko. 
Dieną prieš tai jis irgi bandė 
nusižudyti išgerdamas silpnų 
nuodų, bet tapo greitai pagy
dytas.

Paklaustas kodėl jis tokis 
ųumas, nes jam tik 25 m. am
žiaus sukako, bando žudytis, 

• iš atsakė :
“Kam aš tą darau? Klausykit 

— jei jus turėtumėt tai (žaiz
dą) visam amžiui, butumet su
rakintas geležimis ir turėtu- 
me-t per penkis metus vaigr&čio- 
ti ant kriukių ir žinotumėt, 

kad jus niekad nepasveiksite, 
ką jus darytumei?”

Town of Lake BUDAVOJIMAS NAUJŲ NA 
MŲ TEBESITĘSIA VISU 

SMARKUMU.
Tūkstančiai apvaikščios 20 “Pe- 

oples Banko” gimtuvių die
na. — šiandien prasideda ju
biliejinė savaitė; prašo visus 
atsilankyti.

Per porą paskutinių savaičių, 
ant kampo 47-tos Ashland ir 
Gross gatvių, šioj kolonijoje, 
ėjo didelis bruzdėjimas: “Peop- 
ies Bankas” rengėsi prie jubilie
jinės savaitės. Ta laukiamoji iš
kilmė prasideda šiandie. Peoples 
Banktfi šiandien sukanka 20 
metų. Bankas galėjęs išgyven
ti tokį ilgą laiką šioj kolonijoj, 
galėjęs užaugti į didžiausią 
banką Chicagoje (apart didmie
sčio), su didžiausiu entuziazmu 
minės tą laikotarpį savo pasek
mingo gyvenimo.

Bankas šiuo laiku turi šešias
dešimts tūkstančių kostumerių 
depozitorių. Labai daug tų kos
tumerių yra lietuviai. Jie pamy
lėjo šį banką, kaip ir savą. Jie 
čia deda savo sutaupytus pini
gus. Jie čia klausiusi patarimų; 
jie čia visokius savo bankinius 
reikalus atlieka, žodžiu — čia 
jiems taip gerai, kaip ir sava
me banke. •

Rengdamas šią jubiliejinę sa
vaitę, bankas yra nepaprastai 
pasipuošęs iš oro ir iš vidaus, 

i Iš oro apsikaišęs vėliavomis, 
juostomis, iš vidaus medžiais, 
gėlėmis, puikiausiais bukėtais ir 
gražiomis dekoracijomis. Visi 
trys augštai didžiulio budinko 
bus naudojami tik banko reika
lams atlikti. Laike šios jubilie
jinės savaitės, kiekvienas kostu- 
meris, kuris pasidės kiek pini
gų bankan, gaus tam tikrą do
vanėlę — paminklą. Tų pamink
lų esą dėl vyrų ir dėl moterų, ir 
esą labai žingeidus paminklus 
gausią ir nauji kostumeriai, ku
rie atsilankys bankan ir pasidės 
kiek' pinigų, laike jubiliejinės 
savaitės.

Apart paminkslo visi apsilan
kiusieji gaus knygutę, kurioje 
telpa istorija apie “kopūstų 
kraštą” jo augimą ir plėtojimą
si. ši istorija yra labai įdomi ir 
žingeidi, kas buvo ant Town of 
Lake 30 metų atgal.

Šis bankas tarnaudamas lie
tuviams per 2 metu įsigijo jų 
didelį pritarimą ir užuojautą.

Augštos nuomos verčia žmo
nes budavotis nuosavius na
mus. Ir budavojama namus vi
su smarkumu. Pasak budavoji- 
mo komisionieriaus Dolierty, 
kas mėnesį vidutiniai pabuda- 
vojama po 1,900 namų. Taip 
gegužės mėnesy išduota 1,002 
leidimai 'budavotis gyvenamuo
sius namus. Nuo pradžios me
tų išduota 3,650 tokių leidimų, 
arba 899 daugiau negu perei
tais metais tuo pačiu laiku. 
Taigi šiemet budavojama dau
giau namų, negu pernai, o 
pernykščiai metai buvo buda- 
vojime namų rekordo metai.

Į viršminėtą skaitlinę betgi 
neįeina dideli apartmentiniai 
damai. Pereitą mėnesį kasdie 
buvo išduodama leidimų ant 
109 apartmentų, arba nuo pra
džios metų duota leidimų pa
būdavote 13,790 apartmentus. 
Pernai gi per tą patį laiką duo
ta leidimų pabūdavote 11,679 
apartmentus. Reiškia ii’ apart- 
mentinių namų budavojieeeas 
yra padidėjęs.

Visų tų namų verte siekia 
$32,658,095, kas reiškia, kad 
Chicagoje pabudavojaena kas- 

dic apie $1,000,000 vertes nau
ją namų.

centu į valandą. Tai tapo pa
daryta prisilaikant pereitų me
tų arbitracijos tarybos nuo
sprendžio.

KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI

Pereitą penktadienį, atminti
nių dienoj, nelaimėse su auto
mobiliais keturi žmonės liko 
užmušta, neskaitant daugybės 
sunkiai sužeistų. Tarp užmuš
tąją yra ir viena lietuvė, Pau
lina Sandargienė.

DIDELIS GAISRAS.

Penktadienio vakare kįlo di
delis gaisras prie Green ir IIu- 
ron gatvių penkių aukštų mū
riniame name. Gaisras pridarė 
nuostolių už $150,090 ir pas
tatė pavojui! gyvastį daugelio 
ugnagesių delei įvykusių spro
gimų.

PAKELS GATVEKARIŲ
DARBININKŲ ALGAS

Nuo vakar dienos tapo pa
kelta alga gatVekarių ii’ eleva
torių darbininkams po 2

ŠIANDIE BALSAVIMAI.

Bus balsuojama išleidimas nau
ją bonų.

Šiandie bus speciali n iai bal
savimai. Tarp kitko bus balsuo
jama išleidimas naujų bonų už 
$1,000,000 užbaigimui platini
mo Roosevelt Road ir pabaigi
mui būdavoti tiltą ir išleidimas 
$10,000,000 bonų pataisymui ir 
pagražinimui South Water gat
vės. ,

Roosevelt gatvė jau nuo se
nai yra platinama ir didelė da
lis darbo jau atlikta. Bet til
tas nuo Canal iki Wabash Avė. 
tebėra nepabaigtas ir jo užbai
gimui tie pinigai bus sunaudo
ti. *

South Water gatvė yra vi- 
durmiesty palei upę. Ten da
bar yra turgavietė, bet norima 
ją praplėsti, padaryti dviejų 
augštų gatvę, kur apačioj ga
lėtų būti sandeliai, o viršuj di
deli raštinių namai. Turgavie
tė gi bus iškelta kiton vieton. 
Tos gatvės ištaisymui ir bus 
skiriama antrieji įbonai.

Abu šiuos darbus atlikti yra 
nutarusi miesto taryba ir tuos 
du projektus remia Chicago 
Plan Commision, kuri rūpinasi 
miesto pagražinimu ir sutvar
kymu.

NEĮSTENGĖ SUSITAIKINTI 
SU PAČIA — BANDĖ 

NUSIŽUDYTI.

Prieš kiek laiko jo jauna pa
ti pamėto Dominick Busa ir 
nuėjo gyventi pas savo moti
ną. Penktadieny jis susitiko ją 
ant kapinių ir kvietė ją grįžti 
pas save. Bet susitiiikynio ne
įvyko ir jis nuvykęs į jos na- 
mus išgėrė nuodų. Jis dabar 
guli ligoninėj arti mirties.

z . . - - - I - - — —

Pas mus pirkdamas Pianą 
ar Phonografą esi užtikrin
tas, kad nebusi apgautas.

Kainos yra visiems priei
namos, ant aukštos rųšies 
Pianų. Parduodame ir ant 
lengvų išmokėjimų.

DR. VAITUSH, O. I) 
Lietuviu Akiu Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 

t ____ _ _ *1 • J • _
Palengvins akių įtempimą, 
k! ___ y _ _ i • • • «

svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikinvuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

PAULINA SANDARGIENĖ

Mirė nelaiminga mirčia, užmu
šė automobilius pėtnyčioj, ge
gužio 30, 1924, 3:15 vai. po pie
tų. Paliko vyrą Juozapą, duk
teris Oną, Bronislavą, Heleną, 
Teofilę ir Prancišką. Turėjo 
amžiaus 53 metus. Paėjo Kau
no gubernijos, Panevėžio ap
skričio, Krekenavos parapijos. 
Laidotuvės atsibus utarninke, 
birželio 3, 1924, 8 vai. ryto iš 
namų 2826 W. 40 PI. į Nekalto 
Prasidėjimo P? Š. Bažnyčią, po 

pamaldų, j šv. Kazimiero kapi
nes.

Gimines, draugus ir pažysta
mus kviečiame dalyvauti laido
tuvėse.

Lieka dideliame nuliūdimų
Vyras, Dukterys ir Žentai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kūdeikis Tel. Yards 1741

DR. P. SIMAITIS, 
NAPRAPATH 

pasekmingai gydau, užkietėjimą vi
durių, širdies ligą, tonsilus, penesaide, 
akmenėlis tulžyje; suliesinų riebų kū
ną; nesilpninu vaistais, nei operacijo
mis nevarginu. Vartoju

NAPRAPATIJOS 
ir dajetikos būdą gydymui.

Vai. nuo 10 iš ryto iki 8 vai. vak.
Ofisas:

4652 So. Ashland Avė., 
Chicago, 111.

819/20950 — J. Jundulaitė
819/20953 — K. Vileniškis
819/2Q954 — A. Beliauskytė
819/20964 — B. Gadziunienė

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešim* iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
Perlaidos:
Tel. 11/1V —A A. Navickienė 
Tel. 14/1V — M. Jasinskaitė 
Tel. 18/1V — E. Kupčiūnienė
Tel. 18/1V — E. Lukoševičaitė819/20966 — P. Litvinui 
170/733 —|F. Kapturauskas 
174/745 _ p. Janševski 
174/749 — K. Pagareckis 
176/755 — J. Spirakavičicnė 
20056 — į K. Bakanui 
20386 — E. Rukštelytė 
20584 — A. Liderienei 
20591 — K. Kasparavičius 
803/20663 — B. Baronaitienė 
818/20900 — V. Grucus 
818/20901 — M. Marcinkienė 
818/20908 — V. Černiauskas 
818/20910 — T. Mišeika 
29912 — A. Krankliui 
818/20914 — K. Ubertaitė 
818/20917 — M. Kielienė 
818/20918 — A. Pečiukėnas 
818/20922 ■— K. Dambrauskas 
818/20927 — J. Barzdaitis 
818/20929 — P. Morkūnas 
818/20930 — J. Lomaus 
818/20931 — Z. Rimkiene 
818/20932 — M. Tunaitis 
818/20940 — P. Paulauskis 
818/20941 — B. Jokūbaitis
819/20943 — D. GelumbinskienėS24/21077 — A. Kitrius 
819/20946 — B. Vitkauskienė 
819/20947 D. Mickaitė - 
819/20949 — O. Jundulienė 
898/20716 — J. Peleckis 
811/20779 — A. Bukienė
811/20787 — F. Baranaųskienė824/21109 — K. Klevečkaitė 
815/20840 — F. Baranauskienė^^/21113 —a P. Salučkui 

825/21117 — V. Petrauskas 
825/21131 — M. Juškevičienė 
825/21135 — V. Vaitiekūnas 
825/21141 P. Kasinskis 
825/21146 — Z. Svilas 
825/21147 — P. Mazunaitfs 
826/21157 — J. Trasnauskas 
827/21177 ----- J. .Vėžys

A. Lukošaitis

820/20969 — J. Stančiui 
820/20970 — M. Račkauskis 
820/20971 — J. Vaičiulienė 
821/20987 — O. Venckuvienė 
821/20990
821/20991 — P. Tervainis 
821/29995 — J. Kondrotas 
821/20998 — B. Zalumbskienė 
821/21000 — P. švilpa 
822/21094 — J. Norkus 
822/21005 — A. Grigaitienė 
822/21011 — K. Leviskienė, 
822/21014 — A; Mikšienė ' 
822/21015 — J. Poviloniui 
822/21016 — N. Blėdžiui 
822/21028 — J. Peškaitė 
822/21032 — M. Dęmeškevičienė 
822/210Š6 — A. Jasinskienė 
822/21037 — A. Kiaurakis 
822/21038 — B. Labukienū 
822/21043 — R. Brazauckienė 
823/21050 — D. Lukošienė 
823/21054 — R. Vanagienė 
823/21064 — N. Savokaitienė 
823/21971 — A. Mitkus

824/21081 — A. Sirged 
824/21083 — A. Gačionis 
824/21087 — V. Grigas 
824/21097 — M. Valatkaitė 
824/21106 — O. Geževičienė

816/20842 — J. Linkus 
817/20874 — P. Leskauskui 
818/20882 — P. Galkintienė 
818/20891 — J. Petrauskas 
818/20892a — K. Vinskis 
818/20892 — B. Venckus 
818/20895 — K. Jankauskui 
818/20896 ----- J. Limantui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
\ “Naujienų” ofise.

įmo akių ap 
skaudamą akių karšti atitaiso

i kataraktą, atitai-

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

^Traukimas dantą bo skauomo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame yiaą gavo darbą, h 
lemas musų kainas. Sergčkite save 
dantis, kad nekenktų Jūsų sveikatai

1545 West 47th ttreet, 
Netcii Aahknš Ava.

Gulbransen Registering 
Pianas, Brunswick Phono- 
graphs.

Dabar gavome daugybę 
naujų Rolių ir Rekordų lie
tuvių kalboje.

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St 

Chicago.

ap- Akinių pritaisymo mene
20 mėty prityrimo

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvj akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II!

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki fr.
NedčlionJn nuo 10 iki 1 

Te. Boulevard 7679

Dviejų (2) kavalkų 
dirbti (aptraukti) 
parsiduoda 
tik už
Trijų (3) kavai- ✓ 
kų už

Globė Upholstering 
Furniture Co.

6637 So. Halsted St., Chicago.

dailiai 
gražiu Velourų

$65.00
$87.00

MOKĖK PINIGAIS 
ir pirk per pusę pigiau tie
siog iš dirbtuves.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
, AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Avė,, 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos. kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos j ųo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

LITTLE - 
SPINOGPAPHS

fPinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ

Jei jus gyvensite link
smai, gyvenkite be 
valdytojo.
Kuomet liga valdo 

jumis jus negalite bū
ti linksmiu.

Ligos dėl Chiroprac- 
tic yra nenialonumas 
kai kuriose dalyse kū
no kurios veikia dėl 
nervų susikeitimų ku
rie randasi nugarkau- 
lyj.

Chiropractor pataiso 
nugarkaulį — sveikata 
pasitaiso.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M, FINSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

per
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St., 

Tel. Boulevard 9663.

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

i operacijų
4647 So. Halsted St., 

Va'. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
T«L Koi*Ievr«r<l 4.774.

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michifan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147 I
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Lietuvių Rateliuose ASMENŲ HESKOJIMAI JiEŠKO KAMBARIŲ
VAIKINUI reikalingas rui

mas pas lietuvius prie mažos 
šeimynos, kur yra elektrikos 
šviesa, aplink 18 ir 32 gatvią. 
Antras: Jos. Kavalites, 1315 N.

PARDAVIMUI NAMAI-ZEMEj kramto bei naminčlę traukia, bės suorganizuoti kiek didesnę 
Kiti bando lenktynių bėgti, bet,“

■ matyt, nekurtoms gal vieną ki- 
i ta perdaug paėmus, kojos nebe-
• nori klausyt. Tai vėl vienur ki- 
j tu r girdisi
• bandantys užtraukt
j sutartinę 

, toniški, d I • • .pusgirčių balsai dingsta girios 
platumoj, lyg toji žaibo šviesa

I nakties tamsumoj.
; No 4 , J—L
i Einu pažiūrėt piknikam Čia 
vėl įvairumai. Vieni šoka šokį, 
bet vieną šokį visi kitaip šoka.

visiems vienodai toji pap- 
licčia.

akyrcjgėj niūk-(Vieni dauginus kraiposi, kiti 
akmeninių mažiaus; kiti greitai sukas, ki

tai ti lėtai, dar kiti net ant sienų 
ar

Papuošimy dienos 
įspūdžiai

pusgirčių balsai be- 
lietuvišką 

bet nejaukus, mono- 
nesuarmonizuojamiGraži, saulėta gegužio 

•viliojo didelius burius lietuvių 
į dailiai, žaliais rūbais pasipuo
šusį kapinyną, į tą vietą, kur 
daugumas iš gyvųjų draugų 
atrado sau amžiną ramybę ir 
užbaigė gyvenimo kelionę.

Atėjus ant kapų pamatai ko- Ne 
kį tai nepaprastą vaizdą. Ma- rasta muzika jausmus 
tai nedidelėj akyrcjgėj niūk-. Vieni dauginus kraiposi, 
sant vienur kitur 
monumentų. Prie vieno, 
prie kito, sesutė, matulė 
mylimoji puošia gražiu, 
diučių 
gailia ašarėle, 
kvėpavusios savo mylimos ypa
tus kapą. Kiek tai čia liūdnos 
atnjinties, kiek tfįj graudžių 
ašarų išliejama, bet kaip Inger- 

Mes verkiame 
bet vienatinis musų 
atsakymas, tai atgar- 
liudno vaitojimo. Iš

kabinasi.
Iš lauko aplink šokių svetainę 

gėlių vainiku, ar laisto (irgi žmonės juda. Vieni saldai- 
kitą syk gyvybe nius bando laimei, kitur vienas 

kitas jaunuolis mėgina mergi
noms akį merkti. Nekurie iš 
jų šaltą koše valgo, pradurda- 
mi su ragučiu pro nosį, nes 
kaip katram paėmus perdaug 
svaigalų ranka nenori tiesiai į 
burna nešti.

. Ir... .V. . Ineatsiliepiančių mini- džių 
negirdžiam nei žo- kiau 

i riop 
arčiaus ir bandai prisi-'

organizaciją ar priduoti jai rei- į 
kiamos gyvybės. Išleidus savo 
organą, sako, butų nariams kas 
veikti — reikėtų tą organą pla
tinti, reikėtų į jį rašyti, reikėtų 
rupįntis surasti lėšų jo užlaiky
mui — žodžiu prasidėtų gyvu
mas ir veikimas. Platinant or
ganą (jei jis butų tinkamai 
vedamas), platintųsi ir socializ
mo idėjos.

Komisija organo klausimą iš- 
diskusavusi — apdirbusi, su
radusi šaltinius iš kurių butų 
galima imt lėšas, patyrusi gali
mybės, kiek toks laikraštis iš
karto turėtų pasisekimo, ra
portuos LSS. Pild. K-tui, kuris 
paduos klausimą visų narių rer < 
ferendumuii.

Kaip nebūtų, šis laikas rodo, 
kad socialistai ims labiau veik- ; 
ti. Ar jie pajudins žemę? — pa
matysim,e. —Rep. Pupa.

PAJIEŠKAU savo švogerio, Karo- 
Haus Januškos. Paeina iš Traupės 
valsčiaus, Lietuvoje. 4 metai atgal 
buvo Chicagoje; girdėjau, kad atpsi- 
stojo Michigan ar Wisconsin valsti
joj. Meldžiame tuojau atsišaukti, ar 
kas žinote, praneškite, nes yra jam 
svarbi ir naudinga žinia. Juozapas 
Švilpa, 3441 Auburn A v., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Petro Pundino,, 
paeina iš Girdiškės parapijos, Lengių 
t’/AzlzAci Clrnii/KTil/\r< n vn fmc?

PARDAVIMUI grosernė sal
dainių ir visokių smulkmenų 
krautuvė. Biznis senas arti di
delio teatro. Kreipkitės prie 
savininko.

5039 So. Ilalsted Str.

BARGENAS.
Mūrinis bungalow, naujas, 5 • 

ruimų, kaina $7,200. įmokėti 
$1,000.

1902 West 63 Str.
Tel. Prospect 9315

sodos, Skaudvilės vals., Tauragės ap
skričio. JSesuo turi svarbų reikalą, 
nori pamatyti, kol gyva, pirmiaus gy
veno Kenosha, Wis. Joana Pundinaitė- 
Jankauskienė, 22 E. UOth Place, Ro
seland, III.

ĮIEŠKO DARBO

PRANAS Sikorskas nuo Seinų, 
Suv. fėd. pajieško savo brolio Albino. 
Visų jo draugų ar pažystamų, žinan
čių jo gyvenamąją vietą, prašau pra
nešti šiuo antrašu:

A. KMIELIAUSKUI, 
Bok 26, Wilmerding, Pa.

IEŠKAU darbo kepykloj, no
riu ir išmokti šį darbą, turiu 
mažą patyrimą. Jonas Pilipavi
čius. 2014 Broadway

Indiana Harbor, Ind.

EXTRA, parsiduoda kriaučių ša
pu, dirbu naujus vyriškus ir mo
teriškus drabužius, Senus kliniju, 
prosiju ir taisau; gera vieta paty
rusiam kriauČiui; turiu parduoti 
j trumpą laiką. Pardavimo prie
žastį ir kitas informacijas patirsi! 
ant vietos.

837 Irving Park (ir Broadway)
I. A. Klerks

Mūrinis 2 pagyvenimų pečiu
mi šildomas, 5-6 ruimai, su skle 
pu, elektra, maudynės, kaina 
$9,500

1902 West 63 Str.
Tel. Prospect 9315

ĮIEŠKO PARTNERIU

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI saliunas su 
namu, lietuvių kolonijoj, netoli 
Švento Kryžiaus bažnyčios.

Atsišaukite:
4527 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI du namjai: 
vienas mūrinis, kitas medinis, 
pietvakarinėje miesto dalyje. 
Matyt galima subatoje po pietų 
arba nedėlioję visą dieną.

3906 W. 62 Str.

sollis pasakė: 
garsiai, 
verksmui 
sis musų 
bebalsių 
šių lupų 
džio.”

Eini i 
žiūrėti monumentų užrašams. • 
Užiašai liudija, kad ilsis čionai, 
jaunų, senų, bei pusamžių. Tarp; 
išskatytų mirusiųjų vardų už-' 
ėjau B. Vargšo-Lausevičiaus 
paminklą. Pusėtinai dailus, 
reikšmingas monumentas, vaiz- ■ . -
duojantis nulupusiu medžiu nių dienoje, 
žmogaus gyvybės nustojimą 
Ant nulužusio medžio kabo in-jpinių

kad žino- daug žmonių.
i nustojo Kapinėse laike apvaikščioji- 

galą kelio- mo kalbėjo Dr. Montvidas ir 
jo užrašyta: I Andriulis, taipjau dainavo Kan

klių ir Pirmyn Mišrus chorai.
Laucevičiaus Paskui netolimam darže bu- 
atėjo galvon vo didelis piknikas, kuriame ir-

taip gavęs įvairių įspu- 
iš papuošimo dienos, tran
su savo draugu jau vaka- 
Chicagos link.

—P. Miknaitis.

Tautinio Kapiniy Ap 
vaikščiojimas

Pereita penktadienį, atminti- 
, buvo didelis ap- 

vaikščiojimas ant Tautinių Ka- 
k tiriame dalyvavo labai

karas, kas liudija, 
gaus gyvenimo laivas 
plaukęs ir atsiekė 
nes. Žemiau ant 
“Nuo draugų.”

Apžiurėjus 
monumentą 
surasti dėdės šerno, to lietuvių j gi labai daug žmonių dalyvavo.

B. 
man

švietėjo, atilsio vietą. Paėjęs 
galiuką ir šen-ten pasidairęs 
pastebėjau, kad netoli prie ta
ko pradėjo spiestis būrelis 
žmonių. Prieinu artyn, ziuriu. 
dailus, žvilgančio, juoda apa
čia akmenio monumentas. L ž- 
rašas liudija, kad monumentas, 
mirusio Dr. Bagociaus. Einu į 
kitą pusę monumento — žiū
riu, du pagrečiui kapai. Iš jų 
vienas labiau apaugęs žolynais. 
Ant vėlesnio kapo patemijau ..... , .v .v ; kurie kartais padaro issvk ro-maža popieriuką su užrašu. | 1 :

. . - i “č-ia dos negalimus dalykus. Jie, ka-Preinu artyn ir įskaitau: Čia. &\ da veikia — nw>ka veikti; kadailsis a. a. Juozas Adomaitis- ’. . snaudžia — moka snausti. Šiašernas, gerbiamas lietuvių ra- .. _v_’ . _ , . v Ino*)“ tiesa jie dar karta pabrėžė va-šė as. Mirė birželio men. 1922. . - T> •J v. j v x.,Ln.L-c' kar, Aštunto Rajono narių su-Ant mažiutes medžio sakeles . ’ •’
' u . v sinnkime, laikytame Ravmond’smulkutis popieros trasas, vos I 
galimas išskaityt, liudija, kad t J .• 
ten ilsis lietuvių gerbiamas ra- 
šėjas 
įvertiname 
darbus, kad nei paminklėlio ne- 
beįstengiam pabudavot. C 
liūdna minčia ištariau savo šir
dy: ilsėkis ramiai dėdė Šernas. Komitetą
Užmigo amžinai tazo didelė v . , ’
siela, bet tavo dideli darbai h j 
tavo knygos, iš kurių lapų lie-, 
tuvių liaudis sėmė ir semia ap-, 
svietą niekuomet nemirn -Su 
tąja mintim apleidau kapiny
ną. apleidau ramiųjų kaimynų

L. S. S. VIII Rajono nariai 
susitarė pajudinti žeme

Tariasi šaukti Sąjungos Suva- 
į žiavimą ar konferenciją. Jau 

išrinko delegatus. Susirūpinę 
leidimu savo organo.

Socialistai yra tokio žmones,

| Į susirinkimą ritėjo neperdau- 
i giaušia narių, ale kurie atėjo,—Ak, manau sau, kiek mes * . J ’.. itai su tikru pasiryžimu pradėtididelius žmogaus' K J i
----- t darbą.

. . . C11! Iškarto atrodė, kad draugai
ne snausti susirinko, o darbą 
atlikti. Pirmiausia išbarė Pildo- 

kad tas, buk 
organizavime 

miegąs 
kitokių

gančių

ipermažai darąs 
Sąjungos, kad perdaug 
—neveikiąs ir daug 
griekų jam primesta; o vėliaus 

i pradėta daryti tarimai.
i Iš svarbiausių nutarimų yra 

. - šie: šaukt LSS. suvažiavimą, aramžinu miegu mie- • kQnferenciją> kartusu
, įįeĮ 'SLA. Seimu ir išrinkta komisi- 

PaS ! ja suradimui ir apdirbimui bū
dų, kaip butų galima leisti 

;LSS. nepriklausomą organą.
Į Pirmamei klausime turės ga- 

„. lutinai, greitulaiku nusprensti
i Sąjungos Pildantysis Komitet 
|tas ir pranešti kuo
poms ar tai bus suvažiavimas 
su pilna galia spręsti Sąjungos 
reikaluose, ar tik konferencija 
su apribota galia. Pirdomasis 
Komitetas tątai žadėjo greit nu
spręsti. Bet, žinant, kad tas 
vienaip ar kitaip bus įvykintas, 
nariai išrinko du delegatus: dd.

Išėjus iš kapinyno 
dau skersai kelio pažiūrėt ką 
medžių tankumynuos musų 
gyvieji draugai beveikia. A t- j 
ėjus tik nuo kapų, nuo tos ty
la viešpataujančios vietos, č— 
regis tuoj pastebi pas žmones 
nepaprastą gyvingumą. Čia ro
dos ir žaliuojanti medžių lapai 
smarkiaus mirga, ir laukiniai 
žolynai išduoda iš savo žiedų 
aiškesnį tvaskejimą. Bet atei
na momentas, kuomet ir gyvy
be ir mirtis susipina į vieną 
slaptingą sukurį... ___________

Einu su draugu toliaus ap- p' Grigaitį ir Paul Milerį, 
žiūrėti ką tarp -žolių siubuojan 
čių medžių ištiesų žmonės vei 
kia. Pasišvaisčius 
sės 
go, kiti kalbas, treti su my 
mais vaikučiais 
sviedinius gaudo.
akys užmato, pilna mašinų, organą, sako, kad dabartinis or- 
pilna žmonių, ir visi ką-nors ganas paskęsta “Naujienose“ ir 
veikia. Daugumas užkandžius j0 pagelba nesą jokios galimy-

Organo klausimu buvo*labai 
daug kalbėta: Vieni mano, kad 

į visas pu- t(>kio organo> kokį turime da- 
patčmijau, kad vieni vai- t y LSS. žinias, prie 

di-1 “Naujienų”, pilnai pakanka mu- 
po žalią zolę)gy organizacijai, kiti protauja 

Ir taip kaip kitaip. Kalbantieji už atskirą 
mašinų, organą, sako, kad dabartinis or-

L. S. J. Lygos Stygy 
Orkestrą .

IEŠKAU partnerio, neženoto, 
su biskį pinigų prie labai gerai 
pelno atnešančio biznio.

Atsišaukite:
4602 So. Wood Str.

REIKIA salesmanagerio ir sales- 
manų pardavinėti lengvai parduo
damus lotus Hedgewich, netoli 
Fordo automobilių dirbtuvės. Pro
ga net nakties laike padaryti pini
gų. Duodamas automobilius; klaus
kite.

Mr. B. Jarzem-bski, Pater & Co.,
22 W. Mohroe St., Room 1103

NAMAI-ŽEME

BŪTINAI

Trečiadieny, gegužės 28 d., 
Raymond Chapely įvyko pirma 
ir labai sėkminga Lietuvių Soci
alistinės Jaunuomenės Lygos 
Stygų Orkestro 
vadovyste vieno

jaus, Shattz. Lygos

į jokias 
tiktai mu- 
išsilavinus

laikanties

repeticija, po 
iš geriausių 

styginių instrumentų mokyto- 
orkestro, 

kaip ir mokytojaus, svarbiausiu
tikslu yra laikui bėgant išvys
tyti šį orkestrą į vieną iš. pavyz
dingiausių lietuvių styginių or
kestrų, kokio Amerikos lietu
viai dar nėra turėję iki šiol, ir 
kuriuomi galėtų chicagiečiai lie
tuviai pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti svetimtaučių akyse.

Politikos žvilgsniu šis orkes
tras yra nusistatęs savo veiki
me griežtai nesikišti 
partijas, bet lavintis 
zikoj ir dailėj, ir 
visiems patarnauti.

Stipriai orkestrai
tokio bepartyviškumio, bus pro
gos kiekvienam muziką mylin
čiam įeiti į orkestrą ir dailėj 
lavintis.

Sekančią repeticiją nutarta 
laikyti penktadieny, birželio 6 
d., Raymond Chapel svetainėje, 
816 W. 31 Str. Repeticija bus 
pradėta punktuališkai <8 vak 
vak. Norintieji lavintis muzikoj 
yra nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti ir prisidėti prie orkest
ro pačioj pradžioje, kad tuomi 
kartu butu galima pradėti la
vinimąsi. Orkestras žada susidė
ti iš mandolinų, mandolų, smui
kų, klarnetų, fleitų, piano, čelo, 
ir baso. - —J.J. A. —

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali pridraAytd 
.iie Naujienų Spulkos, ir prisiraivk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
innigo, kad nusioirkus sau namelį

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

Roseland.
kų Namo Bendrovės mėnesinis šė- 
rininkų susirinkimas įvyks birže
lio 2 d., 7:30 vai. vakare, K. Stru- 
milo svet., 158 E. 107 gat., kampas 
Indiana avė. Visi šerininkai ir šė- 
rininkčs malonėkite atsilankyti pa
skirtu taiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstyti.

J. Tamašauskas, sekr.

Lietuvių Darbiniu

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės mėnesinis direktorių ir atsto 
vų susirinkimas atsibus pirmadieny, 
birželio 2 d., kaip 7:30 vai. vakare, 
Keistučio Spulkos name, 840 W. 3fe 
gatvė. *

Esat kviečiami direktoriai ir atsto
vai neatbūtinai atsilankyti, nes bus 
svarbiu svarstymų kas link Auditori
jos. Darbas auditorijos eina visu 
smarkumu. t

— A. Jankauskas, sekretorius.

Lietuvos Scenos Mylėtojų Ratelio 
susirinkimas jvyks antradienį, birže
lio 3 d., 7:30 vai. vak., K. Strumilos 
svetainėje

Yra svarbių reikalų Visi ratelie- 
čiai būtinai kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

RASTA-PAMESTA
PAMESTAS 

kalnierius “Fur 
Kapinių, 
žinti savininkei, 
$10.00.

moteriškas kailinis 
ant šv. Kazimiero 

Kas rado meldžiu sugrą- 
duosiu atlyginimo

J. SHENAITIS
1685 SO. Canal St. 

Tel. Canal 6019

—REIKIA BEKERIŲ—
PIRMARANKIŲ, 

antrarankių, ir 
trečiarankių.
Taipgi keksų bekerių.
Atsišaukite nuo 4 iki 6 valan

dų vakare.
4224 West Roosevelt Rd

ĮVAIRUS skelbimai
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — nialiavoti, 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:
BKIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yąrds 7282.
STOGDENGYSTfi

stogų prakiurimas užstaisomas 
ii* gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trckri patarnavimas Chicagoj ir apie- 
iinklj. įstaiga ,34 metų senumo. Di- 
diii usia ir geriausia stogų dengimo 
^,(.iga Chicagoj'.'' Tik patyrę unijos 
dt rbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Hoofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndalė 0114.

REIKALINGA siuvama ma
šina. Pirksiu vartotą Singer ar 
šitokią, bile gerai siutų. Prane
škite laišku:: : :

Ona Matukaitienė.
2909 So. Lowe Avenue.

Aš PERKĖLIAU, savo barbernę į 
naują vietą, pirma buvo 4600 So. 
Vlarshfield Avė., o dabar 4629 So. 
’aulina St. Prašau visus mano kos- 
umerius ir pažystamus atsilankyti, 

o aš stengsiuos kuogeriausiai užga
nėdinti.

' J. SKRODENIS, ’ 
4629 So. Paulina St.

ISRENDAVOJIMUI
PUIKI ir naudinga vieta ant 

“ofiso” dėl Daktaro, Advokato 
arba kitokios rūšies. Kiro na
me, 2 lubos, 3335 So. Halsted 
St. Tel. Yard 6894.

RENDON krautuve, tinkama dėl 
ničernčs, rakandų krautuvės, mo- 
erų rūbų ir skrybėlių, čeverykų 
crautuvės ir tt. Taipgi parduosiu 
ir namą, randasi geroje vietoje. 
2621 W. 51 St. Tel. Prospect 6567

4 RUIMAI dėl rendos, namas vi
sai naujas. Visi gražus įtaisymai, 

’aipgi elektra, maudynės ir kiti pa- 
oguniai. Taipgi turime vieną gra

žų ruimą dėl rendos vienam arba 
2 vaikinam, jei reikalas kreipkitės 
abiem reikalais čia pažymėtu ant
rašu. W. Kunickas
827 W. 34 Place, Ist floor (rear)

ATSIDUODA štoras dėl kriau- 
čiaus arba shoc store, kaip norėsite 
greiaus ir taipgi yra barberiaus 
lai, parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite
O. MILOŠEVIČIENĖ 

6813 So. Western Avė.

stik-

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAM reikalingas geras ruimas 

dėl vieno arba dviejy vaikinų, be 
valgio. Malonėkite tuoj atsišaukti. 
Kuriam reikalinga galės nauduotis 
ir garadžiu dėl karo.

6942 So. Rockwell St.

PARENDAVOJIMUI kamba- 
rys dėl vieno ar dviejų vyrų, 
šviesus, ant lubų iš fronto. At
sišaukite vakare ar nedėlioj.

2901 So. Emerald Avė.

AUTOMOBILIAI

ŽEMĖ BRANGUS TURTAS!!
TURĖK ANT ATMINTIES

Mes perkam, parduodam ir mai 
nom namus, farmas, taipgi viso 
kius biznius. Kreipkitės:

C. P. SUROMSKIS & CO.
Reni Estate

3352 So. Halsted St., Chicago.
Phone: Boulevard 9641

dir-

5-6 ruimų mūrinis namas, 
maudynės, elektra, kaina $7,000 
įmokėti tik $2,000.

1902 West 63 Str.
Tel. Prospect 9315

PARDAVIMUI Jordan karas, 1921 
metų modelis, karas perdibtas 2 sa
vaitės tam atgal, California viršus, 
5 nauji tajerai, turi būti parduotas 
į trumpą laiką, kaina $425.

L. K. W.
2037-41 W. 22 St.

Tel. Canal 2469

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI delikatesen ir 

grosernė, su dideliais gyveni
mui kambariais iš užpakalio, pi
gi renda, turi būti parduota tuo- 
jaus. Bargenas. 5129 S. Halsted 
St., Tel. YaWs 6969.

-i------------------------------

PAPRASTAS Pianas, keisai 
ir balsai labai gerame padėjime. 
Parduosiu už storage užlaikymą, 
$33.50. Sullivan & Falvey Ware- 
house, 3324 N. Marshficld Avė.

PARSIDUODA cigarų ir deli- 
catessen krautuvė, geroj vietoj, 
ilgas lysas, keturi kanib. gyve
nimui, įsteigta 18 metų. Prieža
stis — turiu kitą biznį.

1848 W. 63 St.

CIGARŲ, cigaretų, tabako, saldai
nių, rašymui popieros, mokyklos reik
menų, sportiškų reikmenų, soda faun- 
tain krautuvė. Sena įstaiga. Gali- 
ma uždirbti daug pinigų, West Sidėje. 
Augštos rųšies rakandai, daug^ stako. 
Pardavimui labai pigiai, kad užbaigus 
naminius reikalus. , .
355 So. Cicero Avė., tarpe Jackson 

Blvd. ir Van Buren St.

Tamistai miegant pinigai 
ba. Netoli Fordo dirbtuvės Chi- 
cagoj $260 įmokėti ir po $13 
kas mėnesį per 5 metus. Taip 
mažyte dalis pinigų tamstą 
pastato ant kelio neprigulmy- 
bės. Kame Tamista gali su savo 
rankomis greitai pasisemti daug 
blizgančių auksinių dolerių. Jei
gu tik nori, kad jūsų šeimyna 
butų linksma ir galėtų naudotis 
gamtos gražybėmis ir kitais gy
venimo patogumais. Dabar jau 
kvietkai pradeda žydėti, gamtos 
gražybės traukia jus į parkus, 
čia iš vienos pusės Garden par
kas, iš antros West Pullman 
parkas. Kurie pilni visokių gra
žybių ir žaislų, čia pat Illinois 
Central gelžkelis 119 karų lini
jos Michigan karų linija. Tyras 
oras. Vieta labai linksma ir gra
ži. Geros mokyklos ir bažnyčios. 
Padaryti savo gyvenimą tokiu 
gražiu ir linksmu yra labai len
gva. žmogus kuris yra nors šiek 
tiek pasiturintis, galėtų užsitik
rinti sau puikiausi pastovų tur
tą kokį tik jis gali turėti. Todėl 
pasiskubinkite, kad vėliaus ne
reiktų bedavoti. Daugumas šian 
dien labai gailisi praleidę geras 
progas.

Atsišaukite tuojaus.
ADAM MARKŪNAS, 

Generalis manageris, 
First National

68 W. Monroe 
Chicago, 

Tel. Randolph

SAVININKAS turi parduoti 2 fla
tų namą ant plataus loto, 5—5 
kambariai, karštu vandeniu Šildo
mas, moderniškas. Yra visi įrengi
mai ir apmokėti, kaina .$12,000, pi
nigais $5,000, arba išmokėjimais 
pagal pirkėjo norą. Pamatykit šį 
bargeną šiandien.

EUGENE WESTERBERG 
5120 Lavvrence Avė.

NAMAS t
Ant pardavimo mūrinis namas ant 
3 pagyvenimų ir štoras taipogi 3 tuš
ti lotai ir garadžius. Viskas krū
voje.

Kreipkitės:
11754 Sangomon St.

Chicago.

MOKYKLOS

800 Bank BĮ Ig 
Street ......
III. 
7400

z
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, 111.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai išmokite barberystės, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas, pa
sako kaip uždirbti laike mokinimosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Rarber Coliege, 105 S. Wells St., 
Chicago. ♦

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
mašinos, visos mašinos gerame stovy
je ir pilnai tainkamos tam* reikalui. 
Taipgi sykiu parsiduoda ir elektrų 
motoras pusę arklio spėkos. Parsi
duoda už gana pigią kainą. Kreipki
tės šituo antrašu: 4629 So. Paulina 
St. (Ist flat rcar).

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyvento] kolonijoj. Biznis išdirb
tas per daug metų. Parduosiu labai 
pigiai, nes šią savaitę turiu apleisti 
tą vietą.

3500 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 6481

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos visko galima laikyt, visi bu- 
čemes įrankiai. Kas nori gali pama
tyt. Parduosiu labai pigiai. Priežas
tį patirsite ant vietos.

ANTANAS MARTINKUS 
4601 So. Hermitage Avė.

NETIKĖTAS BARGENAS. Par
siduoda bučemė ir grosernė, su namu 
ar be namo Brighton Park apielinkė- 
je. Parduosiu labai pigiai, arba mai
nysiu ant loto ar automobilio Prie
žastis nesutikimas partnerių. Agen
tų prašau neatsišaukti.

4104 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, prie biznio gatvės, geras cash 
biznis. Yra trejos svarstykles — dve
jos naujos, ledo mašina ir mėsos ka- 
potuvas. Pigiai greitam pirkėjui.

5358 So. Robey St.

PARSIDUODA 2 flatų ir boi- 
zmentas, elektra, gasas, varos 
ir taip toliau.

Atsišaukite:
728 W. 17 Str.

ATVAŽIUOKITE nedėlioj ir pa
matykite tuos lotus, 55 ir Homan 
Avė. Jus padvigubinsit savo pinigus 
į 1 metus. $690, pinigais $150, ki us 
po $10 i mėn. Suros ir šalygatviai 
dykai.

JOHN L. SCHERIDAN 
140 N. Dearborn St.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 2-5 ir 4-4 kamba
rių flatai, gasas, elektra ir toi- 
letai, randasi 714 W. 21 PI. Del 
informacijų kreipkitės.

1733 So. Halsted Str.

BARGENAI.
2 flatų medinis, 5-5 ruimai, 

maudynės, elektra, mūrinis pa
matas, kaina $4,500, įmokėti t’k 
$2,000, savininkas.

1902 West 63 Str.
Tel. Prospect 9315

PARSIDUODA dviejų augštų mu
ro namas, kieto medžio trimingai, 
elektros šviesa, apie 15 metų senu
mo, dviejų karų garadžius. Kaina 
$7,500.

Kreipkitės ,
2414 W. 34 St.

PARSIDUODA kampinis namas • u 
bizniu, bučemė, grosernė ir lunch 
rumis, 2 ruimai dėl gyvenimo, lot.is 

va- { 50 pėdų per 125 garadžius ant 2 ka- 
prie | rų, kaina su visais bizniais $15,000, 

Aš mainysiu ant 
■ mažos grosernės, aš nemoku buče- 
riaus darbo. Pocevičius, 2325 West 
69 Street*

PARDAVIMUI grosernė .su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, 
na, elektra ir gasas. randsi 
1627 Newberry Avė. Pardavimo prie- ■ mortgečius $8000. 
žastis — liga. —--------

Šaukite telefonu
Canal 3781

KAIP išmokti važiuoti su au
tomobiliu, $15 Mokiname prak
tiško karų taisymo, šoferio lais- 
nis garantuojamas.

3460 Ogden Avenue.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

■OC

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooa

Mokina Lietuvių ir Angl^ kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsiaa mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampai 83-čios gat., 2-roa labui)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 Wi Madison St.

■




