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Tarybos su antracito kasyklų sa
vininkais paįro

Pakels anglių kainą

Geležinkelių kompanijos nesitaiko

Tarybos su antracito kasy
klų savininkais paįro.

Tarybas suardė savininkų rei- 
x kalavimas arbitracijos.

PHLLADELPHIA, Pa., rugp. 
23. — Tarybos tarp angliaka
sių ir antracito kasyklų savi
ninkų paįro ir negalima nu
manyti, kaxla jos vėl atsinau
jins. Angliakasių prezidentas 
Lewis sako, kad tarybas su
ardė kasyklų savininkų reika
lavimas arbitracijos ir atsisa
kymas svarstyti kokius nors 
kitus klausimus, kas parodo, 
kad kasyklų savininkai dar 
nenori taikintis.

Kaip ir galima tikėtis, kasy
klų savininkai kaltina unijų. 
Jie, girdi, viską darę, kad susi
taikius, jie siūlę arbitraciją, 
su taikinio tarybą, įvairias ko
misijas, kurias skirtų prezi
dentas Hardingas, bet anglia
kasiai nejui norėję pasitikėti 
Hardingu ir priimti tokių tary
bą, kokia buvo paskirta dėl 
geležinkeliečių ir kuri visų 
laiką tarnavo tik ge Ūkelių 
kompanijoms, tai tarybos ir 
nutruko.

Viltis greito susitaikimo jau 
visai išnyki ir nesitikima, kad 
antracito (kietųjų anglių) ka
syklos veikiai atsidarys, nes 
to nebus kol kasyklų savinin
kai nenusileis unijai ir neipri- 
ims jos siūlomų būdų paskes- 
niems susi taikiniams ir riši
mams kįlančių ginčų.

Pakels anglių kainą.
Illnois anglįs bus pakelti po 

$2 ant tono.

CHICAGO. — Nors Illinois 
angliakasiai sugrįžo į darbą 
senąja alga, bet anglių kaina 
šią žiemą bus pakelta apie $2 
ant tono. Vartotojai už Illinois 
anglis mokėsiu po $10 ir $10.- 
50 už toną, vieton pereitais 
metais mokėtų $8.50. Prie ka
syklų anglįs veikiausia bus par 
duodami po $4.50 už tona. Ka
syklų saivn inkai teisinasi tuo, 
kad tokią kainų už anglis leista 
imti toms kasykloms, kurių 
angliakasiai nestreikavo, nors 
jos moka angliakasiams daug 
žemesnę algų, negu Illinois 
valstijoje — organizuotose ka
syklose.

Bet tai labai menkas pasi
teisinimas. Jeigu kasyklos ga
lėjo pardavinėti anglis pigesne 
kaina pernai, tai jos gali par

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaio:

šiandie — giedra; nėra di
delės permainos tempe ratu ro
ję.

Saulė teka 6:06 v., leidžiasi 
7:39 v. Mėnuo leidžiasi 8:07 v. 
vakare.

davinėti tąja kaina ir šiemet, 
nes angliakasiai negaus nė vie
nu ccijtu didesnės algos. Tik
roji kainos pakėlimo priežas
tis yra tame, kad kasyklų savi
ninkai ir įvairus anglių per- 
kuipčiai nori atsiimti pelnų už 
tų laikų, kada angliakasiai strei 
kavo ir jie negavo pelnų. O 
kas užmokės angliakasiams už 
jų aplaikytus laike stoiko 
nuostolius?

Valdžia sakosi negalinti su
valdyti tų pelnagaudų ir nega
linti kontroliuoti anglių kai
ną, Let galinti vien tik mal
dauti, kad plėšrieji kasyklų 
savininkai ne taip labai plėštų 
žmones.

Tarybos su geležinkeliu 
kompanijomis paįro.

Kompanijos nenori pripažinti 
st;į?ikieriams senumo pirme

nybės teisiu.

NEW YORK, rugp. 23.
Tarybos tarp streikuojančių 
ir geležinkelių kompanijų pa
įro ir liko pert rauktos. Tr li
kimas įvyko delei geležinkelių 
atsisakymo pripažinti grįž
tantiems į darbų streikieriams 
senumo pirmenybės teises. 
Geležinkeliai yra griežtai nusi
statę prieš tų teisių streikie
riams pripažinimų ir delei to 
jau kelis kartus tarybos buvo 
nutrukę, o be tų teisių atgavi
mo streikiėriai nė nemano 
apie grįžimą į darbų.

Daugelis geležinkelių dabar 
gailisi, kad pirmiau nesusitai
kė su streikieriais ir paklausė 
užsispirėlių, nes dabar, iktada 
plieno triūsias pakėlė algų dar
bininkams, geležis turės pa
brangti ir geležinkeliai delei to 
aplaikys nuostolių, kurių ne
būtų buvę, jei jie laiku butų 
susitaikę su darbininkais.

Dabar geležinkeliai tariasi 
tarp ..savęs ir gal vėl bandys 
atnaujinti tarybas. Geležinke
liečių gi vadovai pasilieka 
New York e, kad atnaujinus ta
rybas, jei to panorės geležin
kelių kompanijos.

Apkaltino švietimo tarybos 
narius.

CHICAGO. — Vakar grand 
jury išnešė apkaltinimų prieš 
švietimo tarybos buvusį prezi
dentą Edwin S. Davis, vice
prezidentų A. H. Scvering- 
haus, tarybos biznio vedėjų 
Forsberg ir Fitzgerald Boiler 
Works viršininką Thonras Fit
zgerald. Jie kaltinami yra su
okalbyje apgaubi švietimo ta
rybų. Tie buvusieji tarybos 
nariai nupirko iš* Fitzgerald 
kompamiljos boilerius mokyk
loms už $400,000, kuomet tuos 
pačius boilerius galima buvo 
gauti tiesioginiai iš valdžios už 
$116,000. Vieton to viena 
kompanija nupirko tuos boi
lerius ir paskui pardavė Fitz
gerald kompanijai po $5,000 
už vieną boilerį, o Fitzgerald 
kompanija paskaitė mokyklų 
tarybai po $9,500.

Tariasi su angliakasiais.
KANTAS CITY, Mo., rugp. 

23. — čia prasidėjo tarybos 
tarp pietvakarinių valstijų ka
syklų savininkų ir angliakasių 
apie užbaigimų streiko ir at
naujinimą darbo kasyklose 
Kansas, Missouri, Arkansas ir 
Oklaboma valstijose. Tose ka
syklose iškasama 15,000,000 
tonų auglių į metus. Tikima
si, kad veikiai bus susitaikin
ta ir kasyklos jau rengiasi 
prie atsidarymo.

'Sugrįžo j darbą.
TERRE HAUTE, Tnd., rugp. 

23. Darbas atsinaujino veik 
visose Indiana kasyklose. Ma
noma, kad iš 25,000 organizuo 
tų angliakasių jau apie 12,000 
sugrįžo į darbų. Kiti yra iš
važa nėję ir truks kelios dienos 
laiko iki visi sugrįš į darbą.

Rengiasi pakelti algą.
WASHINGTON, rugp. 23.— 

Paskelbta k,ad neorganizuoto
sios West Virginijos kasyklos 
rengiasi žymiai pakelti ang
liakasių algų. Kitos jau pasi
rašę sutartį ir pakėlę algų iki 
$7.18 į dienų. Turbūt nujaučia, 
kad organizuotoms kasykloms 
pradėjus smarkiai dirbti, neor
ganizuotosios negaus angliaka
sių, jei mokės žemais algas.

Ponnsylvani jos neorganizuo- 
toisios kasyklos irgi siūlo pakė
limą algos, bet angliakasiai 
ten negrįžta1 iki jos nepripa
žins u sijos. * .

Kelia algą plieno darbinin
kams.

BETHLEHEM, Pa., rugp. 
23. — Bctldehem Steel Co., 
didžiausia po plieno t luisto 
geležies liejklų kompanija, pa
skelbė, kad ir ji nuo rūgs. 1 
d. pakels algą paprastiems dar
biu inkams 20 nuoš., o ir ki
tiems tinkamą nuošimtį.

Sakoma, kad liejiklas kelti 
algų verčia didelė stoka darbi
ninkų, nes niekas nenori dirb
ti sunkų darbų už tų menkutę 
algų, kokia yra mokama darbi
ninkams. Darbas liejiklose yra 
labai sunkus, o dirbti reikia 12 
ir 13 vai. į dienų. Mokama gi 
paprastiems darbininkams tik 
30c. į valandų.

Kelia algas ir kitos liejiklos.

YOUNGST()\VN, Obio, rug
pjūčio 23. — Dvi liejiklos, 
kurioje dirba i 0,000 žmonių, 
šiandie paskelbė algų pakėli
mų 20 nuoš. Viena didelė lie- 
jikla jau vakar paskelbė pakė
limą. Tikrinusi, kad ir visos 
kitos nepriklausomosios gele
žies kompanijos ]>akels algą. 
Tokiose liejiklose čia dirba 
75,000 darbininkų.

Rusai prašo anglus pagelbėti 
amerikiečiams.

MASKVA, rugį). 23. —. Tre
čiojo internacionalo pildomasis 
komitetas išspausdino Izvesti- 
ja atsišaukimų, į Anglijos dar
bininkus, ypač transporto, do
kų darbininkus ir angliaka- 
sdus, pagelbėti streikuojon- 
tieins Amerikos angliakasiams, 
nok raiti na nt anlglių siuntimui j 
Jimgt. Valstijas.

Susidūrė aeroplanai 4 užmušti.
PIZA, Italijoj, rugp. 23. — 

Du kariniai aeroplanai susidū
rė 1,000 pėdų augštumoj ore. 
4 žmonės liko užmušti.

Nusižudė liet, dailininkas 
Vladas Undaras.

Nusišovė Dailės Institute,

CHICAGO. — Vakar vaka- 
ricp Dailės Institute, lies skul
ptūra “Sparnuotoji Pergalė” 
nusišovė jaunas lietuvis daili
ninkas (skulptorius') Vladas 
Undaras. Jis paleido sau į gal
vų vienų šūvį ir sukrito negy
vas po ta skulptūra, kurių, sa
koma, jis labui mėgęs ir tan
kiai pas ja atsilankydavęs. Re- 
volveryj tik vienų kulkų ir ra
sta.

Pas nusižudžiusįjį rasta du 
laiškai; vienas policijai, kuria
me prašoma jo lavoną sude
ginti, o antras rašytas lietuvi
škai, kurio policija dar neįsten
gė įskaityti. Laiške policijai 
jis nusiskundžia, kad niekas 
nenorėjo pirkti jo skulptūrų, 
kas ir privedė jį prie saužudy- 
slės... Jo lavonas yra nuvež
tas Western Casket Co. lavoni
nėm, 177 N. Michiigan Avė. Gy
veno gi jis prie 4053 S. M ap
ie wcoi(l Avė.

Velionis Undaras atvyko į 
Jungt. Valstijas jau po karo. 
Laike karo jis buvo helaiyių 
stovykloje Vokietijoje, kur 
jam teko didelio vargo kęsti, 
kas suardė jo nervus. Jis bu
vo savamokslis skulptorius. 
Gabumų jis turėjo didelių, bet 
dailės 'mokyklą teko jam lan
kyti tik ikeletą menesių, taip 
kad nieko nespėjo išmokti. 
Tuo gi taiųni kįlo pasaulinis 
karas, jis imkliuvo belaisvių 
stovyklon, kur vargo iki karo 
pabaigos. Atvykus Chicagon 
irgi didelio vargo jam teko 
kęsti, nes tinkamo darbo nie*- 
kur negalėjo rasti, o savo pa
mėgtosios skulptūros nenorėjo 
apleisti. Bandė verstis dirbda
mas kryžius ir lipindamas mu
sų darbuotojų stovylėles-bius- 
tus, bet dėl stokos mokslo ir 
I»aji'eikalaiVLino tokiam darbui, 
jis tuo nieko negalėjo užsipel
nyti ir todėl kentė tik nuola
tinį vargą. Mokintis gi toliau 
skulptūros, matyt, neišteko 
energijos, nes bandė stoti Dai
lės Institutai), bet paskui visgi 
nestojo. Tas daugelio metų 
kentėtas didelis vargas — be
laisvėj ir Amerikoj, matyt, 
atėmė energiją, norą įgyventi 
ir privedė prie saužudystės.

Ar jis turėjo giminių Ameri
koje, nežinoma.

Vakar dieną velionis dar 
buvo atėjęs į “Naujienų“ raš
tinę su visais atsisveikinti, nes 
sakėsi važiuojąs Californijon, 
kur gavęs darbą. Jis buvo link
smas ir niekas negalėjo is ma
nyti, kad jis rengiasi nusižudy
ti.

Sukilimas Peru respublikoj

SANTJAGO, rugp. 23. —
Gautomis žiniomis, Cuzco 
mieste, Peru, prasidėjo suki
limas. 27 kareiviai ir 1 oficie- 
rius liko užmušti ir keli sužei
sti mii'šyj su sukilėliais.

PINIGŲ KUOSAS
Vakar, rugpiučio 23 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.48
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100' frankų ............. $7.47
Danijos 100 frankų ................ $21.60
Finų 100 markių ................... $2.15
Frnacijos 100 frankų ...........  $7.88
Italijos 100 lirų ........................... $4.54
Lietuvos 100 auksinų ................ 8c 
Trenku 100 markių ............... 114 c
Norvegijos 100 kronų .............$17.36
Olandų 100 guldėnų ...........  $88.90
švedų 100 guldenų ...............  $26.6°
šveicarų 100 markių ........... $19.07
Vokietijos 100 markių ............... 8c

Užmuštas Airijos valdžios 
galva. ■

Michael Collins užmuštas
sukilusių respublikonų.

E. KAUNAS. — Lydos aps-
CORJK, rugp. 23. — Airijos krityje pasirodė gudų sukilė-

Laisvos Valstybės valdžios lių būriai.
galva ir vyriausias komanduo-j Gyventojų tarpe skleidžiami 
lojus Savyvaldybės armijos,, atsišaukimai raginą gudus gin- 
Micliael Collins, liko užmuštas kluoton kovon už savo nepri- 
sukihisių respublikionų, kurie klaiisomybę.
iš pasalų užklupo (’ollinso par-j Valdžia labai nerimauja dėl 
Ii ją, kada jis važiavo apžiu- tų į vykių, kovai su besiplečia- 
rėti su respublikonais karinu- učių bruzdėjimu; mobilizuota 
jaučių savyvaldybės kareivių visa policija ir karines pajė- 
pozicijas. Po smarkaus mūšio gos.
respublikonai tapo atmušti Kai kuriose Vitebsko* guber- 
ir aplaikė didelių nuostolių, nes apskrityse įkilęs judėjimas 
bet savyvaldybininkaii neteko prieš vietinę administraciją.

Polocko apskrities Andricjc-vieno iš žymiausių savo valdo
vų. Mirdamas Collins prašė 
atleisti respublikonams ir ne
keršyti jiems už jo užmušimą.

Del užmušimo šaukiamas 
yra (greitas Dail Eireann (sei- 
no) susirinkimas. Collins bus 
palaidotas su dideliaiisiounis 
iškilmėmis. Generalinis štabas 
išleido atsišaukimą į kariuo
menę nedaryti dėl Collinso už
mušimo atgiežos prieš respub- 
liikonus. Bet jo šalininkai šau
kia dabar visus griežton kovon 
su respublikonais, kad juos 
be pasigailėjimo kuogreičiau- 
sia sumušus.

Airija netenka jau antro sa
vo žymiausių vadovų. Keletą 
dienų atgal pasimirė Artbur 
Griffiitb, sinn feinerių organi-j 
zacijos įsteigėjas ir žymiausias 
asmuo savyvaldybės valdžioje.

Collins buvo jaunas, vos 31 
m. amžiaus, bet jau pasižymė
jęs karvedis, nes jis komanda
vo kareiviais ir jų kovoje su 
anglais. • , . Į

Šiaurinė ir Pietinė Ghinija 
susitaikė.

Karas tarp tų Chinijos dalių 
yra užsibaigęs, sako Dr. Sun.

SHANGHAI, rugp. 23. —' 
Pietinės Chinijos prezidentas 
Dr. Sun Yat Šen šiandie pas
kelbė, kad taip šiaurinės ir 
pietinės Chinijos įvyko taika 
ir kad! karas yra užsibaigęs.

Respublikonų kabinetas pa
skelbė, kad prezidentas Li
Yuan-Hung sutinka rezignuoti 
ir užleisti savo vietą Dr. Sun 
Yat Šen, jei parlamentas , su 
tuo sutiks. K

Dabar yra vedamos tarybos 
su kitais Chinijos karvedžiais 
ir jeigu bus susitaikinta ir su 
jais, tai Dr. Sun vyksiąs Pe- 
kinan. Betgi važiuoti Pekinan 
jis nesutinka iki yra nesutiki
mų su kitais kariniais guber
natoriais.

Tarsis su Japonija.
PEKINAS, rugį). 23. — Ru

sijos atstovas Joffe priėmė Ja
ponijos pasiūlymą, 'kad Rusi- 
jas-Japonijos tarybos butų lai
komos Čang čun, Manžurijoj. 
Jis išvažiuolsiąs į konferenciją 
sekiaimą savaitę. Jis sako, kad 
Vladivostokas bus padarytas 
laisvu uostu ir nebus kliudo
ma Amerikos koncesijoms 
Mongolijoje, bet Rusijos karei
viai nebus iš ten ištraukti.

Našlė į vieną dieną.
ST. PAUL, Minu., rugį). 23. 

— Meilutė, pati, ir našlė į 
vieną dieną. Tai atsitiko su 
Elze Ehler Lea. Ji mylėjosi su 
Liea. Po ]»et juodu apsivedė, 
□ vakare 'jis tapo nušautas 
bandant apiplėšti vieną sankro
vą '

Lietuvos žinios
Gudu sukilimai plečiasi.

vo valsčius pažymėta “juodon 
lenton“, kaipo prieš valdžią 
nusistatęs plėšikų valsčius.

iLenkų Valdžia kreipėsi į val
stiečius patardama jiems susi
prasti ir nekilti, nes busią žiau 
riai baudžiami.

Dega miškai.
E. KAUNAS. — Varėnos a- 

pylinkėse smarkiai dega vals
tybiniai miškai!

Ugnis apėmė didžiausius 
miško plotus.

j Sudegė jau apie 2(X) deš. 
■ Gaisro priežastis neištiria. Ei
na tardymas.

lankai mobilizuojasi.
E. KAUNAS. — (rautomis 

žiniomis Vilniaus ir Gardino 
kraštuose eina smarki rnotbili- 
zaciija. Imami visi karininkai 
iki 60, metų ir jaunimas iki 
27 m.

Arklių mobilizaiija užbaig
ta. Rekvizuojami raguočiai.

Sukilėliai sprogdina tiltus.
E. KAUNAS. — “Vilenska- 

ja Reč” 21 VII pranešimu, 
išsprogo tintas gelžkelio tiltas 
netoli Marcinkonių ir sugadin
tas gerokas galas gelžkelio. 
Deltai to susisiekimas tarp 
Gardino ir Varėnos pertrauk
tas, Esama žinių, kad tai dar
bas gudų sukilėlių.

Lenkų darbai.
E. DRUSKININKAI. — Lie

pos mėn. 19 d. Valkininkų, 
Marcinkonių ir Beršto vals

PINIGAI
IŠ

AMERIKOS
LIETUVON

EINA
PER

NAUJIENAS

čiuose pradėta rekvizuoti ark
liai, karvės ir kiaulės. Pinigų 
vieton duodami kvitai.

Visuose valsčiuose išlipinti 
skelbimai, kad nestojusiųjų 
kariuomenėn turtas busiąs kon
fiskuotas.

K DRUSKININKAI. — Lie
pos m. 11 d. lenkų žandarai 
mibimišė Marcinkonių gyvento
ją ščcsinulevičių, užtai, kad šis 
neįleido lenlkams ganyti ark
lių savo pievoje.

— ILiepos mėn. 18 d. Žervi- 
nių kaiman atvyko 60 lenkų 
kareiviių, kurie apgyvendinti 
pas valstiečius, kad juos mai
tintų.

—Liepos mėn. 8 dieną Ro- 
dunėn atvykę 50 ulonų, surin
ko gyventojus sinagogon ir ė- 
mė ieškoti šaulkiamų kairiuo- 
menėm jaunuolių. Daugelį su
mušė ir atėmė pinigus. Taškui 
vos nesugaudė rabino Chofico.

Mažoji Lietuva.
.Didi audra . — Liepos 25 d. 

per Mažąją Lietuvą perėjusi 
didęlė audra su perkūnija ir 
lietumi bei kruša. Kilęs vėsu- 
las padaręs daug nuostolių. 
Ūkininkui Pransui 4 Rupkal- 
niuose išnešė, aplaužė namų 
daiktus, padargus, įlaužė trobų 
sienas ir nuplėšė stoigus. Vie
nos skiunės durys ir akmenais 
prikrauta skrynia rastos nune
štos apie 2000 metrų tolumo. 
Laimingu budit beišsigelbėjo 
žmonės. Nukentėjusieji sako
si matę, kaip vėsulai atėję iš 
dviejų vietų nuo Saugalių ir 
Juodkrantės ir Rupkalvių pel
kėse susivienyję.

Pogromai Lenku Silezijoj.
BERILINAS1, rugp. 23. — Iš 

Beuthen pranešama, kad Kat- 
towitz, atiduotoj Lenkijai Si
lezijos dalyj, prasidėjo pogro
mai. Govedos plėšia žydų san
krovas ir muša žydus gatvėse. 
Policija negali suvaldyti riau
šininkų. Pogromai kilę dėl 
gandų, kad žydai yra kalti už 
kainų kįlimą.



KAtblEN68, ChicagS, M ketvergas, Rugp. 24, 1922

Iš Mokslo Srities
PROF. J. VAGNER.

Pasakojimai apie vandenį.
> "I 

VertS K. Baronas.

(Tęsinys)

Jus jau žinote, kad ore nuo
latos eina tokis distiliavimas 
vandens: vanduo nuo žemes iš
garuoja, jis pavidale garų pa- 
kįla į augštų; ten, augštai, tie 
garai sutirštėja į debesis, o iš 
debesų lįja tokie distiliuoto 
vandens lašai pavidale lietaus. 
Het lietaus lašai nėra visai ty
rus. Juose jau yra niekurios 
priemaišos. Kaip nė greit lašai 
krinta ant žemės, visgi kol jie 
l>e;reina per orų, prie jų pri
limpa visuomet ore esančios 
dulkės. Kartu su dulkėmis 
prie kišų prilimpa ir niekurios 
kitos medžiagos.

Jeigu jau lietaus lašuose 
vanduo nėra visai tyrus, tai 
apie upės vandenį nėra ko ir 
kalbėti. Pamąstykite, kiek prie
maišų turi būti daugelio šalti
nių vandenyj, kuris padaro il
gų kelionę žemės plyšiais ir 
pereidamas jais išlaipina įvai
rias medžiamas.
XV. Apie mineralinius vande
nis ir apie tai, kaip tirpsta 

vandenyje gazai.
Jeigu šaltinių vanduo turį 

ypatingų skonį, tai šaltiniai 
vadinasi “mineraliniais”. Mi
neralinius vandenius tanikiai 
geriama kaipo vaistus. Ypa
tingu budu galima patirti ko
kios priemaišos ir kiek jų yra 
kokiame nors mineraliniame 
vandenyje. Galima pridėti tų 
priemaišų ir prie tyro vandens 
ir padaryti dirbtinį mineralinį 
vandenį. Taip, pavyzdžiui, pa
daro selterinį vandenį. Tikra
sis, nedirbtinis selteriais van
duo, kurio šaltinis yna, Vokie
tijoje, turi savyje 1 zolotniką 
kietų priemaišų ant pustrečio 
svaro vandens.

Pabandykite atkimšti soiteri- 
nio vandens bonkų. Kaip tik 
ištrauksite kamštį, vanduo 
pradės smarkiai šnypšti ir gal
būt dalis jo išsipils fontanu iš 
bonlkos gurklio. Reiškia, selte- 
riniame vandenyje apart kietų 
priemaišų yra dar ištirpęs ko
kis tai gazas.

Kaip vandeniui verdant pa
sidaro vandens garo pūslelės, 
taip ir iš atkimštos selteriu io 
vandens bonkos kįla pūslelės 
kokio tai kito gaso. Tų gasų 
mes kvėpuodami nuolatos įk
vėpuojame į save. Truputis to 
gaso visuomet yra ore, bet 
ypač daug jo yra ant žemės. 
Ji vadina “angliarukšties ga- 
sas,” kadangi jis atsiranda de
gant anglims. \

Kaip daugelis kietų medžia
gų tirpsta vandenyje, taip ir 
jame tirpsta ir oras. Bet oras, 
priešingai, tirpsta geriau šal
tame, negu šiltame vandeny
je. Todėl jis išeis iš vandens 
ne jam atšąlant, bet atšįlaint. 
Paimkite, pavyzdžiui, stiklų 

su tyru šaltu vandeniu. Ge
riausia paimti tokį vandenį 
žiemų tiesiai iš šulinio. Pali
kite stiklų stovėti ramiai šil
tame (kambaryje. Vanduo pa- 
matži sušils ir jus pauiutysite, 

kaip ant stiklo sienų, iš Vi
daus, atsiras mažos oro pūsle
lės, Jis buvo pirmiau ištirpęs, 
bet dabai* išsiskirstė.

Tokiu budu vau denyje tirps
ta ir įvairus kiti gasai; tokiu 
pat budu jame tirpsta ir musų 
angliarukšties gasas. Kaip kie
tos medžiagos nevienodai tirps
ta vandenyje, taip ir gasai. 
Pavyzdžiui, angliarukšties ga
so ištirpsta daug daugiau, ne
gu oro. Jeigu gasų galima bu
tų saikuoti bon komis, tai ant 
šimto bonkų kambarinio van
dens -ištirptų 90 bonkų ang
liarukšties gaso ir tik dvi bon
kos oro. i

XVI. Apie tai, kaip vandenyje 
tirpsta kalkių akmuo.

Vandenyj, kuris teka po že
me ir kuriame yra ištirpyta 
daug angliarukšties gaso, yra 
labai svarbi ypatibė. Tokiame 
vandenyje, tirpsta niekurie mi
neralai, netirpstantįs tyrame 
vandenyje; pavyzdžiui, jaune 
tirpsta kalkių akmuo, apie, ku
rį aš pirmiau minėjau. Iš to 
akmens gaunama kalkių. Jį 
smarkiai įkaitina didelėse kros
nyse. Kaitinant iš jo išeina tas 
pats angliarukšties gasas, ku
ris yra ištirpęs selteriniaine 
vandenyje, o kalkės pasilieka 
krosnyje. Reiškia, kalkinis 
akmuo susideda iš kalkių ir 
angliarukšties gaiso. Todėl jį 
galima vadinti “angliarukšties 
kalkėmis.”

Bet tos kalkės nėra tyros, 
kadangi kalkiniame akmenyje 
yra dar ir kitos priemaišos. 
Nuo tų priemaišų kalkinis ak
muo ir būna tai raudonos 
spaiyos, tai rudos, tai geltonos, 
tai žalios. Tyras angliarukš

ties kalkės — bespalvės. Pa
vyzdžiui, kreklą ir baltasis 
marmuras taipjau yra anglia- 
rukšties kalkės, tik daug tyres
nės.

Kalkinių akmenų yra visur, 
iš jų susideda ištisi kalnai, 
įsivaizduokite sau, kad tokiu 
kainų plyšiais sunkiasi vanduo, 
kuriame yra ištirpęs angliaruk
šties gaisas. Tas vanduo netik 
plaus plyšius, bet ir tarpius 
patį akmenį.

Bėgantis per kalkinius ak
menis šaltinių ir upių vanduo 
turi ypatingų “kietų” skonį. 

Muilas jame menkai putoja, o 
verdant ant puodo šonų pasi
lieka tvirta žievė baltų “nuo- 
varų.” Tos nuovaros yra ne 
kas kitas, kaip angliarukšties 
kalkės. Vandeniui verčiant iš
eina gasai, kurie jame buvo 
ištirpę, o kartu su jais ir ang
liarukšties gasas. Kaip tik jis 
išeina, vanduo sustoja tarpines 
angliarukšties kalkes ir tos 
kalkės nusėda kaipo nuoravos.

Tiesa, vandenyje mažai iš
tirpsta kalkinio akmens, bet 
jo plyšiais vanduo teka be pa
liovos per šimtmečius, ir to
kiu budu plyšiai, nors ir pa
maži, bet turi didėti. Visos 
olos Kryme, o ir daugely] kiltį 
vietų, yra vandens išraustos 
kaik i ų -akmeny] e.
XVII. Kaip vanduo pagražina

olas.
Vanduo išplauna dideles po

žemines galerijas ir sales, jis 
taipjau rūpinasi paskui ir apie 
jų pagražinimų. * Tūkstančiai 
vandens lašų laša nuo olos 
skliautų žemėn. Visi jie ant 
olos skliautų ir žemės palie
ka dalį mineralų. Jie išplovė 
juos iš žemės, kadi* bčgo jos 
plyšiais. Jus matėt kaip pava
sarį auga nusikariančios nuo 
stogų žemyn, kaip stiklinis 
aksomas, ledinės žvakės. Lašas 
paskui lašų bėga iš sniego ant 
stogo it- it it s; i lei-clžsiit le-il'iiio žva- 

kute žemyn. Kol vandens lašas 
nueina ilki žvakės galo, dalis 
vandens ant vėjo vėl užšals ir 
pasiliks ant žvakės. Taip auga 
ledinės žvakės vis didesnės ir 
didesnes iki nenutrūksta ir nu
puola ant žemės.

Tokios pat žvakės* auga ant 
olų skliautų, bet tos olų žva
kės yra ne iš ledo, o iš .pusiau 
permatomų kristalų angliaruk
šties kalkių. Jas vadina “sta
laktitais.” Vandens lašai jais 
nubėga, nutruksią nuo jų 
smaigalio ir nukrinta ant olos 
aslos. Nukritęs nuo augštumos 
ir atsimušęs į aslų, kiekvienas 
lašas subyra į šimtus vandens 
dulkelių, kurios išlaksto į visas 
puses. Nuč tų olų sienų ir as

los akmenįs visados yra sumir
kę vandeniu, tarsi jas ką-tik 
lietus aprasojo. Bet apart to 
jos yra padengtos tarsi nuova- 
rų slnogsniu. Tas sliiogsnis 
taipjau susideda iš angliarukš
ties kalkių. Jis taipjau augų 
taip, kaip stalaktitai. Kiekvie
nas daiktas, numestas ant olos 
aslos, kiekvienas akmuo nut
rukęs nuo skliautų, greit pasi
dengia tokia gelsva žieve. Pa
maži žievė auga. Būdama tie
siai po stalaktitų žvakėmis, 
nuo kurių nuolatos laša, ji au
ga daug greičiau. Todėl čia 
greitai išauga kalniukas. Pra
eis kiek laiko ir kallniukas iš
augs į stulpelį. Praeits daug 
metų, o stulpelis ir stalaktitas 
nuolatos vis didės, augs vie
nas linkui kito, vienas į viršų, 
kitas žemyn. Kaip ne pamaži, 
jie visgi auga, bet gųlų gale, 
galbūt už kelių šimtų metų, 
jie susisieks savo galais. Taip 
iš stalaktitų olos pasidaro augš- 
tos, gražios koiliuniiios, sie
kiančios skliautus.

Kuo daugiau oloje tokių ko- 
liumnų ir nusikariančių nuo 
skliautų stalaktitų, tuo gra
žesnė yra ola. Jos salės tada 
darosi panašios į vidų augštos 
bažnyčios su Ikoliumnomis, o 
nusikariąntįs nuo skliautų sta
laktitai yna panašus į fantas
tinės formos liktorius. Jeigu 
niekurie stalaktitai yra nulauž
ti ir jeigu tokių salę apšvie
tus stipria šviesa, tai nuo 
skliautų pasilies tūkstančiai 
įvairių varsų spindulių: tai 
blizga ir žaidžia spinduliais 
nulaužti stalaktitai, tarsi dide
li deimantai, įsodinti į tamsų 
olos Skliautų. Ir visa tai pada
rė vandens dušai — nenuoalsųs 
mažieji darbininkai. 

» c *•
XVIII. Apie vandens spalvą.**
Kartais odų salėse su skliau

tais ir ko'liumnomis pasitaiko 
požeminiai ežerai. Jų gražu

mų, kada jie būna apšviesti 
skaisčiais žibintuvais, aprašyti 
negalima. Reikia pačiam pa
būti ant kranto tokio .ežero. 
Vanduo jutose išrodo visai mo
linas, o tuo tampu taip per
matomas, kaip tyriausias kriš
tolas.

Nuo ko paeina ta pastebėti
na vandens spalva? Kad tai 
supratus, padarykime taip: 
paimsim stiklinę triubelę su 
lygiai nuplautais kraštais, po
ros mųstų ilgio ir apie pusės 
colio pločio. Aplipinsimc ją 
iš lauko juoda popiera taip, 
kad švesa nepereitų per įdu
bėlės sienų. Paskui ant vieno 
trinkelės galo tvirtai užlipin
sime šmotelį tyro stiklo. Kada 
klijus sudžius, per kilų atvirą 
galų į triubelę galima bus pri
pilti vandens iki pat krašto; 
paskui uždengsme tų gailą pir
štu; triubelę aipveršime ir ne- 
nuimdami piršto, įdėsime jos 
galų į stiklą vandens. Jeigu da
bar atimti p’irštų, vanduo ne
išbėgs iš triubelės, kol jos atvi
rasis galas bus pameiikitas van
denyj. Dabar reikia pripilti į 
stiklų kreidos miltelių ir pa
žiūrėti į stiklų per triubelę. 
Vieton bailios kreidos mes pa
matysime lada mėlisvą vande
nį. Bailios drumzlės, į kurias 
žiūrime per vandenį triubęlėj,
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W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, IOWA 

rodysis melsvomis, tarsi žiurė- 
tumėm į jas per mėlsvą stik
lų. Reiškia, vanduo nėra be
spalvis, jis turi spalvą. Van
dens spalva yra mėlsva (žyd
ri). Kuo ilgesnė bus trinkelė, 
tuo laibiau bus vanduo perma
tomas ir tuo labiau kreida bus 
apšviesta, tuo tyresnis ir gra
žesnis rodysis vandens žydru* 
mas.

Tas pats darosi ir giliuose 
požeminiuose ežeruose. Visos 
drumzlės, kurias atneša su sa
vim požeminiai upeliai į tuos 
ežerus, pamaži nusėda ramia
me vandenyje ir nusileidžia 
ant dugno. Tos drumzles susi
deda iš mažyčių dalelių išplau
to akmens. Stipri žibuntuvų 
šviesa giliai nueina į ]>ermato- 
mą vandenį. Priėjusi iki susi
rinkusių gilumoj balsvų drum
zlių, ji atsimuša nuo jų, kaip 
kad saules šviesa atsimuša 
nuo baitų namų sienų. Atsi
mušusi nuo jų, ji (šviesa) vėl 
išeina iš vandens. Tą šviesą, 
kuri du sykiu, gilumo n ir iš 
gilumos, perėjo per storą van
dens sluogsnį, mes ir mato
me.

XIX. Apie mėlinąją olą.
Kaip požeminiuos^ ežeruo

se; taip ir niekuriuoše kalnų 
ežeruose vanduo išrodo moli
nas. į juos įpuola kalnų upe
liai, kurie taipjau atneša su 
savim smulkiausias baitas 
drumzles. Šveicarijos kalnuose 
yra daug tekių ežerų ir dauge
lis važiuoja į ten dėlto, kad 
juos pamačius. Bet ypač graži 
melsva vandens spalva yra ant 
vieno nedidelės Italijos salos 
Kapri, Viduržemio juroje. Čia 
vienoj violoj, kur tamsi uola 
augšta stačia siena nusileidžia 
į jurą, juoduoja nedidelis įėji
mas į trumpą ir žemą korido
rių. Tas koridorius veda į di
delę ola. Visa ola susideda iš 
vienos didėlės salės. Tokios 
olos vadinasi grotto. Olos sie
nos nusileidžia tiesiai į jurą, 
kuri įeina į olų tuoju siauru 
koridorių. Kaip tik pereini 
koridorių ir valtimi įplauki į 
pačią olų, tai pasirodo, tarsi 
butum papuolęs į kokį tai žyd
rų debesį. Ir sienos, ir skliau
tai tarsi aptraukti melsva mig
la. Oras aplinkui išrodo mels
vas, o vanduo blizga ir lais

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausių gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; . 1 1 i<J J

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujieną siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si j paduodamas Nujionų kvito numeri-

Lietuvos žmones prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

į . - - -....... ......................<

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE
► ■ ■■■ ■——

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., ’ Tel. Boulevard 9668 '

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 Weat 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-1 h St., tel. Pullman 1659

tosi, kaip tyras mėlinąs atla
sas. Užgaus valtininkas irklu, 
o nuo irklo, kaip kibirkštįs pa- 
sipillia blizgantįs lašai. Vanduo 
tarsi šviečia ir savo melsva 
šviesa pripildo olą. Ne veltui 
italai ir praminė jį “mėlyna
sis grotto.”

Visą tai išaiškinama tuo, 
kad dienos šviesa įeina į odą 
per vandenį. Vedantis j olą ko
ridorius yra taip žemas, kad 
plaukiant juo reikia gulti ant 
valties dugno. Kada užplaukia 
dagi nedidelė vilnis, valties 
kraštai atsimuša į koridoriaus 
skliautų. Tiesioginė šviesa vos 
įeina per koridorių. Bet kori
doriaus sienos giliai nusilei
džia į žydrųjį jurų vandenį ir 
per jį įeina dienos spinduliai. 
Jie ušviečia balsvą žydriosios 
olos dugnų, o paskui atsimušę 
nuo to dugno vėl išeina iš 
vandens. Tokiu budu jie įeina 
į pačių olų1. Savo šviesą žyd
rioji ola gauna iš melsvo van
denis. Štai kodėl ir rodosi, kad 
olos vanduo šviečia.

(Bus daugiau)

Skausmus ir gėlimus nutildo

■i* 
PAIN-EXPELLER

Vaizbažonklis uireg. S. V. Pat. Ofisą

DRAUGAS REIKALO

SU

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo- , 
nikų, pianų ii 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yr» 
gvarantuotos.

senas armonikas irMes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St
Chicago, III.

z------ --------------- ■--------- —------- ------

Paskelbimas
Dr. Harwood

GYDYTOJAS 1$ ^IRURGAS 
829 Ss. Oak Park Avė.

Oak Park.
Atidarė^ savo vyriausi ofisą; iš at
žvilgio metų praktikos, palaikysiu 
pašvęsdamas dvi valandi, du kart 
į savaitę biedniems žmonėms.

Imkit Forest Park “L” iki Oak 
Park Avė. 3-čios durys į šiaurius 
nuo stoties.

Vai. nuo 4 iki 7 vai. vak.
Tel. Oak Park 817

Panašus skausmas kokį 
ši moteris turėjo.

Per du mėnesiu negalėjo 
apsiverst lovoje. Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound galutinai sugrąžino 
sveikatą.

Seattle, Wash. — “Iš pradžių var- 
stė skausmai ,kad negalėjau ant ko

jų pastovėt, vė
liau ėmė šaltis 
krėsti ir karštis 
ir tokis skausmas 
kad negalima bu
vo pakęsti. Nega
lėjau lovoje apsi
versti ir negalėjau 
dešiniame šone, 
užmigti. Tokia
me padėjime išbu
vau per du mėne
siu, mėginau vis

ką, kas tik ką pasakė, koliai mano 
sesuę neparnešė butelį Lydia E. Pink
ham Vegetable Compound. Ėmiau 
.reguliariai, koliai didieji skausmai 
neapleido ir koliai negalėjau atsikel
ti ir atlikti savo darbą. Skausmas 
apleido mano šoną ir jaučiausi gerai 
visame’ kūne. Žinau daugeli mote
rų, kurioms pagelbėjo.” — Mrs. G. 
RICHARDSON, 4640 Oscar St., Se
attle, Washington. '

šis yra kitas ijuotikis> kuomet Ly
dia E. Pinkham Vęgetable Compound 
išdavė geras pasekmes po “mėgini
mui visko’, kas tik ką pasakė” o nie
ko negelbėjo.

Jei kenti skausmą, nerviškumą h 
visuomet pailsusi; jei dvasioje nupuo
lusi ir nesijauti gerai, imk Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound. Gali 
netik pasiliuosuot nuo tų visų nesma
gumų, bet vengt išsivystimo j daug 
pavojingesni nesmagumą .

Pinigai
• v 
1S

Waukegano
LIETUVON t

Geriausia siųsti 
per

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

1 Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd.
Waukegan, III.

. . —j

Pinigai 
iš 

Bridgeporto
\ •

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.
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Circlct pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Cirdet. Sizes34to 48, 

Nemo Hygienic-Fashion Inotitute 
120 E. 16 St New York., Dep’t M.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo rietą: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką Ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.
—- - _ -

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt SL
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir pihdirba visokius Dokumen
tus, perkant aiba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

PV. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53t
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

........ . —^-iir—rrirr ......... i IT

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis. Advokatas
Kambaris 806,-Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.----------------------- --------/

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

—.............. ... - Į i »

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet u r y s Advokatas 

Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

Tel.: Pullman 6377._______________________ M

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

VbIIII I II

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubųm Avė.

Tel. Boulevard 4139

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiją- 
sių P. Stein, kurį išleido Suv. Vaisi. 
Apskrities Teismas ir kuris susidedu 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka- 
jn:is kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$18.50 ir ankščiau. Vyrams ip. vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbines ir pasipuošimui ke
linės $2.60 ir aukščiau.
\ Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėlio 
mis iki 5 vai. i

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 «S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.

Norinti parsitraukti Slaptybių Ka
talogą prisiųskite 10 centų įtam
pomis. Taipgi parašykite savo aiš
kų antrašą. — Jūsų reikalavimus 
bus į trumpą laiką išpildytas.

W. MISEV1CH,
4630 So. Ashland Av., Chicago, III. I

V -... .....J
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Ar socializmas yra 
neišvengiamas?

August Glaessens.

(Tęsinys)
Pasilikusieji užpakaly buvo 

panaudoti darbui <lel operavi- 
nio industrijos, kad aprūpinus 
reikalavimus nekariaujančių. 

Su pagebba modernines indust
rijos, tie žmones pagamino pa
kankamai dėl išlaikymo savęs, 
ir tarp jų pridygo dešimts 
tuksiančių naujų milionierių.

Kokio laibiau verstino įrody
mo jus norite dėl iliustravimo 
stebė t i no produk ty visk ūmo
moderninės industrijos ir <la.r- 
bo? Koks į tek m i ngesnis pra
šymas gali būti padarytas dėl 
radikalės permainos musų in
dustriniuose santykiuose? Koks 
labiau imponuojąs faktas gali 
būti pristatytas prirodyti urnos 
galimybės didelio sutrumpini
mo darbo valandų visiems dar
bininkams?

Socialistai pranašavo tą 
galimybę per pastaruosius 
penkis dešimtmečius. Jų ne
suskaitomi leidiniai ir prakal
bos ragino atkreipti domę į 
faktus, remiančius jų prana
šavimus. Ir karas iškėlė juos 
kaipo konservatyviškus vaiz
duotojos ir stebėtinai rimtus 
pranašus ateinančios* civilizaci
jos.

Socializmas proponuoja pa
naikinti privatinį valdymą 
moderninės industrijos. Jis 
reikalauja padaryti galą musų 
'lenk t y n i unija učiai ekonom i n ia i 
kovonei ir suorganizavimą vi
sų žmogiškų pastangų ant mil
žiniško kooperatyvio pamato. 
Jis taipgi proponuoja pašalini
mą industrinio dvigubinimo ir 
besąmoningo eikvojimo musų 
kiekvieno dėl savęs ekonomi
nės sistemos.

Kuomet tie dvigubinimai* 
tampa panaikinti, eikvonė me
džiagos ir gyvybės sumažinta 
ir kiekvienas sveikas pilietis 
leistas dirbti, tuomet žmoniš
ka misija mašinerijos ir mo
derninis našumas pagalios ga
li būti atsiektas. Tos misijos 
pareiga yra greitas sutrumpi
nimas sunkių ir vargingų dar
bo valandų iki absoliučio mi
nimumo, pakankamo dėl paten
kinimo draugijos reikalavimų.

Nedarbas tuomet bus pasis
maginimas vieton besilkankini- 
nio. Žmogus prie socializiųo 
naudos savo gaminių perviršį 
taikoje ir smagume.

Tuomet žmogus dirbs, kad 
gyventi! Mašinerija turės at
likti tik vieną funkciją — pa
naikinti bereikalingą triūsą. 
Galutinai ji turi tapti darbo 
taupytojas.

Žmogus pasiliuosavęs iš pa
vergimo parupinimo savo ele
mentarinių smagumų neišma
tuojamai iškils aukščiau gyvū
nų. Jo protinis, kultūrinis ir 
dvasinis tobulumas pražydės 
grožybe, kuri jierviršys jo vi
sus puikiausius sapnus.
Socializmo neišvengiamumas.

Inteligentiškas ir gerai su
sipratęs asmuo neabejoja apie 
galimybę visiško panaikinimo 
ekonominio neužtikrinimo ir 
nędatekliaus. Tai yra socializ
mo programa ir siekis. Aš
triausi socializmo kritikai pri
pažįsta, kad skanias ir netur
tas turi greitai sustoti kanki
nęs civilizuotą žmogų. Herbert 
Spenceris pripažino socializ

mo neišvengiamumą, nežiūrint 
to lakto, kad jis skaitė jį kai
po nelaimę ir kovojo, kad su
turėti jo įvykimą.

Apart socialistų, skaitlingi 
progresyviai ekonomistai ir 
sociologai taipgi pareiškė, kad 
socializmas yra neišvengiamas. 
Jų pranašavimai yra paremti 
patikėtinais faktais, surinktais 
iš lengvai patėmijamų infor
macijų šaltinių.

Iliustracijos paduotas pir- 
mesniuose skyriuose iškėlė tuos 
faktus, kurie sudaro pamatą 
socializmo programai galimy

bės ir garantuoja realizavimą 
jo vilčių. Darodymai, atidengti 
stebuklais moderninės indust
rijos, ir jos milžiniški turto iš
dirbiniai išpranašavo gerovę 
kur kas didesnę, negu dabar 
įsivaizduojama.

Šaukiąs reikalavimas suma- 
ningesniii ir teisingesnių me
todų padalinime turto, kurį 
sutveria moderniškas sumanu
mas, stipriai pasireiškia kiek
vieno sumaningo ir inteligen
tiško asmens prote. Kontra- 
dikcijos musų socialėj padėty, 
stebėtinas išteklius vienoj pu
sėj ir sugedusios kondicijos 
masių antroj — yra įtikinti- 
niausis darodymas reikalingu
mo pamatinių permainų turto 
padalinime.

Susikirtimas tų priešingų pu
sių musų dabartinių klasių ko
vos fazėj greitai skinasi sau 
kelią link sprendžiamojo ga
lo. Didelė žmonių mase, dar
bininkai, dienai po dienos tam
pa vis daugiau ir daugiau są
moningesni apie nelygią dalį 
gerų gyveninio daiktų, kuriais 
jiems tenka pasitenkinti.

Tie visi faktoriai sudaro ju
damąją pajiegą, kuri stumia 
j tūlėj imą linkmei! išrišimo 
musų netikusio socialio surė
dymo ir parodo neišvengiamu
mą besiartinančių permainų 
socialiuose santykiuose. Pava
dink tai socializmu ar kokiu 
ikdtu vardu. Jis ateina. Jokia 
žmogiška spėka ar įstaiga ne
gaili jo atėjimą sulaikyti.

Pažinimas socialės evoliuci
jos jiegų teikia teisingesnį iš
aiškinimą .faktų socializmo ne
išvengiamumo ir, negana to, 
tai išvysto supratimą elemen
tų sočialėj eigoj ir tendencijų 
link ateinančių permainų. dak
tiliai, mes galime sužinoti kutf 
kas svarbesnę informaciją apie 
tą dalyką. Prie to dalyko mes 
jugrįšime kitam skyriuj.

Evoliucija.
Evoliuciia reiškia paiiegas, 

kurios tveria nuolatines ir pro- 
gresyves permainas gyvuose ir 
negyvuose daiktuose. Eiga nuo 
paprasto prie painesnio, nuo že
mesnio prie aukštesnio būvio 
laipsnio yra pasekme evpliuci- 
nės permainos. Padarykime tai 
biski paprastesnių.

Pavyzdžiui paimkime kiauši
nį (šviežią, jei norite). Chemi
niai, tai yra palyginamai papra
sta kombinuotė. Jo sudėtinės 
dalys yra baltymas, trynys, 
branduolys ir kiautas. Perėji
mo eigoj tveriasi stebėtinos per
mainos. Pamažėliu jis rutuli lie
jasi iš paprastos kambinuotės 
substancijų į painų organizmą— 
viščiuką, gyvą sutvėrimą iš kau
lų, muskulų, mėsos, odos, plunk
snų ir veikančos įtakos dešinio
jo ir kairiojo sparnų. Gilė, besi
vystanti į drūtą aržuolą, yra ant
ra panaši iliustarcija. Panašiai 
mes galime išaiškinti evoliucijos 
termino reikšmę, reiškianti pa- 
iiegas nuolatinio, besirituliuojan 
čio ir progresuojančio keitimąsi; 
žengimas iš žemesnio į aukštes
nį laipsnį ir iš paprasto į paines
nį stovį.

Visa gamta yra manifestaci
ja tos nuolatinės ir atkaklios 
evoliucijos pajiegos. Negyva 
medega, augmenys ir gyvūnai— 
visi yra vergais tos pajiegos. Su
tvėrimai augmenų ir gyvūnų 
karaliją yra priversti prisitai
kyti prie tų permainų arba su
tikti su jomis įvairiose fazėse 
gyvenimo kovonės, kaipo evoliu
cijos padarinio. Jei jie tam pa
sipriešina, tai jie nustoja gyva
vę.

Sociale Evoliucija.
žmogaus atėjimas žymiai per

keitė evoliucijos krypsnį, žmo
gus yra vienintelis gyvūnas, 
kur “beždžioniavo” su evoliuci
ja. Ir dėka jo įsimaišymui su 
evoliucijos pajiegomis, nauja 
drama pasireiškė ant gyvenimo 
scenos. i

Vieton prisitaikyti prie gyve
nimo sąlygų ir jų padiktavimų/i 
žmogus pradėjo taikyti ir tvar
kyti gyvenimo sąlygas prie savo 
paties noro, žmonijos rasės is
torija nuo laikų atsiskyrimo nuo 

gyvūnų karalijos iki dabartinio 
jos painio stovio yra istorija ko
vonės žmogaus su gamta dėl vir
šenybės. j

Taigi evoliucija buvo kaipo 
padarinė, žmogus laimėjo per
galę po pergalės. Jis perkeitė 
naktį į dieną, užviešpatavo negy- 
ventiniausiuose klimatuose, iš- 
plaukiojo visas didjurių slapty
bes, užvaldė orą ir paniekino 
gravitacijos įstatymą, pakinkė 
elementus savo naudai ir perkei
tė žemės dirvą į didesnį ir dides
nį gausos augimą. Pamažėliu 
traukdamas savo pusėn visaga- 
lingą evoliucijos jiegą, žmogus 
pasuko jos eigą sau prielankion 
pusėn.

Evoliucijos pajiegos, valdan
čios augimą ir eigą žmonijos ra
sės, yra painesnės negu tos aug
menų ir gyvūnų karalijose. 
Taigi žmonijos evoliucija yra už
valdyta “sociale evoliucija”.

(Bus daugiau)

Dar dėl pasu išsiėmimo
šiomis dienomis Lietuvos At

stovybė išsiuntinėjo visoms pas
kolos stotims ir kitoms įstai
goms, susižinojusioms su At
stovybe, pasų aplikacijų blankų, 
registracijos korčiukių ir in
strukcijų, kaip paskolų stotims 
ir kitoms įstaigoms geriausiai 
atlikti tą darbą. Taigi turin
tieji įvairių abejojimų, ar klau
simų registracijos ir pasų išsi
ėmimo reikale lai kreipiasi į sto
tis, ar kitas minėtas įstigas.

Atstovybė yra gavusi įvairių 
užklausimų registravimosi rei
kale. Be to lietuvių spauda iš
kelia taip-pat įvairių klausimų ir 
abejojimų. Todėl matome rei
kalingu paduoti lietuvių visuo
menei kai-kurių paaiškinimų.

1. Įstatymas apie Lietuvos pi
lietybę ir apie Lietuvos piliečių 
svetur gyvenančių registraciją
ne kurioje nors Atstovybėje bu
vo sumanytas ir apgalvotas, bet 
buvo užmanytas ir išleistas Lie
tuvos Valdžios, Seimo ir Minis- 
terių Kabineto kuri čia beabėjo 
vadavosi tikrąis. ir svarbiais Lie
tuvos Valstybės rekalais.

2. Amerikoje gyvenantiems
Lietuvos piliečiams metinio mo
kesnio už paso atnaujinimą yra 
nustatyta ne $10.00 kas met, bet 
$5.00 kas met. Tik pirmutiniais 
metais išsiimant pasą reikia Į 
įmokėti $10.00, gi paskui kas 
met, pasą atnaujinant, reikės 
mokėti po $5.00 . Tą mokesnį j 
nustatė ne Lietuvos Atstovybė 
Washingtone, bet Lietuvos Vai-' 
džia. |

3. Daugelis Lietuvos piliečių 
jau turi išsiėmę Lietuvos pasus. 
Aišku, kad tokiems nebereikia 
išnaujo pasų imti, tik jų paso 
terminui besibaigiant jie turės 
kreiptiesi į Atstovybę dėl paso 
atnaujinimo.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite * anglis tiesiai ii retail 
kiemų. Visur pristatom.
boutn Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

& CompanyM. Levy
Kampas State ir 22-os gatvių 
Tel. Calumet 0645 ir 1692

SKYRIUS 4548 Cottage Grove Avė.
Tel. Drexel 3407

šalti orai gan greit ateis. Turime ant 
rankų daugybę naujų ir vartotų RADIATO
RIŲ, BOILERIŲ, PAIPŲ, FITINGŲ, VEL- 
VIŲ ir visako, ko tik reikia prie apšildymo 
įrengimo už labai prienamą kainą.

Atnešk savo stubos planą arba ir taip 
skečą, o mes suteiksime nurodymus, kiek 
atsieis materijolas.

Taipgi, ant pareikalavimo pasiusime ši
lumos inžinierių į jūsų namą, paaiškinimui, 
kaip įsivesti šilumą.

Taipgi paskoliname visokius prie darbo 
reikalingus įrankius veltui.

Duokit mums pamėgint, o mes tamis- 
tai sutaupysim 25% ant materijolo.

Užlaikome visokias plumbingo reikme
nis už prienamą kainą. Užsiganėdinimą 
gvarantuojam, arba mielai pinigus grąžina
me bile laike.

Prisirengk Apsišildyti

4. Jei kurie lipdami vargingo
je padėtyje negalėtų įmokėti rei
kalaujamo mokesnio už pasą, 
arba jo atnaujinimą, tokie lai 
gauna iš Paskolos Stoties atatin
kamą paliudijimą ir prisiunčia jį 
Atstovybėn, kuri išduos pasą ta
da be mokesnio. Tečiau netur
tas nepaliuosiuoja piliečio nuo 
priedermės išsiimti pasą, t. y. ir 
neturtingas turi paduoti aplika
ciją dėl paso.

5. Šeimynos tėvas išima vie
ną tik pasą sau, savo žmonai ir 
savo vaikams, ir vieną tik mo
kesnį už visus teužmoka. žmo
nai ir vaikams (iki 17 metų) at
skiri pasai nereikalaujami.

6. Jaunikaičiai ir merginos 
baigę 17 metų amžiaus, privalo 
išsiimti atskirus pasus.

7. Lietuvių, Amerikos piliečių 
turtas Lietuvoje, ar tai žemė, 
ar pinigai, nekonfiskuojama ir 
visai nemanoma konfiskuoti.

8. Lietuviai, Amerikos pilie
čiai gali važiuoti į Lietuvą su 
Amerikos pasu užvizuotu Lietu
vos Atstovybėje Washingtone. 
Tokie, norėdami Lietuvoje apsi
gyventi, ir įsigyti turto turės 
taikinties prie Lietuvos įstaty
mo apie pilietybę.

Lietuvos Informacijų Biuras.

ŠVEDIJOS A, 
AMERIKOS'

LINIJA
Į LIETUVA

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoj ų
S. S. Drottnipgholm Rūgs. 23, Sp. 28 
S. S. Stockholm Rūgs. 5, Spalio 14.

Trečios klesęs kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 
I LIEPOJŲ ir MEMELĮ....... $107.00

Su damokejimu $5.00 taksų
Trečios klesos pa&ižieriai turi kabi

nus tiktaį-Ml 2—4 lovukėm. 
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack-
son St., Chicago, III.

Jūrėmis visa kelionė j ir iš Lietu
vos garlaiviu PARTS, išplaukia 

Rūgs. 13 ir Spalio 4.
Puikiausis sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barberne, „-atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

Į LIETUVĄ

Į Cherbourg ir Southampton 
Greitas susinešimas su Baltiko pertais 
Homeric—Aug. 19; Rūgs. 9; Rūgs. 30 
Majestic—Rugp. 26; Rūgs. 16; Sp. 7 
Olympic^-Rugs. 2; Rūgs. 23; Sp. 14;

American Line I 
New York i Cherbourg, į Hamburgą] 
Mongolia Rugp. 31; Spal. 5; Lapkr. 9 i 
Minnekahda(3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 < 
Manchuria Rūgs. 14; Sp. 26; Lap. 30 
St. Paul Rugsėjo 21

Laivas nuo laivo persėdimui.
Nereikia Vokietijos vizos.
Red Star Line

New York-Hainburg, Libavą 
ir Danzigą

Samland tik 3 klesa Rugsėjo 12 
Atsikvieskit savo gimines ir drau

gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Žemos, mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTMENT 

14 No. Dearborn St., Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Te).: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kaa 
antrą seredą. 

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai. , 

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų. 
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St 

Chicago, III.

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted St., Chicdgo.

Nedeldiemas pagal sutarimą;

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349
A^al. 10'—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

>■ - J
———d » ..

DETR01T, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.<  - - >

DR F. MATULAITIS
8709 Jos. Cainpan At. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

' Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142 
DETROIT, MICH.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Pritaikau akinius, sudužusius sti
klus ir sulaužytus rėmus sutaisau 
į trumpą laiką, 
užtikrinu visi
ems, kad gausi
te kuonogeriau 
šią patarnavimą ir užganėdmimą. 
Vienintelis lietuvis (Optometrist) 
akių daktaras ‘ant Bridgeporto.

DR. SERNER, (SERNAS) 
3315 S’o. Halsted St., Chicago.

Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10 iki 1

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dienlais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

PINIGAI
1S

ROCKFORDO

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

Rockford Real E statė 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 

Rockford, III.

illlllllllllllllllllllllllllllllllll^

PINIGAI
Iš 

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullinano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St„ kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

os,» kolef* 
ą; ilga 
praktika
is! Penu- 
silvanijos 
hospitalA 
te. PaseB- 
ningai pa
tarnauja 

)rie gina* 
lymo. Dus 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki
ekiuose rei 
caluose mo
nerims ir
merginoms.

. ritriZMAN
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

w Dienomis: Cana) 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

V„ —

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glarer pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Of iScis •

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Of isas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos

t , ; Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvis

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akuierka
3113 S.Halsted rt.
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. Duodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrist 
TeL BOU levard 6487 
4649 8. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos gat. 

2-roB lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8 

Leavitt St. Tel. Cana] 6222.
Rezidencija 8114 W. 42ad 84, 

Tel. Lafayette
Vai. 1-4 ir 7—9 Ne<.
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zuotis ir streikuot, kad ji su
teikia respublikos preziden
tui monarchines teises, var
žo sąžinės laisvę ir tt.

Tegul jisai, be jokių jėzu
itiškų triksų, stoja prieš ka
talikus darbininkus ir pamė
gina apginti savo sėbrų at
liktuosius darbus St. Seime!

Algų pakėlimas 
plieno darbi
ninkams.

JĮ • |
DVIGUBAS SKEBAS.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams------------------------ — $8.00
Pusei metų------------------------- 4.50
Trims mėnesiams  .......... 2.25
Dviem mėnesiam*.......
Vienam mėnesiui . .................- 1*0*

Chicagoje per nešiotojus i
Viena kopija .... ....     —- 3c.
Savaitei ------------- -----------—«• 18c.
Mėnesiui...... ...........   75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams......——.................   $7.00
Pusei metų --------   4.00
Trims mėnesiams --- - --------- 2.00
Dviem mėnesiam----------------   1*50
Vienam mėnesiui ----------------- .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta) x
Metams --------------
Pusei metų .........
Trims mėnesiarias .

Pinigus reikia siųsti pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
4.50

. 2.25

Patvirtinimas
Kada musų bendradarbis, 

Kunigas, pranešė iš Kauno 
apie tuos atžagareiviškus 
dalykus, kuriuos ‘ Lietuvos 
klerikalai įdėjo į konstituci
ją, tai “Draugas” rašė, jogei 
“Naujienų” paduotosios ži
nios esančios neteisingos. 
Bet atėjusieji iš Lietuvos 
laikraščiai pilnai patvirtina 
musų bendradarbio praneši
mus; juos patvirtina ir So
cialdemokratų Frakcijos pa
reiškimas, perskaitytas iš St. 
Seimo tribūnos rugpiučio 1 
d. (vakar tilpo “Naujieno
se”). .

Klerikalų organui dabar 
nepaliks nieko kita, kaip tik
tai stengtis įtikinti savo 
skaitytojus, kad tie konsti
tucijos darkymai, kuriuos 
smerkia Lietuvos socialde
mokratai ir kartu su jais vi
si pažangieji Lietuvos žmo
nės, esą geri. Tegul jisai mė
gina tą daryti, ir mes pažiū
rėsime, ar Amerikoje gyve
nantys lietuviai katalikai 
pritars tam, kad Lietuvos 
konstitucija palieka mirties 
bausmę, kad ji nepripažįsta 
darbininkams .teisės organi-

Plieno trustas savo 156,000 
darbininkų pakėlė algas nuo 
30 centų valandai iki 36 cen
tų, t. y. 20-čia nuošimčių. 
Paviršium žiūrint, tai yra la
bai keistas dalykas, nes kaip 
tik dabartiniu laiku darbi
ninkų algos visoje Ameriko
je yra kapojamos. Bet ar
čiaus pažvelgus į tą dalyką, 
nieko keisto nėra.

Algos yra šiandie kapoja
mos geriaus apmokamiems 
darbininkams. Kaipo taisy
klė, šita darbininkų rųšis 
yra susiorganizavusi į uni
jas ir sugeba savo išnaudo
tojams pasipriešinti. Jų al
gų todėl kapitalistai ilgą lai
ką nejudino, kuomet neorga
nizuotiems darbininkams 
jau senai buvo numušti už
darbiai. Šitų darbininkų 
algos yra pasiekusios jau to
kio žemo laipsnio, kad jie 
nebegali išgyventi.

Apie plieno trusto darbi
ninkus, pavyzdžiui, paduo
dama tokios žinios, kad jau 
pernai metais gegužės mė
nesyje jų algos buvo numuš
tos 20-čia nuošimčių. Mėne
siu vėliaus tapo panaikinta 
padidintoji mokestis už virš
laikį; o rugpiučio mėnesyje 
1921 m. algos tapo dar kar
ta numuštos, iki jos pasiekė 
30 centų valandai, — kuomet 
metai prieš tai jos buvo 47 
centai.

Taigi paprastųjų darbi
ninkų algos plieno industri
joje buvo numuštos daugiaus 
kaip 30-čia nuošimčių, paly
ginus su tuo, ką jie gaudavo 
1920 m., ir pasidarė taip že
mos, kad tai industrijai ėmė 
pritrukti darbininkų, nežiū
rint to fakto, kad daugiaus 
kaip milionas darbininkų 
Amerikoje vaikščiojo be dar
bo. Trustas dabar pakėlė 
algas dėlto, kad jisai negalė
jo gauti kiek reikia darbi
ninkų.

Vietinis komunistų laikraštu
kas “Vilnis” išniekino pažan
giosios visuomenės demonstraci
ją (įvykusią pereitą nedčldienį) 
ir išgyrė klerikalų demonstraci
ją. Jisai sako, kad katalikai tu
rį būt patenkinti, jogei jų ma
nifestacija “pavyko”.

Iš to matome, kad “Vilnis”, 
kuri yra spausdinama skebų 
spaustuvėje, atvirai skebauja ir 
politikoje. Ji remia tuos gaiva
lus, kurie padėjo Lietuvos kle
rikalams uždėti jungą ant Lie
tuvos liaudies.

“Vilnis” tur-but mano, kad 
“sandvičiai” iš Maskvos greitai 
gali pasibaigti, todėl ji jau iš- 
kalno taikosi prie klerikalų ra
gaišio.

KAIRIOJJ ŽYDŲ ORGANIZA
CIJA ATSIMETĖ NUO MASK

VOS,

Rusijos tautų komisariato 
žydų sekcijos centralinis biuras

tus išgabent į Rusiją ir sukiš
ti į Rusijos kalėjimus; pir
miausia ketinama siųsti į As
trachanę suimtuosius Gruzi
jos karininkus. Astrachanė 
yra ta vieta, kurioje Mask
vos valdžia paprastai savo po
litinius priešus galabija paty- 
loms. Kadangi išgabenimas į 
Rusiją reiškia tikrą mirtį Gru
zijos politiniems kaliniams, 
tai jie visuose kalėjimuose 
kaip vienu balsu nutarė ge
riaus mirti ant vietos, negu 
pasiduoti Maskvos paliepimui. 
Gruzijos kalėjimuose delei to 
yra neišvengiami kruvini su
sirėmimai.

“Noriu dar pridurti, kad iš 
tūkstančių Gruzijos kalėji
muose kankinamų socialistų 
iki šiol dar nė vienam nebuvo 
pasakyta už ką jie yra kalti
nami, nors kaikurie jų sėdi 
jau dąugiaus kajp 17 mėne
sių. Savo partijos vardu aš 
prašau visas socialistų parti
jas užsieniuose pareikalauti, 
kad Maskvos valdžia arba pa
statytų Gruzijos socialistus 
prieš teismą arba tuoj aus pa- 
luosuotų juos.”
Gruziją, kaip musų skaityto-

paskelbė apie konfliktą, įvykusį jai žino, apie dveji metai atgal 
tarp komunistų internacionalo ir užkariavo raudonoji bolševikų \
kairiosios Poale-Zion grupės. Iš armija, kuri ir šiandie tebelaiko 
to pranešimo matyt štai kas:to pranešimo matyt štai kas: ją užėmusi. Durtuvais ir armo- 

Buvo nutarta, kad centralinio tomis tapo nuversta socialistinė 
biuro atstovai kartu su komu- Gruzijos valdžia, kurią rėmė 
nistinio internacionalo pildomo- apie 80% Gruzijos gyventojų; 
jo komiteto atstovais dalyvaus ir dabar Gruziją valdo bolševi- 
viso pasaulio kairiųjų Poale-Zion kiški diktatoriai, kurie panaiki- 
organizacijų L.
gins tenai komunizmo težins,be

to reikalaus, kad Poale-Zion at- 
esižadėtų savo Palestinos pro- 
gramo ir pataptų komunistinio 
internacionalo dalim.

Kuomet susirinko konferenci
ja, tai komunistų internacionalo' pineš šit<a bolševikų įsiveržimą 
atstovai mušė telegramą, ragin-, Gruzijon, kadangi jos tikisi gau
dami ją pratęsti savo posėdžius • ti per bolševikus Gruzijos alie-

konferencijoje ir I no toje šalyje žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir organizacijų lais
vę, suardė darbininkų organiza
cijas ir atėmė žmonėms teisę 
balsuot. • ,.

Europos kapitalistinės val
džios niekuomet neprotestavo

nes, statys pirmom vieton tL 
kybą, kaipo viršgamtišką piv- 
darą. Vokiečių dainius Schil- 
ler’is nekartą savo eilėraščiuo
se yra visų aukščiausiai meną 
statęs. O Goethe sakėsi, kad 
daugiau butų džiaugsmo turė
jęs iš kurio nors svarbaus at
radimo mokslo srityje, negu 
iš visų savo poezijos veikalų.

Kurie yra santykiai tarp 
mokslo ir tikybos (ir meno) 
matyti iš evoliucijos istorijos. 
Visas dvasios turtas pirmykš
čiais žmonių gyvenimo laikais 
išsiliejo į tikybos ' (dar ankš
čiau — kulto) pavidalą. O 
mokslas atsirado kur kas vė
liau. Atsirado jis tikybos prie
globstyje, buvo ilgą laiką jos 
paklusnus tarnas, liet ilgainiui 
atsipalaidavo ir, pasijutęs lais
vas, ėmė sparčiai augti ir plė
totis.

Visose žmogaus veikimo sri
tyse pirmykštis laiko atžvil
giu darbuotės pavidalas buvo 
taip pat pirmykštis ir techni
kos atžvilgiu. Taip pat ir so
cialistiniai reiškiniai paskes
nieji yra aukštesni, negu pir- 
mesnieji. Nieks nesiginčys, kad 
tikyba yra visų seniausias žmo
nių kultūros reiškinys: tuo pa
čiu ji yra už vis primitivesnė, 

i ir, žmonėms kylant, ji visų 
labiausiai atsiliko.

Visos tikybos principialinai 
laikosi prisirišę prie visų se
niausios sepovčs, ir tatai joms 
yra labai pragaištinga. Jei ku
ri jų yra per daug susirišusi 
su senove, lai ilgainiui atsive
ria tarp jos ir gyvenimo kiau
ra duobė. Jos įtaka žlunga juo 
greičiau, juo aukščiau yra pa
kilusi visuomenes kultūra. Bet 
jei kuri tikyba, kad ir stapčio- 
damą, seka paskui gyvenimą, 
tai ji praranda savo pagrindą, 
vadinasi, duodasi kritikuoja
ma, pasiduoda mokslo sprendi-

kuriam laikui. Priešingumui 
tarp privilegimotųjų ir nu
skriaustųjų didėjant, bažnyčia 
virsta savo užtariamiesiems 
stačiai pražūtinga, vesdama 
prie revoliucijos, >tuo tarpu kai 
mokslas veda visuomenę tai
kos evoliucijos keliu.

Kiekviena tikyba remiasi sa
vo įkurčĮjo mintimis ir jo nuo
mones padaro amžinai ir bū
tinai privalomas visiems savo 
pasekėjams. Kad įgijus įtakos 
žmonėms ir patapus kurios 
nors itkybos įikureju, buvo rei- 
kailiiniga prašokti visus kitus- to 
laiko žmones savo pažiūromis 
ir jausmais. Tačiau toms pa
žiūroms pagrindą patiekdavo 
esamasis visuomenės išprusi
mo (pribrendimo) laipsnis. Iš 
muk'slo mes žinome apie žmo
nių pažangą, apie tai, kad žmo
nės vis aukščiau kyla savo eti
niais jausmais ir pažiūromis. 
Ta|d savaime aišku, kad kiek
viena tikyba, juo ji senesne 
yra, j no labiau < skiriasi nuo
šių dienų pažiūrų ir jausmų ir 
juo labiau jiems yra priešinga. 
Prisižiūrėję į įvairius krikščio

nies matome, 
(protestantiz- 
yra mėgina- 

įknikščioniško-

kad

mas 
sios

jausmų. Nauja 
įstengė keliems 
patenkinti pla- 
redikalus. Bet

forma 
metų 
minių 
ir ji, kaip ir kiekvie-

PADAGĖLIS KASMATĖ

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialinio korespondento)

vien viešbužiai — šeimininkas

(Tęsinys)
Vaidinimo metu visą vasarą kaime nepapras

ta šventė. Visi šventės rūbais pasirėdę, visi apie 
šventę tekalba. Ir atvažiuoja int juos visi, kas 
tik gali. šiais metais, pavyzdžiui, atidengimui 
atvažiavo Bavarijos ministeris pirmininkas, Vo
kiečių vidaus reikalų ministeris, atvažiavo monar- 
kistai, atvažiavo socialdemokratai, atvažiavo ko
munistai... Ir kiekvieni namai šiame sodžiuj ir ke- 
iiolikoj aplinkui —
išskėstomis rankomis svečių laukia. Pačiame 
Oberammergau šeimininkas būtinai toks ilgais 
plaukais apaugęs, toks gyvas apaštalas, nelyginti 
Lietuvoj 1905 metais cicilikas. Pas tokį šeimi
ninką bijai žmogus ir žodį pratarti — kaip kalbė
ti su tuo, kuris apaštalo gyvenimu gyvena, kuris 
nuolat su dievu kalbasi! Gal jis ir ištikrųjų 
šventas — biesas jį žino toks plaukuotas!.. Bet šei
mininkas.— nieko! Už biaurios kavos puoduką
prašo 15 markių, o už kambarį — tai geriau ne
klausęs miegok kur patvory ar ant kalno už uo
los!.. Kiekvienas apaštalas nori inilionieris būti •— 
visai dešimčiai metų prisi pelnyti! Tuo labiau,

iki liepos 11 d., kad tie atstovai 
galėtų atvykti konferencijon. 
Bet pastarieji nepaklausė to ra
ginimo ir užsidarė viena diena 
ankščiau, t. y. liepos 10 d. Prieš 
užsidarymų konferencija atme
tė komunistinio internacionalo 
tezius.

Komunistų centro atstovai at
važiavo į konferenciją, kuomet 
delegatai dar nebuvo išsiskirstę, 
ir pareikalavo, kad konferencija 
vėl atsidarytų, bet delegatai at
sisakė. Tuo budu skilimas tarp 
komunistų internacionalo ir Po- 
ale-Zion pasidarė įvykęs fžfctas.

GRUZIJOS SOCIALISTŲ 
NAIKINIMAS.

Gruzijos socialdemokratų par
tijos pirmininkas ir Gruzijos 
respublikos prezidentas, žor- 
danija, išsiuntinėjo Europos 
socialistų laikraščiams sekamo 
turinio telegramas:

“Tik ką gavau žinią iš Tif Ii- 
so, kad Maskvos valdžia nuta
rė Gruzijos kalėjimuose esan
čius Gruzijos socialdemokra-

jaus šaltinius.

Tikyba ir Mokslas
(Sekta \V. Oshviaild’ii)

Paskutiniu metu vis dažniau 
šen ten iškyla ginčų dėl tiky
bos reikšmės ir jos reikalingu
mo vienoje svarbiausiųjų vi
suomenės gyvenimo sričių, bū
tent mokykloje. Tas klausi
mas buvo svarstomas Švietimo 
Ministerijos sušauktame moky
tojų suvažiavime, paskiau mo
kytojų kongrese ir pagaliau 
Steigiamame Seime. Įsiklau
sius į tuos ginčus pastebi gricž 
tai statomus šiuos klausimus: 
kas svarbesnis, mokslas ar ti
kyba? Ar dorai auklėti tikyba 
reikalinga ar ne?

Žmonių kultūra reiškiasi 
mokslu, menu ir tikyba. Kuris 
tų trijų kultūros pavidalų yra 
svarbesnis, esama įvairių nuo
monių. Kiekvienas sprendžia 
pagal savo apšvietimo ir pasau
lėžiūros. Tikintieji, be abejo-

mokslui pirmenybę.
Mokslo galybė remiasi tuo, 

kad jis ne tik pripažįsta evo
liuciją, bet ir pats ją vykina. 
Pirmykščiais žmonių laikais, 
kolei žmogus dar tebebuvo ar
timesnis gyvuliams, tikyba su 
savo įprinci'pialliniu pastovumu 
buvo kaip tiik tinkamas tų 
laikų kultūros pavidalas. Ir, 
kai patys pirmieji įpinnityviai 
kultūros pagrindai buvo tiky
bos sustiprinti, radosi ta pati 
priešginybė, kuri vėliau kai 
kuriose mokslo srityse buvo 
matyli, būtent, iš vienos pu
sės praktinis reikalas pastovu
mo, iš kitos pusės pagerinimų, 
patobulinimų reikalas. Jau čia 
tikybos reikšmė žmonių kul
tuvai mąžta. Jos vielą užima 
mokslas. Del šitos priežasties 
visi žmonės, visos visuomenės 
klases, kurios ne savo nuopel
nais, bet kilų žmonių nuoskau
da yra išdilusios ir tokioje pa
dėtyje pasilikti norėtų, tveria-

pastovumo dabotojos. Bažny
čia, iš tikro, padeda, bet tiktai

atsiradimais 
pri taikinti 

religijos turinį prio to lai
ko pažiūrų ir 
tikybinė 
šimtams 
tesniųjų 
ilgainiui
na kita tikyba paseno, pasida
rė, priešinga šių dienų pažiū
roms. Aukščiau pakilusieji, 
apšviestesnicj i visuomenės 
sluogsniai skaudžiai atjaučią 
šitą priešingumą, ir jautresnių
jų sąžinė jo nebepakenčia.

Visoms tikyboms būtinai ir 
noišvepgiamai senstant, mok
slas visuomet pasilieka jaunas. 
Mokslo pažiūros, nėra amžinos 
ir nekeistinos. Mokslias nesibi
jo kritikos, neužsidaro nuo jos, 
negina bet kurią savo sritį 
mokslingai tirti, ir tokio tyri
mo pagalba prašalina įsiskver
busias paklaidas. Mokslas ne- 
paseka tikybos, neaipsiskelbia 
esąs amžinas, neliečiamas ir 
nekeičiamas, bet tvarkosi sa
vitai, sekdamas nuolatinės pa
žangos, evoliucijos principą.

Kai dėl atskirų jnokslo šakų 
vertės, tai reikia visų svar
biausia laikyti tą, kurį visų 
daugiausia prisideda prie pa
gerinimo musų išvidinio ir iš
orinio gyveninio. z Todėl gry
nieji, arba abstraktiniai, moks
lai yra tiktai pagrindas pritai
komiems mokslams, ir mums 
lieka tik pageidauti, kad lie 
pirmieji padėtų paskesniems 
juo plačiausiai bujoti ir plėto
tis. Kiek ankštai gyvenimas 

paro- 
arba 

pačio- 
t u re j o 

bet 
savo išdavomis yra pa

tapusi pagrindu visai musų na- 
miii-

yra surištas su mokslu, 
do gyvių išsirituliojimo, 
evoliucijos, teorija, kuri 
j e pradžioje iš pažiūros 
grynai -teoretinį pobūdį, 
dabar

saulėžiurai, visam musų

kad čia privažiuoja amerikiečių, anglų, olandų, nai, matos kartais, kaip kalnuose banda ganos, 
švedų, šveicarų, kuriems šimtas kitas markių 
tai tik švilptelėti... Bet jei žmogus teturi tik tas 
prakeiktas markes, tai kelionei ir rusišką žodyną 
geriau pasiimk... Tuo labiau, kad esi priverstas 
nakvot kur nors pas apaštalą: biletus pavrdavinėja 
ne teatro kasa, bet pavieni buto savininkai. Ne
užmokėjai jam už kambarį — negausi bileto į te
atrą. Atvažiavęs bėk k negreičiausia kambario 
ieškot. Tokiu budu Kryžiaus Kančių teatras yra 
puikus pajamų šaltinis visiems butų savininkams- 
apaštalams, aprūpinantis juos daugeliui metų.
Tvarka gal ir ne tokia biblijinę, bet žmonės mano, 
jeigu šioj pakalnėj daugiau kentėsi, tai po smer- 
čiui pekloj velniai ne tiek bemučys... Tiek to!
V SCENA

Teatras, kaip ir visas kaimas guli labai pui
kiame klony, 837 metrai augščio ties marių lyg
meniu. Aplink tą klonį gludi pilkais gigantais 
susigūžę uolos-kalnai, nors ir ne perlabai augšti 
(1500—16Q0 m.), bet labai status ir vaizdingi. Ir 
vieni kalnai sudaro jau ypatingą ūpą. Patsai te
atras susideda iš dviejų atskirų dalių — scena 
visai po atviru dangum ir ruimas publikai. Rui
mas publikai, • talpinantis iki 6000 žmonių, su
kaltas iš lentų, seniau irgi buvęs po atviru dan
gum, dabar šiokiu tokiu stogu apdengtas, kad į 
publiką lietus nelytų ar sniegas nesnigtų. Bai
giantiems suolams, prasidedant scenai, baigias ir 
stogas. Matos scena, matos dangus, matos kal-

girdis pasiilgautini skambučiai, kuriais banda kal
nuose besiganydama skambina... Orkestrui pada
ryta vieta ties scenos viduriu, įbrauta į sėdynių 
pirmąsias penkias eiles; publika tokiu budu sėdi 
iš trijų orkestro pusių. Pati scena susidedanti iš 
septynių dalių yra gerokai iškelta augštyn. Iš
karto, palei pat publiką padaryta ilgas platus pie
čius įuukas, neturįs jokios uždangos ir sienų. Tas 
laukas yra, tokio ilgumo, kaip visas teatras pla
tumo, o lauko plotis siekia keliolikos metrų. Ties 
to lauko viduriu padaryta scena tikra to žodžio 
prasme. Dvi uždangos, dekoracijos ir visi pa
naši scenos atributai. Pločiu ji užima vieną viso 
lauko ilgio trečdalį. Vienoj ir kitoj pusėj eina 
Izraeliaus miesto gatvės: palmės, Livano kalnų 
spigliuoti medeliai, chaldejų stiliaus rūmai, bokšv 
tai, bakūžės. Scenos kairėj pusėj, kitoj gatvės 
pusėj padaryta Pilatuso (Piloto) rūmai, scenos 
dešinėj pusėj, kitoj gatvės pusėj padaryta Anaso 
(Ainošaus) rūmai, tokio pat stiliaus, kaip ir Pi
latuso, tik papuošti Judėjos, ne Romos herbu. Ga
lop iš abejii lauko galų, šalia Pilatuso r Anaso 
namų padaryta stilizuoti romėnų stiliuj fcorido- 
riai-alkovos. Tokiu budu ir susidaro scena iš 
septynių dalių. žinoma, jokių šviesų, jokių 
lempų nėra — vaidinimas vyksta dieną ir pasiten
kina saulės švesa. r spinduliais.

Centralinė scena išpuošta iš šalių korinio sti
liaus stilizuotu kolonų vaizdais, pati scenos struk
tūra yra padaryta dorėnų, romėniškai stilizuotu

stiliu, o viršuj padaryta dorėnų tipo frontonas. 
Ant pirmosios uždangos nutepliota Jeremias, Isa- 
jas ir vidury jų — Mozė — puikus piešinys iš 
Mikei Angelo skulptūros.

Vaidinimas vyksta — ar.saulė kepina, ar ly
ja, ar sninga, kas ir gi neretai pasitaiko, kadan
gi čia tipingas kalnų klimatas. Kenčia publika, 
kenčia vaidintojai, kurie turi basi ir vienmarš
kiniai vaikščioti, ypač, turbūt, tikusiai čiaudo tie 
trys, kurie ant kryžiaus gerą pusvalandį kaba— 
jie prisidengę tiktai plonutėliu triko! Vaidimas 
prasileda rytą 8 vai., be pertraukos tęsias iki 12 
vai., eina pertrauka iki 2 vai. ir pąskui vėl be per
traukos vaidinama iki 6 valandai.

VI VAIDINIMO TURINYS.

Vaidinimas prasideda tyjia, grakščia, nors 
gal kiek trivialine ir neoriginale, bet labai malo
nia, religinio turinio ir ūpo muzika. Pagrojus 
orkestrui preliudiją, iš abiejų'pusių koridorių rit
mingai ir simetringąi išeina koras pasipuošęs 
kiek stilizuotais įvairiaspalviais romėnų apsiaus
tais. Korė — jauni vyrai, suaugusios moters, 
kuproti, susitraukę seneliai ir labai gražios, mer
gaitės. Koras gieda švento maldingo turinio 
giesmes, koras palengvėliai prasiskiria į šalis, pa
sikelia uždangą ir pasirodo gyvas paveikslas — 
Adomo ir Jievos iš rojaus išvarymas. Koras 
pabaigia giedoti, konneisteris — žilas senukas — 
sujudintu balsu kalba:

(Bus daugiau)

tijimui ir veikimui. Tikrasis 
mokslas tuo ir pasižymi, kad 
jis kiaurai persisunkia į kiek
vieną musų kasdieninį veiki
mą, jį lengvindamas ir gerin
damas, ir tuo budu musų lai
mę didindamas.

Iškėlęs evoliucijos mintį, 
mokslas įtikino mus, kad pa
saulis ir žmonės eina geryn; 
tuo pačiu mokslas davė musų 
pasaulėžiūrai optimistinės spal
vos. šituo atžvilgiu mokslas 
griežtai skiriasi nuo visų tiky
bų, kurios iš psmės yra pesi
mistinės, nes jos yra susikūru
sios tokiais laikais, kada tarp 
žmogaus ir išorinės gamtos te- 
bebuivo santykiai, ipanašus į 
santykius tarp vergo ir žiau
raus pono. Todėl visos tikybos 
geruosius amžius, arba roji/, 
mato praeityje, ažuot ieškojus 
jo įtobulėjančįoje ateityje. 
Užuot davus visai žmonijai 
aiškų tikslą — stengtis šio gy
venimo netobulybes prašalinti, 
visos tikybos tik džiugina at
lyginimu už šio. gyvenimo 
skausmus ir skriaudas pažadė
tomis linksmybėmis “aname” 
gyvenime, kuriuo tikėti jos vi
somis išgalėmis stengiasi sud- 
rutinti. Dar ir šiandien tikybų 
ąitslovai nežino kito tinkames
nio argumento, kaip skiepyti 
bausmės baimę “aname” pa
saulyje už netikėjimą. Moks
las, arba, kitąip sakant, kritin- 
ga visų visos žmonijos pažinių 
santrauka iki šiolei nėra paro
džiusi nė mažiausios . žymes 
tokio gyvenimo po mirties* 
Todėl sąžiningumas reikalau
ja, pametus šitą klaidingą nuo
monę, taip sutvarkyti savo 
gyvenimą, tartum jis su miri
mu butų visiškai pabaigtas. 
Gyveninio praktikoje visai ne- 
besiskaitoma su “anuo” gyve
nimu ir nustota dėti mirusia
jam į. karstą valgių, įrankių 
ir t. t. Taip pat neatsižiurima 
praktikos 'gyvenime nė į “dū
šią,” kuri, esamomis tikybinė
mis pažiūromis, žmogui mirus, 
pasiliekanti gyventi viena pati 
be kūno — tikrajame gyveni* 
me elgiamasi tarytum jos ne
būtų, nors ir neišdrįstama neig
ti jos bažnytiniai suprantamą
jį neramumą.

Visos tikybos tvirtina, kad 
liktai jų raštų ir mokymo tu
rinys esąs tiesa. Ir visos tiky
bos, besisavindanios sau tik
rosios ir absoliutes tiesos turė
jimą, daugelyje svarbių dalykų 
griežtai viena kitai prieštarau
ja. Net įvairios krikščioniško
sios tikybos dėl tokių priešta
ravimų išsiskyrė, o jų pasekė
jai dėl tų pačių prieštaravimų 
dažnai vieni kitus visai ne
krikščioniškai persekiodavo ir 
žudydavo. Reikia tik prisimin
ti, kaip senovinė krikščionybė 
suskilo į graikiškąją ir rymiš
kąją katalikybę. Nuo graikiš
kosios katalikybės vėliau at
skilo sentiikiiai, unitai. Nuo ry
miškosios katalikybes atskiloj 
Liuterio ir Kalvino protestan
tizmas, anglų tikyba. Kiekvie
na šitų atsiskyrusių tikybų tu
ri įvairių vidaus suskilimų, 
kurie ilgainiui vis didėja. Toks 
įvairių tikybų varžymasis <lel 
absoliutes tiesos aiškįai paro
do, kad nė vienas jų los “am
žinosios” liesos neturi.

Įsižiūrėję į tas mintis, kurias 
mokslas vadina teisingomis, 
pastebėsimi, kad jos ilgainiui 
vis labiau susiglaudžia. Pa
vyzdžiui, dar prieš keletą de
šimtų metų apie gyvulių ir 
augalų rųšis buvo vienų moks
lininkų mokoma, kad jos esan 
čios nuo amžių absoliučiai pa
stovios, o kilų buvo tvirtina
ma jas keįčiantis ir įvairiuo- 
janl. Bet jąu dabar šita ])askil
tinė mintis yra visų pripažin
ta. Ir tatai įvyko ne prievar
tos keliu, bet tik mokslo me
todas 
buvo 
lis.

einant prieštara u jaučių 
įsitikinta rųšis keičian-

(Daugiu u bus)
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lo pliauškimus neapsimoka no 
minėti laikraštyje.
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Maluninkystč.
(Pabaiga)

Vyriausias malūnininkas. Jo 
darbas panašus į antrojo malū
nininko darbų. Jis atsako už vi
są malimą ir miltų genimą, turi 
turėti pilną supratimą apie mali
mą ir kviečių genimą. Jis turi 
pilnai suprasti apie visas malimo 
mašinas ir malūno darbus, turi 
būti dirbęs antruoju malūninin
ku keletą metų.

Trubų prižiūrėtojas, žuri, kad 
miltai eitų trubomis be sustoji
mo, turi pripildyti t rūbas ir žiū
rėti, kad visos užlaidoj, sklastai 
ir tt. butų tinkamose Vetose. Jis 
turi pilnai Nuprasti grudų vaikš
čiojimą mašinose, ir greitai piv- 
taisyti, jei kur užsikemša. Turi 
tureli supratimą ir mekaninį ga
bumą, ir turi būti dirbęs kituose 
malūno darbuose. Reikalauja
ma pradinės mokyklos mokslo.

Pakuotojas dirba prie mašinos 
kuri pildo maišus, pakelius ir 
bačkas su užbaigtais produktais. 
Vyrai dirba ten kur pilama į 
bačkas, o moteris, kur pilama į 
mažus pakelius ir dėžes. Jis tu
ri mokėti greitai ir teisingai at
sverti, bepilant į maišus, siūti 
maišine adata ir vaitoti mašiną 
maišams • uždaryti. Jis taipgi 
turi mokėti greitai viršų įdėti 
bačkai, padaryti mažesnius pa
taisymus, vesti užrašus ir ap- 
škąitliuoti kiek miltų supakuota. 
Turi būti sveikas. Reikalauja
ma pradinės mokyklos mokslo.

Pakuoto jų prižiūrėtojas. Jo 
darbas panašus į pąkuotojų dar
bą. Jis prižiūri pąkuotojų dar
bą, kad butų teisingai atsverta, 
supakuota ir supilta į maišus, dė
žes ir bačkas. Turi būti gana 
tvirtas, turėti pakuotojo prityri
mą, mokėti kaip suskaitliuoti ir 
teisingai pranešti kiek darbo pa
daryta, žinoti kaip užstatyti ir 
pataisyti mašinas. Reikalauja
ma pradinės mokyklos mokslo.

Vežiotojas išvežioja trokais 
miltus ar kitus produktus nuo 
pąkuotojų į sandėlius, vagonus, 
arba iŠ sandėlių į vagonus , kaip 
jam prisako sandelio prižiūrėto
jas. Turi būti tvirtas.

Meistras. Jo darbas panašus 
į trubų prižiūrėtojo darbą. Jis 
prižiūri grudų trubas, mašinas ir 
kitas prietaisas. Jis taiso, nau
jas mašinas deda, išima senas 
pagal noro vyriausiojo malūni
ninko. Jis turi būti gyvas me
džio ir skardos darbų žinovas ir 
turi žinoti abelnai visą malimo 
eigą. Jis turi būti prityręs dai- 
lydė, skardininkas ir trubų pri
žiūrėtojas, ir turėti supratimą 
kaip uždėti diržus ir taisyti ma
šinas. Turi būti gerų plaučių ir 
turėti pradinės mokyklos ap
švietę.

Maišininkas laiko savo globo
je visus tuščius maišus, maiše
lius, dėžes ir bačkas. Reikalau
jama pradinės mokyklos mokslo.

Maišų siuvėjas taiso ir lopo 
maišus rankomis ir mašina.

Sandėlio prižiūrėtojas. Jo dar
bas panašus j pakuotoji! prižiū
rėtojo darbą. Jis turi savo glo- 
1 oje sandelį ir prižiūri visus ve
žėjus ir pakuotojus. Jis užveizi 
krovimą į vagonus, ir duoda įsa
kymus pąkuotojų prižiūrėtojui. 
Jo darbas yra pilnas atsakomy
bės. Reikalaujama pradinės 
mokyklos arba geriau, augštes- 
nes mokyklos mokslo.

Visi šitie darbininkai — iškro- 
vėjas, krovėjas, keltuvininkas, 
šlavikas, valytojas, maišininkas, 
vežėjas, gali būti skaitomi pap
rastais darbininkais, ir jie dirba 
po priežiūra savo prižiūrėtojų.

Tepėjas, volų prižiūrėtoja#, 
maišytojas, malėjas, trubų pri
žiūrėtojas ir meistras,malimuose 
kuriuose malama nuo 500 iki 
1,000 bačkų, yra po prižiūra 
antrojo malūnininko. Miliūnuo
se, kuriuose malama mažiau kai 
500 bačkų per dieną, esti tik 
vienas malūnininkas, antrasis 
malūnininkas paprastai dįrba 
nakties laiku.

Norintiems malūnuose dirbti, 
geriausiai pradėti mažesniuose, 
kur sumalama apie 300, ar ma
žiau bačkų per dieną, ir dirbti

juose nuo metų iki dviejų, kad ninką. Prie tokio daugumo reika- g j/jlnuju Bg4|£i|i||nCQ 
gerai a,psipažinti su.viršuje mi- laujamų maluninku aplinkybės LUjlJĮVilįl SKdluIlUUuG 
nėtais darbais. Pradedant dirb- gauti geresnį darbą. turi buti, ,. ___________
ti dideliame malūne, labai mažai skaitomos geromis. Tečiau ge- PAJYS MUŠA, PATYS ■ 
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Pereitą sekmadienį, rugpju- 

(čio 20 dieną, Soventh Infantry 
, . , IReginient Armory svetainėje

skaitymas ^malumnkys es;inan ,pastebėti štai kas.
Ponia Vfikšrienė pardavinėjo 
komunistų “literatūrą,“ bū
tent, “M. B.“ ir ”D. T.” Jai be- 
pardavinėjant bolševikų “lite
ratūrą,“ prieina vienas komite
tų prie jos ir, sako: “Paliauki
te pardavinėti tamstos šitą ko
munistų “literatūrą“ todėl, 
kad bolševikai savo “literatū

roje“ šmeižia visokiomis jų 
pačių pramanytomis melagys
tėmis visti pažangiąiją ir pro- 
gresyvę lietuvią visuomenę.

“Aš, kaipo šio apvaikščioji- 
mo komitetas, neleidžiu čionai 
pardavinėti. tokius šlamštus,” 
pasakė jai komitetas. Pagalios 
paėmęs iš ponios Vikšrienės 
laikraščius ]>asakė: “Gerbiamo
ji tamsta, kai]) pasibaigs šio 
susirinkimo programas, meld
žiu ateikite tada nuroiiyton 
vieton, o tamsiai bus sugrą
žinta visos tamstos gazietos“.

“Man reikia duba r tų laiik- 
raščių. Jus veidmainiai Lietu
vos buožės... kad jus galėtu
mėte, lai -kažin ką man pada
rytumėte, bet čio jum ne Lie
tuva, čion Amerika. Aš para
šysiu apie jus į visus laikraš
čius.. .”

progos susipažinti su įvairiais resnio darbo gavimas priklauso 
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yra labiaus specializuotas.
Kūno trukumai.

Malūnų darbas yra ne lauko 
darbas ir džiova sergantis turė
tų į jį neiti. Maluninkas turi 
būti tvirtas ir kantrus. Dar
be tenka nemažai laipioti ir vaik
ščioti, kas nevisai galima žmo
gui be kojos arba su saugėla.

Aplamai imant, žmonės viena 
akimi, arba silpnai girdžiantįs 
neturi kliūčių. Neturėjimas vie
nos rankos yra kliūtis tik kaiku- 
riuose darbuose. Vyrai apkur
tinti nuo bombų sprogimo gali 
dirbti malime. Mažesni sužeidi
mai, kaip netekimas piršto, ar 
veido, sužeidimas, nesulaiko 
žmogaus nuo užėmimo darbo ma
lūne. Vienas geriausių malūni
ninkų šioje šalyje yra vienran
kis.

šioje šalyje, mažai tėra moky
klų, kuriose butų mokinama ma- 
luninkystės. Trys geriausiai ži
nomos ^ra prie Kansas Agricul- 
tural College, Manhatten, Kan
sas, State College, State College, 
Penn.; ir Oregon Agricultural 
College, Corvallis,-Oregon. Kiek
viena tų mokyklų turi pu mažą 
malūną, galintį sumalti apie 75 
bačkas per dieną, bet su visomis 
mašinomis, kokios randamos di
deliuose malimuose. Maluninky
stės mokslo mokinama tose mo
kyklose per ketverius metus ir 
suteikiama maluninkystės inži
nieriaus bakalauro laipsnis. Įsto
jant reikalaujama to paties mok
slo, kaip ir į kitas kolegijas ir 
mokslas teikiamas tokio pat 
laipsnio kaip ir mokinantis kito
kių inžinierystės ar klasinių ša
kų. Paprastai į programą įeina 
matematiką, malimo teknika, 
laisvas ir mekaninis piešimas, 
chemija, fizika, kalbos ir tt. Tik* 
rai sakant, paprastas keturių 
metų universiteto inžinierystės 
kursas, tik daugiau atidos krei
piant į malimo teknolog'iją ir ma
lūnų planavimą. Tečiau gerą 
supratimą apie malimų darbus 
galima įgyti per tris mėnesius 
amatų mokyklose ir jei po to, 
žmogus išpraktikuoja per dve
jus ar trejus metus, jis gali drą
siai tikėtis tapti maluninku. Jis 
turi buti užbaigęs mažiausiai aš
tuntąjį pradinės mokyklos sky
rių. Geras maluninkas turi su
prasti malimo mašinas ir kviečių 
ir miltų chemines.ir paviršuti
nes ypatybes. Tam reikia turėti 
nemažą mokslo ir ilgo prityrimo. 
Taigi daugumai žmonių, kurie 
nori tapti maluninkais, yra ge
riausia praktiškas darbas malū
ne (gizelio, apprentice, darbas), 
dirbant visuose darbuose, vis
kas, ko-reikia prie malimo pama- 
tingai išmokstama. Tokį darbą 
geriausiai dirbti mažesniuose 
malūnuose, kur mokinys gali 
gauti dirbti prie įvairaus darbo. 
Taip mokinantis mažai tereikia 
turėti mokslo pradedant ir nie
ko nereikia mokėti, bet gauni 
mokesnį už darbą.

Maluninko algos nevienokios 
nuo 100 dolerių per mėnesį iki 
keliatos tūkstančių per metus. 
Kitų darbininkų algos tokios pat 
kaip ir kituose panašuose dar
buose. Kur mažiau reikalauja
ma prityrimo, mokama paprasto 
darbininko alga, kur daugiau, 
brangiau ir mokama. Reikia ne
užmiršti, kad malūno darbinin
kas, kokiame darbe jis nedirbtų, 
gali tikėtis tapti vyriausiu malu
ninku. Vyriausi maluninkai, bi- 
le kokiame didesniame malūne, 
kuriame sumalama per dieną 
1,000 ar daugiau bačkų, turi 
daug pasitikėjimo ir atsakomy
bės, bet tur ir buti teisingas ir 
tvirto pobūdžio vyras. Tokie 
gauna geras algas.

Suviepuytose Valstijose yra 
150 malūnų sumalančių po 500 
bačkų per dieną suviršum. Jų 
malūnininkai gauna dideles al
gas. Tečiau, yra 1200 malūnų, 
sumalančių po 100 bačkų per 
dieną suviršum ir jie visi sam
do muluninką ir antrąjį malu-.

nuo paties žmogaus. Prie to pri
sirengti daug padeda prigulėji
mas prie maluninku organizaci
ją, i 
knygų ir laikraščių ir sekimas 
visą to kas daroma toje pramo-' 
nėję. Geresnio darbo negalima 
tikėtis gauti greitai.

Darbo valandos stengiamasi 
padaryti tokios kaip ir kituose 
unijų darbuose. Tečiau vyriau- 
sis maluninkas, kaipo turintis 
daug atsakomybės negali savo 
darbo apriboti aštuonių valandų 
darbo diena.

. • • t

šioje šalyje yra 21 malūnas, 
kuruose sumalama nuo 5,000 iki 
10,000 bačkų per dieną. Tų ma
lūnų mauluninkai turi buti ge
rai prigudę ir tvirto pobūdžio.Jie 
turi buti tigrais vadais. Jis tu
ri žinoti kaip gauti pasitikėjimą 
taip savo padėjėjų, turi mėgti 
savo darbą, mokėti planuoti, bu
ti geru užveizėto j u, geru meka- 
niku.

Malūno uždarbis priklauso 
nuo maluninko. Paprastai iš 
[nispcnkto bušelio (270 išvarų) 
primalama bačka miltų. Jei 
(maluninkas gali primalti tiek 
pat gerų miltų iš mažiau kvie
čiu, sakysim, is 207.5 svarų, 
jis ant tiek yra vertesnis už 
kitą, kuris to paidaryfi negali. 
Sutaupynias lik pustrečio sva
ro ant bačiko’S miltų 1,000 bač
kų malime, reiškia 2,500 sva
rų arba 42 bušelių per dieną.

Miltų malimų teisingai gali
ma paskaityti viena reikalin
giausių profesijų. Daugiausiai 
malūnų yra taip vadinamoje 
kviečių juostoje, šiaurės cent
re ir Pacifiko pakrantėse. Se
kančiose valstijose auginama 
daug kviečių: Minnesota,
Nortli Dakota, South Dakota, 
Kansas, Ohio, OklahGima, India
na, Illinois, Missouri, Wash- 
ington, Montana, Texas, Michi
gan, Nebriifiika, Idaho, Colora- 
do ir Oregon. Tose valstijose 
užaugi nuima 60% visų Jungti
nių Valstijų kviečių.

Daugiausiai miltų sumala
ma sekančiose valstijose: Min
nesota, New York, Illinois, 
Ohio, Pennsylvania, Missouri, 
Indiana, Michigan, Texas, Wis- 
consin, Tenncssee, Califomia, 
Kentucky, Oklalioma ir 
shington. į

Didelis skaičius malūnų 
dasi Atlantiko ir Didžiųjų 
rų Įmkrantėse.

Seniau augštesnę mokyklą 
baigęs jaunikaitis eidavo mo
kintis maluninkystės kaipo 
mokinys, bet nnažas nnokesnis, 
kuris įmokamas 
dabar nepatraukia 
čių prie to darbo, 
darbas turi buti 
lis. Maluninku trukumas aiš
kiai kas dieną matomas ir iš
silavinęs maluninkas neturi 
vargo gauti gerą vielą.

toliau savo vietoj pasiliks • ir 
taip šeimininkaus, tai Aušros 
kultūros įstaiga turės žlugti.

— Aušros Svetys.

GOLFININKŲ TURNAMEN- 
TAS PRASIDĖS ŠIANDIE.
Kaip šiandie lietuvių golfi- 

ninkai žada pradėti savo golfo 
turnamentą. Loš dvi grupės 
golfui inkų. Viena grupė žada 
lošti Jaekson parke, o kita — 
Marųuette parke.

Lošime žada dalyvauti gana 
gražus būrelis lietuvių golfi-

Prie šio turnamento jau ren
gtasi nuo senai. Tat reikia ti
kėtis, kad bus įdomus žaidi
mai. — Reporteris.

rB

| ŠIANDIE PINIGŲ I
KURSAS .

Siunčiant Lietuvon per mus: 
12c. už 100 auks. 

arba
833 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

Wa-

ran

mokiniams 
j au nikai- 

Maluninko

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
NUSIŽUDĖ ADVOKATAS.

George Watson, 41 m. 
žiaus, 3403 Indiana avė., 
ti vakar rytą nusižudęs 
namuose. Sako, kad jis
papildas <lel silpnos sveikatos; 
jis turėjęs silpnus nervus ir ne
galėdavęs užmigti.

ani- 
anks- 
savo 
tatai

BOLĖ UŽMUŠĖ VAIKĄ.

Anierican Giants parke, 39 
gat, ir Wentwortli avė., lapo 
užmuštas James llydecker,' 12 
m. amžiaus vaikas bulės. Bulė 
pataikius jam jo krūtinėn bis- 
kį aukščiau širdies. Vaikas 
krito ant vietos negyvas.

Parke 
kai“.

basebolinin-

metus

moteris

Drausti pardavinėti laikraš
čius gal bul yra negerai, bet 
ką daro patys komunistai, kuo 
niet į jų parengtą viešą susi
rink imą kas nors atsineša ne 
jų dvasios laikraščių pardavi- 
net? štai pavyzdys. Vienų sykį 
GSPS. svetainėje, ant 18 gat., 
įvyko susienijimo draugijų 
koncertas. Koncerte didžiu
moj buvo komunistai ir jų se
kėjai buriutės. Viena
atsinešė pardavinėti Lietuvos 
darbininkų laikraštį “Socialde
mokratą”. Komitetas leido 
jai tą laikraštį pardavinėti, bet 
jų vadas J. Jukelis užėjęs ant 
“steidžiaus” ištęsė “Socialde
mokratą” ir pradėjo raginti 
publiką, kad niekas to laikraš
čio nepirktų, nes, girdi, tas 
laikraštis, kurį jis publikai ro
dąs, raginęs Lietuvos darbinin
kus dalyvauti rinkimuose ir 
rinkti nuo darbininkų atstovus 
į Lietuvos Steigiamąjį buožių

Lietuvos 
Lietuvos 

tą Lietu-

Seimą. Girdi, kada 
komunistai raginę 
d a rb in i nk u s griauti 
vos buožių SI. Seimą ir steig
ti sovietus, tai Lietuvos social
demokratai dalyvavę rinki
niuose ir dabar sėdi Seime su 
buožėmis. Tie Judesiai panlavę 
darbininkus ir jų protą paver
gę. Ir po tokiai J. Jukelio kal
bai, ponia Vikšrienė, Vikšris, 
Jukelis, Audri Ulevičių s ir kili 
komunistai visai]) tyčiojosi iš 
tos moteriškės, kuri pardavi
nėjo “Socialdemokratą,” šmei
ždami ją ])rie visos publikos 
kam ji pardavinėjanti darbi
ninkų laikraštį. Gi tuo laiku 
“įSociaklemoikratas“ dar nepei
kė komunistu, bet jiems sim
patizavo.

Tat kam gi dar pikti ant ki
tų, kada patys dar blogiau cl-

valdybos atsakymas Aušros 
Svečiui. Man smagu pažymėti 
tą faktą, kad tame atsakyme 
ne tik kad ne vieno mano už
metimo neatrėmė, bet dar kai 
kūrins net patvirtino, būtent, 
jog musų bolševikėliams gali
ma eikvoti Aušros pinigus sa
viems sėbrams. O kas link 
“smalinio instituto,” tai visai 
nei neprisiminė, kas reiškia, 
kad prie to ir patys bolševikai 
prisipažįsta., jog Aušra yra pa
versta į bolševikų propagan- 
dbs lizdą; apkabintos visos 
sienos savo Maskvos popie
žiaus paveikslais ir propagan
dos lapais, o visi kitų srovių 
skelbimai draskomi. Jei bus 
reikalas, tai tokių “didvyrių“ 
ir vardus bus galima viešai 
paskelbti.

Per tris su viršum
Aušros vakaruose visados bū
davo vien tik bolševikų pro
paganda varoma: lošimuose ir 
prakalbose vien tik apie bolše
vikų rinjų deklamuota. Iš Auš
ros iždo visuomet būdavo rie
biai apmokama saviems artis-* 
tams bei kalbėtojams.

Tat dėl tokio extra “kairių
jų” šeimininkavimo Aušrai ir 
gręsia pavojus iširti, nes viena 
draugija jau atšaukė savo de
legatus, o kitos ingi žada atšau
kti, jeigu tik Aušros valdyba 
ir toliau taip netikusiai Šeimi
ninkaus.

Giriasi bolševikuojanti Auš
ros vaidyba, kad pirmasis iš
važiavimas davęs Aušrai gra
žaus pelno. Taip. Tas tiesa. 
Bet užtat visos draugijos pa
laikančios Aušrą dikčiai pirko 
serijų tikietus ir visokiais bu
dais rėmė išvažiavimą. 'Tai ve 
delko tas išvažiavimas pavyko. 
O dabar pažiūrėkime kiek pel
no davė antrasis išvažiavimas, 
kuris įvyko rugpjūčio 6 d. ir 
kurį surengė viena dabartine 
bolševikuojanti Aušros valdy
ba, kad pakenkus Naujienų 
piknikui. Bollševikai antrame 
išvažiavime uždirbo tiek, kiek 
Zablockis su muilu. Pelno pa
darė vos 3 dol., nors išlaidų 
visai nebuvo. Reiškia, kad di
dele žmonių dauguma iš palai
kančių Aušrą draugijų nuvy
ko 'Naujienų piknikai!. Ir tokiu 
budu negražus bolševikų trik- 
sas prieš Naujienas tik jiems 
patiems pakenkė.

Baigdamas savo atsaką, aš 
noriu patarti bolšcvikuojančiai 
Aušros valdybai geriau neban
dyti baltinti savo juodus dar
bus per “Naujienas” ir mesti 
būdų ant pašalinių i 
kurie pradėjo kritikuoti Auš
ros valdybą už klastavimą pro 
tokolų savo sėbrų išbaltinimui, 
nes visuomenes vis viena jau 
mato ir įvertina negražius jū
sų darbus.

Aš manau, kad butų Aušrai- 
daug naudingiau, jeigu dabar
tinė jos valdyba rezignuotų. 
Tada Aušros knygynas galėtų 
gyvuoti taip, kaip jis kad gy
vavo pirmais savo egzistavimo 
metais. O jei Aušros valdyba ir

NORTH SIDE.
Protesto mitingas.

Rugpjūčio 18 d. Wicker 
Parko didžiulėj svetainėj 
Draugijų Sąryšis surengė pro
testo mitingą prieš Johnsono 
bilių, varžantį nepiliečius atei
vius. Žmonių buvo apie poraviii®. Žmonių buvo apie 
šimtų.

Kalbėjo advokatas K. Gugis 
ir studentas F. Kubilius, 
kalbėtojai nurodė tokio įstaty
mo blogas puses ir ragino da
ryti visa kas žmonių galioje 
yra, kad tas billius netaptų įs
tatymu, nes toksai įstatymas

(Seka ant 6 pusi.).

Abu

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
*111 ‘03«>!q3 ‘*>S I9ZS

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė. 

Tel. Pu 11 man 3213
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
V........ ■

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurj kiekvienas 
gali vartoti be nesmagumų ir be laiko 

eikvojimo.
Mes turime būdą, kuris suvaldo dusuli ir 

norime, kad bandytumęt už. musų iškaš- 
čius. Nežiūrint ar jau jsisenėjęs, ar da 
nesenai pasirodė, kaipo chroniškas dusulys 
jus privalote pareikalauti ant išbandymo 
musų budo. Nežiūrint jūsų amžiaus ar už
siėmimo, jeiRu jus vargina dusulys musų 
būdas turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti tiems, ku- 
kurie išbandė 

, opiumo sutai- 
... — _____ 'patentuotus rūkymus” ir
tt. be pasekmių. Mes norime parodyti 
kiekvienam už musų iškaščius, kad nau
jausio budo tikslu yra užbaigti visokj sun
kų kvėpavimą, gverg-ždimą ir visus bai
sius parūkstamus tuojaus.

Šitas veltus pasiulyma® yra per svarbus 
kad praleisti kad ir vieną dieną. Rašykite 
dabar ir pradėkite vartoti musų būdą tuo
jaus. Pinigų nesiųskite. Tik pasiųskite iš
pildė žemiau padėtą kuponą. Padarykite tą 
šiandie — jums nereikia mokėti nė už pa
siuntimą.

FREE TRIAL COUPON

Frontier Asthma Co., Room 229 G.
Niagara and Hudson Street®, 

Buffalo, N. Y.

Send frec trial of your method to:

rie neturi viltie® išeigydyti, Ubllieiių^l Įvairius Įkvėpimus, plovimus, 
,. * v symus, garus, "patentuotus

Šapos Darbininkas.

ROSELANb.
Atsakymas Aušros vaidybai.

“Naujienų” nr. 176 šių metų 
liepos 28 <!. tilpo neva Aušros

pasauliu 
rugpiučio (August) 22, 1922 m. 
7:30 vai. vakare, 12 metų am
žiaus. Paliko dideliame nuliū
dime tėvų Vladislovą, motiną 
Teklę, du brolių Antaną ir Vla- 
disloyą ir sesutę Teofilija. lai
dotuves atsibus rugpiučid(Ąug.) 
25 d., 8 'vaj. ryto iš namų 932 
W. 55th St. į Šv. Jurgno bažny
čią iš tenais j šv. Kazimiero Ka
pines. Giminūs ir pažįstami 
bukite malonus dalyvauti laido
tuvėse musų sūnelį. Pasilieka
me nubudime:

Tėvas, motina, broliai ir 
Sesutė.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Ate.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082 
k—-...... . —

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius. 
L..............

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rysas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir vist) chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėlionhs 10—12 dieną 
Res. 1139 IndeDcndence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3213 South Halsted St.
Tel.? Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. Maurice Kalia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

- 4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

> • ----  ■
/”.......... —............... ..

Canal 0257
Naktinis Tel, Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
—..... I - ■ ,

Visiems ėjusiems pas mane skustis ir plaukus kirptis^ 
šiuomi pranešu, kad persikėliau nuo 3416 S. Wallace St., ant 
5615 Wentworth Avė. Todėl, visi lietuviai ir lietuvės mel
džiami užeiti apsikirpti be apsiskusti. Darbą gvarantuoju. 
Su tinkama pagarba,

WM. CONROD,
5615 VVentvvorth Avė.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visokį reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Go.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101,

Pasidarykite takius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant semi gi'indų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ...................... .... 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ..........   10c.
Švarių klevo išgrindimui ................................. 10c.

Galime pagelbėt tomistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristotam. 1955 W. lllth St.

_______ .. . .

TlephOnas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

, ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canul 0257

Telephone Yards 5834

&R. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.

Ned. 9—12f
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

1 "■.......... . ■■■' " ------
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicago.

i
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

daug nemalonumų darys ir pi
liečiams.

Po užbaigimo kalbų priimta 
rezoliucija, užvardyta “Protes
tas prieš Johnsono bilių.”

Programinę dalį išpildė Pir
myn choras, A. Galskiutė ir J. 
Čepaitis.

Draugas Čepaitis jau nuo se
nai lošia solisto rolę, bet delei 
tokniškų trukumų, kartais 
publika turėdavo saldaus juo
ko. Dabar kas kita, matyt, p. 
Sarpalius tuos trukumus da- 
pildys. O solisto ypatybių pas 

rodos, netruk-draugą Čepaitį, 
sta. Bravo!

Klerikalai
Vietos

Johnsono 
lės” nuo

‘aviu
bilių,

už bilių.
piemuo“ remia
todėl ir “ave-

Protesto mitinge jų nebuvo.
Viename “avelių“ ir avinų” 

susirinkime “piemuo” pasakė: 
*’Tas kilius yra geru dalyku, aš 
jam pritariu, tai vagis išgau-

Kitas asmuo, matyt, didelis 
“ubagas dvasioje“ pakartojo to 
“piemens0 žodžius ir da nuo 
savęs pridūrė: ”Mes negalime
nojus gaili mus nubausti.” Nuo

Island

kurių 
Rodos, 

nėra to- 
gyventojų

negalima. Jie pripratinti ver
gauti. Bet labai abejotina ar 
visi kunigų pasekėjai tam pil
nai tiki?

Dabar pažiūrėsime kur tie 
vagys randasi. (Kalbėsiu apie 
North Sįdę, nes ji man žinoma 
per daugelį metų). Netoli yra 
vieta vardu Goos Island, kur 
“coall vardų“ dulkės į padan
ges kįla, “garbarnės” savo 
dvokiančiu kvapu užteršia visą 
apelinkę. Arti Goos 
randasi ir “šventieji 
su įstaigų įstaigomis, 
bokštai debesis skiria, 
nė vienoj daly miesto 
kio susigrūdimo
kaip čia, ir išimtinai ko nevi
si tykiutys žmones. Bet kodėl 
chicagiečiai taip plačiai tą apie 
linkę žino ir lenkias jos kuo
met važiuoja ar eina, o ypatin
gai vakaro laiku?

čia jau apielinkė “Bug 
Town” su eile įstaigų žmonių 
proto tamsinimui ir “Deerin- 
go” aukštais kaminais. Tas 
pats ir su apielinke kur “gar- 
barnč“, ar kas kitas, ant ku
rios kiemo randasi lietuviška 
įstaiga, lietuvių proto tamsini- 
mui. Juk yra žinoma, kad ir 
šių apiclinkių praeiviai atokiai 
lenkias. Kodėl? Juk čia g}YC- 
na, rodos, gryniausi artymo 
mylėtojai.

O gi todėl, kad šios apielin- 
kės daugiausia pasižymėjusios 
įvairiais blogumais, kurių 
dorus žmonės nekenčia.

Čia tik mažas pavyzdėlis
kurio galima spėti, kad ne tik 
viename mieste, bet ir visoje 
šalyje, kur žmonių ekonomi
nė priespauda ten tamsumas 
ir kunigą tvirtoves, girtuoklys-

pa

ts

vagių

du tuk- 
mokino

šiai. . •
Bodos, aiškiau pasakyti ne

reikia, kur daugiausia 
randasi.

Ar ne gėda kad per 
stančiu metų kunigai
žmones “doros’“ ir damokino 
iki tokio laipsnio, ka<i “bedie
viškoji” valdžia rado reikalo 
įstatymais suvaldyti tuos ku
nigėlių mokinius. Kunigėliai 
tani pilnai pritaria.

Taigi “tėveliai,” ar nebūtų 
laikas jums pasiimti po ilgą 
botagą ir eiti šmigoti riesta- 
Uodegos, o visą žmonių švieti
mo darbi} pavesti “bedieviškai“ 
valdžiai.

Pilnai tikiu, kad valldžia su
griebs, nors ir jūsų aptamsy- 
tus, apšviesti žmones taip, kad 
tokie įstatymai “vagims išgau
dyti“ bus visai nereikalingi. *

— Jonas.

BRIDGtEPORTO ĮVAIRUMAI.
Panelės C. L. Tarybos “apie- 

kunas” Dr. Graičunas labai 
nusiminęs, nes per jo “kaltę”

p-li Taryba prarado savo “ne
kaltybę” pereitą sekmadienį 
laiku ('Jiicagos lietuvių ap- 
va ik ščioij i m ų pažy i n ėj i nni i
Lietuvos pripažinimo de jure..k 
Be to, jos jaunas “husban- 
dasf’ pradėjo perdaug “flirtuo
ti“ su “fleiperiais...”

Sako, kad visa lai gal prives 
jauna porelę prie “divorso”...

$ * >*«
Kai kuriam laikui popiežius 

Leninas uždraudęs vietos lietu
vių bolševikams valgyti kiau
lieną. Dabar tie vargšai de
juoja, kad jie turėsią atsisvei
kinti su riebiais sandvičiais...

— švilpukas.

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų Ofise.

Dapshis Leonas
Daubara Justin
Grigaliūnas Juoz.
Herfnan Frank
Juška Juozas

Kisielius Pran. 
Kocinskas Kaz. 
Kulvictz B. 
Lukauskas Jurgis • 
Molis Juozas 
Radkievicz Joseph 
Reginis Kast. 
Riekašius Walter 
Rimkus Frank 
Stanionis Fr.
Stralia, Jonas 
Stokus Klem. 
Strumpis AIex 
žadeikis Juozapas

Pranešimai
S. L. A. II Apskr. rengia koncertą 

su dovanomis — automobiliu, rugsėjo 
24 d., Mcldažio svet. Visas pelnas 
skiriamas S. L. A. Prieglaudos Na
mui. Meldžiame kitų draugijų ir 
kliubij tą dieną jokių pramogų ne
rengti. — Rengimo Komisija.

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
jvvks nedėlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Roseland. — L. S. M. Ratelis ren
gia išvažiavimą į Beverly Hill miškus 
nedėlioj, rugp. 27 d. Visi ratelie- 
čiai kviečiami dalyvauti.

— Valdyba.

North Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia išvažiavimą i Jefferson miškus 
nedėlioj, rugp. 27 d., toj pačioj vie
toj. Šis išvažiavimas bus paskutinis 
šį sezoną. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU SAU GYVENIMO DRA- 

ugo vaikino arba našlio, tik ne gyva
našlio; turi būt laisvas nuo religijos 
ir blaivas nuo svaiginamų gėrimų ir 
kad turėti} nors kiek pinigų aš turiu, 
savo ūkę ir esu patyrusi grosernėa 
binznyj, esu našlė 34 metų amžiaus, 
turiu du nemažus vaikus; jei kuris 
su tuomi sutiktų, atsišaukit laišku.

Naujienų Skyriun, 
3210 S. Halsted St. 

Num. 18.

JIESKO PARTNERIĮ!
JIEŠKAU PARTNERIO NORS SU 

$300 suprantančio rakandų taisymo 
biznį. Geriausia proga tapti bosu, to
dėl pasiskubinkit ateiti ar patelefo
nuoti.

1844 Canalport Avė., 
Tel. Canal 3514

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chięągoj ir apie- 
iinkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den- 
gifno jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai. '

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Mayvvood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerj, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos. •

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

PRANEŠU
kpd aš dabar užsidėjau savo biznį: 
peik raustau rakandus, dastatau ang
lis ir malkas. Turiu troką ir arklį su 
vežimu. Patarnausiu visiems tinka
mai ir pigiai.

JUSTINAS STRAUKAS,
4524 S. Keeler Av., 3229 Auburn Av.

Phone Yards 5636

ISRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
OFISUI GERA VIETA

M. J. Kiro naujame name gra
žiausia 6 ruimų flatas ant Brid- 
geporto po num.

3335 So. Halsted St.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS KAMBARIS 2 

vaikinams. Su valgiu, elektrikos 
šviesa ir maudynę. Prie šeimynos 
be mažų vaikų, ant Bridgeporto. 
(Halsted ir 33-čios apielinkė je). Mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu:

J. JUREVIČIUS,
3251 S. Halsted St. Tel. Yards 1234

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS rendai, vaikinui 

arba merginai, su visais paran- 
kumais. Puiki vieta dėl laisvo 
žmogaus. J. B. Doveika, 3000 
Pershing Rd. Tel.Lafayette 1271

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Boom 209.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st Street.

DRESIŲ operatorių, nuolati
nis darbas.

Atsišaukite:
2310 Armitage Avė.

REIKALINGA 8 MERGINŲ Mo
kintis ant norsės . Knygos, uniforma, 
ruimas, valgis ir primokėjimas. Kur
sas ant dvieju metų, gera proga mer
ginoms. Atsišaukite tuojaus.

ST. PAULS HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKTA merginų virš 16 me
tų amžiaus prie punch press ir 
assembling darbo; nuo šmotų. 
Galime panaudot keletą ir ne
patyrusių. 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKTA slenographės; 
valandos ir gera alga.

J. KUČINSKAS,
2201 W. 22nd St.

geros

REIKALINGA patyfusi vei- 
terka į švarią restauraciją dirb
ti, geros darbo sąlygos ir neblo
gas užmokestis, Royal Restau- 
rant, 131 East 35th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKIA PRIE MEDŽIO DARBUI 
vyrų, patyrusių dirbti auto truck ir 
bus — bodies, taipgi taisytojų pleasu- 
re karų bodies. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis.

KASTORY MFG. CO., 
La Grange. III.

Phone 647

VYRŲ
REIKIA

SCRAP YARD
GERA ALGA —
NUOLATINIS
DARBAS

PRICE IRON & STEEL 
CO.,

. 67th & 48th AVĖ.

VYRŲ
REIKTA lietuvių vyrų katrie 

supranta anglišką kalbą, turi būt 
apsipažinę Chicagoj. Darbas 
lengvas ir švarus; uždarbis 
bai geras tiems, kurie gali 
imti šią vietą.

Atsišaukite:

W. H. NOVAK,
29 So. La Šalie St.

Room 348

la- 
už-

REIKIA SALESMANŲ KALBAN 
čių lietuviškai ir lenkiškai įmrdavol 
Ford ir Lincoln automobilius. Gali 
ma lengvai padaryt, abelnai $200 
mėnesiu

EVANS — SCHUSTER CO., 
3583 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6136

REIKALINGAS patyręs buce 
ris dirbti prie ice boxio, pastovu? 
darbas ant visados. Atsišaukite

J. OPPENIIEIMER, 
47th ir So. Ashland Avė.

REIKIA patyrusių vyrų į j 
šapę darbui.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKALINGI vežėjai ant pie
no Turi Ln.it ir salesmu-

nai ir užsistatyt bondsą.
DOUGLAS DATRY CO., 

2254 So. Troy St.

REIKALINGAS jenitorius, tu 
ri būti patyręs kūrenti boilerį ir 
suprantantis pataisymą namo. 
Išlygas ir alga patirsite ant vie
tos. J. P. Evaldas 840 W. 33 St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 1922 Fordas 

visai naujas. Parduosiu pigiai, 
už $390.

VICTOR BALTESKONIS 
1334 So. 49 Ct., 2 fl., Cicero, III.

PARDAVIMUI automobilius 
Appearson Jack Rabbit gerame 
stovyj — $27#. Stanley Plarpa, 
4015 W. Van BuVan St. Tel. Ke- 
dzie 3810. Tel. po 6 vai. vakaro. 
Oak Park 7300.

PARDAVIMUI Dodge trokas 
lengvam išvažibjimui — atrodo 
kaip naujas. Bargenas — per- 
kupčiai neatsišaukit.

806 S. Central Park Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 

kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
syk pirks. Velouro ir odos, walnut 
dining setas ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai. 1211 West Garfield 
Boulevard. Phone Wentworth 1017.

PARDAVIMUI RAKANDAI PAR- 
lor siute, davenport, lova, stalas, 
nografas ir šildomas pečius. Del 
los priežasties, turi būt parduoti 
savaitę, todėl parsiduoda visai 
giai.

2928 W. 40th Place, 
Ant 1 lubų.

fo
tu- 
šią 
pi-

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 
aukštos rūšies rakandai ---- visai nau
ji — Bargenas — apleidžiant miestą, 
turime greitai parduoti. Perkupčiai 
neatsišaukit.

A. FRIEDMAN,
806 S. Central Park Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ARBA MAINY- 

mui barber shop, lietuvių apgyventoj 
kolonijoje. Parduosiu už “cash” ar
ba mainysiu ant loto, namo, saliuno, 
grosemės arba kitokio biznio. Kreip
kitės: Naujienų Town of Lake Sky
rius, No. 57, 1614 West 46 St. Phone 
Boulevard 0672.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VIE- 
ta apgyventa svetimtaučiais, gera 
vieta bizniui, parduosiu pigiai, nes tu
riu kitą biznį.

8049 Vincennes Avė. 
Savininką galima matyti po num.

3308 So. Wallace St. 9

PARDAVIMUI KEPTUVĖ, SENAI 
išdirbtas biznis, kepama yra visokia 
duoną ir keksai, parduosiu pigiai, 
turiu parduoti į trumpą laiką.

Atsišaukit: 
Nauiienu Skvrius, 

3210 So. Halsted St. 
No. 19.

nes

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
jučernė. taipgi sykiu parsiduoda na
mas ir tuščias lotas. Kas nori pirkti 
;am lahai geras bargenas. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. F. 
Cicon, 4939 So. Paulina St. Phone 
Prospect 1695.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
ketinių kampų ir visokių tautų apgy
ventoj, bet lietuvių daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, švedų ir vokiečių apgy
venta. Pardavimo priežastis, 
partnerių nesutikimas.

940 W. 59th St.

FEDERAL ELECTRIC SHOE 
Sign, 28 pėdų aržuolinės čeverykams 
lentynos, 4 aržuoliniai benčiai, 1 
show case su stand, 1 mažas counteris 
2 kojų kedukės. Parduosiu pigiai 
greit perkant.

Kreipkitės:
2936 Unibn Avė., užpakalyj

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR 
lor, lunch room, saldainiai, cigarai, 
barbernė ir knygų mainymo krautuvė. 
Pigi renda, ilgas lysas, 8 metų instai- 
ga, auganti apielinkė. Bargenas už 
cash.

R. M. IIANEL, 
6813 S. Wcstern Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė labai pigiai; viskas puikiai 
įrengta. Biznis eina gerai. Mylinti 
biznį ,pasiskubinkit, nes turi but^ par
duota greitai. Pardavimo priežastis 
labuti svarbi.

7132 S. Halsted St.
•

PARDAVIMUI pirmos klesos 
prosernė ir saldainių krautuvė. 
Renda pagi, parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo liga.
3425 So. Wood S t. arti 35th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė, didelė krautuvė ir geras 
biznis, gera vieta ir gerai biznis 
eina. Svarbi pardavimo priežas
tis. Pašaukit. Lafayette 6177.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyventoj vietoj— 
kaina gana prieinama. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju į ki
tą miestą. John Ilulah, 4125 So. 
Ashland Avė.

*____________________ ____
PARDAVIMUI saliunas, bo- 

hemenų ir vokiečių kolonijoj biz
nis geras ir 2 metų lysas. Sy
kiu 6 kambariai gyvenimui.

3934 W. 16 St.

TURIU parduoti savo $200 vic 
trola, tik 2 mėnesiai vartota. 
Daug rekordų, Simon adatos, 
kaina $45. J. L. Liner, 2002 W. 
Division st. Tel. Armitage 1981.

PARDAVIMUI grosemė, ice 
cream, saldainių ir visokių smul
kių daiktų krautuve. Parduosiu 
pigiai — svarbi priežastis.

3656 S. Union Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
•lelikatesen. Lysas ant 2 metu su o 
kambariais; rendos $25" į mėnesj. Biz
nis daromas geras, gerai išdirbtas ir 
cash; tirštai apgyventa lietuvių ir ki
tokių tautu. Parduodu pigiai, nes tu
riu apleisti miestą.

3642 So. Pameti Avė.

PARDAVIMUI pusė saliuno, 
geroj vietoj, biznis geras. Parda
vimo priežastį patirsit ant vie
tos.

1900 S. Union Avė. ’

PARDAVIMUI groserne 
saldainių krautuvė, biznis iš
dirbtas, gera proga, nes turiu 
parduoti greitai. Priežastį parda 
vimo patirsite ant vietos, 834 
W. 33rd St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, PAR- 
duosiu pigiai, kiek imokant. likusius 
ant lengvo išmokėjimo. Galėtumėt 
su manim būti ir partneriuose. Par
davimo priežastis, turiu du biznius, 
negaliu vienas nusidirbti.

1217 W. 31st St.

NAMAI-ŽEME_ _
PROGA ĮSIGYTI NAMĄ VERTĖS 

$12,000 už $9,700, namas 5 metų se
nas 2 pagyvenimai po 5 kambarius, 
skiepas, antaukštis, elektros šviesa, 
maudynės ir viskas pagal naujos ma
dos. Savininkas nori parduoti grei
tai, nes važiuoja i Lietuvą. Namas 
vra prie44-tos ir Fairfield Avė. Ideal 
Real Estate Co., 3214 S. Halsted St.

MAINYSIU ANT FARMOS NA- 
ma,’ arba parduosiu, mūrinis bĮzniavas 
namas ir prie bizniškos gatvės: ren- 
dos neša $86.00 į mėnesį už $9,500.

Atsišaukit tuoi.
L. JARUSH, 

1858 W. 47th St.

NORĖDAMAS GERO 
NAMO KREIPKIS 

PAS MUS
PARDAVIMUI gražus mūri

nis namas beveik naujas, 2 
aukštų, elektra., maudynės ir 
viškos. Kaina tik $6,200, pirmo 
mortgičio $3,000, randasi ant 
Brighton Park.

Puikus mūrinis namas vėliau
sios mados 5 ir 6 kamb. elektra, r 
maudynės, skalbyklos beliznai 
beismante, apšildomas kiekvie
nam flataui atskiras, {mokėji
mas pagal sutarties. Kaina tik 
$7,300, randasi Brighton Parke.

Geras mūrinis namas geroj 
vietoj, 6 ir 6 kamb. elektra, mau
dynės, skalbyklos beismante, 
pirmas floras hot water heat. 
Kaina tik $8,500, pirmas mort- 
gičius $4,200.

Beveik naujas mūrinis namas 
3 aukštų, elektra, maudynės ir 
viškos. Kaina tik $8,750, įnio- 
kėjimas pagal sutarties, randasi 
Brighton Parke.

Labai geras ir parankus mūri
nis namas 6 metų, 3 flatai po 6 
kamb. skalbyklos bęismante, 
viškos, elektra, maudynės ir ki
ti parankumai. Kaina tik $12,800 
įmokėjimas pagal sutarties, ran- 
člasi Brig-Litori Parke.

BUSINES mūrinis namas 2 
aukštų, ant pirmo floro didelis 
storas ir pagyvenimas, ant ant
ro 2 flatai, elektra, maudynės, 
skalbyklos beismante. Kaina tik 
$8,000. Reikia įmokėti $2,500. 
Labai tinkama vieta barbernei, 
arba bekernei, randasi South 
Side.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS 
su 4riais gyvenamais kambariais. Par-j 
duodu visai pigiai, apleidžiu miestą. 
Pasinaudokite proga, biznio gatvė, 
puiki ir pelninga vieta, bilo kokiai 
krautvei, arba amatui. Reikia įmo
kėti $2,000, likusius ant nTOrgičio. 
Kreipkitės ypatiškai arba laišku. An- 
.ton Stonis, 1611 So. Main Street, 
Rockford, III.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2 aukštu su bizniu, 2 lotai, namas ge
ram padėjime, geroj biznio vietoj, pa
čiame lietuvių centre ant Town of 
Lake. Kaina tik $10,800.00. Kreipki
tės į Naujienų Skyrių ant Town of 
Lake, 1614 W. 46th St. No. 55.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 7 kambariai; visas įtaisy
mas. Parduosiu pigiai, nes ei
nu į-biznį. Atsišaukite:

3604 Wallace St.

GERA proga norintiems pirk
ti stubą vienos šeimynos, 6 kam
barių viršuj ir kukne apačioj. Ga 
radžius 2 automobiliams ir eks
tra lotas. 2535 W. 45th St.

Parsiduoda beveik naujas mūrinis 
namas 2-,iy pagyvenimų po 4 kam-ba- 
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 
itaisvta nagai naujausios mados, nar- 
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grdsemės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuojaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

Kreipkitės pas

S. L. FABIONAS CO., 
809 West 35th St.

(arti Halsted Baltas 
Namas).

PARDAVIMUI biznio praper- 
te, neša metams pelno $924.00. 
Už $8200.00. Atsišaukite tuo
jau.

4619 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage, 37 pėdos loto: elektra, 
gasas, maudynės. Dabar tuščia. 
5628 Iloyne Avė. Kaina $4,250. 
E. B. Flynn, 2508 W. 63rd St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
4 kambariai dėl pagyvenimo ir krau
tuvė iš priekio; geras dėl krjaučiaus 
ar kitokio biznio, — užnakalyj randa
si garadžins. Atsišaukite:

3956 S. Rockwell St. 
Brighton, Park.

PARDAVIMUI medinis 4 fla 
tų po 4 kambarius namas, 
gasas, vanos ir kiti paranka
mai. Kreipkitės prie savininko. 
Jacob Tomsa 1619 S.Union av.

2TURIU PARDUOTI PUIKIA 
akerių vištų farmą, netoli Riverside , 
ir netoli 3 didžiausiu bulvarų, South j 
West Side. Tik kelios ėjimo minutes 
iki gatvekarių linijos ir 35 mnn. nuo 
vidurmiesčio, prie C. B. & Q. geležin
kelio. Priimsiu $250 cash ir likusius 
po $10.00 į mėnesį- Gali čia gyvent 
ant tyro oro, arti Forest Preserve ir 
mieste dirbti. Jei bus reikalas, išda
lysime nagai norą. Atsiliepkite grei
tai. kadangi šis reiškia atsikreipimą 
rodyklės į visą tavo gyvenimą ir šis 
ppo-arsinimns atneš šimtus dolerių.

Kreipkitės į
Naujienas No. 103.

4

TURIU PARDOUTI 2 AUKŠTŲ 
uro narna, 5 ir 6 kambariai, sklenas, 
sktros šviesa, moderniškas plumbin- 
is. aržuolo trimingas. Kaina $7,500 

$3,500 cash priimsime.
1314 — 48th Court 
Tel. Lawndale 5663

PARDAVIMUI kampinis 2 
aukštų namas: krautuvė priekyj 
ir 2 lotai. Kampas 51st Place 
ir Morgan St. Kaina $5,500.00. 
Tel. Boulevard 6856.

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ FAR- 
ma; 30 akerių dirbamos, 100 ganyk
los su mišku; parduosiu su javais, gy
vuliais. padarais, ūkės įrankiais ir ra
kandais. Važiuok ir gyvenk: prie ge- 
rn keh’o. mokvklos ir miestelio, lietu
vių . koloniioi. Michigan valstiioj. 
Kreinkitės laišku platesnių žinių. Mr. 
K. J. Sakai, R. No. 2, Pentvvater, 
Mich.

PARDAVIMUI 3639 Ix>we Avenue, 
marinė cottage; maudynė, gasas, 
elektra, garadžius. Priimsiu 
$750 cash, ir mėnesiniais išmokes- 
Čiais likusius. Savininkas ant 
vietos.

PARDAVIMUI 3601 Wallace St., mū
rinė krautuvė, kambariai ir ga
radžius; rendos $30 j mėnesį; par
duosiu ant išmokosčio — $750 
rash, likusius po $30 i mėnesj. 
Kreipkitės prie savininko 2603 
S. Halsted St. (ofisas).

PARDAVIMUI 5 akeriai su namais 
ir staku nrie pilto kelio, karūnas 
123rd ir 90th Avė. Kaina $9,500. 
Puikiausia vieta vištų farmai. 
Priimsiu epsh $4,000. likusius mė
nesiniais išmokesčiais. Matykit 
savininką ant vietos arba kreipki
tės j ofisą, 2603 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI?
2 pagyvenimų mūrinis namas, ga- 

rage, su visais įtaisymais. Parsiduo
da pigiai, arba išsimaino ant didesnio 
namo. Namas randasi ant 35th ir 
Emerald Avė. Rendos $55. Kaina 
tik $3.900.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
90 akerių farma: 70 akerių dirbamos, 
20 akerių ganyklos, su budinkais, gy
vuliais. visomis farmos mašinomis ir 
apsėtais laukais; farma randasi Illi
nois valst.

Kreipkitės:
718 W. 120th St. Tel. Pullman 6344

STOGKAI-SEROS
REIKIA pilnai išmokėtų Co- 

operative Society of America Še
rų. Mokėsiu po $12 už šėrą, L. J. 
Mather, 6807 Union Avė., Tel. 
Englewood 0187.

MOKYKLOS
H------- t;-------------- \-----
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarines klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresSa.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba raiy- 

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

i Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake S t r., ant 4 lubų




