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Valstiečiu nėra
mumai Meksikoj

Francija susirupinus karo 
skolomis

Keturi lietuviai traukinio už 
mušti, du sužeisti

400 ginkluotą meksikie 
ciy užgrobė žemes

Vokietijos reparacijos

MEKSIKOS MIESTAS., vas. 
23. — Komunistinių agitatorių 
sukurstyti, 400 valstiečių, apsi
ginklavę, užgrobė Durango val
stijoj didelius įdirbtos- ir iriguo- 
jamos žemės plotus. Tie plotai 
priklausė stambiems ūkinin
kams, kurie jiems pagerinti ką 
tik buvo išleidę 200 tūkstančių 
pesų (100 tukst. dolerių), gavę
užtikrinimų, kad valstybė jų aukso markių, 
turtą apsaugos.

l*rezidentas Calles įsakė žemes 
užgrobusius valstiečius išvaryti, 
bet pastarieji pareiškė, kad jie 
nepasiduosią.

Per šių metų sausio mėnesį už
mokėjo aliantams daugiau ne 
108 milijonus aukso markių

NELAIMES VIETA. KUR ŽUVO 51 KASYKLŲ DARBININKAS

■L .

Skiria tris'milijonus doleriu 
. stipendiją fondui

NEW YO1JKAS, vas. 23.
Kasyklų magnatas Simon Gug- 
genheim, buvęs Jungtinių Vals
tijų senatorių^ iš Colorados, j- 
steigė “John Simon Guggenheim 
Mem,oriai Foundation,” kurios 
tikslas yra: “gerinti švietimo 
kokybę h meno bei profesijų

Lietuvos žinios
PLĖŠIKAS NUSIŠOVĖ

KAUNAS. — Sausio 29 d., 6 
vai., vakaro, Trakų gt. j vieną 
krautuvę įėjo kažiii koks vyras, 
o jo draugas paliko už durų.

Tuo tarpu krautuvės šeiminei• 
praktiką Jungtinėse Valstijose. Ikė pasilenkusi kažką dirbo. Kai 
auklėti mokslo tirinėjimus ir1 ' 
ugdyti geresnį tarptautinį susi
pratimą.”

Fundacija teiks stipendijas 
jaunuomenei,, be gini ties skir 
luino, ir visų pragumų siektis 
visose aukštojo mokslo šakose, 
taip pragumų išvystyti savo ta
lentus kaip mokslo, taip įvairio
se dailiojo meno šakose.

pakėlė akis pasižiūrėti į įėjusį 
“pirkėją,” pamatė prieš save at
kištą revolverį, šeimininkė per- 
sigandus sukliko. Tai išgirdę 
iš kito kambario krauluvėn 
jbėgo šeimininkės vvras ir su-

PRIEŠ PAT SAVO VESTUVES
NUSIŽUDĖ

BEBLINAS, vas. 23. — Gene- 
ralis agentas reparacijų .niokes- 
niams priimti,, p. S. Pairker Gil- 
bert, paskelbia jo priimtų iš Vo
kietijos ir aliantams paskirstytų 
reparacijų per šių metų sausio 
mėnesį. Per tą menesį Vokie*- 
tija sumokėjo 108,317,807.74 

išmokėta gi ali
antams viso 103,575,348.33 auk
so markių. \

Apskritais skaitmenimis ali- 
antų valstybės gavo aukso mar
kėmis šiaip:

Anglija
Francija
Italija
Belgija
Japonija
Jugoslavija
Portugalija 
Rumunija 
Graikija
Aliantų ■ militarės kontrolės 

komisijos Vokietijai išlaidos sie
kė 1.,333,333 aukso markių. Li
kusioji suma išėjo įvairių komi 
sijų, kaip antai reparacijų, Kein- 
lando aukštosios komisijos, lai
vyno ir generalio agento štabo 
išlaidoms padengti.

Gelbėtojai ir susirūpinę giminės susirinkę ties /Jotimis City Coal kampanijos kasyklų Sullivan 
miestely, Indianoj, kur praeitą penktadienį dėl įvykusios baisios ekspliozijos žuvo penkiasde
šimt vienas darbinink'iS. , • .

Visų kasyklose žuvusiiijii 30 žmoniij žuvo mieste
kūnai išimta lio gaisre, Egipte

Vokietijos respublikininky 
manifestacijos

WINDSOR LOCKS, Conn., v. 
23. - Merginos Daratos Doby, 
24 m., kaip šiandie turėjo būt 
vestuvės ku Aleksu Nanau, 43 
m., iš Waterburio. Bet vakar 
važiuodama automobiliu su sa
vo jaunikiu ji paprašė jį su 
stoti. Išlipus iš mašinos mergi
na priėjo prie upės ir solo van
denin. Jos kūnas tik šiandie te
pavyko surasti.

mis.
Krautuvėje laivei plėšikas 

greitai spruko iš krautuves, 
išbėgęs tiž durų ir manydamas 
šeimininką jį vejantį šovė i 
šeimininką, bei nekliudė, šuvj 
ir riksmą išgirdo tuo laiku ne
toli buvę kareiviai, policija, 
kurie atbėgę vieną plėšiką tuo
jau sugavo, o kitas bėgo į ka
pines, bet nematydamas išsi
gelbėjimo Įbėgęs Į vieną kiemą 
pats nusišovė.

PRAGYVENIMO BRAN
GUMAS

Francijos karo skolų 
mokėjimo klausimu

Panaši i Davves’o ekspertų komi
sija turėtų ištirti Franci jos 
pajėgą skoloms mokėti

KAIRAS, Egiptas, vas. 23.—Raudonasai Kryžius šelpia varge 
likusias darbininkų šeimynas Trisdešimt žmonių žuvb, ’o trisj- 

dešiimt aštuoni buvo sužeisti 
laike gaisro,, kurs šiandie beveik

Vokietija,
Vakar čia įvyko dide

19.359,465
47,275,636
8,958,938
9,334,886

399,297
2,076,762

724,894
340,714
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SULLIVAN, Ind.„ vas. 23.
Po- ilgo ir nepaliaujamo ieškoji-(visai sunaikino miestelį Rahma- 
nio vakar pagaliau, surasta pas- niją, netoli Damanhurmo. Vi- 
kutiniai įju lavonai darbininkų, ^so sudegė apie penki šimtai ne- 
žuvusių City Coal kompanijos didelių vietos gyventojų triobe- 
kasyklose, kur praeitą penkta- lių.
dienį įvyko baisi ekspliozija. Vi- —-------- 7----
so jų žuvo penkiasdešim vienas. BUVĘS ŠVEDŲ PREMJERAS

IIAVANA, Kuba, vas. 23. — 
Naujai išrinktasis Kubos prezi
dentas Gerardo Machado kovo 8 
d. išvyks j , Jungtines Valstijas 
su vizitu.

PARYŽIUS, vas. 23. — Infor- J t
oracijomis iš autoritetingų šalti
nių, Francija Nutiktų, kad butų 
sudaryta tam tikra, panaši į Da
vves’o ekspertų, komisija, kuri' 
ištirtų ir patikrintų, kiek Fran
ci j a pajėgia savo karo skobas 
mokėti. Francija ypač norėtų 
kad dalyko ištirimą užproponuo- 
tų Jungtinės Valstijos, nes to
kia procedūra automačiai reikš
tų, kad Jungtinės Valstijos nu
mano jogei Francija nepajėgia ’ # Isavo skolų pilnai išmokėti, o to
dėl būtinai turėtų skolingą joms 
sumą sumažinti tiek, kiek Fran
cija pajėgtų išmokėti.

Neramys rinkimai Turkijoj
Riaušėse du žmonės buvo užmu

šti, daug sužeistų

Keturi lietuviai užmuši!, 
du sužeisti

Keno-Nelaimė atsitiko netoli 
shos, elektriniam traukiniui 
sudaužius automobilį, kuriuo 
jie važiavo
KENOSHA, Wis., vas: 23. — 

Netoli nuo šio miestelio šiandie 
atsitiko baisi nelaimė. Chicago, 
North Shore & Mihvaukee gele- 
V • 1 1 • 1 1*1

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, yas. 23. ■ - Įvykusioji pra
eita sekmadieni rinkimai Turki
joj pasižymėjo neramumais h 
riaušėmis. Lazistano apskrity, 
Juodųjų jūrių įjuostoj, rinkimų 
riaušėse du žmonės buvo užmuš
ti ir daug sužeistų.

MUŠTYNĖSE DU UŽMUŠTA, 
VIENUOLIKA SUŽEISTA

Vakar pradėta laidojimas žu
vusiųjų. Laidoja ne bendrai, 
bet kiekviena šeimyna rūpinas 
savaisiais.

Raudonasai Kryžius ruošias alistų vadas Hjalmar ’Branting, 
teikti pašalpos toms šeimynoms,'guli mirties patale. Jo liga la- 
i.....bui pablogėjo ir reikailinga ūmios 

operacijos, bet dėl ligonies silp
numo gydytojai sako, kad opera- 
sijos jis neišlaikysiąs.

BRANTING MIRŠTĄS

STOKHOLMAS vas. 23. — 
Buvęs Švedijos premjeras, soci-

kurios dėl tos nelaimės atsidu 
re sunkioj padėty.

Atvyko taipjau valstijos pra
monės komisijos nariai ištirti 
padėtį ir rūpintis, kad žuvusių
jų giminėms butų tuojau pradė
ta mokėti atlyginimas einant 
darbininku atlyginimo įstatymu.

’ I 
Tikroji ekspliozijos kasyklose 

priežastis dar nežinoma. Sulli • 
vano kauntės valdininkai, darę 
n eo f i c i a l i ų t i r i i lė j i m ų, 
kad ekspliozija pagimdė užside
gusios nuo darbininkų aliejines 
lemputės dujos, kurių buvo pri- 

Įsisunkę i kasyklas. Valstijos 
|kasyklų inspektorius rytoj pra- 

’Įdės oficialli nelaimės priežasties 
tirinėjimą. z
10,000 dolerių pašalpos varge li

kusioms šeimynoms
1NDIANAP0LIS, Ind., vas. 

23. — Indianos valstijos senatas 
ir atstovų butas šiandie priėmė

SORFLS
Chicago ir apielinkė. — Fede- 

mano, ralis oro biuras šiai dienai pra-
našauja: Aplamai gražu; ma
ža atmainos temperatūroj; vidu
tinis šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai

Šiandie saullė „teka 6:34, lei
džiasi 5:33 valanda. 

— 1

MARTIN, Ky., vas. 23. —:Vie* senatoriaus Simso įneštą rcžoliu 
tos Chesapeake & Ohio geležin
kelio stoty vakar kilo muštynės 

žinkelio linijoj elektrinis trauki-Jir šaudymas,, laike kurių du aas- 
nys sudaužė kryžkelėj automo- menys buvo užmušti, o vienuoli- 
bilį, kuriuo važiavo šeši asme?ika kitų sužeisti. Tarp sužeistu- 
,nys. Keturi jų buvo ant vietos Įjų yra dvi moterys ir dvi jau- 
užmušti, o du pavojingai sužeis- nos mergaitės. Užmušti yra ka
ti. Visi lietuviai. Užmuštieji jsyklų darbininkas Hali, 38 metų, 
yra: Antanienė Zaleckienė,, jos ’ 1 *’ *
11 meti/’ sihius ir 9 metų) dukre 
lė, ir Teodoras Marčiulis 41 me- 

f 

tų. Sužeisti — Liudas Norbu- 
ta& ir Stasys Ralus (?). ' Abiem 
skaudžiai sužeistos galvos.

Nelaime atsitiko veikiausiai 
dėl to, kad važiuojantieji per 
lietų ir miglą nepastebėjo besi-

'ciją, kuria paskiriama 10,000,do
lerių likusioms varge City Coal 
kompanijos kasyklose žuvusiųjų 
darbininkų šeimynoms sušelpti.

LLOYD GEORGE SERGA

ir kauntės šerifo padėjėjas 
Wheelwright.

'DU DARBININKAI ŽUVO 
TRAUKINIO KATASTROFOJ

B1RMINGHAMAS, Anglija, 
vas. 23. — Buvęs premjeras 
LJoyd George, kurs turėjo čia 
laikyti kalbą, susirgo gerklės Ii- 

•ga.

PARTS, Ky., vas. 23. — Netoli 
nuo čia šiandie susikūlė, iššokęs 

artinančio traukinio it- nenugir- iš bėgių, traukinys, ėjęs iš Gin
čio skambalo signalo. jcinnati į Jacksonville^ Fla. Ne-

Užmuštieji ir sužeistieji buvo laimėj žuvo lokomotivo mašinis
tu ojau paimti traukinin ir par-jtas Merringcr ir kurintojak Mc- 
gabenti į Kenoshą. KinĮey.Kinley.

LONDONAS,, vas. 23. — Ang
lijos karalius Jurgis serga influ- 
enza. Gydytojai pataria jam, 
kad kai tik pasitaisys, tuojaiHš- 
keliautų. laivu į šiltą Tarpžemi- 
nių jūrių klimatą likusiai žie
mos daliai praleisti.

Z

(MAGDEBURGAS 
vas. 23. 
lės vokiečių respublikininkų ma
nifestacijos, kuriose dalyvavo 
tūkstančiai žmonių, tvirtų res
publikos rėmėjų. Buvo švenčia
ma “Reichsbannero” metinių) su
kaktuvių švente. Celebracijos 
prasidėjo deginimu mi’lžiniškan 
laužan sukrautų sienų stulpų, 
kurie įvairias Vokiečių valsty
bę^ skyrė vieną nuo kitos.' Ta
tai turėjo reikšti panaikinimą 
sienų tarp atskirų valstybių iri 
suliejimą''jų vienon , Vokiečių DETROIT, Mich., vas. 21. — 
respublikom Didžiausių ovaci-, T Užmiesty rasta automobily nu- 
jų kelta, kai gaisrojantin laužan šautą. 34 metų vyrą, Anthony 
sumesta sienos stulpai, skirią JTulo, didžiajame kare tarnavusį 
Vokietiją nuo Austrijos. • aviatorium.

KĘOKUK, Iowa. vas. 20.
Remontuojant Iowa State Insu
rance kompanijos triobesj (kri
to dalis lubų, užberdama septy
nis darbininkus. Visi jie buvo 
skaudžiai sužeisti.

KAUNAS. — Statistikos da
viniais gruodžio mėn. Lietu
voj pragyvenimo minimumas 
vienam žmogui ‘sieke vidutiniš
kai 12Q.82 Lt. 
pragyvenimas 
Vilkavišky, kur 
m ūma s pasiekė 
linu mažėjimo 
Kaunas (139.77 
pelė

aviatorių m.

Sinclair kompanija neten
ka koncesijų Sachaline

Legislaturoje įneštas sumany
mas pakelti taksus Chicagoje.

Brangia usias 
į mėnesį buvo 

sakytas mini- 
142.29 Lt., to- 
atžvilgiu eina 
Lt.), Marinm-

(137.70 |Lt.), ■ Klaipėda 
Lt.), Telšiai (130.43 

ilutė (129.64 Lt.), Pa- 
(126.32 Lt.), Mažeikiai 

.Lt.), Kretinga (123.85 
r Šiauliai (120.18 Lt.)

Kauno biržoj per ištisus 
1921 metus svetimų valiutų 
apyvarta siekė. 17,925,699 Lt» 
Vertybės atžviligu didžiausią 
apyvarta buvo, dolerių valiuta, 
o valiutos vienetų atžvilgiu 
austrė kronomis (5,405,600 a.

MASKVĄ, vas. 23. --- Sovietų 
'^valdžios koncesijų komisijos 

pirmininkas Gregory Piatkov iš
leido pranešimą, ię lyurio matyt, 
kad amerikiečių Sinclair Oil' 
kompanijos koncesija Sachalino 
saloj sovietų valdžia laiko mirų- 

'siomis. Pranešime sakoma, kad 
sutartį dėl koncesijų su Sinclai- 
irojtompanija panaikino ne Rusų- 
Japonų sutartis, bet ją panaiki- 

inus pati Sinclairo kompanija 
,-tuo, kad neišpildė sutarties sąly-

PINIGŲ KURSAS !gų nustatytuoju laikų. I

Vakar, vasario 23 <1., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .......
Danijos, 100 kronų ........
Francijos, 100 frankų ....
Italijos, 100 lirų ...........
Lenkuos, 100 zlotų .........
Norvegijos, 101) kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių ..». 
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų .

liu ITALŲ BANDITAI PA
SMERKTA MIRTIES 

BAUSMEI /
$4.77 _______

;; • $17X8L EBENSBURG, Pa., vas. 23. —
... $5.26 Vietos^ krimiinalis teismas šian-

$19 25 die pasmerkė mirties bausmei du 
š 15.24 italių, Mike Bassi ir Tony Pozzi.

' *$2 53 spalio mėnesį jie nužu-
.. $26*95 dė ekspreso tarnautoją, gabenu- 

$i9.25 sį 33,000 dolerių darbininkų ai-
FJptiivno Pini fru Kiirqaq 8'oms išmokėti, ir su pinigais pa- Qet?V?S rin,ffY , UrSa/bčgo, bet buvo Tere Haute In- 

Siunčiant pinigus Lietuvon per . . . >
(lianoj,/ suimti.Naujienas Lietuvos litų kursas skai

tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

, 50
100
200
800
400
500
600
700
800
900
Prieitos sumos' reiHa' prfdMr^ ^važinėjo keturis kasyklų daf-| 

centai pašto išalidų už lęožną siuntinj. bininkus. Sako, kad jie sėdėję t
,“eKra'““ “ 6Sla”t geležinkelio bžgių ir gėrę. )

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 1

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75

TRAUKINYS SUVAižINĖJO 
KETURIS ANGLEKASTUS

HABRISBURG, III., vas. 23. 
72.00Netoli O’Gara Kasyklą, ties 
82£5|Muddy. Iii., greitasis Big Four( 

SS i geležinkelio traukinys šiandie 
jIIjG.iO ■ v. . i j • i ii i

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu, pinigų Lietuvon, Jums viš- 

. vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan i 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams į visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tjesiog i musų 

. raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIČIO APTIĖKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

t.■.■■■■■ ii-.... .. --------------------------------------------

Chicago, III
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Valstiečiu nera
mumai Meksikoj

Francija susirupinus karo 
skolomis

Keturi lietuviai traukinio už 
mušti, du sužeisti

400 ginkluotų meksikie 
cių užgrobė žemes

MEKSIKOS MIESTAS,, vas. 
23. — Komunistinių agitatorių 
sukurstyti, 400 valstiečių, apsi
ginklavę, užgrobė Durango val
stijoj didelius įdirbtos, ir iriguo- 
jamos žemės plotus. Tie plotai 
priklausė stambiems ūkinin
kams, kurie jiems pagerinti ką 
tik buvo išleidę 200 tūkstančių 
pesų (100 tukst. dolerių), gavę 
užtikrinimų, kad valstybė jų 
turtą apsaugos.

Prezidentas Calles įsakė žemes 
užgrobusius valstiečius išvaryti

nepasiduosią

Francijos karo skolų 
mokėjimo klausimu

Panaši i Davves’o ekspertų komi
sija turėtų ištirti Franci jos 
pajėgą skoloms mokėti

PARYŽIUS, vas. 23. — Infor- 
macijomis iš autoritetingų šalti
nių, Francija Nutiktų, kad butų 
sudaryta tam tikra, panaši į Da
vves’o ekspertų, komisija, kuri' 
ištirtų ir patikrintų, kiek Fran- 
eija pajėgia savo karo sko4as 
mokėti. Franci ja ypač norėtu 
kad dalyko ištirijiią užproponuo- 
tų Jungtines Valstijos,, nes to
kia procedūra automačiai reikš
tų, kad Jungtinės Valstijos nu- 
mano, jogei Franci ja nepajėgia 
savo skolų pilnai išmokėti, o to
dėl būtinai turėtų skolingą joms 
sumą sumažinti tiek, kiek Fran- 
cija pajėgtų išmokėti.

Keturi lietuviai užmušti, 
du sužeisti

Nelaimė atsitiko netoli 
shos, elektriniam 
sudaužius automobilį, kuriuo 
jie važiavo

Keno- 
traukiniiu

Vokietijos reparacijos
Per šių metų sausio menesį už

mokėjo a Mantams daugiau ne 
108 milijonus aukso markių

BERLINAS, vas. 23. — Gene
ral is agentas reparacijų mokes- 
niams priimti,, p. S. Parker Gil- 
bert, paskelbia jo priimtų iš Vo
kietijos ir aliantams paskirstytų 
reparacijų per šių metų sausio 
mėnesį. Per tą mėnesį Vokie*- 
tija sumokėjo 10$,317,807.74 
aukso markių, išmokėta gi ali
antams viso 103,575,348.33 auk
so markių. \

Apskritais skaitmenimis ali
antų valstybės gavo aukso mar
kėmis šiaip:

19^359,465
47,275,636

8,958,938
9,334,886

399,297
2,076,762

724,894
340,714

84‘,122

Franci j a
Italija
Belgija
Japonija
Jugoslavija
Portugalija
Rumunija
Graikija
Aliantų - militarės kontrolės 

komisijos Vokietijai išlaidos sie
kė 1,333,333 aukso markių. Li 
kusioji suma išėjo Įvairių komi 
sijų, kaip antai reparacijų, Bein- 
Įando aukštosios komisijos, lai
vyno ir generalio agento štabo 
išlaidoms padengti.

Neramus rinkimai Turkijoj
Riaušėse du žmonės buvo užmu

šti, daug sužeistų

NELAIMI VIETA. KUR žuvo 51 KASYKLŲ OARBININKAS

Gelbėtojai ir susirūpinę giminės susirinkę ties žiotimis City Coal kompanijos kasykla Sullivan 
miestely, Indianoj, kur praeitą penkiadienį dėl įvykusios baisios ekspliozijos žuvo penkiasde
šimt vienas darbininkas*. /

Visų kasyklose žuvusiujy 30 žmonių žuvo mieste- Vokietijos respublikininkų
kūnai išimta lio gaisre, Egipte manifestacijos

Raudonasai Kryžius šelpia varge KAIRAS, Egiptas, vas. 23.— 
likusias darbininkų šeimynas Trisdešimt žmonių žuvb, 'o trist- 

dešiimt aštuoni buvo sužeisti
- laike gaisrą, kurs šiandie beveik nifestacijos,SULLIVAN, lnd.„ vas. 23.

Po ilgo ir nepaliaujamo ieškoji-'visai sunaikino miestelį Rahma- 
nio vakar pagaliau, surasta pas- niją, nętoli Damanhurmo. Vi- 
kutiniai įlu lavonai darbininkų, fso sudegė apie penki šimtai ne- 
žuvusių City Coal kompanijos didelių vietos gyventojų triobe- 
kasyklose, kur praeitą penkta- lių.
dienį įvyko baisi ekšpliozija. Vi- ----------- -—<—
so jų žuvo penkiasdešim vienas. BUVĘS ŠVEDŲ PREMJERAS

Skiria tris milijonus dolerių 
stipendijų fondui Lietuvos žinios

PLĖŠIKAS NUSIŠOVĖNEW YOBKAS, vas. 23.
Kasyklų magnatas Simon Gug- 
genheim, buvęs Jungtinių Vals
tijų senatorius iš Colorados, į- 
steigė “John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation,” kurios 
tikslas yra: “gerinti švietimo 
kokybę ir meno bei profesijų _____ ________ ___
praktiką Jungtinėse Valstijose.! kė pasilenkusi kažką dirbo. Kai 

pakele akis pasižiūrėti į įėjusį 
“pirkėją,” pamatė prieš save at
kištą revolverį, šeimininkė per- 
sigamlns sukliko. Tai išgirdę 
iš kito kambario kraiihivėn 
įbėgi) šeimininkės vyras ir su-

alfklėti mokslo tirinėj i mus ir 
ugdyti geresni tarptautinį susi
pratimą.”

Fundacija 
jaunuomenei,, 
tumo, ir visų
visose aukštojo mokslo 
taip pragumų išvystyti savo ta
lentus kaip mokslo, taip įvairio
se dailiojo menozšakose.

be gimties skir 
pragumų siektos 

šakose.

NUSIŽUDĖ

WINDS0R LOCKS, Conn., v. 
23. Merginos Daratos Doby, 
24 m., kaip šiandie turėjo būt 
vestuvės su Aleksu Nanau, 43 
m., iš Waterburio. Bet vakar 
važiuodama automobiliu su sa
vo jaunikiu ji paprašė jį su 
stoti. Išlipus iš mašinos mergi
na priėjo prie upės ir šolo van
denin. Jos kūnas tik šiandie te
pavyko surasti.

HAVANA. Kuba, vas. 23. — 
Naujai išrinktasis Kubos prezi
dentas Gerardo Machado kovo 8 
d. išvyks į,Jungtines Valstijas 
su vizitu.

KAUNAS. Sausio 29 d., 6 
vai., vakaro, Trakų gt. j vieną 
krautuvę įėjo kažiri koks vyras, 
o jo draugas paliko už durų.

Tuo tarpu krautuvės šeiminui-

mis. i
Krauliivėje buvę t plėšikas 

greitai spruko iš krautuvės, 
išbėgęs (iž durų ir manydamas 
šeimininką į į vejantį šovė i 
šeimininką, bet nekliudė, šūvį 
ir riksmą išgirdo tuo laiku ne
toli buvę kareiviai, policija, 
kurie atbėgę vieną plėšiką tuo
jau sugavo, o kitas bėgo Į ka
pines, bet nematydamas išsi
gelbėjimo įbėgęs j vieną kiemą 
pats nusišovė.

PRAGYVENIMO BRAN
GUMAS

- Statistikos da- 
mėn. Lietu- 
minimumas

KAUNAS.
viniai-, gruodžio 
voj pragyvenimo 
vienam žmogui 'siekė vidutiniš
kai 12Q.82 Lt. Brangiausias 
pragyvenimas Į mėnesį buvo 
Vilkavišky, kur sakytas mini
mumas pasiekė 142.29 Lt., to
liau mažėjimo atžvilgiu eina 
Kaunas (139.77 Lt.), Mariam- 
pdė (137.70 |lt.), Klaipėda 
(134.63 Lt.), Telšiai (130.43 
Lt.), Šilutė (129.64 Lt.), Pa
gėgiai (126.32 Lt.), Mažeikiai 
125.72 ,Lt.), Kretinga (123.85 
Lt.) ir Šiauliai (120.18 Lt.)

Kauno biržoj per ištisus 
1924 metus svetimų valiutų 
apyvarta siekė. 17,925,699 Lt* 
Vertybes atžviligu didžiausią 
apyvarta buvo, dolerių valiuta, 
o valiutos Vienetų atžvilgiu 
austre) kronomis (5,405,600 a.

/MAGDEBURGAS, Vokietija, 
vas. 23. — Vakar čia įvyko dide
lės vokiečių respublikininkų ma- 

kuriose dalyvavo 
tūkstančiai žmonių, tvirtų res
publikos rėmėjų. Buvo švenčia
ma “Reichsbannero” metinių) su
kaktuvių šventė. Celebracijos 
prasidėjo deginimu mi'lžiniškan 
laužan sukrautų sienų stulpų, 
kurie įvairias V/okiečių valsty
bę^ skyrė vieną nuo kitos.' Ta
tai turėjo reikšti panaikinimą 
sienų tarp atskirų valstybių iri 
suliejimąx jų vienon Vokiečių* DETROIT, Mich., vas. 21. 
respublikon. Didžiausių ovaci- (Užmiesty irasta automobily nu- 

----- , Anthony
skiria Rul°, didžiajame kare tarnavusį 

aviatoriam.

KEOKUK, Iowa, vas. 20.
Remontuojant lowa State Insu
rance kompanijos triobesį įkri
to dalis lubų, užberdama septy
nis darbininkus. Visi jie buvo 
skaudžiai sužeisti.Vakar pradėta laidojimas žu

vusiųjų. Laidoja ne bendrai, 
bet kiekviena šeimyna trupinąs 
savaisiais.

Raudonasai Kryžius ruošias 
teikti pašalpos tonus šeimynoms,'guli mirties patale, 
kurios dėl tos nelaimės atsidu ' • •----
rė sunkioj padėty.

Atvyko taipjau valstijos pra
monės komisijos nariai ištirti 
padėtį ir rūpintis, kad žuvusių
jų giminėms butų tuojau pradė
ta mokėti atlyginimas einant 
darbininku atlyginimo įstatymu.

' I
Tikroji ekspliozijos kasyklose 

priežastis dar nežinoma. Sulli 
vano kauntės valdininkai, darę 
neoficialių tirinėjimų, mano, 
kad ekšpliozija pagimdė užside
gusios nuo darbininkų aliejinės 
einiputėsi dujos, kurių buvo pri
sisunkę į kasyklas. Valstijos 
kasyklų inspektorius rytoj pra
dės oficiallį nelaimės priežasties 
arinėj imą. z
10,000 dolerių pašalpos varge li

kusioms šeimynoms
1ND1ANAP0LIS. Ind., vas.

23. — Indianos valstijos senatas 
ir atstovų butas šiandie priėmė 

-Vie- senatoriaus Simso įneštą režoliu 
’ciją,* kuria paskiriama 10,000.do
lerių likusioms varge City Coal 
kompanijos kasyklose žuvusiųjų 
darbininkų šeimynoms sušelpti.

BRANTING MIRŠTĄS

STOKHOLMAS vas. 23. — 
Buvęs Švedijos premjeras, soci
alistų vadas Hjalmar *Branting, 

. Jo liga la
bai pablogėjo ir reikalinga ūmios 
operacijos, bet dėl ligonies silp
numo gydytojai sako, kad opera-' 
sijos jis neišlaikysiąs.

Chicago ir apielinkė. — Fede- 
ralis oro bijiras šiai dienai praj 
našauja:
ža atmainos temperatūroj; vidu
tinis šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra 
siekė 36°.F.

šiandie saullė .teka 
džiasi 5:33 valandą.

rl\iv-KONSTANTINOPOLIS 
kija, yas. 23. — Jvykusieji pra
eitą sekmadienį rinkimai Turki
joj pasižymėjo neramumais ir 
riaušėmis. Lazistano apskrity, 
Juodųjų jūrių (įuostoj, rinkimų 
riaušėse du žmonės buvo užmuš
ti ir daug sužeistų.

MUŠTYNĖSE DU UŽMUŠTA, 
VIENUOLIKA SUŽEISTA

MARTIN, Ky., vas. 23. 
tos Chesapeake & Ohio geležin
kelio stoty vakar kilo muštynės

KENOSHA, Wis., vas: 23. — 
Netoli nuo šio miestelio šiandie 
atsitiko baisi nelaimė. Chicago, 
North Shore & Mihvaukee gele
žinkelio linijoj elektrinis trauki- ir šaudymas, laifce kurių du aas-
nys sudaužė kryžkelėj automo- menys buvo užmušti, o vienuoli- 
bilį, kuriuo važiavo šeši asmeri’ 
pys. Keturi jų buvo ant vietos) 
užmušti, o du pavojingai sužeis- nos mergaitės, 
ti. Visi lietuviai, 
yra: Antanienė Zaleckienė, jos 
11 metų’ Simus ir 9 metui dukre 
lė, ir Teodoras Marčiulis, 41 mė
ty. Sužeisti — Liudas Norbu- 
tas ir Stasys Ralus (?).' Abiem 
skaudžiai sužeistos galvos.

Nelaime atsitiko veikiausiai 
dėl to, kad važiuojantieji per 
lietų ir miglą nepastebėjo besi
artinančio traukinio ir nenugir- iš bėgių, Traukinys, ėjęs iš Cin- 
do skambalo signalo. [cinnati į Jacksonville, Fla. Ne

užmuštieji ir sužeistieji buvo laimėj žuvo lokomotivo mašinis
tu ojau paimti traukinin ir par- tas Merringer ir kurintojak Mc- 
gabenti į Kcnoshą. Kinįey.

asmer > ka kitų sužeisti. Tarp sužeistu- 
|jų yra dvi moterys ir dvi jau- 

Užmušti yra ka- 
Užmuštieji j sykių darbininkas Hali, 38 metų, 

“ ir kauntės šerifo padėjėjas 
Wheelwright.

'DU DARBININKAI ŽUVO 
TRAUKINIO KATASTROFOJ

PARIS, Ky., vas. 23. — Netoli 
nuo čia šiandie susikūlė, iššokęs

LLOYD GEORGE SERGA

B1RMINGHAMAS, 
vas. 23. — Buvęs 
Lloyd George, kurs 
laikyti kalbą, susirgo gerklės Ii- 

•ga.

Anglija, 
premjeras 
turėjo čia

LONDONAS., vas. 23. — Ang
lijos karalius1 Jurgis serga influ- 
enza. Gydytojai pataria jam, 
kad kai tik pasitaisys, tuojau' iš- 
keliautą laivu į šiltą Tarpžemi- 
nių jūrių klimatą likusiai žie
mos daliai praleisti.

Aplamai gražu; nia-

jų kelta* kai gaisrojantin laužan šautą, 34 metų vyrą, 
sumesta sienos stulpai, 
Vokietija nuo Austrijos.

Sinclair kompanija neten 
ka koncesijų Sachaline

Legislaturoje įneštas sumany
mas pakelti taksus Chicagoje.

---,

5is Kartus Greičiau
MASKVA,, vas. 23. - Sovietų 

'/valdžios koncesijų komisijos 
pirmininkas Gregory Piatkov iš
leido pranešimą, iš kiurio matyt, 
kad amerikiečių Sinclair Oil ‘ 
kompanijos koncesija Sachalino 
saloj sovietų valdžia laiko mirų* 

., L. 'siomis.' Pranešime sakoma, kad vidutinai , , , . .. o. , •sutartį dėl koncesijų su Sinclai- 
rojtompanija panaikino ne Rusų- 
Japonų sutartis, bet ją panaiki- 
jnus pati Sinclairo kompanija 
■tuo, kad neišpildė sutarties sąly- 
*gų nustatytuoju laikų.

už 50 centu
!

6:34,

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 23 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, l sv. sterlingų .... 
Belgijos, 100 frankų .......... Į
Danijos, 100 kronų .............
Francijos, 100 frankų .......
Italijos, 100 lirų ...............
Lenkijos, 100 zlotų .............
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų . . 
Suomijos, 100 markių ....
Švedijos, 100 kronų ......... .
Šveicarijos, 100 frankų —

r ie+nvneTpinin-n Kursas goms iš»™k8ti< ir su, Pinigais pa- rV?S , , UrSa/bėgo, bet buvo Tere Haute In-
Siunčiant pinigus Lietuvon per .. .... ’

Naujienas Lietuvos litų kursas akai-. diano.],; suimti.
tant Amerikos doleriais yra skaito- ( ________ . ,,,,

du Italų banditai pa
smerkta MIRTIES 

BAUSMEI /

EBENSBURG, Pa., vas. 23. — 
Vietos' krimiinalis teismas šian-

. $4.77

. $5.05
$17.81

$5.26
die pasmerkė mirties bausmei du u) 1 U

$15.21. italių, Mike Bassi ir Tony Pozzi.
Praeitą spalio mėnesį jie nužu- 

$26.95 dė ekspreso tarnautoją, gabenu- 
$19.25 sį 33,000 dolerių darbininkų al-

mas Čitai p:
, 50
100
200
100
400
500
600
700
800
900
Prie čitos sumos reikia pridėti 25 suvažinėjo keturis kasyklų dą4” j

centai pašto ičalidų ui lęožną siuntin;. bininkus. Sako, kad jie sėdėję
'el”KramU - dar 6",ant ^ležinkelio bžgių ir g&rę. i

Utų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litu ’

$5.50
10.56
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75

„TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
KETURIS ANGLEKASTUS

HAKRISBVRG, Iii., vas. 23. 
72oo -~ Netoli O’Gara Rasyklą, ties 
82£5 |Muddy, 1111., greitasis Big Four( 

(geležinkelio traukinys šiandie

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu, pinigų Lietuvon, Jums via- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą 
pasta.

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams į visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 

, raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted Si 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUIIENO
1739 So. Halsted St, (tiicago, IU. Į



KORESPONDENCIJOS

Wilmerding, Pa.
Lietuvių klubai ji lietuvių 

veikimas

Keletas metų atgal šioji lie
tuvių kolonija buvo veikliausia 
iš visų Pittsburgho apielinkių ir 
visi statydavo Wilmerdingą už 
pavyzdį veikime. VVilmerdinge 
pirmiausia lietuviai pasistatė 
gražų namą su gražia svetaine 
ir buvo žinoma kaipo Lietuvos 
Sūnų Draugijos Svetainėje L. S. 
I). turėjo savo beną, kuris buvo 
geriausias visoje Pittsburgho 
apielinkėje. Turėjo vaidylas.
Name turėjo skaityklą, kurion eilės laikytis. Reik rašyti taip, 
pareidavo visi lietuvių laikos- tartum kam nors visa tai pasa
liai. žodžiu sakant, buvo tik- Rotum, o tik rašant,-pasakojant 
ras kultūrinis židinys. reikia, kiek galint, atsakyti j čia

Šiandien nieko negirdėti apie paduotus klausimus.
VVilmerdingą. Kas šiandie yra klausimas būtinai turi 
\Vilmerdinge veikiama? Reikia 
pasakyti: — nieko neveikiama 
ant kultūrinės dirvos, 
svetainė da tebėra, 
nėra. Nėra

Pirmas 
būti pa-

(f urmai 
kas mo-

raščių kitokhy

žymėtas.
Pasakojimo lytimi

L. S. D. nėra ko varžytis. Kaip
Beno jau ka, taip tegul ir rašo, pasakoja 

nėra. Nėra nė vaidylų-lošėjų'savo ar kitų atsimdųimus. žino- 
Skai tykia jau ne ta, kas buvo m a', geistina, kad butų kiek ga- 
keli metai atgal: apleista, Įaik-ljint gyviau atpasakota. Be to, 

nepareina kaip [geriausia užrašinėti, kad ne sa- 
tik bolševikiška Laisvė su Xil-|Vo pasakojimai, bet yis lyg nuo 
nia; kiti visi išvyti. iš’avo vardo (aš padariau tą ir tą,

Tik da laimė Wilmerdingie-įčia ir Čia buvau, mane^suėmė, if 
čių, kad jie turi pasistatę kitą'panašiai). ’ ?
gražų mūrinį namą su gražia > 1. Knygnešio (mano) vardas, 
svetaine, po vardu švento Jono pavardė, kada, ir kur gimęs, kur 
Draugystės. Nors ši draugija dabar gyvenu, kuo dabar užsi- 
neva1 yra katalikišką, bet pas 
jos narius yra, da užsilikęs se- 
novęs wilmerdingiečių toleran
cijos paprotis, nes atėjus į jos 
gražų namą galima gauti ^viso
kių laikraščių pasiskaityti,^ko
kie tik Amerikoj lietuvių kallgi 
išeina, pradedant Draugų ir bai- ti knygnešiu. Kas man pirmu- 
giant Laisve. Na o jei bolševi- čiausia.davė knygų, 
kai butų užvaldę ir šią draugiją, 
tai ir iš čionai būt buvę kiti vi
si laikraščiai išmesti, vien tik 
bolševikiški butų palikti. Tai 
mat kiek bolševikai tur toleran
cijos ir kiek? jiems rupi apšvieta.

Seni VVilmerdingiečiai dejuo
ja, kam, girdi, mums reikia tų 
dviejų namų, ar mums neužtek
tų vieno; juk tai spėkų skaldi- 
mas, juk tie patys nariai prie 
vienos, taip prie antros priklau
so. Tai yra šventa tiesa. Tik 
skirtumas tame, kad Lietuvos 
Sūnų Draugijai vadovauja bol
ševikai, o švento Jono Draugys
tėj vadovauja priešingi bolševi
kams ir jie yra kur kas pažan
gesni už bolševikus ir toleran
tiškesni.

Spėkų skaldimas yra negeras kalėjime, 
daiktas ir už vvilmredingiečių 
čpėkų suskaldimą krinta di
džiausia atsakomybė ant bolše
vikų. Nes bolševizmas — tai 
tik griovimo dvasia; jie nieko 
negali pastatyti naujo, jie tik 
specialistai gatavą darbą paim
ti ir sugriauti. Tam jie turbūt 
ir “Dievo” yra leisti.

žinoma, aš sakydamas turiu vietų vardus ir, kiek galint, kii- 
minty ne tai, kad bolševikai su- ką. >
griovė Lietuvos Sūnų Draugijos' G. Knygnešių ir jų draugų ir 
Namą, bet tai., kad bolševikai pasakojimuose minimų vietų fo

giausias tabakas dėl cigaretų. Helmarai 
kainuoja biskį daugiau negu paprasti ciga- 
retąi, todėl, kad jie turi savyje tik gryną 
Turkišką tabaką ir nieko neturi primaišyto.

‘Dematul ?

TRULAX
. Ohe ^fiie Chocolate LAXAT1VE

Nuo užkietejinio vidurių ir nevirškinimo — 
užlaikykite • savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
čekoliadinį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj lOt. — 
25c. ir 50c. niieros.

TRU LAX MFC. CO
Newark, N. J.

sugriovė Wilmeidingo lietuvių tografijos. Jei galima, tai at- 
kulturinf veikimą ir suskaldė siųsti ir tų laikų įvairių doku- 
pažangiųjų srovių vienybę. mentų, šaukimų į teismą, j poli- 

—Senas Pažystamas, ciją ir t.t. •
________ - ...................7. žymėti, ar aš tą darbą da- 

riau vietaas, ar susidėjęs su kuo
Kaip rašyti “Knygnešiui” J*

'sius pažinojau ir jų dabartiniai
Jau daug kas atsiliepė į mano adresai, 

pakvietimu rinkti medžiagą iš 
knygnešių gadynės. Vieni at
siuntė “Knygnešiui” savo atsi
minimų, kiti kitų pasakojimus 
surašė, treti tik pasižadėjo pa
rašę atsiųsti, tuo tarpu tik 
klausdami; kaip reikia ta me
džiaga rinkti, kaip ji surašinėti, 
į ką labiau kreipti dėmesio ir t.t. 
Kad butų aišku,, kaip reikia šis 
dalbas dirbti aš čia surašiau ke
lis klausimus, į kuriuos rašant 
reik įsižiūrėti.

Tačiau nebūtinai tų klausimų

imu, išfko gyvenu. Jei miręs, tai 
kur ir kada. Kur mokiausi.

Užrašinėjantis irgi turi pasi
rašyt savo vardą, pavardę, ad
resą ir kada rašė.

2. Del ko aš susipratau. Kas 
mane pastūmėjo susiprasti, tap-

laikraščių

Kaip apgaudinėjau
Kaip

ir p.
3. Pirmutiniai mano darbų 

žygiai.
4. Kokių priemonių, gudry

bių ir p. imdavausi savo darbui 
paslėpti,
policiją, žandarus ir p. 
slėpiausi su savo darbu nuo kai
mynų. Kaip žmonės žiūrėdavo 
į mano darbą. Ar jam prijaus- 
davo. Ar padėdavo. Kokių san
tykių turėjau su policija, žan
darais, aukštesniais valdinin
kais. Kas ^pasisekdavo papirkti. 
Kokių atsirasdavo skundikų iš 
musų pačių tarpo; jų vardai ir 
pavardės, kur gyvena ir pana
šiai. i

5. Kada ir kur mane kratė,
į buvo suėmę, kiek laiko sėdėjau 

‘ " . Kokią bausmę man
buvo paskyrę per teismą ar 
šiaip administracijos pavedimu. 
Ką kratant ar gaudant pas ma
ne rado, kiek atėmė, ar aš be
bėgdamas kiek ir ko pamečiau. 
Kas sykiu su manim dar nuken
tėjo. Kuriais keliais /knygos

'gabenta. KoRių ir kur sandėlių 
butą. Rutinai mjinėti žmonių ir

Apskritai, prašau man praneš
ti visų knygnešių i ar jų g'lobėjų, 
kokių tik kas savo apylinkėj ži
no ar žinojo, vardus, pavardes iv 
adresus..» 

I '

i 8. Kokias^ knygas ar laikraš
čius daugiausia t nešdavau ar 
platindavau. Kokios žmonių la
biausiai buvo laukiamos ir mė
giamos. Kada pradėjau gauti 
atsišaukimų ir kokių. Kaip aš 
juos platindavau. Kokią įtaką į 
žmones jią darydavo. Kiek maž
daug knygų, laikraščių ir p. aš 
parvežiau 'ar šiaip išplatinau.

9. Kurių dar ypatingų nuo-

Klausimai— 
z* *

Rūkytojo
paprastų cigaretų

Ar Turkiškus ciga-

retus nėra sunkiau

rūkyti kaip kitus?

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ'ir PARTRAUKIA GIMINES p 

t AumnrrrA < '

Prenumerata metams .
Lietuvon metams........
,rr.wr~,r:n ■■■■■ , i, ,i». iu. iii...g 1 ■ ht 1 i '

Reikalaukit Naujo 1925 metu 
“Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS

■ ' SAVAITRAŠTIS
Išeina Penktadieniais. 8 puslapi!), didelio 

formato, visuomenės laikraštis.
-s-77T-.TT,7r:“.—;-Tir,-r" ".ras 7"i; ,i"i■» t: r Įra-sa...

Į > AMERIKĄ f-

“DIRVA”
3352 SUPER1OR AVĖ. , OLE VĖLAM 1).

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Rooscvelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

J2th STREET
Tel. Kedzie 8902

NAUJIENOS, Chicago, ; m

Jie

tykių turėjau.
Ir kiti klausimai. <
Kur,yra buvusių knygnešių ir 

knygų persekiotojų, tai .sįvąrbu 
ir su jais pasikalbėti, ir jiį atsi
minimai užrašyti, žinoma, 
dabar atsargus ir tiesiog už- 
kltiusti nioko nea.tsalc.ys.

Visame šiame reikale ' kokie 

nors pseudonimai (pramanyti 
vardai) yra labai negeistini. Juk 
tai dokumentai musų istorijai.

.Dar kartą prašyčiau savo dar
bais pasidarbuoti “Knygnešiui”. 
Lietuvos istorija už tai bus dė
kinga. į -į •

Juo greičiau darbąs bus; atlik
tas, juo geriau. Pirmas tomas 
mlanoma jau greit spaudon pa
ruošti.

Visos kitos dėl - “Knygnešio” 
sąlygos, kurios buvo ankščiau 
paskelbtos, palieka savo galioj.

Su tikra pagarba,,
Majoras P. Kuscekas. 

Kaunas, Duonelaičio g-vė J5 Nr.

Rukytojo
Helmąr cigaretų

Ne. Turkiškas taba
kas dega natūraliai, 
todėl padaro lengves
nį ir šaltesnį rūky
mą.

4.
r

• •»

Apleistas kosulys yra pavo
jingas— Kaip jį greitai 

gUliipa prašalinti

Kuomet silpni raumenis jūsų gerk
les yra skaudami nuo kosulio ir jūsų 
sveiicata nusilpusi nuo nuolatinio ko
sėjimo jus galite Įgauti nuo to daug 
didesnę litrą- Užtai prašalinkiI slo- 

greitai, l<ol lipęti neįsigere filiai.
Labai paprastas būdas gydyti ko- 

sulj, paprastai prašalina sunkiausi ko
sulį į 24 valandas.

Gydymas paremtas Gnomomis gy
duolėmis Dr. King’s nauju išradimu 
nuo kosulio. Tiktai paimkite arbatini 
šaukšteli prieš einant gult ir palai
kykite burnoje 15 arba 20 sekundų 
prieš nurijimą, be vandens užgėrimo. 
Gyduolės turi dvigubą,vejkiipą. JtĮs 
no tik greitai pagelbsti ir palengvina, 
bet ir prašalina plegmą ir kitus ne
švarumus, kurie yra tiesioginė prie
žastis kosėjimo. - Pasekmes būna to
kios, kad jus miegosite kaip kūdikis 
ir kosulys greitai pranyk!*.

Gyduolės yra rekomenduojanfos 
krutinės prasišaldymo, bron/'hitis, 
karkenčio kosėjimo ir visų gerklės li
gų. Ekonomiškos taipgi, nes reikia 
vartoti tik arbatinį šaukštelj. Parda
vimui gerose aptiekose. Prašykite jų.

Specialistai sunki ų 
chronišku ligą vy

ru ir moterų 
i (

; / į
Užkietėjimas ir (išsipūtimas vidu
rių^ iųkstų, įpųslės ir kitų vidurinių 
organų, yni priežastimi užsisenė- 
jusių ligų, >

. • < r,

GVDOJ^Ea LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS.

Turime naujausiai išrastus apa
ratus, gyduoles ir violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigęs, prasto 
apetito, sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ir duodame SE- 
RUM ir žinomą pasauly Europinį 
SALVARSAN (606) Dr. Ėhrlicho, 
taipgi pagerintą NEO SALVAR
SAN (914), be skausmo ir išlikimo 
iŠ darbo. Užtikrinam radikalį pa
gydymą.

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartį. ,

NIEKO NEKAINUOJA PATA
RIMAI. Egzaminuojame nuodug
niai krauja ii\ t. t. Kas link gy
dymo NIEKO NEKAINUOJA PA
TARIMAI.

, '------- I-ii t! • • ■ • 1
į I

Clark Medical Clinic
189 N. Clark St., (kam pas Lake St.) 

i " z ‘ ■Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

\ ik , .• A z

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Prašalina slogas.
Prašalina užkietėjimą.
Prašalina reumatizmą.
Prašalina inkstų trubelius.
Pataiso kraują.
Bulgariška žolių arbata visur ap

tiekose 35c., 75c. ir $1.25.
Pastaba: Aš atsiųsiu ditįelj 5 mėne

siams šeimynos'pakelį paštu už $1.25. 
Adresuokite man, H. H. Von Schlick, 
25 Marvel Blvd., Pittsburgh, Pa.

NAMyBARGENAI
Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui, 
žemiaus paminėtose 

vietose;
Marųuette Pa r k 
Chicago Lay^n 

. Brighton Park
West Englewood 
Auburn Park 
Park Mąnort 
South Park Gardens 
Beverly'Hills 
Mt. Greenwood 
South Shore 
Bridgeport.

Kurie manote pirkti ar mai- 
iiyti, mažesnį namą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsilankyt į musų ofisą, 
mes tikimės, kad Tamistai p/i- 
škirsiiųe vieną iš tii 1000 namų 
kuris liks. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brangų nori pirkti, 
tju mažu kapitalu ar su dideliu, 
mes turim visokių kainų, ir ant 
lengvų išmokėjimų.

Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 kas
dieną. Nedaliomis nuo 9 iki 3 
popiety. 'i >•

Rozenskidenioiit & Co.
6312 Su. VVestern Avc.

Prospect 2102

___________ Antradienis, Vas. 24, 1925
> ■ _________

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gut. j
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vusi 
va n i jos 
buliuose, 
n ingiai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir kb, 
tokiuose reika-, 
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

&
kolegiją; 
praktika- 
PennsyU, 

ligon- , 
patar- ' 

visokio-

DR. SERNER, 0. D<
LI ETŲ VIS AKIŲ ^PEČIAU STA'S

f ' v

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos škaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

Bes. Phone Rockwell 0268
Phone Canal 0084 z j 

Europinis gydytojas ir chirurgas 
DR. I, TREIGER

2026 So. Halsted St.
Valandos nuo 6 iki 8 vak. Nedėlioj 

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

Nuo skaudamos gerklės 
vartokit terpentiną

Terpentinas yra geriausiaiTerpentinas yra geriausiai žinoma 
gyduole nuo skaudamoj gerklės. Kuo
met su juo trinama gerklė jis Įsigeria 
į raumenis skaudamos vietos. Praša
lina nereikalingas medžiagas ir už
teršimą. Suteikia gydančius garus 
taip greitai kaip tik kūnas pradeda 
šilti. Jis siunčia gryną gydantį krau
ją kaklui. Bet šviežus terpentinas 
degina ir turi nemalonų kvapą. Nu
deginimas ir nemalonus kvapas yra 
prašalintas be sumažinimo gydančios 
jėgos. Naujas pagerintas produktas 
yra žinomas kaipo “Turpo — Terpen
tino Ointmentas . Del greitos pa
gelbės kuri bus jums naudinga, nusi
pirkite už 35c. arba 70c. slovikelį Tur- 
po nuo

THE GLESSNER COMPANY.

Tel. Lafayettc 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.L-------------------------------- >

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

. ...... - -—-r........... .

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pa 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 

4608-S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St.______ Chicago, 111.^

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160 
t 

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai; dienos ir 

Nuo 2 iki 9 vai. vpjsare.
.... .  •fy (■.

Dr, A, K. Rutkauskas
G YDri’OJAS. ir CHHUJKGAS
4442 So. Westem Avė.

lel. Lafajftlte 4146

■ Tek Blrd. 3138 
R M. Woitkcwic» E BANIS 
J AKUŠEREA 
Rpusekmingai P* 
3 tarnauju mote- 
■rims prie gimdy- 
Km o, patarimai 
3:5 k ai moterim*
Rir merginoms.

3113 Sou|Lb

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Iletzman per
sikėlė nuo 3(10 »So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

^DR, HERZMAN-»

Telefonai:

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. - v? i

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, motenj ir yaikų pagal nau
jausius metodus1 X-Kay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Uaharatorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f [ Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai.,vak.: 
Special: Nedėliomis ofisas uždaryk 
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba | 
Drexcl 0950. (>
................................................  ai /

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 labos 

ęhieago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ’ligųr 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai.'lyte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir( nUo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

........................    Z

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537 , Į

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 4710 St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
.......... ........................... . ............—Z

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusus Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 3lst Street

Valandos I—3 po piet, 7—8 vak. N»- 
dčliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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

Optometrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė. 

47-tos ant 
lubų

—........... ...... . -........  ,,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, ūdos, chpfnii* 

kq ir alaptų lig*
Gydo su pagelba nau^uatą metodų

X-Ray gp^duHai
Ofisas 18yi> feo. Ashland Avė. ant

Z vir&i’Ss Ashland State Banko
- Telefonas Canal 0464
Valandos ,2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj rrtjd.2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4294 Archer Ava.
Kampas Sįęraniento Avo.

V. nuo 12 iki 1:30 ir uuu 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 3878-7710

Dr. J. We Beaudette
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L^M.S.A. Centro Valdybos[ Nariai

Moksleiviu eliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina karta i menesi• < » t

REDAKTORIUS:
M. J. ŠILEIKIS, 1739 South Halsted St., Chicago, UI. 

ANGLŲ SKYRIAUS VEDĖJAS:
J. RAKŠTIS, 4435 South Washtenaw Avė., Chicago, III.

CENTRO VALDYBA:
B. SIMOKAITIS, Pirm., 5610 S. Sawyer Avė., Chicągo. 
F. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago. 
J. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
J. LAZDAUSKIS, Iždininkas, 6044 S. Peoria St., Chicago.

Mer. V.

Bernelio auka
akmens gadynės 
lygiai- tamsus ir neaiškus kaip! 
ir pąlaeolitiškaS, t

žmogus yra;

Myliu aš tavo, begalo myliu!
Myliu vai dėlto, kad graži, kad jauna;
Myliu kaip mylėt geriausia galiu, 
Myliu, kad širdis mano meiles pilna.

jo pirm-i 
(akuna-\ Neolitiško žmogaus Į 
pėdsakai buvo rasti kapčihose, 
kapuose ir lageriuose, kurie j 
yra randami Įvairiose Anglijos i 
salų vietose. Naujojo akmens; 
periodo žmogaus lupos yra ly-J 
lies ir jos lokios pasiliks*. Mes,

Bežiūrint net darosi džiaugsmo šypsą.
Myliu, vai myliu, labiausia myliu: 
Kad visad juokiesi, kad visad linksma, 
Myliu, kaip mylėt geriausia galiu, 
Myliu, kad širdis mano meilės pilna.

Sapnų šventėj
Tamsos driekiasi. Naktis'. 
Siela dainą švenčia jai. 
Kol skaidringi rytai švis. 
Pabučiuosiu ją sapnais.

sk ruoštą jos, 
dainą jai.

Ir pamilsiu
Ir aukuosiu
Ryto liepsnos skleisis vos, 
Užliūliuosiu ją sapnais.

Šiauliai, 7—X—23.

kad jis gyveno sodžiuje, susi-! 
dedančiam. iš iki pusės pakas j 
tų žemėje grintelių. Grinlelių i 
sienos buvo daromos iš medžiui 
šakų, o stogai dengiamas šiau-į 
(lais. Ncolitiškas žmogus rnel-! 
dėsi saulei, studijavo dangų,' 
tikėjo i gyvenimą po mirties,! 
laidojo mirusius, vietbj juos 
deginus (seniau buvo paproty 
mirusius deginti), mokėjo nau
dotis ugnia, prijaukino šunis,, 
jaučius, avis ir kiaules.

Salisbury’o lygumose, Angli
joj, rasta apvali krūva didelių' 
ak menu, 
la. jokių 
akmenų 
saulės 
liekanos,
pastatyta prieš 
riodą, t. 
pastatyta, prieš neolithie’o pe
riodas tęsėsi per nesuskaito j 
mus šimtmečius laiko, bet jo 
laikas yra trumpas palyginus! 
su palaeolitbc’o periodu.

Musų skaitytojams bus bė
ga lov svarbu, kad mesi šioje vie-| 
toje sustot ūmiu ir smulkmėms-' 
kai pakalbėtume 
žmonių gyvenimą ir jų 
mosi procesą. Gaila

Toj apielinkėj neras-1 
metaliniu Įrankių. Ta j 
krūva veikiausia bus! 
garbinimo bažnyčios j

nealithic’o pe- 
apic trys tukstan-

Priešdokumentarine 
istorija

Pasekdamas E. M. Ikilme 
Rašo J. Lapas.

Priešdokumentarinės istorijos 
mes mo k i narnės iš geologi jos. 
Studijavimui civilizacijos prieš 
prasidesiant rašytai istorijai 
reikia šauktis Įvairių mokslų 
pagalbos, ypač archeologijos, 
kuri padės mums papildyti tą 
praeities laiko ndsuskaitomų 
metų bedugnę. Įvairių mokslų 
pagalba reikia nuimti senovės 
tamsiųjų laikų priedangą ir pa
žiūrėti į tų žmonių gyvenimą, 
kurie gyveno per nesuskaito
mus šimtmečius. Priešdoku-

Nuo viršaus iš kairės i dešinę: B. Simokaitis, pirmininkas; M. J. šeleikis, ^.Mokslei
vių Kelių” redaktorius; inž. J. (L'azd<i|uskis, iždininkas; apt. F. šeštokas, Apšvietos Komisi
jos narys; J. Rakštis, anglų skyriaus vedėjas; J. Keserauskas ir K. .1. Semaška, Apšv. 
Komisijos nariai; J. (Lapaitis, Centro sekretorius.

Dante Alighieri
apdirbti, kuomet antrame peri
ode, po daug įtiksiančių metų 
mokinimosi juos patobulinti, 
jie buvo apdailinti ir išgrąžy- 
ti bei skylėti. Bei šisi |ų dviejų 
akmens periodų skirtumas yra 
palaidas ir veikiausia ne visai 
teisingas, nes mes žinome, kad 
ankstyv.snės. akmens gadynes 
žmoguj jau lavinosi dailinti 
kaulo įrankius ir nėra, pakan
kamos priežasties manyti,* kad 
jjs • nedailino akmens įrankių. 
Dabar pažiūrėsime į tuos du 
akmens periodu atskirai.

Paleol i tiškus arba ankstyves
nės akmens gadynes žiąogus 
atėjo į Angliją tada, kada jis 
galėjo sausžemiu ateiti iš da
bartinės kontinentines Euro
pos. Jo fiziškos liekanos yra 
taip menkos, kad net ir antro-

mentarinę istoriją archeologis-. pologijos mokslas nedaug gaili 
tai padalino į tris gadynes: 
akmens, bronzo ir geležies. N<s 
reikia įsivaizduoti, kad kiek
viena tų gadynių greitai ir vie
nodu laiku baigėsi. Kiekviena 
tų gadynių prasidėjo ir baigė
si laipsniškai skirtingame laikė 
ir skirtingose pa laukio dalyse 
žiūrint į vietos civilizacijos pa
dėtį. Vėlesniuoju laiku, pavyz
džiui, meksikiečiai ir peru v i- 
niečiai pergyvena bronzos ga
dynę, kuomet Naujosios Gui- 
nėjos*) gyventojai net šiandie 
tebegyvena akmens gadynę. Tos 
trys gadynės todėl negali būti 
visa švietimu chronologišku žen
klinimu. Atskiroje šalyje lė
čiau jos gali būti saugiai var
tojamos atskjTimui trijų skir
tingą civilizacijos vystymosi 
periodų. Apie priešistoriško 
žmogaus civilizaciją daug tapo 
sužinota iš užsilikusią įrankių. 
Seniausias tų Įrankių yra ak
muo. Akmens amžius yra da
linamas į dvi dali: Palaeoli- 
thic ir Neolithic arba senoji 
ir naujoji akmens gadynė. Ar
cheologiškas skirtumas tarp 
tų dviejų amžių yra tame, kad 
pirmame periode akmens įran
kiai buvo šiurkštus ir blogai

mums pasakyti, apie to laiko 
vakarų Europos' žmonių rases. 
Archeologija mums sako, kad 
per tūkstančius metų žmogus 
neturėjo geresnės gyvenimo 
vietos apart gamtiškų urvą, 
kuriuos jis rasdavo paupėse ir 
juro.-: pakranščiuose. Urvą sie
nų piešiniai ir braižiniai Rūdi
ja, kad to laiko žmogus buvo 
medžiotojas', bet molinių indų 
daryti nemokėjo veik iki pat 
šio periodo pabaigai, ir išsky
rus auksą kitokio metalo neži
nojo. Nesuskaitomi amžiai lė
tos ir vargingos žmogaus evo
liucijos turėjo praeiti iki dagy- 
venta net tokio

*) Naujoji Guinčja — New Gui- 
nea yra viena Pacifiko vandenyno 
šilų. Ji priklauso Jungtinėms Val
stijoms ir randasi šiaurėj nuo Aust
rai i jok.

los džiaugsmo (Beatrice’os), aš 
pasilikau nubudimo parblokštas, 
niekaš negalėjo manęs suintere
suoti.” Dantės meilės kentėji
mų aprašymas yra atspausdin
tas vienoje jo pirmųjų knygų 
“La Vita Nliova”. 'Toj knygoj 
yra mišinys prozos ir mistinės 
poezijos. Dante savo knygoj fi
losofiniuose sonetuose apdainuo
ja Beatrice’ą. Jisai taipgi nuro
do priežastį nelaikinės Beatri- 

Savo skai- sofiją, teologiją ir istoriją vie- oe’os! mirties.
r, | Dante parašęs veikalą “La 

(lietuvių 1 devynerių metų būda- Vita Nuova” nieko daugiau ne- 
;rašė kol galų gale, pradėjo ra
šyti “Dieviškąją 
Svarbiausi jo literatūros 
niai buvo sukurti 
ce’os. “Dieviškoji 
buvo taipjau parašyta dėl miru
sios Beatrice’os.

Praslinkus dviems metams

Dante ir Beatrice’a.
Dante gimė 1265 m. Florenci- 

įpie to laiko J°J- Jo tėvas Allighiero degli 
i wslv-^^^^erb PaLl° iš vienos aukš- 
tečiaus tos giminės Florencijoj. Jaunas 

kad mes laikraščio skiltyse to Dante labai gabiai mokinosi ir 
įvairių tau- lau tada parodė savo genijaus 

pažymius. Jisai studijavo filo-
padaryti negalime.
tų kalbose apie tai yra parašy
ta ištisos knygos. t----  ----- ,
tytojamN mes nuoširdžiai pata- n°Je Bolognos mokykloje, 
riame /pasiskaityti, 
kalboj) 
tamsios 
tį”.

Rubakino veikalą “Iš mas Dinte susipažino su tokio 
praeities Į šviesią alei- amžiaus • mergaite vardu 

l Beatriče. Ji buvo duktė tūlo 
Florencijos kunigaikščio Folio 
Portinari. Dante niekad nekal
bėjo su Beatrice’a. Jis'ai sako: [ • 

' “nuo tos dienos., laikui bėgant, 
jos meile užkariavo,miano sielą”..
Beatriče pasiliko jo sieloje ant po Beatrice’os mirties, Dante ap

sivedė su augštos giminės mo- 
teria vardu Gemma. Jo apsivedi- 

Keletui metų mas Su Gemma nepadarė jo lai- 
praėjus Dante vėl matė Beatri-įminga; (Įar ^biau sukėlė jo 
ce’ą rausvoje suknioje Florenci- sieloje audras. Juodu turėjo sė
jos bažnyčioje. Tai buvo puiki §is kūdikius. Juodu persiskyrė 
diena poetui. 1 ai buvo pasima Apie savo moterį Gerumą jisai

Kontestas

Komediją”.
kuri- 

del Beatri- 
(Komedija”

Kas laimės kontestą?

LMSA. organo “Moksleivių visados. Jis dažnai sakydavo: 
Kelių” Redakcija išleido kontes- °tai puikiausi moteris mano 
tą. Kontesto taisyklės yra seka- vaidentuvėje”, 
mos: , ’ ■ *

1) Reikia parašyti bet kokio 
turinio originalę apysaką, neil
gesnę kaip 1,000 žodžių. ’

2) Rašyti galima lietuvių 
ba anglų kalba.

3) Kontestui laikas yra
31 d. balandžio, t. y. rankraščiai 
turi būti priduota Redakcijai 
ne vėliau kaip minėta diena.

4) Konteste dalyvauti gali 
moksleiviai ir pašaliniai žmonės 
išskyrus “Moksleivių Kelių”

periodo. Tai Redakciją ir apšvietos komisi- 
yra sunkiai mums galimi įsi- ją. 
vaizduoti tamsių laikų perio
dai, 
paladliliško periodo žmones, 
mes matome juosi gyvenant 
šaltame 'klimate, pasiskirsčiu
sius plačiame žemės plotje, ap
suptus daugybės gyvulių: ark
lių, buivolų, briedžių, mamutų, 
uolinių ožkų ir antilopų, tarp______ ___ __ __________
kurių jis medžiojo sau maistą,' lon Skite ^prisiųsti ir savo foto- 
o jų kailiais apsigindavo nuo grafiją.
ledinio klimato šalčio. Kur ta j Taipjau bus talpinama apysa- 
anksčiausioji žmonių rasė ™Jkos ir tų, kurie nebus laimėję 
ėjo ir kas yra jos modernieji pirmo prizo; tiktai nebus deda- 
atstovai? Atsakymų į šį klau- ma autoriaus paveikslas, 
simą yra daug, bet nė vienas 
nėra pertikrinančiu. 

Neolitiškas arba

ar- tymas su jauna ir gražia Beat
ričei , ;

Praėjus devyneriems metams 
Dante, vėl susitiko su Beatrice’a 
Florenci j os gatvėj e. Lydėjo j ą 
dvi senesnės mbterys. Įleatrice’a 
dėvėjo ilgą baltą suknią; j i. pui
kiai atrodė, bet ji nieko nekal
bėjo su Dante. “Ji pažvelgė . į 
tą pusę, kur aš stovėjau skaud
žiai ^usimaišęs, o ji savo tyliu 
malonumu, ir padoriu apsiėjimu 
sveikino mane. Aš tuomet jau
čiau kokią tai lain^ę”. Tai beje 
paskutinis jo pasimatymas buvo 
sp Beatrice’a.

Kaip ironiška ir skaudu buvo 
poetui, kad Beatrice’a nesupra
to jo gilios meilės ir kehtėjimo. 
Bet Dante’s kentėjimai nenuėjo 
veltui. Jisai deliai savo meilės 
ilgainiui sukurė Italijai nemirti
nus literatūros veikalus.

Beatrice’a ištekėjo už turtin
go piliečio, bet praslinkus kele
tui metų, ji mirė, būdama vos 

Siųsdami laiškus adresuokite 35 metų amžiaus. Po Beatrice’os 
“Moksl. Kelių” Redakcijai aijt- mirties Dante rašydamas sako: 

naujosios galvyje nurodytu adresu. “Kai aš netekau pirmo savo sie-

iki

ĮRlaštų gerumi^i* spręsti bus 
Kada mes pažvelgiame į išrinkta pašaliniai žmonės, pro

fesionalai, kurie bešališkai turės 
nuspręsti, kuris laimės kontes
tą. Dovaną, suprantama, mo
ksleiviai neįstengs duoti, bet 
užtat su apysaka bus talpinama 
“M. K.” autoriaus paveikslas. 
Todėl k^rtu su rankraščiu ma-

savo vokalo “Infemo” šešiolik
toje poęmos dalyje sako:

Mano moteris
Laukinio bud'o, daugiau kas 

kita “
Prie visa blogo turėjo atvesti.

Sunku suprasi i Dantę be gi
lesnio studijavimo jo gyveni
mo ir jp raštų. Jisai yra tiltu 
tarpe viduramžių ir Italijos 
Renesanso.

J ;
Dantės gyvenimas.

* 1 r

Viduramžiuose garsus Itali- 
dailininkas Giotto buvo ge-jos 

ras Dantės draugas. Dante* bu 
v o 
ros 
eroje.
yra It 
kūnai.

Dante rašė veikalą
vedęs. Ne
palygintas 

yra didžiai 
vaidentuves 
tenai cha-

priešrenesansinės literatu- 
kurėjas krikščioniškoje 

riotto ir Dante 
jos Renesanso

abm jie 
pirmta-

“Infer-
no” jau būdamas 
kartą Dante buvo 
Platonui] “Ipfemo” 
gilios filosofijos ir 
produktas. Jisai 
rakterizuoja sielų valstybę po-

darbus:
tuo ir

davimą, kad Dante daugiau 
nesugrįžtų Florencijon.

Dante tuomet apsistojai Ra- 
venoje pas tūlą kunigaikštį, 
kur jisai ir pasimirė spalio 
men., 1321 m. Guido surengė 
puikias įlaidlotuves dideliam 
Italijos poetui garsioj Minori-

mirtini ame gyvenime; 
kuoja žmones ir jų 
“Kuo kitam mieravai, ’ 
tau pačiam bus atmieruola”— 
lai tokia buvo Dantės teorija.

Dar jaunas būdamas Dante 
tapo įveltas į Italijos politiką. 
Florencijoj įsigalėjo politinės
intrigos tarpe popiežiaus ir los bažnyčioje, 
valdžios. Dante turėjo pasirin
kti vieną iš dviejų: popiežiauk įgyvento ja i 
politiką arba imperatoriaus, vo- jogei taip žiauriai pasielgė su 
kiečių princo, gyvenančio Vien- 
noje, kuris skelbėsi save augš- 
Čiausiu Italijos valdonu. Prin, 
cas turėjo daug pasekėjų, o! 
popiežiaus partizanai griežčiau
siai atakavo Gjbelinus (valdžios 
politiką). Įvykus keletui su
kilimų, viršenybę paėmė popie
žiaus partizanai. Bet besitęsiant 
reakcijai, Dante tapo apkaltintas 
tos pačios partijos narių. Ypa
tingai su Bianchi ir Neri Dan
te negalėdavo susitaikyti. Dan
te buvo nugalėjęs Gibelinus

Dantei mirus Florencijos 
labai apgailestavo,

žmogum, kuris Italijai buvo 
brangus. —M. šilas.

ŽAIBO DĖMĖS

Kuomet žaibas išgązdina nešt 
čia moterį, ant kūdikio pasilie
ka purpurinės dėmės. Dėmės pa
silieka toje vietoje, kokią vietą 
motina paliečia su ranka savo 
veidą arba kitokią nuogą vie
tą.

Tatai nėščia moteris turėtų 
pats buvo išrinktas augščiaf vengti griebusi su rankom už 
siu Florencijos magsitratu. ve^°» nes sugadina kūdikiui 
Vidujiniai nesutikimai priver- , gražumą.

- ' savo vietą, šis gamtos apsireiškimas kol 
Neri’ui pasidarbavus Dante ta- kas nėra pilnai isaiskinamas, ne

iš Florencijos bent tiktai nervą dirksnių re
zekcijos veikmė, kuri nusifoto
grafuoja ant kūdikio.

i — Med. Studentas.

te Dantę apleisti savo vietą

po ištremtas 
1302 m.

Dante pasiliko Jie savo tėvy
nės. Be to buvo dalyta pasi
kėsinimų ant jo gyvasties .—; 
norėta jį gyvą sudeginti. Jišdi' 
bastėsi iš miesto į miestą. Ke-| 
liąvo Paryžiun, Oxfordari ii ; 
kitur. Paryžiuje buvo apsisto
jęs, kur jisai ir studijavo teo
logiją. ' Ginčai vis tęsėsi tar
pe Gibelinų frakcijos ir popie
žiaus Bonifaco VIII. Vėliau 
Dante patapo Gibeilinų frakci
jos nariu. :

Dante paraše didžiausią dalį 
savo veikalo “InfeVno” prieš 1

j

CENTRO VALDYBOS SU
SIRINKIMAS.

LMSA. Centro Valdyba lai
kys savo susirinkimą vas. 28 
d. K. Semaškoj bute, 1834 
Wabansia Avė. 8 vai. vak.

Yra kviečiami dalyvauti vi
si Centro valdybos nariai ir 

: tie, kurie yra pilnai užsimokė
ję į Centro iždą kuopos nariai.

. ......... Yra dau# svarbių dalykų
savo ištrėmimą. Veikalą jisai |(JMSA m-ganizadijos 
užbaigė rašyti 1312 metuose.

1308 m. Henrikas VII sugrą
žino Dantei teises igtrįžti atgal 
Italijon. Bet Dante parašė lai
šką Italijos valdininkams, jog 
jisai daugiau nepritariąs po
piežiaus politikai. Tokiu Dan
tės atsišaukimu į valdžią, Flo
rencijos gyventojai labai pasi
piktino ir išreiškė savo pagei-jjo būti — 89 metų.

labui.
—B. Simokaitis, Cet. pirm.)

KLAIDOS PATAISYMAS.

Straipsny “M ik olas Angelas” 
gruod. 16 d., 1924 klaidingai 
sustatyta: ‘IMikolas Angelas 
mirė sujaukęs 96 metą.” Turė
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kliuvo antron bėdon. Čia' 
prie jo prisikabino Ameri- 

s’»day kos vyriausybė, ir vėl prišL 
— įkabino, pasiremiant skundu.

Jisai buvo apskųstas, kad ji
sai aprūpinąs faišyvais pa
sais Lietuvos emigrantus, 
neturinčius teisės įvažiuoti į 
Ameriką, šitas skundas, pa
sirodo, taip pat buvo be pa
mato.

, l

Negali būt jokios-abejo- 
nės, kad tuodu abu skundu 
kilo iš to paties šaltinio. Kai 
tie gaivalai, kurie užsiundė 
ant p. Norkaus Lietuvos po
liciją Virbalyje, pamatė, kad 
jie negali jam įkąsti, tai jie 
mėgino įklampinti jį Ameri
kos valdžiai.

v x‘ J

sa tai padarė savo darbą.
Anglijoj buvo įkurta “Kon

go organizacijos i.-ąjunga”; jos 
masiniai susirinkimai, pagaliau 
politikų,, laikraštininkų, vysku
pui pareiškimai padare Įtakos 
i yaldžią. 1913 metais, Anglų 
valdžiai įsikišus, liovėsi Leo
poldo sauvaliavimas Kongb, 
liovėsi ir žiaurenybes. Morel’is 
laimėjo. Vienas arkivyskupais 
pareiškė: “didvyrio tai buvo 
kova, didvyrio ir laimėjimas”.

» K,

I smurtingų ir aklų demokrati
jų, tarnaujančių piniguočiams, ’ j IkT jfV D CA A Ą/l į , 
jis buvo politikos ir opinijos 11^1 XX*Vl-e1VAK į 
viešpats. Nepaprastas daly
bas: jis beveik vienas kovojo 
jfrieš visus ir - atsilaikydavo.
Jis laimėjo du kartu: Kongč 
ir po karo.

Tai tikra epopėja! šių dienų 
žmonės neprilygsta jo' dvasios 
didybei. Ir po amžių jo dvasia 
bus didi, juo didesnę, juo dau
giau kartų praeis viena po ki
tos.”

E¥*M1A "»
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Labai keista, kad p. Nor
kui esant Ellis saloje, Ame
rikos klerikalų spauda ėmė 
skelbti kokius tai kaltinimus, 
jam, dėl kurių jam busią 
“blogai”. Norkaus skundi
kai, matyt, tivi ryšių su 
Amerikos klerikalais.

Dar keistesnis dalykas te- 
čiaus sąryšyje- su Norkus 
byla buvo Lietuvos Atstovy
bės Washingtone elgęsis.

Lietuvos Atstovybės pa
reiga, rodos, yra teikti pa- 
gelbą Lietuvos piliečiams. 
Bet ai* Atstovybė bent pirš
tu pajudino,’ kad padėjus p. 
Norkui atsiginti nuo netei
singo užpuolimo? Ne.- ji 
ne tiktai ne padėjo jam, bet 
išrodo, kad ji net ėjo išvien 
su tais, kurie stengėsi pa
kenkti p. Norkui. Apie tai 
liudija žinios, tilpusios New 
Yorko anglų laikraščiuose.

Kongresmanas Shervvood iš Ohio, kuris išbuvo atstovų bute 18 
metų ir daugiau į jį nebegryš, atsisveikina su atstovi? buto pir
mininku Giiliett, kuris taipjau iš ten pasitraukia ir eina į se
natą. s •

Amerikos lietuviai manys, 
jogei dabartiniai Lietuvos 
valdovai, patys ir per savo 
agentus užsieniuose, ne val
stybės reikalais’ rūpinasi, 
bet užsiima kerštų varinėji
mu prieš nepatinkamus 
jiems asmenis* ,

Jiė manys net, kad už tų 
melagingų skundų prieš p. 
Norkų slepiasi, kokių nors 
valdžios proteguojamų gai
valų noras išėsti p. Norkų iš 
jo vietos ir pasigrobti jo biz
nį. Ar gi tai galima tole
ruoti? . j?

■ i - .. ............ I i 1^ .. ...........................ii, ........... ................................... . i , >,■ " ...................... ... .■............ . ................... ■

Prie taikos didvyrio kapo
[Edm. D. Morel mirė lapkr. mėn. 1921 m.]

Paryžiuje

ir viena

vieną (li
mo n i.n inkų, 

galingiausią

X šimtmety Leo- 
konoesionidriamš.

“Tėvynė” užpereitą savai
tę padavė ištraukas iš New

Pereitą šeštadienį ir sek
madienį Progtešyvio Politi
nio Veikimo Konferencija 
laikė savo suvažiavimą Chi- 
cagoje, kad apsvarsčius nau
jos partijos steigimo klausi
mą.

Ta Konferencija buvo su
daryta treji metai atgal, 
daugiausia geležinkelių dar
bininkų brolijų iniciativa. 
Šiame suvažiavime tečiaus 
tos darbininkų organizaci
jos pareiškė esančios p rie
šingos naujos partijos stei
gimui, todėl, nors kiti suva
žiavimo dalyviai ir nutarė Yorko dienraščio “Herald- 
steigti “trečiąją partiją”, Į Tribūne”, kur sakoma, kad 
masinių darbininkų organi-Į Lietuvos Atstovybė Wash- 
zacijų ji su savim neturės. Ji ingtone padedanti surasti 
bus įvairių “vidurinės kla- asmenis, įtariamus pasportų 
sės” elementų mišinys.

Šituo pasiremiant, Socia
listų Partija vakar savo 
konvencijoje nutarė toje 
naujoje “trečiojoje partijo
je” nedalyvauti. Ji nutarė 
taip pat nutraukti visus ry
šius su Progresyviu Politi
nio Veikimo Konferencija.

ir vizų falsifikavime 
liaus seka šitie žodžiai

To-

buvo 
tuo,

Telegrama “Naujienoms”,

praneša, kad imigracijos vy
riausybė New Yorke, paga
lios, paleido Kastantų Nor- 

’ kų, kuris apie dvi savaiti at
gal buvo sulaikytas EI lis sa
loje, kuomet jisai atvyko lai
vu “America“. Telegramo
je sakoma, kad Darbo ir 
Teisingumo departamentai, 
vedusieji tyrinėjimą prieš p. 
Norkų, rado, kad įskundi
mai buvo neteisingi.

Taigi per dvejetų savaičių 
tas žmogus buvo laikomas 
“keslegarnėje” be jokios 
kaltės! Kas čia “pasidarba
vo'’, kad jisai butų šitaip 
nuskriaustas?

“Norkų sulaikyti 
įsakyta, remiantis 
kad jisai atvyko Ameri
kon, kaipo imigrantas, o 
ne laikino biznio reikalais. 
Tvirtinama, kad jisai dali
nai žinąs ir apie falsifi
kuojamų pasportų, padėtį 
Kaune... Henrikas Rabi- 
navičius, Lietuvos atsto
vybės sekretorius, tarėsi 
su Valstybės Departamen
tu apie žygius artimes- 
niam ištyrimui pasportus 
išduodant.”
Čia aiškiai pasakyta, kad 

Lietuvos Atstovybė Wash- 
ingtone ir ypač jos sekreto
rius, p. Rabinavičjus, veikė 
išvien su Amerikos vyriau- 
sybe, kad padėjus jai įrody- 
ti, jogei p. Norkus esąs kal
tas. . jų H

Jau p. Norkui išvažiuo
jant iš Lietuvos, Virbalyje 
buvo padaryta pas jį (ir pas 
p. Viniką, kuris keliavo kar
tu su juo) krata. Ieškota

kių brangenybių, kurias p. 
Norkus buk vežęs užsienin. 
Bet policija.nieko pas jį ne
rado. Reiškia, policijos įta
rimas buvo be pamato.

Vienok, vos tik spėjo ke
liauninkas atvykti į New 
Yorko uostą, kaip jisai pa-

' ka pasipiktins kiekvienas 
I doras žmogus. Atstovybė 
juk yra ne šnipavimo įstai
ga. Pirmutinė jos prieder
mė yra ginti savo krašto ir 
savo piliečių garbę. O tuo 
tarpu ji šiame atsitikime el
gėsi taip, kad prisidėjo prie 
diskreditavimo atkeliavusio 
iš Lietuvos ir nieku nenusi- 
dejušio žmogaus!

Kodėl ji taip elgėsi? Kas 
duos p. Norkui satisfakciją 
už padarytąją jam skriau
dą?

Šitie klausiniai turi 
išaiškinti! Jeigu ne,

būt

'Perėilų' TĮnęių irugsėjo mene 
sį vakai’ų kidliiiros thutos pa 
laidojo

I džiausiu 
j drauge
tos kultūros teigiamųjų pusių 
reiškėją — 'Ana toli France. 
Prieš jo karstą nusilenkė visų 
tautų skaitančioji visuomene, 
nusilenkė didžiųjų valstybių 
valdovai ir ekonominiai galiū
nai. Nusilenkė — žmoniją ide
alams, kuriuos reiškė meninin
ko dvasia.

Už poros mėnesių“ idėjos 
draugai palaidojo Londone* ki
tą dvasios galiūną, kurs įsiuvo 
gyvenimą gyveno laisvė^ ir tai
kos idealui tautų bei rasių 
santykiuose.

Edmundas Dene Morel, gi
męs 1873 m. Paryžiuje, moti
nos anglės išauklėtas Anglijo
je buvo bene didžiausias pa
skutinių dešimtmečių Anglų 
publicis/tas ir taikos politikas. 
Prieš pradėdamas savo nenuil
stamą 30-ties metų taikote dar
bą, jis išstudijavo tuos klau
simus, kurie buvo opiausi tau
tų ir rasių santykiuose, išstu
dijavo atsidėjęs, niMMlugįiai, 
iš pašaknių. Bašydamaisi rašė 
lik tai, ką gerai žinojo, rašė 
tiesiai ir griežtai, kąip kirviu 
kirto. Savanaudiškoje hipokri- 
tinėje šio amžiaus didžiosios 
politikos intrigų ir interesų at
mosferoje Edmundas Morel’is 
buvo tarsi graudenantis prana
šas, tarsi Eiirppęs sąžinės bal
sai, nuo kairio krinta kaukės 
melagių, pasijungusių žmoni
jos idealus į interesų vežėčias.

Dar jauną vos 20-ties metų 
Morel’į likimas suvedė pažin- 
tin su Afrika. Beikia prisimin
ti, kad kai lik iiaskutiniais de
šimtmečiais prieš pasaulinį ka
rą didžiosios Europos valsty
bės skubinosi išstvarstyti Afri
ką sau, juo didesnį gabalą. 
Prasidėjo, plėšri eksploatacija. 
Morel’is, nuodugniai išstudija
vęs Afrikos istoriją, geografi
ją ir gyveninio sąlygas, tuojau 
pamalė nežmonišką < “kultūrin
gos” baltokos rases elgesį su 
vielos gyventojais. Ypiu* baisus 
dalykai darėsi pačiame Afri
kos vidury — Kongo, — kuri 
valde Bjdlgų karalius ' llx)^poi- 
das, valdė' 25 mi(ijonus žįpjrn ių, 
kaip savo prįv^Ųiię nuosavy
bę, žiauriau negu 'žiauriausias 
baudžiavos laikų dvarininkas 
Tarytum pasityčiojimui tai bu
vo vadinama “Laisivoji Kongo

tai valstybė’’. Istorijoj vargiai ras-

tume žiauresnės vergijos pa
vyzdžių, kaip vergavo Afrikos 
negrai šiam 
poldui ir
Niekur savo kraštuose baltieji
žmonės taip nesielgė su gyvu
liais, kaip Afrikoj su juodai
siais gyventojais. Gyvulį ver
čia dirbti, bet už tai bent mais
tu1 aprūpina. Tuo tarpu Kongo 
valstybėj iš juodųjų buvo at
imta žemė, ir kančias jie bu
vo verčiami dirbti, tiekti euro
piečiams kas met daugybes 
kaučiuko, dramblių J'Dčių ir k. 
d., patys už tai nieko negauda
mi. Ikizultalai veikiai pasiro
dė: per kokius dvidešimts me
tų, iš 25 milijonų juodųjų gy
ventojų beliko 15 milijonų.

Prieš šitą organizuotą plėši
ma sukilo Morel’is' visa savo 
idėjinė esybe, kovai įsu juo pa
dėjo pusę savo gyvenimo-. Pra
dėdamas tą kovą jis tebuvo 27 
metų, nesenai vedęs, neturėda
mas jokio kapitalo, nei jokios 
^stiprios socialinės atramos. Jis 
vienas stojo kovon isiui turtin
giausiu Europos monarchu ir 
interesuotais akcionieriais, ku
riuos palaike politiniai ir fi
nansiniai konllnent’o didžiūnai. 
Tos nelygios kovos istorija ir 
šiandien sukelia entuziazmo vi
suose-idėjiniuose žmonėse. ,

Metęs .visus kitus užsiėmi
mus, Morel’is atsiduoda vien 
publicistikai, tuo vienu klausi- 
simu, ta svajota idėja, 
deda eilę 
Cbronicle“ 
skandalas.”
jaugiau idėjos draugų. Eile 
knygų ir straipsnių laikraš
čiuose Jbei žurnaluose anglų ir 
franeuzų kalbomis sukelia pa
galiau visuomenes opiniją 
prieš juododžių smaugėjus. 
Dvyliką metų dirbo Morel’is 
nesiliaudamas, Kiek vienas Le
opoldo ir jo, agentų žingsnis 
buvo jo” sokanias ir išnaudoja
mas, kiekvienas mėginimas pa. 
teisinti plėšimo sistemą sutik
davo jo atsakymą., pamatuotą 
kuo- tiksliausiais daviniais. Mo- 
rel’is ėmė reikalauti, kad ang
lų. valdžia įsikišiu ir padarytų 
ga tą. ILeopoldo su uvaleiivj /Vald- 
žia< nesiryžo. < Priespauda tęsčši 
toliau. įioi'ėlįis rankų nenulei
do. ' Knyga již knygos, straijiš- 
nis už straipsnio, kelionės 
1‘rancuzijon, Amerikon, Švei
carijon, pasįkalibėjimai su val
stybes vyrais, partijų vadais, 
.prakalbos1 Sorbonoj, prakalbos 
taikos kongrese Bostone vi-

straipsnių 
įvardintu

Ilgainiui

.lis pra-

Kongo 
randa

IDS,IOW.A

Severą

Balsam

Ka;nos

Savo kovą dėl išvadavimo 
pavergtosios rases Morel’is lai
kei tik dalimi bendrojo taikos 
siekimo. Didžiausį pavojų tai
kai jis matė iš slaptosios diplo
matijos. Besirausdamas 
kos klausime, kur buvo 
tik susikryžiavę didžiųjų 
slybių interesai, Morel’is 
įžvelgti į 
kulisius ir jau 1912 metais 
mėgino juos praskleisti. Kny
goje “Dešimts Metų slaptosios 
diplomatijos” jis mėgino atvert 
Europos visuomenei akis, kokia 
katastrofa jai gręsia: jau tuo
met Morel’is tvirtino, kad tarp 
Prancūzijos Anglijos ir Bosi
jąs yra padalyta karo sąjunga, 
reikalavo paskelbti dokumen
tus ir pavesti višą užsienio po
litiką parlamento -, kontrolei.

Anglų Įvaldžius atstovai 
Asųuith iv Sir Edv, Grey pa
reiškė, kiid tokios slaptos su
tarties nesama >’Jr ,visuomene 
jiems patikėjo1. Prasidėjus ka-’ 
rili Morel’is atsisakė; eiti par- 
ląmentSn nuo liberalų, pareik-’ 
šdamas.: “veidmainiu tarp jūsų 
būti aš nenoriu”. Karingojo 
šovinizmo banga atsimušė 
kaip kaip į uolą: visą karo 
tą jis paliko ištikimas savo 
kos idėjai, eidamas prieš 
vę, nepaisydamas šmeižtų, 
apykantos, nei kalėjimo, kuriu 
jis pakliuvo pusei melų tik už 
tai, kad persiuntė savo drau
gui, garsiam prancūzų rašyto
jui Bomain Bolland’ui knygą 
“Karas ir tiesa” Šveicarijon
(1916 m.). Jau tuomet jis nu
ginčijo santarvės skleidžiamą
tvirtinama busią Vokietija vie
na esanti atsakomingą už ka- 
Cą. Jis numatė, kad toks įsi
tikinimas, įskiepytas visuome
nei ir įsivyravęs politikų gal
vose, padarys negalimą tikrą 
laiką. Anglijoje drauge šit dar
bo partijos vadais Morieil’is bu
vo įkūręs “Demokratines kon
troles Lygą”, kurios tikslas 
buvo įvesti visuomenės kont
rolę užsienių politikoj ir įne
šti naują dvasią į tautų santy
kius. Josios idėjos neginčija
mai turėjo įtakos į prezidento 
Vilsono taikos programą. Ta
čiau Versalėj laimėjo ne Vil
sono dvasia, tad Morel’is tęsia 
toliau kovą prieš Versales lai
kos sutartį išleidęs 1919 me
tais knjigą: “laikos vaisiai” iri 
1923 m. “iSlapla ( didžiosios 
veidmainystes istorija”.

Praeitais 1921 m. Etini. D. 
MomTis buvo pasiūlytas kan
didatu Noblijio laikos premijai, 
bet-taip pat žymiausi Anglijos1 
ir Amerikos -literatai ir laik
raštininkai; jo kandidatūrą rė
mė daugelis balsų iš visų pa
saulio kraštų 
Austrijos 
jos iš tolimųjų

Mirtis išrinko 
miau,.negu buvo išspręsta No- BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 

' .. hoiitr. Southamnton. Antwern. Dauir

KOSULYS
Afri
ka i p

i gavo 
į diplomatinius už- 
ir jau 1912

i jį 
mc-

sro-
ne-

is
Vengrijos, 

Kinų
jį sau pi r-

belio taikoj premija.
Bet tą premiją pripažins jam 

širdy taikos draugai 
pasaulio kraštuose.

Baigsiu šią apžvalgą Morel’i o 
draugo ‘Romam RoMand’o žod - 
žiaist kuriuos jis parašė velio
nio© įkurtame lautų sutaikini
mo žurnale — “Foreign Al
fa irs”: “Aš galiu pasakyti, kad 
nei vieniam Europos politikos 
vyrui neturiu tiek pagarbos 
kaip Morel’iui. Ištilu-ųjų jis 
buvo aukščiau politikos. Jis 
buvo viršui jos intrigų ir 
kompromisų. Jis buvo nepri- 
k'l’au'sdmas nuo visų partijų,is 
atstovavo žmonijai iieLššku'iiniti 
lautų ir rasių. Kiekviena pikJ 
tenybo susitikdavo jo pasiprie
šinimą, Idokvieųa nuskriaustoji • i < t L ’ *r itauta : 
įiugalbon. Jis buvo patikulinis 
ricierius, klaidžiojantis taip

yra vien simptomas ir gali
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvėjyje

Cougii

suteiks greitą palengvinimą,
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

15 et, ir 50 et.

Gaunamas pas Jūsų aptiakorlų.

S'Eill
RMANNORT 

*”LLOYD~ 
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS 

Į LIETUVĄ 
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai '

Svetimšaliai grįždami į 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių

100 N. LaSaUc St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

AMERIKOS LAIVAI
Galit važiuot 
i Seną Tėvynę 
ir grįžt bėgyje 
vienų metų, 

\ be ėjimo per 
X Ellis Island, 

tą galite pa- 
■” daryt išgau

nant leidimą dėl sugrįžimo.
Sužinok apie kelionės patogumus 

ant J. V. Valdžios laivų. Jie turi 
švarius ir linksmus kambarius dėl 
2, 4 ar 6 žmonių, puikus valgiai, 
mandagus patarnavimas, didelės 
denys, band koncertai ir visokios 
rūšies patogumai ir linksmybės.

Rengkįs, kad jūsų giminės butų 
parvežti*^ Ameriką ant didžių J. V. 
Valdžios laivų. Jungtinių Valsty
bių Linijos.

• Pasiteiraukit pas vietinį laivų 
agentą arba

UNITED STATES LINES 
45 Broadvvay New York City 
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

Managing Operators for 
United States Shipping Board

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedčlionais nuo 9 iki 12 ryto.
■■■ i ... ,

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Dienos laiku Yards 6894 

Vakarais Telef. Yards 0141 t

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd si„ artį Leavitt St.
Teleph'one Canal 2552 

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

.•Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus aht pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

, 11 S. La Šalie St., Room J2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

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

LIETUVON

J. P. ,WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; Šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzaminu- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 Idesoj įkj Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
. Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 

Kanaitos, įr metuS, paskui be kliūčių grįžti 
Suomi-(Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJI^STIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS-
boug, Southampton, 'Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
visuose gauna atskirus kambarius dviems, 

keturiems aix šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arbu

VVH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, III.

tu

Norlh America Accordion Mfg. Co.
Vieta Merų 

ir . zleugvisų 
a r1 m o n i k ų 
Jungta Val-

nevarto Janu- 
itnportuolu »tr- 
nioitikų ;
muaų 
mentei yi
padaryti ei 
nrii.
goj, 
durbui) 
k ai nuo
1t6niw.<> ifc ge 

armonikas. mainom 
armonikpe gaian- 

metaina.* Reikalaukite musų katu-

vim 
imtru- 

-ia 
io- 

Cldva- 
V1HO3 
atlie- 
ran-

. - , • . . riausjo materioU). Senasmatydavo jį ateinantį • -j naujas. Musų naujus 
. . luotus 5 

logo šiandien. .
Nor.th Americm Accvrdioii M f g. Co. 

V26 So. Halsted St., Chicago, 111.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington SI., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 VVest 22 Street 
Telephone Roogevclt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Saile St., Rooin 530 
Tel. Central 6390

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

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6200

. Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

•“•1
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Šiandie” rinkimai aider

'norėta priversti senį pasakyti 
kur yra jo paslėptas turtas. Vi
si stalčiai,, visos lentynos išvar
tytos. Air ką plėšikai pelnė, ne
žinia; nežinia taipjau kur jo 
turtas yra ir ar jis turi giminių, 
nes jis niekam apie save nepa
sakodavo, ir apie jį niekas nieko 
nežino, nors jis ten gana ilgai 
gyvena.

many
Šiandie balsavimai. Kenkam- 

aldermanus, teisingiaus — nomi
nuojama. Mat rinkimai skaito
mi nepartiniais, statoma kandi
datus tik kaipo asmenis, o ne 
partijų atstovus, taip kad balio- 
te nežymima prie kurios parti
jos kandidatas priklauso. Tie 
kandidatųt kurie gaus absoliute 
didžiumą balsų skaitysis išrink
ti ir jiems daugiau rinkimuose 
nebereikės dalyvauti. Bet tose 
vardose, kur nė vienas kandida
tų negaus didžiumos balsų, tai 
du daugiausia balsų gavę kan
didatai bus perbalsuoti .ateinan
tį balandžio mėnesį. Keliose 
yardėisįę'yra tik vieną kandidatą 
išstatyta, taip kad jie jokios o- 
pozicijos neturi, o ir niekuriose 
kitose vardose • lengvai laimės 
dabartiniai aldcnnonai, taip kad 
didžiumoj vardų šiandie alder- 
manų' rinkimai ir užsibaigs ir 
tik jjteliolikoj vardų kandidatai 
bus 1 perbalsuojami balandžio 
menesį. • I

Renkama viso 50 aldermanu 
— pd vieną aldermanu nuo kiek-1 
vienos vardus. .

Socialistų kandidatai 
statyti šiose valdose:

NAUJASIS ALASKOS GUBERNATORIUS

GOLFAS

Vidaus reikalų sekretorius (ministeris) Work ir naujasis Alas- 
kos gubernatorius George A. Park, kuris tik šiomis dienomis 
tapo paskirtas tai vietai. Park per 16 metų gyvena Alaskoj ir 
esą geriau pažysta Alaskos reikalus, negu kuris buvusių guber
natorių. 

V \

7 unijų viršininkai tu
rės eiti kalėjiman '

Aukščiausias tęimas patvirtino 
jų nuteisimą ir juos įsakyta 

areštuoti. s v

6 m. mergaitė žuvo gel
bėdama savo sesute

I , ,_____________  1 c

Jauna mergaite savo sesutę iš
gelbėjo, bet pati sudegė.

yra is-

Į Septyni unijų viršininkai, jų 
tarpe viena jnoteris, turės eiti 
kalėjiman, valstijos aukščiausia
jam teismui patvirtinus jų nu
teisimą. šerifas . jau išleido į- 

I sakymą juos areštuoti ir prista
tyti kalėjimam

! Nuteisti: buvusioji biznio a- 
gentė South Chicago Waitress- 
es unijos Mrs. Emma Porte r, 
buvęs South Chicago Trade and 
Labor Assembly prezidentas 

LTheodore Vind, buvęs biznio a- 
gentas Meat Cuters unijos Stan
ley Walczak, buvę biznio agen
tai vežėjų unijos Edward J. 
Boatman įri Orville K. Dievins,

9 vanloj —■ M. Johnson,
11841 Prairie Avė. ? -

12« vardoj — Johh F. Krause,
4953 S. Koniensky. Avė.

22 vardoj — Hubert Eisen-|buvęs prezidentas Meat Cutters 
hamer, 2243 So. Trumbull Avė. unijos Frank Amborski ir buvęs 

Ko- biznio agentas bartenderių uni
jos Gust Wirth.

Lor- ^u°s visus nuteista nuo vienų 
Į iki penkių metų kalėjiman ir už-

23 vardoj — Frank F.
zumplik, 3834 W. 25 St.

24 vardoj ~ Dr. .Samuel
ber, 3206 Douglas Blvd.

25 vardoj — John E. Maho-Išmokėti po $2,000 pabaudos dar
ney, 919 S. Western Avė. 1922 metais, neva už suokalbį

28 vardoj — Alois Knapp, vilioti pinigus ir dėlioti bombas
2410 Warren Avė. South Chicagoje.

28 vardoj — Patrick J. Duffy.l
34 vardoj — l>avid McVey. i
35 vardoj — John M. Collins.l

839 N. St. Louis Avė. |
40 vardoj — Bernard Kortas, |t

4226 N. Central Park Avė.
46 vardoj — Oscar F. Nelson.

RADO MALDAKNYGĘ

Lietuviai gyvenantys tose var
čiose neužunirškite šių darbinin
kų kandidatų. Ypač prisimin- 

( kitę jų pavardeą, kadangi balio- 
te nėra pažymėta kuriai parti
jai priklauso.

šiandie taipjau bus balsuoja
ma ir apie išleidimą bonų nieku- 
riems budavojiuiams: pabūdavo- 
jimui naujo pavieto kalėjime, 
pabudavojimui naujų policijos 
stočių ir tt.

i
2, vakare, Mildos 
rasta maldaknygė, 

meldžiu atsi-

Vasario 
svetainėje 
Kas pražudei, 
kreipti pas- žurailis, 3156 So. 
\Vallace St.

Negras nužudė moterį
Nežinomas piktadaris negras, 

kuriam pasiekė pabėgti, išgėdi
no fr paskui nužudė Mrs. Roma
no Evenlean., 28 1111. kuri buvo 
viena savo namuose 5842 Mulli- 
gan Avė. Matyt ji priešinosi 
negr^ užpuolimui ir jis tada ją 
papiovė britva. Piktadario j ieš
koma. Du nužiūrėti negrai jau 
tapo areštuoti.

'KONCERTAS

■N \ i »

Virš metų atgal, Kalėdose, pa
simirė Joe Ouimet, 3518 So. Ca- 
lifornia Avė., žmona, palikdama 
tris- jaunas dukreles,, kurių vy
riausiai, Josephine, buvo 5 me
tai, amžiaus, Genevievve 4 mietai 
ir-Beatriče, 2 metai. Mirdama 
ji prašė Josephine globoti savo 
sesutes. Ji prižadėjo ir pereitą 
sekmadienį savo prižadą išpildė, 
nors už tą ji užmokėjo savo gy
vastimi.

Sekmadienio ryte jų tėvas iš
ėjo bažnyčion. Neužilgo išėjo 
ir šeimininkė, taip kad pasiliko 
vieni vaikai. Josephine, kuri 
dabar turi jau 6 metus amžiaus, 
pavesta liko prižiūrėti tvarką. 
Vaikai belaukdami tėvo sugryš- 
tant iš bažnyčios, išalko ir suma
nė pasišildyti rastos košės. Jau
nesnioji, Beatriče, dabar jau 3 
metų, susirado degtukų ir ban
dė užkurti krosnį. Bet bede
gant degtuką ji uždegė sau dra
bužėlius. Pamačius tai vyrės4- 
nioji mergaitė, Josephine, šoko 
savo sesutę gelbėti. Ji šiaip taip 
liepsną užspaudė ir savo sesutę 
išgelbėjo. Bet gelbėjant sesu
tę jos pačios drabužėliai užside
gė. Gelbėti gi jos nebuvo kam. 
Ji-įsilipo į “sinką” ir bandė at
sukti vandenį, bet tuo užgesinti 
liepsną jai nepasisekė, kadangi 
jau .visi jos drabužėliai liepsno
jo.

Užgirdusi vaikų riksmų atbė
go nuo viršaus senutė Mary Da- 
venport, bet ji pati vos pavaigš- 
to ir mažai ką galėjo pagelbėti. 
Tik atbėgus kit-ienus kai minams, 
mergaitės drabužėliai liko užge
sinti, o pati mergaitė išpradžių 
nuvešta pas daktarą, o paskui. į 
liognlnę. Tik kada tėvas sugry- 
žo iš b'užnyčiOH, j is. sužinojo ko
kia baisi nelaimė ištiko jo na
muose. Jis greitai nuvyko ligo
ninėn, kur rado savo dukraitę 
jau be sąmonės, besivaiiąnčią 
baisiuose skausmuose. Ji neuž
ilgo mirė.-

Lietuvių Golfininkų Kliu be 
turnamentas prasidėjo ir 
pirmyn visu smarkumu. Visi 
dalyviai praktikuoja, 
kuojant padaryta stebuklingų 
kirčių: pataikinta į skylutę iš 
ten, kur niekas nesitikėjo patai
kinti.

Ponas Dineika iš Dzimdzi Dri- 
ifadzi prisidėjo ir dirba išsijuo
sęs. Kad kokios tai jis ir prizą 
laimės. O Vanagaitis vieną 
kartą užėjo,, paėmė samtį, pa
kabino boliukę ir mumėtė tie
siai ,į skylę.

Moterų kambarys puikiai ir 
su skoniu ištaisytas. Moterys 
ir-gi neapsi'leidžia. Galima joms 
geriausio pasisekimo palinkėti.

Dr. Karaliaus prizas visus vi
lioja koncentruotis iir šauti tie
siai. \Kiekvienas nori tą prizą' 
pasiimti, tiktai sąlygos gana 
snukios — 123 kirčiai 72 sky
lėms. ' ■>

Prašome visus užeiti pasižiū
rėti, kai mes žaidžiame. Dabar 
yra puiki proga prisirašyti prie 
Kliubo ir lavintis lošti. Ateina

eina

Beprakti-

JURGIS BARAUSKAS
Musų mylimas tėvelis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
81 metų amžiaus, Vasario 21 d., 
3:30 vai. dieną. Paėjo iŠ! Li- 
bartų kaimo, Remygalos vals
čiaus. Amerikoje išgyveno I'/2 
metų.

Paliko dideliome nuliudime 
sūnūs Zigmontas, moteris Katri- 
na ir anūkes Amerikoj, o Lie
tuvoj duktė Teklė.

Kūnas pašarvotas raudasi 535 
W. 36 St. 1 ,fl. Laidotuvės 
įvyks seredoj, Vasario 25 d., 
8 vąl. ryto iš namų 535 W. 36 
St. į Šv. Jurgio Bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir .“Suteikti 
mirusiamjam paskutinį patarna
vimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Moteris Katrina ir sūnūs 
Zigmontas Barauskas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ SENĮ

.Į ' ~

visokios publikos, gauname nau
jų entuziastų ir sknpatizatorių.

Laukiame pasveikinti savo 
čempioną. O1 sveikinsime jį, 
spa-jisime raukus ir gal jam puo
tą iškelsime. Jisai ir prizą gaus 
nuo Kliubo.

Lietuvių Golfininkų Kliubo 
adresas 3204 So. Halsted-St. At
eikite pasižiūrėti, o mes visus 
priimame mandagiai ir kiek ga- 
lėdaįmi palinksminame.

Golfo turna-mentas prasidės 
ketvirtadienį, vasario 26 d. Pir
ma pora pradės lošti 7 vai. vak.

- i.. —Golfininkas.

MARTHA 1MLIPAUSK11 
Mąsų mylima moteris pers 
rė su šiuo pasauliu sulauki 
metų 
22-rą dieną, 12-tą valandą ry
te. Paėjo iš Povigailių kaimo, 
Titavenų Parapijos, 
išgyveno 15 metų. 
Paliko dideliame 
vyrą Pranciškų, tris 
zimiera 14-kos metų, 
13 metų, Viktorą 8 metų. 2 se
seris ir brolį Amerikoj ir 3f se
seris ir motiną Lietuvoj. Kū
nas pašarvotas randasi 8934 Ex- 
change Avė., So. Chicago, III. 
Laidotuvės įvyks Vasario 26-tą, 
8 vai. iš ryto, iš namų 8934 
Exchange Avė. j Šv. Juozapą- 
Bažnyčią,'b iš ten bUs nulydė
tas į šv. KazlmieVo Kapines.

Visus gimines,; . draugus ir 
pažįstamus • nuotšiwlžįaį ‘^kviečia
me- dalyv&uh lai'doiivSse ir su- 
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarųavimą.

Nuliūdę ir pilni gilioj sielvar
tas liekame,

Vyras, sunai? seserys ir brolis. 
Pranciškus Pilipau.skas; ‘ 

8934 Exchange Avė. S. Cftdcago.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, TelJ Saginavv 
4224.

amžiaus, Vasario

s i—

J Tu Negali Išvengti!
Kankinnnėių žnaibymą neuralgijos.

i Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo. .

/ feokančitf, traukančių, ! —
N varančių skausmų, 

dantj, diegia ausį ar 
nepamlBllni apie

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

į i padūkimą
Ikuomet skauda

Hkauda Kalvų, jei

n

Amerikoje

Įrcg. 8. V. Pat. Ofise, 
tuojaua ir negaišind.i- 
mas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai sutelkia 
maloni; ir greitų pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti be 
bonkos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INK A110 vaisbažen- 
klio.
F. AD.RICHTER &CO 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

Palengvins akių įtempimą, Kuru 
cšii priežastiitfi galvos skaudėjimo, 
nvhigimo; akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atl- 
tniso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
reUybtę. Prlręnka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas s.i elektra, parodan- 
či« mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir atigičiau 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p

1545 V<est 47th St.
Phone Bnulevard 7583

nuliudime 
sūnūs Ka- 
Bronislavą

Physicas Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

* D. C., D. O., N. T.
Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, I1L 
Brighton Park, 2-rų lubų, Bumas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo G iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephonc Lafayette 4543
... _ . -J

■ .‘P • \
k

X-Ray __ $1.00

Senovės laikų gyduolė 
geriausia nuo sun

kaus kosulio

Al Ai

PETRAS BENEŠIUNAS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
30 metų amžiaus, Vasario 21 d., 
12:30 vai. po pietų. Paėjo iš 
Smilgių miestelis, Panevėžio ap. 
-A. įnori leojo išgyveno iii mctii.

I’riklause prie 3 draugijų: 
VVhitc Star Kliubo, Lietuvos Pii.

kosulys 
kitomis 
prašaii- 
gyduo-

Sunkus, draskantis, gilus 
kurio negalima išgydyti su 
gyduolėmis labai tankiai yra 
namas su senovės laikų kosulio 
lėmis kurias vartojo musų tėvukai ir 
pratėviai. Nežiūrint naujausių išra
dimų nieko negalima surasti, kad at
stovėtų geras senas Dr. Bell’s Pine 
Tar lloney, kurios teikia tikrą ir grei
tą pagelbą nuo krutinės persišaldy
mo, bronchitis, spazmotiško krupo ir 
kitų gerklės ligų. Daktarai sako, kad 
pine tar greitai paliuosuoja ir praša
lina plėgmą kuri yra tiesiogine prie
žastis kosulio, kuomet honey netik 
suteikia malonų skonį, bet ir prašali
na skausmus.

Bet tikrai gaukite originales Dr. 
Bell’s, bet ne kitas. Yra tuzinai imi
tacijų, bet originales pasilieka geriau
sios. Jos tankiai prašalina sunkiausi 
kosulį į 24 valandas. Neturi savyje 
kenkiančių vaistų, jas galima duoti ir 
vaikams. Reikalaukite Dr. Bell’s. 
Tiktai 30c. pas bile gerą aptiekorių.

Dr. BELL’S 
PINE -TAR-HONEY 
FOR COUCIHS

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating > 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju k u ogor*! ausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th St., ChlinH III.

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų įrubelio įx 
prašalina juos. Nėra spėliojiniu 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvoj skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skiiyio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę, 
šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko į musų priva
čius kambarius dcl gydymo kas
dien. x

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškais kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių 
atsineškite šį skelbimą su savim P 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State 8t., kam. Congress St.

Privatūs įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Vitlcimlof-j niuo D i-yto iki G vitkjii'O.
Pancdcly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedelioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 VVest 47th Street
Netoli Ashland Are.

Serganti žmonės past 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

■ kraigo eRZfin.inacija, Šlaminio analyr-a* 
mikroskopižki iv kiti lalioratonjds išbandy 
mai, taipgi X-llay egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą just; sveikatos stovi, Ge 
riausioa. naujos mados gydudlės ir prirengi' 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Val»- 
tijose yra nuteikiamo/ per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. • Žmbnčs turintys chroniškai 
ligasj skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr- 
višlyąnją, kraujo ligas odos ligas, pūslės i> 

■Mfcpufnn' ’in-no yra gydoma kasdien.
Žmonės Kurie yri 

nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėjl 
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų šir 
die« plakimą su- 
skirdimą odos, suti. 
nusjas giles, skaudu
lius, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo
jau.

Sergantiems yri 
teikiamas labai ge
ras patarnavimas to 
k jomis mažomis kai
nomis, kad kiekvie- 

«xnas lengvai gali už
simokėti. Dr. Rosi 

į maloniai suteikia djs 
kai patarimą. Kiek
vienas yra kviečia 

J mas atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 

du, Arsphcnamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. •{ labai trumpą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriat!. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo eifilj.

PAPRASTA
MOKESTIS YRA
DABAR
ATPIGINTAS IKI

Per trisdešimti metų Dr. Ross gydo so
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI 1 Specialia serurn gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis išgavi
mui vyriškumo nusilpusioms vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra dideli* 
sustiprintojas dei nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydytua. Tao nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumėte*. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą palurimą sergan-

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearborn St

$12.50
$5.00

U>lt. Ii. M. ROSS,

35 Sęuth Dearborn SL
Kampus Monroe ir Dcnrboni Si. Imkii 

elevatorių iki L P’iurfito. Priėmimo katnbaryi 
596 <!••! vyrų, priėmimu kambary* dėl Ulotu* 
rij 508.

DR

Kun. /Algirdo.
Paliko ('i'leliamc nuliudime 

Amerikoj broliai Bernardas, Ju
lius ir Juozui;, dedes Ignacus ir 
Slaiii,siuvąs; Lietuvoj 2 broliai 
ir 2 seserys. Kūnas pašarvotas 
randasi 230J S. Leaviit St. Lai
dotuvėm įvyks surėdo,j, Vasario 
25, 8:30 vai. ryte is namų 2301 
S., Leaviit SI. j Aušros Vaitų 
Bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus, ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
įnirusiam jam paskutinį patarna
vimą. \

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Broliai Bernardas, Julius 
ir Juozas Benešiunai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Badžius.

engojv.
vietoje.

r.i M'iuiiu .j.-i-i .SvciHliHt is CLi-
Ii > >diflitnt į tuvių loji: pačioj*

Šviesą ir pajiej*ą suvedame j senus iir naujus namus, taipgi 
tuvės. Casli arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I - t

' Bartkus, Prer.
1019 W. 47111 Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Vm

KhkiIicii tino 10 ikk 5 v*L
aukure.

Nnjclioj Hilo 1<I ii; i 1 po pietų.
Panedėly, Kčtedoj ir HubaUij nuo ryto lk| 

S vai. vakare.

Senis David Sigsbee, kuris vie
nas laikė sankrovėlę prie 1461 
VVest Lake St., kur ir gyveno, li
ko nužudytas nežinomų piktada
rių. Mat ėjo gandai, kad jis y- 
ra turtingas ir kad laiko pinigus 
paslėpęs namuose, tad plėšikai 
ir užpuolė jį. Prieš nužudymą 
jį baisiai kankinta, turbut tuo

Atrask pats savo laimę
Skaityk

UITI ANO RUNN BY HITT
I TjOKlf KViOvų. )

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Razor  s ir. Blades

voo for-fE UGft. •

APPOiMTVo ?
■ akio us
\ FE.EUM<& TO-VAV ?

THE SAFETY RAZOR KURIS

I (oASfL A OU>T ©T 
r^E. B52CMM &OT1L.C-SUE Hz

m

-

Pėtnyčioj, vasario 27 d., Or
chestra Hail salėj įvyks įtalų o- 
peros prima donos M. Montello 
koncertas. Koncerte dalyvaus 
ir garsus basas Victorio Ari- 
nijondi. *

Vfclet
A PATSAI GALANDA SAVO BLADES

up Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Razor

—Sharpens Itself

‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
■‘Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimės išburtuvaš ir nelaimės praneį- 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

(/“O*-!

Consolc Thysclf Bull—Remcmher thr Doctorjs Quitc Liable to the Šame Mistake!
I IT AJUT LlKELV TklAT SHE

' vpLL U'TDKR.— tOu (gAVE

--CINV. AND 1UERČ IS JUST OMČ) 
kiuiNKo itFT be Done ’

)SPEAKQUICtd

Ithat t>oc?
SUHHON THE
COROMER J
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IŠGELBĖJO DRAUGĘ
NUO LIGONBUCIO

Mrs. Hecknian nutarė pa
bandyti Lydia Ė. Pinkham’s 
Vegetable Compound — Pa-

Lietuvių Rateliuose.
Vilniun plaukia 250 

doleriu
stebėkite pasekmes. — Tiek liko pelno nuo Vasario 16 d.

Council Bluffs, lowa. — “Aš turė
jau nugaros ir šonų skaudėjimus, 

taipgi galvos skau
dėjimų, aš negalė
jau dirbti savo dar
bo. Kaip kada aš 
turėjau sirgti visų 
savaite. Draugė pa
sako man. kad Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegetable Com
pound išgelbėjo jų 
nuo ligonbuėio, aš 
nusprendžiau taip
gi jas pabandyti,

nes aš buvau bandžiusi kelis sykius 
ir kitas gyduoles. Dabar aš jaučiu 
kaip skirtingas asmuo ir aš pasakau 
savo draugams apie Vegetable Com
pound, kad man jos pagelbėjo, tikiu, 
kad* jos pagelbės ir joms”. — Mrs. 
Ethel Heckman, Box 21, R. F. D. No. 
1, Council Bluffs, lo\va.

Išgelbėta nuo operacijos I
Moncssen, Pa. — “Aš vartojau Ly

dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound keliose svarbiose atsitikimuose 
moteiu ligų. Aš turėjau labai didelį 
kausimą dešiniame šone ir nugaros 

ir soputiinas mano šono, aš negulė
jau nei vaikščioti vienų sykį. Man 
buvo įsakyta važiuoti į Ijgonbutį, bet 
štai aš esi! hp operacijos. Aš painų- i 
ėiau jusu skelbimą ir vartojau Vege ! 
tablo Compound su geromis pasek-I 
mėmis”. — Air.:. .1. Nelson, 8-12 Don-* 
nėr Avė., Monessen, Pa.

iškilmių.

Iš Vilniaus Vadavimo Komite
to rengtu Vasario 16 d. iškilmių 
'<rry.no pelno liko 250 dolerių. 
Tie pinigai jau yra pasiųsti Vil
niun per pp. M. Biržiškų ir kun. 
J. Tumų. Nėra todėl abejonės, 
kad pinigai nepasiektų savo tik
slo.

Reikia pasakyti, kati Chicagos 
lietuviai šių metų nepriklauso 
mybės sukaktuvėse tinkamai pa
gerbė savo brolius vilniečius. 
Nežiūrint kaikurių lietuvių sro
vių boikotavimo, kurs nėra jo
kiais argumentais pateisinamas, 
Vasario 16 d. Vilniaus 'lietuvių 
našlaičiams, ligoniams ir kali-, 
niams tapo surinkta net’ pustre
čio šimto dolerių. Užtai, tik rei 
kia pasveikinti Chicagos lietu
vius. —Aukavęs.

Dzimdzi Drimdzi Jova- 
luoja

šti savo gilią padėką, taipogi ir 
“Naujienoms.” Jų parama 
mums buvo iir yra labai svąrbi.

Prie progos norėtumėm tarti 
ačiū ir fotografui W. J. Stankū
nui, p-iai J. Maziliauskienei, p- 
lei Ėigeliutei, p. Pr. Judkuriui ir 
Pr. Jezerkauskui už jų atliktus 
svarbius darbus.

Vilniaus Vadavimo 
Komitetas.

Ar jus žinote, kad
Paukštis “Buteo vulgariu” nesenai 

buvo areštuotas Lietuvoje kaipo špė- 
gas, nes policija rado pririštą prie jo 
kojos aluminį žiedą, ant kurio buvo 
parašas “Vogehvarte Rossiten”, Ger
maniu C27325”. Ar jus žinote, ka^ 
priežastis gerumo Helmar Turkiškų 
cigaretų yra labai vienodas sudėjimas 
Turkiško tabako į Helmarus. Papra
stai eigai etai turi savyje paprastą ta
baką, bet Helmarai turi tiktai gryną 
Turkišką tabaką.

j Puskutlnjai “Jovalo” likučiai 
bus išpilti bridgeportiečiams ir 
kaip girdėt,, artistai pasistengs 
suvaidinti taip, kaip dar Chica- 
goj nevaidino. “Jovalo” daine
lės bus paįvairintos šviesų efek
tais.

Artistai žada “Jovalą” padėti 
į archyvą ir pastatyti mums di
desnių veikalų.

Tai neužmirškite 24 vasario, 
Užgavėnių dieną , atvažiuoti j 
Bridgeportą šv. Jurgio parap. sa
lę- ' .

Dzimdziai Naujus Metus 
sutiks!

Girdėjom/^ buk Dzimdzi Dri- 
mdzi artistai, žada Lietuvių Au
ditorijoj sutikti naujus metus 
Prima Aprilis. Tam. tikslui jau 
pasisamdė salę ir 1 balandžio 
savotiškai sutiks iš mados išėju
sius “naujus metus.”

Nori paruošti tam tikslui įdo
mią. programą ir dovanų duoti.

Lauksime naujų “šposų” ir 
dainų. —, —Rep.

Padėka "Naujienoms už 
paramą

dš Vasario 16 d. iškilmių liko 
gryno pelno 250 dolerių. Tuos 
pinigus jau pasiuntėm Vilnie
čiams per gerai žinomus Ameri
kos lietuvių vispomei veikėjus— 
prof. M. Biržišką ir prof; kun. 
J. Tumą.

Padarę apžvalgą |savo darbo 
aplinkybių, mes esam tikri, kad 
be “Naujienų” nuoširdžios ir at
viros paramos mums sunku bu
tų buvę atsiekti tokių rezultatų, 
kokius dabar turim. Todėl, pa
sakę ačiū visiems iškilmių daly
viams ir aukavusiems bei atsi
lankiusiems, norėtumėm pareik-

Margumynai
Artistas Vaičkus sirguliuoja.

Kaip sakoma, kur trumpa, 
ten trūksta. Taip ir su artistu 
p. Vaičkum. Negana to, kad 
nesenai Yelldw taxi sulaužė 
šonkaulj, dabar žmogus apart 
to dar kankinasi su didžiuo
ju šalčiu — gripu. Bot vist jok 
žmogus vis dar pilnas energi
jos ir apart savo studijos, re
guliariai daro repeticijas Vei
kalo “Pakrikeliai”, kurį statys 
Sąjunga kovo. I I d., Lietuvių

\A udilori joj.

Mačiau veikalu “Pak pike
liai” geras išlikrųjų, iš vgu 
pusių, švarus ir gana links
mas. Man tik, žinoma, kaipo 
vyrui, gal jo prasme nepatinka. 
Mat v ikalas vaizduoja, kad 
vyras myli keletą moterų ant 
sykio, o savai moteriai draud
žia net snapą iškišti pro duris. 
Linksmas veikalas. Manau, 
kad vien moterys pripildys Au
ditoriją.

Keistučio Dramos Skyrius 
rengiasi vėl prie kelių veikalų. 
Pereitas susiriųkimas išrinko 
parūpinti veikalus dėl Keistu
čio Kliubo vakaro — Audito
rijoj ir sau, Skyriui, — Mc 
Kinley parko svetainėje. Išrin
kta trys komitetai!, kurį pas
kyrė kartu su režisierium J.

Uktveriu surasti atatinkamų 
veikalų. Tarta, kad komitetas 
rastų komedijai.

Jaunoji BiruĮė galutinai ntf- 
sitarė statyti “Geroji Onyte,” 
dviejų aktų komediją, Melda- 
žio svetainėje. Apart veikalo 
dar mokinasi deklamacijų ir 
diologų, manologų, savo vaka
rienei Kovo 15 d. Mildoj, ir 
savo koncertui Balandžio 19 
d. — Mildoj.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Maręuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876

Sustabdo skausmą, apsau
goja nuo pajuodavimo 
Siunčia gretai šviežų kraują i 
nubrėžtą vietą Uždekit Sloan’s 
pamažu — be trinimo. Praša
lina skausmą tuojau. Prašalins 
subėgimą sukrekėjusio kraujo ir 
prašalins pajuodavimą. Pas vi
sus aptiekorius —• 35 centai.

Sloan’s Liniment
— Prašalina skausmą

Raganius pas advokatą 
šliakį.

Šiandie.' biauri lietinga die
dą, taip sakant, ančių diena, 
nes jau dvi dienos lija kaip li- 
jįp. Visi sprandus įtraukę į 
švarkų kalniečius skubiai trati 
kia ten kur yra nusistatę. Ne
jauki diena; eini, tai lietus 
krinta už kalnieriaus arba vi
sai be jokios atodairos ir man
dagumo* pliekia veidan. Nėr 
kur eiti. Oras biaurus, nesto
vėsi gatvėje,— reikia žinių pa
rinkti. Nutariau užkliūti pas 
advokatą Antaną šliakį, kuris 
turi savo ofisą 77 W. Wash- 
ington gatvėje (17 lubas). 
Užėjęs radau I keletą žmonių 
belaukiančių savo eilės*, žino
ma, ir man pačiam reikėjo lau
kti. Pagalios įėjau ir pradė
jau klausinėti apie teismus, 
kiek yra lietuvių bylų. Advo
katas šliakis sako, kad jeigu 
vien lik lietuviai eitų pas lie 
tuvius advokatus, tai lietu
viams advokatams butų da^bo 
iki kaklui. Čia advokatas paro
dė keletą ^teismo rekordų ir 
niek uri? yra gana .žingeidus, 
kuriuos aš ir jums pateiksiu.

Prisiuntė plaukus.

Tūla porelė, Juzė K. ir Chas 
J. susižiedavę pilnai, kaip rei- 
kallauja religiškas 'celibatas. 
Sužieduoti Šv. Jurgio • parapi
joje. Porelė, gyveno ir prisi
gyveno kūdikio ir., burdingie- 
riaus. Praslinkus keletui me
tų Charles/ liko be, darbp ir 
nusitarė važiuoti Detroitan ie
škoti darbo. Charles bedirb
damas Detroite vis siuntė pini
gų savo pačiulei, o pačiute jam 
siuntinėjo dailius laiškus. Bet 
čia “vencas” pakiša koją, Ju
zė užsimano divoYso — perski-

rų. Ji pasiima savo burdingie- 
rių į liudininkus ir paduodama 
savo vyro Charlio antrašą Chi
cago j ir numerį tokį, kokio 
paduotoji gatvė neturi, gerai 
žinodama, kad vyras gyvena 
Detroite ir jai siunčia pinigus. 
Ji gavo perskiras liepos 29 d., 
1924 ir vėl apsivedė su tuo sa
vo liudininku beį burdingie- 
riu —- J. A. J. lapkričio 29 d., 
Ir jau po apsivedimui parašė 
laišką savo vyrui apie padary
tą klastą ir laiške įdėjo plau
ki! ir “dailiais” žodžiais apra
šė. Vyras Inoj gryžo namo ir 
per advokatį šliakį pareikala
vo perskirŲ panaikinimo. Teis
mas panaikino perskiras. Da
bar Charles skundžia savo bu
vusią Juzę neištikimume ir 
kartu abudu prigavinėjime tei
smo. Advokatas Šliakis sako, 
kad' toji porelė gausianti cypės.

» f

Sorkio prova su Aleksa
Mykolas Sorkis pardavęs 

grosernę Juozapui Aleksai, 
1727 Union Avė. Aleksa davęs 
č< k j Sorkiui. p. Z. Aleksa pa
buvęs toj grosiviiėj dvi dienas 
važiavęs turgini su Sorkin.l 
Aleksa atsiprašęs Sorkio nuė
jęs atgal į grosernę buk išsi
ėmęs visus pinigus ir prane
šęs bankui ' sustabdė pinigus. 
Kuo ši byla pasibaigs, dar ne
žinia. Sorkio pusę gina adv. 
šliakis. Aleksos pusę gyna adv., 
Mulks, prie kurio tapgi stovys 
ir J amoni a s.

RASTA PAVIETO TURTO
Žinomo Charlio Pavieto, ku

ris kiek laiko pabėgo iš Uni- 
versal Slaje Banko, išsinešda
mas gana daug pinigo ir ku
rio dabar visur ieškoma, rasta 
šiek tiek turto, šiomis dieno
mis ęasta sekamas turtas:

Du i lotai pi’ie 79 ir Went- 
worth galvių,*' vertės $2,500.

Du lojai Kvanstone, vertės 
$2,500.

Šerų rasta sekamai:
10 šorų (Lietuvių Auditorium 
5 serai Na d j ienų Bendrovės 
25 serai Vdistija Bendroves, 
ši nuosavybė eina ant licita- 

cijos. Pats Charlis Pavietas 
dar kol kas nesurastas, bęt p. 
Šliakis sako, kad jie tikisi su
rasti ir jo turtas bus taipgi 
surastas. Bankas deda didžiau
sias pastangas, kad tai atsie
kus. Bąnkas paskyrė $5000 ir 
p. Elias, banko prezidentas, iš 
savo kišeniaus duoda $2,000 
tam kas nurodys, kur yra Pa
vietas. —Raganius.

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

Naujienų Mėtinė ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šįps šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą..

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti. *

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

' Taigi 'visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

. Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vių draugijų ant BridgeportO mėnesi
nis susirinkimas jvyks anttadienyj va
sario 24 dienų, S vai. vakare, Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St. Visi 
delegatai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

A. J. Lazauskas, rašt.

Parengtas puikus Balius Lietuvių 
Tautos K. parapijos, Užgavėnių vaka 
re, vasario 24 d., 1925 lt., 7 vai. vak., 
3501 So. Union Avė. Kviečiame vi
su s ko n uos k ai ll i ngia u s ia i a t s i I an ky ti 
ir linksmai vakarų praleisti, nes tas 
paskutinis prieš L'žgavenias pasilink
sminimo vakaras.

Kviečia Komitetas.

ASMENŲ JIESKŪJIMA1
PAJIEŠKAU Agotos Rakickiutės, 

po vyrų Petraitienė. Girdėjau , gyve
na Grand Rapids, Mich., buvau pa- 
jieškojusi metai atgal. A įsišaukite 
per laiškų arba ypatiškai. Jeigu ga
lit; labai svarbus reikalas. Natalija 
Skalanjžiutė po vyrų Skaistgirienė; 
1903 W. Roose.volt Rd., Cicero, III.

ĮVAIRyS SKELBIMAI
/"■.......................... 1111 ..... \

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevų, popierų, 
stiklus ir t. t.

' 3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČ10N1S, Prez.. 

b........... .... ........................   /

BAGDANAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
I/jng distance handling. 

Turime daug metij patyrimą. 
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trbkų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir 'geriausia stogų dengimo 
jstajga Chieagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114. . \

JIESKO KAMBARIU
REIKALI^GAŠ kambarys 

vienam vaikinui su ar be valgio. 
Prašau pranešti laišku.

PETER LUKIS, 
712 W. 17 PI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
.PASIRENDAVOJA šviesus, 

frontinis kambarys dėl vieno, 
arba dviejų vaikinų. Yra elekt
ra ir maudynė.
______ 722 W. 18 ,St._______

JIESKO DARBO '
e '

PAIEŠKA U darbo už šoferi, tu
riu driving iaisnį ir esu mechani
kas, pats galiu pataisyti karų. Kam 
toks butų reikalingas, prašau kreip
tis

Waler Shimkus,
150 Kensington Avė.

s Phone Pulhnan 1411

PAJIEŠKAU pastovaus darbo ke
pykloje, turiu pilnų patyrimų pirmojo 
ir antrojo, galiu kepti visokią duona 
ir bisketus, nevartoju munšaino; kam 
reikalingas toks darbininkas, malonė
kite atsišaukti.

Klauskite bekerio
Tel. Republic 0170

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA Vyrų ir, Moterų, par
davėjų. Darbas geras ir pelnin
gas, nuo $4000 iki $5000 į me
tus užtikrinu; nepatyrusius 
greitai išmokiname. Atsišauki
te greitai nuo 9:30 iš ryto iki 1 
vai. po pietų šią visą savaitę^ ar
ba utarninko vakarais nuo 6 iki 
8 valand. Klauskit Viktor Lėkis, 
Sales Manager.

Room 849,
Firstf National Bank Bldg. 

68 W. Monroe St., 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA prie namų dar
bo moteris ar mergina, gali ir 
turėti vieną šeimynos. Darbas 
pastovus ir geras užmokestis. 
Kreipkitės 1 lubos.

702 W. 35th St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

i • . . |nė lietuvių apgyvento] apielinkėj.
REIKALINGA moteris 'prie Biznis išdinda;. t) neša gerų pelnų, 

namų darbo; valgis ir kamha- Pardavimo priežastis nesutikimas tar- 
rys. Gera mokestis.

Atsišaukit
1730 S. Halsted St

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS, blaivus ir sa
vo darbą agorai išmanąs virėjas. 
Guolis, valgis ir gera mokestis.

Atsišaukite
3815 So. Halsted St.

1 fl. rear

REIKALINGAS patyręs buče- 
ris. 
alga.

Valgis, kambarys ir 
Atsišaukite tuoj.

2558 W. 69 St.,»
Tel. Brospect 4814

AUTOMOBILIAI

' pe partnerių.
Atsišaukite

1731 So. Union Avė.

PARDAVIMUI aplieka North 
west. Side; turi biri parduota 

| greitai. Labai įgera proga. 
Agentų nereikia. Atsišaukite 
Tek Lavndale 4048.

T

NAMAI-ŽEME

gera

FORDO BARGENAI

SP^CIALLS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO M f; N ES ¥ 

'f IRT Al 
VARTOTI EORD KARAI 

VISI MODEMAI ANT RANKU 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 
LENGVAIS IšMOKfiJJMAJS 

VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles .L Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St. 
Atdara nedėlioj ir vakarais

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kietomis anglimis 

kūrenamas pečius ir mažas gar- 
bage burner’is. Parduosiu labai pi
giai, 'Taipgi Paige sport modelio 
automobilius 1921. Taipgi pigiai. 
Atsišaukit vakarais po 6 vai.

657 W. l,8lh St.
2nd floor.

1 PARDUOSIU savo Stager grojik- 
lį pianu išrodo kaip naujas už 
$165, yra 190 rolių, benčius ir ka
binetas. Atiduosiu išmokėjimais 
dėl atsakančių žmonių. Turit pa
matyti, kad įvertinus. ,

2918 Milvvaukee Avė., 1 st floor

PARSIDUOD/\ pigiai, ice 
geras dėl bučernės arba 
sėmės.

2009 S. Halsted Si.
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PARDAVIMUI nužeminta kainu 
dvi krautuvės, išrenduotos dėl Natio
nal Tea Co., ir bučerio, žemė 50x125, 
4 flatai, visi pečiais šildomi, viso ren- 
dų apie $4,000. Bučerio lygasyišsi
baigs gegužės 1, 1925, kaina nuže
minta iki $31,000, tiktai dėl šios sa
vaites. Randasi prie Cottage Grove 
Avė., j pietus nuo 79 St. šaukite 
dėl smulkmenų Vincennes 8080.

5663 Normaj Blvd.
2 fintai, 6-7 kamabrių, 2 nauji fur- 

naco, presuotų plytų, aržuolo trimin- 
gai 
nys

moderniškas, labai geras 
šaukite Vincennes 80811.

t
Marųdette Road Bargenai,
2 apartmontai,- mūriniai, 8-8 kam

barių, kiekvienas kambarys šviesus ir 
'turi daug oro, netoli elevatorių ir ge 
ležiiikelio, furnace šildoma. Galima 
lengvai perdirbti Į 4 Platus ir paskiau 
parduoti už $20,000, kaina $12,00(1, 
galima gyventi nuo gegužės I dienos, 
cash reikia tiktai $2,000. šaukite 
Vinconhes 8080.

PARDAVIMUI buČernė ir grosernė, 
apgyventoj apielinkėj; biznis išdirb
tas nuo senų laikų; gera vieta dėl' ge
ro žmogaus. Parsiduoda iš priežas
ties nesveikatos; nepraleiskit geros

GERIAUSI PROGA
Kurie norite mainyti biznį ant 

2 pagyvenimų naujo., gražaus mu
ro namo, gražioje apiclinkėje.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 Sj Halsted St.
Phone Boulcvard 4899 
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PARDUOSIU arba mainysiu 
gasolino stotį, ant South Sidės; 
labai geras kampas didelės biz
nio gatvės; labai geras ir pelnin
gas biznis kas nori užsiimti.

J. S. Mickevice and Co.
» 2423 West 63rd St.

Tel. Prospect 4345

PARD-AVIMUI NAMAI
S. E. kampas 37 ir Gage St., 2 augš- 
tų mūrinis .namas, 4 flatai, 16 kam
barių, $2000. Namas turi būti nu
kraustytas i 30 dienų.

K OCH & CO., 
26 & Halsted St.

S. E. kampas 36th ir VVallace St., 1 
augšto mūrinis namas, krautuvė, 1 
flatas ir garadžius. Kaina $3000, rei
kia tik imokėti $1000.

' K OCH & CO.,
26 & Halsted St.' i

DIDELIS BARGENAS*. 2 flatai, 
6-6 kamabrių, mūrinis namas, 1632v ---- ------------------- 0-0 Kumaulių, inuuniH liauni.-,, t'/...

progos; kas tokio biznio jeskote, nu- So 50 Ąvei< galima tuojau gyventi
pirkaite nebrangiai.

1906 W. 63 St.
I savininkas ant pareikalavimo, klau 
' kitę

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties apleidimo*miesto, tu

ri būt parduotas prieš vasario 28, su 
benčiumi ir 198 muzikos rolių, 
kaina

$130
Paimsiu $10 į mėnesį nuo atsakan

čių žmonių.
3323 Lincoln Avė. 

1-mas augštas 
Klauskite Mr. Eekel’š piano

PARSIDUODA Restoranas geroj 
vietoj, aplink automobilių dirbtuves. 
Daro gerų biznį. Savininkas išva
žiuoja ant farmų. Turi parduoti 
(greit. .

Atsišaukite
2404 Indiana Avė.

TURIU parduoti tuojaus $75 
vertės vietrolą tik už $30, su 
lietuviškais ir angliškais rekor
dais. 
1722

K reipk i l ės
W. 47th St. jinlros lubos 

Tony Hartman

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė. Taipgi prilaikom 
ir kitokias reikmenis. Parduosiu 
su namu ar be namo. Renda hipi; 
parduosiu pigiai. Randasi prie pat 
mokyklos. Atsišaukit tuojau.

4636 S, Jlormitage Avė.

ANT PARDAVIMO pool room ra
kandai: 4 stalai, 18 krėslų, 1 regis- 
teris, 2 show cases ir t. t. Atiduo
siu viską už $600. Turi būt parduota 
iki ateinančios DėtnyČios.

JOHN KROB, 
550 E. 155 St., 

Harvey, III.

PARSIDUODA krautuvė vy
riškų aprėdalų ir sykiu) valymo 
ir taisymo drabužių įstaiga. Biz
nis senas išdirbtas.

455 W. 79 St.
. Tel. Stewart 2997

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė; sena ir gera vieta, 
netoli vienuolyno. Priežastis 
pardavimo svarbi.

2558 W. 69th St.
Tel. Prospect 4814

ANTON NUSHARTT, 
namų statytojas, 

Tel. Bervvyn 2024 M.

REIKTA $2500 už 6 kambarių medi
nį cottage, furnace šildomų, 30 pėdų 
lotas, 2 karų garadžius, gražus gasi- 
nis pečius ir Ice baksis, kaina $72000, 
savininkas

6430 So. Mozart St.
Tel. Republic 4886

MORTGECIAl -PASKOLOS
PASKOLA IR ANTRI MORGIČIAI 
Mes darome ir perkame antrus mor- 
gičius sumoje $200 iki $5000. Leng
vais išmokėjimais už 6% palūkanų, 
prienamu komisu. Taipgi perkame do
kumentus.

LOUIS STERN & CO. ' 
Suite 1029 Bumam Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager


