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Meksika kovoja 
komunistus

Grasė nužudyt iždo sek- 
retorį Melioną

Terorizuojami negrai šaukiasi 
valdžios pagalbos

Meksikos valdžia ima 
nagan bolševikus

Streikuojantiems “raudonio 
siems” duota dvidešimt ketu
rios valandos grįžti darban.

Grasė nužudyt iždo sek
retorių Melioną

Prohibicijos fanatikas įtūžęs, 
kam Mellon nevykdąs “sau 
sos” įstatymo

KANSAS CITY, Mo., rugp.MEKSIKOS MIESTAS, rugp.
14. — Senai laukta kova tarp 14. — Vakar policija suėmė čia 
prezidento Calleso valdžios ir vieną apdraudos kompanijos 
Meksikos bolševikų prasidėjo. asmenį, Will K. Reeme, kurs 

Komunistų vadai pareiškė per metų eilę buvo paskilbęs 
vyriausybei, kad jeigu jų gene- kaipo didis kovotojas už prohi-
roles konfederacijos sekreto
rius Mendoza nebusiąs tuojau 
paleistas iš ‘kalėjimo, jie pas-’ 
kelbsią streiką. Valdžia nenu
sigando, ir Mendoza pasiuntė į
pataisos namus. Komunistai me grumojama jam nužudymu,įmuštas, keletas sužeisti.
►avo grūmojimą išpildė — pa
skelbė streiką visoj Meksikoj.

Pasirodo betgi, kad paskelbi
mas streiko nedavė vaisių, ko
kių komunistai tikėjosi pilnai 
sustreikavo vos kelių fabrikų 
darbininkai. Svarbiausios visoj 
Meksikoj Ericsono telefonų 
kompanijos darbininkai ir Mek 
sikos valstybės gelžkelių tar
nautojai ir darbininkai, visi 
priklausą “raudonajai” federa
cijai, atsisakė streikuoti.

Streikuojantiems federalio di
strikto medvilnės fabrikų dar
bininkams valdžia davė dvide
šimt keturias valandas strei
kui atšaukti ir grįžti darban, 
priešingame atvejy vyriausybe 
duosianti pilną apsaugą streik
laužiams, kurie norės dirbti. 
Rajono gi darbo federacija, ku
ri visados vedė kovą su komu
nistais, paskelbė, kad jeigu dvi
dešimt keturioms valandoms 
praslinkus streikininkai negrįš 
i savo vietas dirbti, ji pampin
sianti darbininkų streikuojan
čiųjų vietoms užimti.

Smarki audra atlankė 
Veneciją

VENECIJA, Italija* nigp. 
II. — Veneciją šiandie ištiko 
baisi audra, nemaža prigązdi- 
nus įvairių kraštų, svečius 
garsiajam Lido rezorte, kur 
vėjas ir vilnys nušlavė į jūres 
apie penkiasdešimt maudyk
los namų. Mieste, švento Mar
kaus aikštėje, audra nulaužė 
vieną iš trijų milžiniškų flago 
stiebų.

NToK-t-i sumokėjo 
Dėdei Šamui $57,000 

baudos
NEW YORKAS, rugp. 14. — 

žinomoji filmų aktorė, Pola 
Negri, vakar sumokėjo muiti
nes vyriausybei 57 tūkstančius 
dolerių baudos ir muito už sa
vo briliantus, kur ji bandė 
muitinei nuslėpti, gegužės 2 
dieną grįžus iš Europos laivu 
Berengaria.

\VAS1IINGTONAS, rugp. 13. vo mažesni broliuką iš ugnies, 
Valdžios laivų komisija kilusios virtuvėj kerosino ki’os- 

(shipping board) pardavė Ame-jniai ekspliodavus, pati mirti- 
rican-Palmetlo linijai šešis (lai-(nai apdegė, bet broliuką ji 
vus už 270 tūkstančių dolerių, sveiką išgelbėjo.

biciją.
Areštuotasis prisipažino, kad 

anonymo laišką, kurs buvo pa
siųstas Jungtinių Valstijų iždo?vėse 
sekretoriui Melionui, ir kuria i

rašęs ir pasiuntęs jis, Reeme. 
Tame anonymiame laiške sek
retorius Mellon išvadinta išda
viku, nesirūpinančiu vykdyti 
prohibicijos įstatymo.

Jugoslavija jau paskyrė 
delegatus T. Sąjungon
VIEN N A, Austrija, rugp. 14. 

— Jugoslavija paskyrė stiprią 
delegaciją į Tautų Sąjungos 
kongresą, kurs rugsėjo mėnesį 
pradės savo posėdžius Genevoj. 
Delegacijai vadovaus užsienių 
minis toris Ninčič.

Stefanas Radič, kroatų- va
das, kurs iki nesenai buvo lai
komas kalėjime kaltinamas dėl 
valstybės išdavimo, irgi1 pa
skirtas delegatu.

Teisingasis kinietis
Išvyko į Kinus, bet atsiuntė 

teisman draugą sumokėt pa
baudą

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
14. — Jei Kinuose yra savas 
Diogenas, kurs ieško nesuran
da teisingo žmogaus, tegu jis 
lukuriuoja laivų prieyroj šan- 
hajuj, kol atplauks Lu Čing.

Lu Čing buvo areštuotas Los 
Angelese dėl greito važiavimo 
automobiliu.

Jo bylą turėjo tardyti poli
cijos teisėjas Chambers. Pa
skirtą dieną, iššaukus kaltina
mojo vardą, teismo kambary 
ramiai atsistoja kinietis. «•

“Tamsta Lu čingas?” klail- 
s^in teisėjas.

I “Ne,” atsako kinietis. “Liu 

Čing iškeliavo į Kinus. Aš at
ėjau sumokėt pabaudą.”

Teisėjas Chambers nualpo. 
Kai pakištas po nosia štink- 
spirito teisėjas atsigavo, jis 
visą bylą panaikino, garbinda
mas Lu Čingą dėl jo negirdė
to teisingumo.

ALAIMEDA,. Cal., rugp. 14. 
— Dešimties melų mergytė, 
I^eona Southard, gelbėdama sa-

Negrai prašo federalės 
valdžios apsaugos

Baltieji chuliganai dinanutuoja 
jų namus ir įvairiais budais 
persekioja

ST. I.OUIS, Mo., rugp. 14.- 
Bragg Cityj ir visoj Pemiscoto 
kauntėj baltieji ėmė žiauriai 
perskioti negrus, dinamitu sprog 
dindami jų namus ir mušdami 
negru vaikus. Negrai, kreipė 
si į federalę valdžią, prašyda
mi pagalbos ir apsaugos. Tei
singumo departamentas žada 
tuojau pradėti tardymus.

Distrikto prokuroro asisten
tas Stattler mano, kad, artinan- 
ties medvilnės rinkimo sezonui, 
baltieji stvėrėsi teroro priemo
nių, kad tuo budu išvijus iš 
kauntės pigius negrų darbinin
kus.

Policija šovė komunistą 
demonstrantus Betiine

Keletas komunistų užmušta ir 
sužeista; apie šimtas areštuota

BERLINAS, rugp. 14. — Va
kar vakarą komunistai, protes
tuodami dėl naujo tarifo įsta
tymo, pradėjo kelti miesto gat 

riaušes. Susirėmime su 
policija vienas komunistas už

BERLINAS, rugp. 14. — Ko- 
munEtai, kurie vakar dalyvavo 
protesto demonstracijoj dėl 
naujų mokesnių ir tarifo įsta
tymų, buvo veikiai Berlino po
licijos išsklaidyti. Policija 
pavartojo riaušininkams ginklo.

Jvykio faktai sunku patikrin
ti. Komunistai sako, kad po
licija be jokio įspėjimo puolus 
juos mušti šautuvų drūtgaliais 
ir vėzdais, o paskui staiga su
rikus, kad pasišalintų iš gat
vių, bematant ėmus šaudyti. 
Jie sako, kad tuo šaudymu ke
letas buvę užmušta ir sužeista, 
ypatingai Brunnenplatzę, šiau
rinėj Berlino daly.

Policija gi sako, kad komu
nistai pirmi ją puolę bombar
duoti akmenimis ir pagaliais, 
ir dėl to ji buvus priversta pa
vartoti ginklą.

Apie šešiasdešimt komunistų 
buvo areštuota riaušių metu, o 
paskui suimta dar keturiasde
šimt, tarp jų ir reichstago at
stovas šolem.

Gary bus atidarytas 
darbininku bankas

GARY, Ind., rugp. 13.—šian
die paskelbta, kad gale šių me 
tų čia bus atidaryta nauja ban
kinė įstaiga, Gary Labo*’ Bank, 
darbininkų bankas, inkcrporuor 
tas pagrindiniu kap'.tani 50.0H0 
dolerių. Bankas bus Gary 
Labor Tample triobesy.

Kuba įveda susisieki
mą aeroplanais

HAVANA, Kuba, i-viyęp. ’3. 
— Susisiekimo viceministeris 
Zamora paskelbė, kad nuo lap
kričio mėnesio pradžios pradės 
veikti oro paštas tarp Havanos 
ir kitų svarbesniųjų Kubos 
miestų. Aeroplanai gabens 
taipjau ir pasažierius.

HOUSTON, Tex., rugp. 13. 
— šiandie pradėta naikinti gy
vuliai Texaso daly, kur 7siau- 
čia kanopų ir nasrų epidemija.
Kas diena bus užmušama ir moj pietų vejas. Oro biuro surinktomis 'žiniomis
sunaikinama apie po 300 gyvu-( Vakar temperatūra viduti- ledų krušos liepos mėnesį pen 
lių, iki jie visi bus karantino , niškai sieke 72° F. * \ ^iose Illinois valstijos kaunteso 
zonoj išmušti. Bus sunaikin-’ šiandie saulė teka 5:56, lei- padarė laukams žalos vertės ar
ta viso apie 4,000 gyvulių. džiugi 7:54 valandą. ,ti 400 tūkstančių dolerių.

KEPA KIAUŠINIENĘ ŠALYGATVY—

ANDAI, kai Chicagoj buvo didelė kaitra, dvi mergaites, 
Miss Herzig ir Miss Holzman, dirbančios Montgomery Ward 
įstaigoj, naudodamosios saulės įkaitintu akmens šalygatviu, 
bandė išsikapli kiaušinienes pietums, ir joms tatai pavyko.

Meksikos organizuoto 
darbo aspiracijos,

Argentinos darbininkai pasiža
da kooperuoti su Meksikos 
darbininkų >judėjimu

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
I L — Meksikos Sipdikalizuo- 
tų Darbininkų Federacija gavo 
iš Argentinos Darbo Asociaci
jos kahlcgramą, kurioj prane
šama apie nuoširdų priėmimą 
Karloso L. Gracidaso,. nesenai 
paskirto darbo attache prie 
Meksikos legacijos Buenos 
Airėse.

Kablegramoj sakoma, kad 
p. Grandas pilnoj supažindi
nęs Argentinos darbininkus su 
Meksikos darbo partijos pro
gramų ir kad Argentinos dar- 
bjininkjjiį trokštą 'kobperuoty 
dėl suvienijimo kontinento 
proletariato, kurs busiąs ne
įveikiama tvirtove prieš šiau
rės [t. y. Jungtinių Valstijų] 
buržuazijos tironybę.

Vietos darbininkų vadai sa
ko, kad šiandie pirmą kartą 
užsienis, ir ypač Europa — dė
ka Meksikos delegatų tarptau
tiniame darbo kongrese Gene
voj tiesių ir atvirų pareiški
mų, — pradėjo suprasti Meksi
kos sindikalizuoto darbo no
rus ir siekimus. Jie sako, kad 
nrezidento Calleso administra
cijos pakirti įvairus darbo 
attaches veikia pagirtiną dar
bą, pašalindami daugybę tų 
šmeižtų, kurie iki šiol ‘buvo 
skleidžiami ir priimami pasau
ly apie Meksikos darbininkų 
judėjimo aspiracijas.

Baisį traukinio katas
trofa Francijoj ----------- |

PARYŽIUS, rugp. 13. — Ne
toli Amiens stoties šiandie su
sikūlė, ištrukęs iš • bėgių, grei
tasis traukinys. Katastrofoj 
dešimt žmonių buvo užmušta ii- 
daugiau kaip penkiasdešimt su

žeista.

Chicagai ir apielinkei oficia- 
hs oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia bus gražu; trupu
tį šilčiau; vidutiniškas, didžiu-

Kiny streikininkai išardė 
japonų įstaigą

Apdraskė taipjau ir kiniečiu 
fabriką, amerikiečių vedamą; 
riaušės Tientsine

T1ENTS1NA.S, Kinai, rugp. 
14. — Kinų streikininkai puolę 
išdraskė japoniečiams priklau
sančią aliejaus įstaigą, ir da
linai sugriovė kiniečiams pri
klausančią, bet amerikiečių ve 
damą, Paočengo dirbyklą.

Streikuojančių fabrikų darbi
ninkų neramumai Tientsine kilo 
praeitą šeštadienį, o priežasties 
neramumams davė nubaudimas 
vieno darbininko. Poačengo 
fabrikp vedėjas, amerikietis 
Burton, su pačia ir vaikais, bu
vo priversti bėgti. šią savai
tę streikininkai suruošė vėl di
delę demonstraciją ties Poačen
go fabriku. Policija ir sargy
biniai šovė į demonstrantus, 
daugelj jų sužeisdami. Ant ry
tojaus riaušės atsikarrtojo, ir 
sargybiniai vėl ėmė šaudyti 
streikininkus. Aštuoni buvo 
užmušti ir penkiasdešimt su
žeisti, daugelis mirtinai. Arti 
400 buvo areštuota. .

Linčiavo negrą, užmu
šus! du žmones

SCOBEY, Miss., rugp. 13.— 
Minia iš arti šimto žmonių at
ėmė iš šerifo Frosto milžiniš
ko ūgio negrą, Sidney Townesą, 
ir tuojau jį vietoj sušaudė.

Tasai negras, susivaidijęs su 
savo pačia, buvo nusivijęs ją į 
artimo farmerio namus. Far- 
merys ir jo sesuo bandė negrę 
apginti nuo įdukusio jos vyro, 
užtat negras puolė juos ir už
mušė. Jis buvo veikiai suim
tas. .

Politiniai pabėgėliai 
virsta plėšikais

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 13. 
— Nedidelės politiniu pabėgė
lių bandos, apsitaisiusios serbų 
kariškių uniformomis, dviejose 
vietose puolė Bulgarijos pasie
nio gyventojus, plėsdami juos 
Bulgarijos pasienio sargybos 
užklupti, plėšikai paspruko per 
sieną atgal į Jugoslaviją.

SPR1NGFIELD, III., r. 13.—

Kiniečiy doku darbininką 
riaušės Sanhajuj

Išbadėję dokininkai puolė plėš
ti maisto sankrovas

ŠANIIAJUS, Kinai, rugp. 14.
Trys šimtai išbadėjusių 

streikuojančių dokų darbininkų 
kiniečių puolė maisto krautu
ves mieste ir ėmė jas plėšti. 
Policija šovė viršum riaušinin
kų galvų ir minia išsisklaidė. 
Daugelis jų .bandė pasislėpti 
Francuzų koncesijoj, bet polici
jos buvo išginti.

Kita streikininkų minia puo
lė kiniečių antkrantes kvarta
lą, terorizuodama dirbančiuo
sius darbininkus ir plėšdama 
krautuves.

Del labai/( įtemptos padėties, 
Kinų prekybos rūmai . atsisakė 
duoti leidimą trisdešimt septy
nioms darbininkų organizaci
joms susirinkti prekybos rūmų 
triobesy, koncesijų ribose, ap
svarstyti klausimui dėl atsime
timo nuo generalės darbininkų 
sąjungos.

Bergsonas pasitraukia iš 
Jauty Sąjungos

(iENEVA, Šveicarija, rugp. 
14. žinomas francuzų filo
sofas, prof. Henri Bergson, 
per trejus metus buvęs Tautų 
Sąjungos tarptautinio intelek- 
tualio bendradarbiavimo komi
teto pirmininku, dėl blogos 
sveikatos rezignavo kaip iš to 
komiteto, taip ir iš kitų vietų, 
kurias jis laikė užėmęs Tautų 
Sąjungoj.

Suėmė 28 asmenis ir 10,- 
000 dolerių vertės 

degtinės
YAKIMA, Wash., rugp. 14. 

— Prohibicijos agentai, padarę 
vakar didelę medžioklę Cle 
Elume, Kittitas kauntėj, areš
tavo dvidešimt aštuonis būtie- 
gerins ir suėmė bei sunaikino 
munšaino, vyno ir alaus vertės 
apie 10,000 doierų. Tarp 
areštuotųjų yra ir miesto tary
bos narys, Frank C-arolla. Vi
si pargabenti į Yakimą.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
21/o% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir- yra išmokamos nuo 6 iki 1O die- 

nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

Anglies kasyklos pradeda 
vėl dirbti

TERIRE H AUTE, Ind., rugp. 
14. — Per tris mėnesius sto
vėjusios uždarytos kasyklos 
pradeda vėl dirbti. Šiandie at
sidarė Bardyko kasyklos, j ku
rias grįžo 300 darbininkų. Atei
nantį pirmadienį pradės taip
jau dirbti Shirkio kasyklos 
No. 1, duodamos darbo 400 
darbininkų.

700 grįžta darban Herrine

IM:RRIN, III., rugp. 11. — 
Consolidated kompanijos kasy
klos No. 7, per kelis menesius 
šventusios be darbo, ateinantį 
pirmadienį jau ims dirbti. Apie 
700 darbininkų turės vėl dar
bo.

Naujosios Burr kasyklos, 
tarp Herrino ir Cartervilles, 
visą vasarą nieko neveikusios, 
ruošiasi irgi pradėti dirbti.

Iš Paryžiaus i Stambulą 
Į Maskvą j Paryžių — 

per 3 dienas
PARYŽIUS, rugpiučio 13. — 

Francuzų aviatoriai Arrachart 
ir Carol, kur pirmadienį nuskri
do iš Paryžiaus i Stambulą 
(Konstantinopolį), antradienį iš 
Stambulo į Maskvą, trečiadie
nio vakarą sugrįžo iš Maskvos 
atgal į Pai<yži’(, padaryčiam i 
7,313 kilometrų, arba apie 4,544 
mailių, per 41 valandą ir 27 mi
nutes.

šituo skridimu Francijos fa
brikini nkai stengiasi išgarsinti 
francuzų aejoplanų ir motoru 
gerumą. Panašių skridimų bu
sią furuoŠta ir daugiau.

Rinkimų riaušėse Indi
joj 30 žmonių sužeista
MAIDRAS, Indija, rugp. 14. 

— Vakarą prieš municipalius 
rinkimus, Madrase vakar įvy
ko didelių riaušių, kuriose tris
dešimt žmonių buvo sužeista, 
kai kurie jų mirtinai. Riaušės 

Įkilo kai priešininkų gauja ak
menimis ir pagaliais puolė ma- 

jnifestaciją, suruoštą nacionalio 
j kongreso šalininkų. Septyni 
riaušininkai buvo suimti.
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Kas Dedas Lietuvoj
■ Y.r r-\. 4 I pv, F • į

Tai tikrieji Augijaus staldai.

Incidentas.

“Katalikiškas” vaiky auk
lėjimas Telšių “Sau

lės” gimnazijoje

Tiesa, matyt, kad kunigai 
prisidėjo. Juk ir musų garsus 
strielčius kun. Dagilis kurį lai
ką mokytojavo šioje gimnazijo
je. O pats kun., Simaitis, ųž- 
kvietęs vieno mokinio tėvą, D-rą 
Mikulskį, šiaip jam pareiškė. 
“Mes žinome, kad Tamsta ant 
musų rašai į laikraščius. Jei ir 
toliau rašysi, tai mes Tamstos 
sūnų išmesime iš gimnazijos (ir 
pedagokikal). Tamstai mušime 
langus ir net patį apdaužysi
me”.

Galima butų paminėti ir pini
ginės gimnazijos atskaitomybės 
tvarkymą.

Istorijos mokytojas Pečkaus- 
kas (dabar jau išstojęs), vieti
nis kr. dem. apskr. k-to veikė
jas, valst. gynėjo padėjėjas irgi 
laikosi simaitiško mandagumo. 
“Stok, rupuži“, sako jis moki
niui. Bendrai, elgiasi kaip su 
šunimis. Apie istoriją, žinoma, 
beveik nieko nesupranta. Skai
to iš rankvežio — ir iš ten klau
sinėja. Daugiausia apie vidur- 

lamžio popiežius . “A nu ka iš
vardink man visus popiežius iš( 
eilės“, siūlo jis vienam iš “ru
pūžių”. Labai 1 panašus kitas 
mokytojas Leonas l^abuc.

išlaikyti! “Visi šauliai atsistokite“, ko- 
Imandavoja jis: “Jus manote, 

siuos ].ad mums ką nors padarysite,

[“L. ž.“J Spaudoje pasiro
džius žinutei, kad Telšių “Sau
lės“ gimnazijoje VII klasė su
streikavusi, kad grasinta inspek
toriui ir kad 4 mokiniai iš gim
nazijos prašalinti — vaikų auk
lėjimas katalikiškose “Saulės“ 
gimnazijose darosi vėl tos rūšies’ 
klausimu, apie kurį tenka vi-i 
suomenei rimtai susirūpinti.

Klausimas itin svarbus. Juk 
nuo musų vaikų auklėjimo pri
klauso visa Lietuvos ateitis.

Jeigu išnaujo kelti jezuitinių 
pedagogikos principų netinka
mumo klausimą — tai geriau-' 
sias pavyzdys — Telšių “Sau
lės“ gimnazija. Tai, anot gim
nazijos direktoriaus friburgie- 
čio kun. Simaičio, “katalikiška“ 
gimnazija, ir ne by kokia, o ant-* 
roji geriausia “katalikiškų“- 
gimnazijų.

Gimnazijai antspalvį duoda 
paprastai pedagogų personalas. į

Kalbant apie Telšius, reikia 
pridėti dar gimnazijai 
komitetą.

Taigi, žvilgterėkim 
raudonus rumus priešais baž- 
Dycią. ( yiat, šauliai prikiša jam, kodėl

Gimnazijai išlaikyti komitetą nemokąs’ HettiViškai’rkalbiąti4 k<f 
sudaro dekanas kun. Korzonas j dėl namie lenkiškai kalbąs, 
plius dekanas kun. Korzonas Jis net pranešinėja direklo- 
plius dar sykį tas pats. Tiesa, jriui įvairiausius dalykus apie 

mokytojus.
Jo nepakenčia visa gimnazija. 

Tiek pat simpatijos turi rusas 
(lenkas?) Kryžanovskis.

Tai tas pats, kurs koliojasi 
klasėje “svoloč“ bailies” ir dar 
kitaip, kurs klupdo mokinius, 
kurs žiauriausiai juos kankina.

Kryžanauskis — tikras 
žandaro tipas, človek v 
rč. Jį vaikai organiškai 
kenčia.

Tokie pat santykiai ir

kitaip

Kalr

Visa tvarka Telšių gimnazi
joje galop privedė prie to, kad 
birželio 5 d. į inspektoriaus bū
ti} pro Įaugi} buvo Įmestas deg
tinės butelis.

Tame pat kambary buvo ii* 
apsigyvenęs pas inspektorių 
(paimtas “Saulės“ gimnazijos 
ponų “nelaisvėn“) švietimo Mi
nisterijos atstovas Kasakaitis.

Butely buvo raštelis šiokio 
maždaug turinio: “elkis su mo
kiniais mandagiau, nes 
velnias tave pagaus“.

Tardymas.
Subruzdo pedagogiįa. 

įtarta 4 mokiniai VII kl,
bėta buvo, kad dar 8 mokiniai 
buvę įtarti. Minėtus 4 moki
nius, Zienkavičia, Balvočių (uo
lus “krikščionis“), Mačernį ir 
Jonauską tardė ir kun. Simaitis, 
ir ekspertų komisija, ir net pats 
kun. Korzonas.

Kiekvienam jų tuoj iš pra
džios buvo kategoriškai pasaky
ta, kad butelį jis, o ąe kas kitas 
įmetęs.

Mokinys Zienftavičius davė 
garbės žodį, kad ne jis.

Į tai Simaitis atsakė: “Meluo
ji. Aš galiu prisiekti, kad tai 
tu padarei’’... Panašiai buvo 
elgtasi ir su kitais.

Geriausiai tardė kun. Korzo
nas: “nors esate kalti 
ti, bet prisipažinkite, 
įmetpte butelį Košiui, 
prisipažinsi te, busite
gimnazijos ir gausit vilko bilie
tus“. Bendrai ,visus gąsdino 
vilko bilietais ,kitų draugų ne
va parodymais ir dar kitaip. 
Tikrų žvalgybininkų būdas.

Rezoliucija .

ar nekal- 
kad jus 
o jei ne-

vienas-
tai vis

komitete “posėdžiauja” 
kitas valdininkų, bet... 
tik Korzono gramafonai.

Kaip jis užsuka, taip jie tru- 
bija. O kas tai per Korzonas? 
Tai tas pats, kurs nesenai pa
sakęs, kad švietimo Ministeris 
Jokantas ir net Ministerių Kabi
netas — jo kumštyje. Pana
šiai ,kaip Liudvikas: l’etat c’est 
moi. Telšiuose bent niekas ne
abejoja, kad Korzonas — visų 
valdininkų, mokytojų ir davatkų 
viršininkas.

Ne kartą jis sakydavo, 
tokia jau žmogaus natūra, 
visko norisi sau pasiimti; 
kad jei tik gali, lai apgauk 
gų, 
tas

jog

arba 
žmo

nes kitaip pats busi apgau- 
arba, girdi, valdininkas te

gu ima geriau kyši ir padaro 
reikalą, negu neimdamas kyšio 
blogai pareigas eina .

Šis ponas faktinai valdo gim
naziją — ir duoda toną. Visų 
reikalų pildytojas kun. Simaitis, 
Gimnazijos Direktorius. Fakti
nai jis menkai tedarbuojasi 
gimnazijoje. Bet ten, kur jis 
savo baltus kunigiškus piršte
lius prideda — ten jo pedago
giškų laimėjimų kvapas verčia 
nusikreipti kiekvieną dorą pi-

Jo

tokių 
tojų, kaip, 
Untulis, 
naujus,
geras katalikas (suprask

didžiausi laimėjimai — 
gimnazijos pasitraukimas 
neabejotinai rimtų moky- 

pav., Abramavičius,
Mačernis. Priimant 

pirmas klausimas: ar 
krik- 

ščionis-demokratas“). Kuomet
Ministerija prisiuntė p. Sidab
rą, tai prieš ji buvęs labai nusi
statęs, nes girdi jis būdamas II 
klasės mokiniu kiek cicilikavęs. 
Su mokiniais apsiėjimas, kaip 
su gyvuliais. “Et, tu avino gal
va! ąr tau protas susimaišė ar 
sukvailėjai“ sako jis dažnai mo
kiniams. Atėjus pas jį į namus 
mokiniai, kalbasi su juo per du
ris, net durų neatidarydamas.

Per tikybos pamokas dau
giausia aiškina apie politiką, 
“Žemaitį“, “žemaity“ tilpusį 
straipsnį apie Bulgariją. Ma
tyt, čia jo siela ilsisi. “Mes, ku
nigai, valdome Lietuvą. Ir to
liau valdysime. Taip buvo ir 
Italijoje. Bet laikui bėgant, 
popiežius uždraudė kunigams 
kištis į politiką — žiilrėk, tuoj 
ir įsigalėjo socialistai. Bet čia 
susidarė fašistai, kurie nuvertė 
socialistų valdžią. Prie tų fa
šistų ir mes, kunigai prisidėjo
me”.

rusų 
futlia-
neap-

SU jo 
žmona mokytoja Kryžanovskie- 
ne. Ji laikosi tos “sistemos“, 
kad mokiniai privalo imti iš jos 
privačias pamokas.

Tiesa, jos sistema tur būt gan 
gudri: ji dėsto vokiečių kalbą, 
būti.

Dar silpnesnis mokytojas Ki- 
deiis. Nors jis vokiškai ir kal
ba, bet persenęs ir todėl moky
tojauti visiškai netinkąs. Jis ir 
liepia mokiniams imti iš jo pri
vačias pamokas.

Labai įdomi figūra — inspek
torius Košys.

Irgi friburgietis, tik nebai
gęs.

Šio tai jau niekas, 
gimnazijoje nemyli, 
kenčiamas. Visur

t u r būt, 
Jis neap- 
šnipinėja.

Net bažnyčioje šventadieniais
užrašo, kas iš mokinių nedaly
vauja. Jo pastangomis daug 
mokinių išmesta iš gimnazijos 
(vieną sykį net 8), dėl jo daug 
vaikų ašarų pralieta.

Tankiai visa gimnazijos ne
apykanta koncentruojasi į jį.

Po jo jėzuitišku mandagumu 
slepiasi visuomet kas nors bai
saus vaikams. Jis ir yra viso 
incidento 5. VI. 1925. kaltinin
kas.

Gale paminėsime dar. vieną: 
kun. Simaičio giminaitį, gimna
stikos mokytoją Sukauskį.

šis mokytojas “kaulės” 
nazijai charekteringas.

Jis mokinius, ypač I kl., mu
ša per galvą, už krutinės nusi
tvėręs svaido i salę, spiria koja, 
dalija antausius. “Ach tu, gy
vas čiortas“, keikia jis. Prieš 
porą savaičių primušė II kl. mo
kinį Kubilių: šiam užklausus, 
kiek turįs iš gimnastikos pasa
kė: 2. Juodu susiginčijo. Tuo
met Sukauskis mokinį išmetė, 
suplėšė jam švarką, pagaliau 
nuvilko į mokytojų kambarį. ‘

Kubilius dabar išmestas iš 
gimnazijos. Iš elgimosi gavo 2.

gim-

Tai šitaip atrodo musų gar
sioji “Saulės” gimnazija.

NAUJIENOS, Chicago, 111. "---------~ - ■ .... ...
visus tuos ‘ anekdotus, 
apie jį Tejšiųpįįe kursuoją, pri- 
sųnenant, kaip menkai * visuo
mene įvertina jo pedagoginius 
gabumus ir menką mokslą, pri
simenant, kad, jis kunigų ir 
mokytojų paimtas lyg nelaisvėn, 
net pas inspektorių gyventi —

»'i SI!11"—1... . .......
Tą pačiij dieną susirinkę VII 

k. mokiniai surašo ir kitą dieną 
paduoda pirektoriui pareiškimų, 
kuriame praneša, kad nebelan
ko gimnazijos dėl 4 mokinių be 
pamato pašalinimo ir visos 
sės įžeidimo.

Streiko galas.

šeštadienis, Rugp. 15, 1925

kla-

rea-
SiunČiamos

Pasikviečia-

Į tuos įvykius pradeda 
guoti visuomenė, 
skundos Kaunan.
mas Seimo narys, p. K. Kregž
de. Jis visų prašomas pasikal
bėti su Švietimo Mnisteriu p. 
Jokantu, iš kurio visuomenė ti-. 
kiši teisingo šio skandalo likvk 
davimo. Reikalaujama gim* | 
naziją suvalstybinti, nes tai 
vienintelė išeitis .. „ . ‘

Tėvų susirinkimas įvyksta.
Kyla didelis triukšmas. \
Tėvai susiginčija su kum Kor- 

zonu, net teisman traukia. Bet 
visgi nutaria mokiniams tuo

Tuo budu streikas baigiamas.
Finalas.

Ūpas be galo įtemptas.
4 pašalinti mokiniai gauna 

daug simpatijų pareiškimų. Vi
są eilė mokinių meta gimnaziją 
— rodos ,apie 15 išeina iŠ VII 
klasės. Mokinys Amalis iš VII 
kl. prašalinamas. Simaitis sa
ko: “esi didelis komunistas. 
Tinki komunistų brošiūroms ra
šyti. Važiuok iš gimnazijos’’.

Visą incidentą ištirti Minis
terija yra pavedusi savo atsto
vui Kasakaičiui. Prisimenant

kurie netenka abejoti, kad šis “revi
zorius“ tik tiek atliks, kiek 
“Revizoriuje“ atliko Chlestako- 
vas.

Ar ne laikas 
tūriui prisiųsti 
revizorių ?

ME TINIS

Švietimo Minis- 
i Telšius tikrų

A n ta n o tėvas.

PIKNIKAS
Surengtas per

Federaciją Lietuvių Kliubų
I

•I f>' '

Nedėlioj, Rugpiučio-August 16 d., 1925
STICKNEY PARK,

Lyons, III.

Pradžia 11 vai. ryto. K. Pocius Jazz Orkestrą.

Imkit 
blokų

kaireiOgden Avė. iki Harlem Avė*., pasukit po

Važiuokit 22 gatve Kenton karu iki galui linijos.
Bervvyn-Lyons kara iki Harlem Avė., eikit po kairei keletą 
j pietus.

Automobiliais: -
keletą blokų į pietus.

Kompozicijų —

Koncertai, 
dienų.

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje 
mokina tiktai patyrę mokytojai: 

Pianą — Dainavimą — Smuikavimą1— Teoriją — 
Orkestrą — Operos Klase. 

Duodami: Diplomai, Medaliai, Pasižymėjimai, 
12-tas Mokslo Sezonas prasidės Rugsėjo 8 

Raginama įstoti kuoankščiausiai.
Beethoven Conservatory of Music, Ine

3259 So. Halsted St., Chicago, III., Tel. Boulevard 9244, 
Cicero Brandi, 4847 W. 14 St., Cicero, III.

norėdami;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-t 
NYTI VISADOS KREIPKITftS r 
PAS MUS. TAS JUMS BUS> , 

ANT. NAUDOS.

S, L, FABIŪNAS CO.

I809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bcdevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tol. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

A’el. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St.

Vakarais nuo G iki 8 vai.
Nedėliųms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojiniai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiČiams.

JOHN KUCHINSKAS

Birželio 8 d. j vyko Tarybos 
posėdis. Visus keturis pašalino 
iš gimnazijos Cnors sprendimas 
negali būti skaitomas galuti
nu).

Pranešdamas apie tai 9. VI, 
kun. Simaitis išvadino Vii kla
sę meškomis ,vilkais, niekšais, 
langamušiais, bepročiais. Išgy
rė inspektorių Košį. 4 mokiniai 
(“niekšai“) apleidžia gimnaziją. 
Likusieji terorizuoti, nes kal
bama, kad dar daugiau išmes.

Streikas. v

XXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXX
Visuotinas Joniškiečių

Draugijos
IŠVAŽIAVIMAS

įvyks
Nedėlioj, Rugpiučio 16 

d., 1925 m.. ’ 
buvusiame Chernausko

Darže,
Lyons, UI.

Visi Joniškiečiai, be skirtumo pa
žiūrų, yra kviečiami j Šį Joniškiečių 
išvažiavimą, kur. bus priimta drau
gijos įstatai, prakalbos ir dainos bei 
žaislai. > ." \ j .

Važiuoti reikia 22-rais gatveka- 
riais iki Limitą ir daugiaus lauki
nius iki Lyons Cheritausko vietos.

Kviečia visus KOMITETAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
s

S

LAWYER
Lietuvis Advokatas
^ 2221 W. 22 St. 

arti Leavitl St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

..........,   —■ /

A. A. OLIS

VII klasūū jžeista ir panie
kinta, negalėjo nereaguoti į toki 
neteisėtą pasielgimą.

Pasitarę, 12 birželio 24 moki
niai skelbia streiką. Lieka 8, jų 
tarpe dauguma mergaičių — 
ateitininkių.

i

PIRKIT NUO IŠDIRBĖJO
ir sutaupykit daug pinigų

iiiiįšs’
GKOJIKLIAI PIANAI UPRIGHT 

PIANAI IR GRAND PIANAI
Parduodami 3 metų išmo

kėjimo planu 
su labai mažu įmokėjimu

Smith Piano Gompany
Įsteigta 44 metai 

Chicagos krautuvė z
214 So. Wabash Avė.

Cicero krautuve

4920 W. 14 St.
Atdara vakarais

Atydai 
Lietuvių

♦

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir prighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamu 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip* 
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S, Campbell Avė.

Tel. Rooseveit 8500

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai. 

.i .......... .. ..

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

t' -
: -A_
MH

.. ... ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—'Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.
>■■■■ ______ I

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 

' TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

__  Valsčius

Apskritis

Pinigų prisiunčiu $..................... turi gaut Lietuvoj litais
f' y \ z

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
RĘJKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

60 
100 
200 
8*0 j 
400 
500

l'n? 

itų

litų

paštu Telegramų
...................  $5.15...   $6.25 
......... .............. 10.75    11.25 
........................ 21.00..   21.60 
...............   81.26..   81.76 
........................ 41.80..   42.00 
.............    61.76..  62.26

- --------------- -----  ' ......... ....... N
Paštu Telegramų

600 litų ..........:........  $62.00..........................  $62.60
700 litų ........................ 72.25      72.75

. 800 litų ........................ 82^6   88.00
900 litų ........................ 92.75    98.25

1090 litų........................  108.00    108.60
6000 litų ......................  514.06.....................  614.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25
•

centus prie kežuos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois

Tel. Dcarborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn G09G
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B.BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Tejephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600
b. ...

V. W. RUTKAUSKAS 1
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SL, Chicago .
Tel. Yards 4G81

k , ■ I I ■ . ■■ !■  —— ----------—>
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

<_____________________ ■______________________________________________________ , „/

Sociologija padaužiškai 
išaiškinta

Sociologija labai platus moks
las, bet reikia padaryti tinka
mas įvadėlis arba įžanga. Visi 
rašytojai taip daro, ypatingai 
rimtesni. O aš kaip tik ir esmi 
tikrai rimtas, šiame straipsny
je. Tai tegul būva įžangelė.

Sociologija rūpinasi geriau
sios pasaulio galvos. Mat, so
ciologija reiškia žmonių drau
gijos mokslą. Draugija plati ir 
įdomi, jos reikalai gilus ir ne
svietiškai platus. Plynia žino, 
kiek knygų prirašyta sociolo
gijos reikalais. Visi redakto
riai paprastai užsiima sociolo
gija, ir padaužos šituo mokslu 
susirūpinę iki pat ausų. Bet 
tų sociologijų esama visokių 
ir dar visokesnių. Pav. buržu
jų sociologija, proletarų socio
logija, profesionalų sociologija, 
klerikalų sociologija, socialistų 
sociologija, bolševikų sociolo
gija ir kt.; pagalinus, moterų 
sociologija, merginų, senmer
gių, senbernių, burdingicrių ir 
kt. sociologija. Viešpats tegali 
jas visas suminėti ir supaisyti. 
Galų gale lietuvių, lenkų, neg 
rų ir k t. tautų sociologija, žo
džiu sakant, sociologija plati 
ir gana palaida, jei blogesnių 
žodžių negalima rasti.

Ir tos sociologijos visos ne
aiškios, sudrumstos, kaip lietu
viški barščiai. Geras žmogus 
negali tikrų faktų Surasti. Tik 
paimkime vieną dalyką, bū
tent k lesąs žmonių arba, kaip 
dabar nutarta vadinti, luomus. 
Siūloma mums proletarų, bur
žujų, kapitalistų, kraugerių, 
išnaudotojų, skriaudžiamų, tur
tingų, beturčių, ūkininkų, mies
telėnui bernų, mechanikų, pro
fesionalų, darbdavių, duonpel- 
nių, rankpelnių, valdininkų, 
dvasiškių, seimo atstovų, ka
reivių, oficierių, policistų, ma- 
nufaktorių ir šimtai kitokių 
luomų. Ir tu žmogus dabar su
paisyk kame teisybė, surask tu 
nors siūlo galą..4 Trumpai sa
kant. sociologija supainiota ne
svietiškai — paprastas žmogus 
negali faktų rasti. Ir tuo luo
mų mums dar vis nauiii siūlo
ma: Lietuvoje, sakoma, atsira
do trylika naujų luomų. Kar
tais pešdinama šitie luomai, 
kartais sukurstoma tikros rie
tynės arba nors, lietuviškai sa
kant, rungtynės. Plynia žino, 
kas dar (langiaus. Moksliškai 
sakant, susidaro tikras ermy- 
delis, susimaišo faktai su ne
taktais, teisybė su melais, gru
dai su pelais.

O studijuoti žmonių draugi
ją juk kiekvienam geras užsi
ėmimas. Kiekivenam juk rupi 
savosios draugijos gerbūvis, 
sava ir savo gentkartės laimė, 
.bis tai žinote. Padaužos šiuo 
reikalu padarė žmonijai labai 
naudingą darbą, nes pagamino 
naują kiekvienam prieinamą ir 
lengvai suprantamą sociologi
ją, tokią, koki visiems reikia 
žinoti ir sekti. Taigi, bučiau 
ir užmiršęs: mano tema ir yra 
sociologija prideramai išaiškin
ta. čionais pradėsime iš pat 
pradžių ir-duosime reikiamą 
supratimą apie pačius pamati
nius dalykus, o vėliaus, jei 
Dievas duos sveikatą, galėsi
me giliau pasiknisti. Datykas 
rimtas ir prašau visų susido
mėti.

Patsai branduolys arba 
credo

Draugija (žmonių) sudary
ta liktai iš dviejų k lesų arba 
luomų. Neužmirškite šitų žo
džių: musų sviete yra arba gy
vuoja liktai dvi klesos arba 
klasės — tiktai du luomai. 
Daugiau jokių luomų nėra, ne
reikia ir būti negali.

Dvi klesos arba luomai
Taigi, tiktai dvi klesos: aš 

šitą noriu jums į galvas giliai 
įkalti. Duodančių ir imančių

klesa. Dabar jums aišku, ar 
ne? Musų žemėje yra dvejopų 
žmonių: vieni duoda, kiti ima 
— duodantys ir imanlvs, duo
dą ir imą, duodantieji ir įmau
tieji, duodančioji klesa ir iman
čioj! klesa. Šitie visi terminai 
geri: pasirinkite kuris jums 
geriaus patinka. O dabar dar 
truputį paaiškinsiu ir musų 
lekcija užsibaigs.

Duodančioji klesa arba
\ luomas

šitam luomui priklauso visi 
tie žmonės, kurie ką nors ir 
kam nors duoda. Pagalvokite 
patys. Bet aš galiu ir faktų ko
kią šiupelę pažerti, štai duo
dančiųjų luomas: piliečiai, ku
rie kyšius duoda, visi geri au
kotojai. visokių bonų, Šerų, pa
jų, akcijų ir kitokių popierga
lių pirkėjai (jie duoda pini
gus kitiems), tie, kurie ant 
mišių duoda, restoranų ir kar
kiamų laikytojai (duoda val
gyt ir gert), politikieriai (duo
da mums vėjo ir progų balsuo- 
• i), kunigai (parapijonams vel
nių duoda), daktarai (vaistų 
duoda), aptiekoriai, visi biznie
riai (ką nors mums duoda), 
namų ir lotų pardavėjai (duo
da mums visokių rūpesčių) ir 
t. t. Nejaugi imsi čia ir visus 
suminėsi. Pagalinus kiekvienoj 
šaly yra kitokių davėjų. Ap
lamai imant, šitas luomas la
bai skaitlingas ir galingas. Be
je, ką-tik neužmiršau advoka
tus ir teisėjus (duoda džėlą 
arba laisvę). (

Imančių jų luomas
šiam luomui priklauso visi 

tie, kurie ima, o jus, po plynių, 
;uk žinote kas ką ima. Jei no
rite, tai priminsiu keletą šio 
luomo narių, štai: visi kalbė
tojai ir svečiai iš (Lietuvos (jie 
musų dolerius ima), aukų rin
kėjai arba rinkikai, klebonai 
(ima parapijom) grašius), ko
misarai, ubagai, strytkarių 
konduktoriai (ima nikelius), 
valdininkai (kyšius ima), vai
kai (viską ima), artistai, pro
fesionalai, laikraščių leidejaf 
(ima prenumeratas ir garsini
mus), visokių iždų ir fondų 
globėjai, ir kiti ir kiti.

Pastabėlė. Kartais duodantic- 
ii išvirsta imančiaisiais. Aplin
kybės kaltos. Pv. kunigai ir 
duoda ir ima, žiūrint kaip pa
togiau. Politikieriai ima ir duo
da. Patriotai ima aukas, o vi- 
iems dalina tėvynės meilę ir 

kitokius daiktus.
Dar pastabėlė. * Apie moteris 

čionais nekalbame. Tai atskira 
tema, kuriai nušviesti reikėtų 
atskiros prelekcijos. šiandien 
jau vėlus laikas, tai užteks ir 
tiek. —Padauža I. 

t

Padaužų skelbimų - 
skyrius

11 •
Nuo šiol prie Padaužų sky- 

liaus yra įvedamas “Skelbimų 
Skyrius“, į kurį kas tik nori 
gali prisiųsti įvairių skelbimų. 
I'ie skelbimai, sulig cenzoriaus 
nuožiūros, bus talpinami visai 
veltui arba į šį naują skyrių, 
arba j cenzoriaus gurbą. Ūž 
skelbimų turinį Padaužos, ži
noma, neatsako.

* *
♦

Sesės!

Noriu apsiženyti. Turėjau 
žmoną ir pinigų. Žmona pabė
go, pinigai... irgi drauge su 
ja pabėgo. Turiu vieną vaiką. 
Jaunosios amžius skirtumo ne
sudaro; kad tik pinigų turi, 
tai ir “all right”. Turinčių ma
žiau negu $1000 prašau nesiJ 
turbačyti, ba iš to vistiek nie
ko neišeis, nes man tiek per- 
mažai. Su pirmu laišku fotog
rafijų nesiųskite, bet‘parašyki
te kiek turite pinigų. Šliubą 
sutinku imti bažnyčioje, arba 
korte, arba visai be šliubo —

Kada krabas (tam tikra veislė didžiųjų vėžių) Londono 
žvėryne neteko replių, kuriomis priduoda vo sau maistą, tai jį 
pradėta maitinti šaukštu. Ir tokis būdas maitinimo jam labai 
patinka.

man vistiek — juk ne su šliu- 
bu gyvensiu, o su pini... tai 
yra su žmona.

Baltramiejus Bolševikas,
Padaužų Skyriaus dėžutė N 15

kad jie galėtų nors žmoniškai 
pramokti lietuviškai skaityti ir 
rašyti, nes tas trukumas labai 
apsunkina jiems savo mintis iš
reikšti, ypač poezijos budu.

Sek rotoriaus pakaušis.
Gražių merginų domei

N klebonijai reikalinga gas- 
padinė. 'Turi būti ne vyresne 
22 metų, gražios išvaizdos, dai
laus kimo sudėjimo. Turinčios 
sužadėtinius gali nesikreipti. 
Beikalinga skubiai, nes klebo-
nas jau senai be gaspadinės 
vargsta. Gaspadiniauti gali ir 
nemokėti, jei bus graži — vis-

kinsime! SkubinkitSs!
N Klebonija.

Konkursas

Padaužų Respublika 
kokį konkursą: 

musų “tavorščių“ 
naudo- 
raides 
musų 

tų rai
ti nka- 

duoda-

šiuomi 
skelbia šit

Vietinis 
laikraštis savo skiltyse
ja žemiau nurodytas 
vietoj žodžių. Siūlome 
skaitytojams pasiųsti 
džių išaiškinimą; už 
miausi išaiškinimą bus
mos dovanos (kokios dovanos 
— pamatysite gavę jas).

šit raidės: ALl’MS; ALPM
SCB; ALPMSCBS; TPLB; L- 
M.I’S; ADPLS; ALŲILID; LKM; 
CL; ADP.

Padaužų Respublika.

Artistų domei

Reikalingi artistai. Alga ne
didelė, bet už tai garbės daug. 
Apie artizmą gali nedaug nusi
manyti, bet už tai neprivalo kiš
tis į partinius (ypač k-d. parti
jos) reikalus, žodžių, turi būti 
paklusnus, kaip Dievo avinas. 
Panelės, jei tik bus gražios ir 
prieinamos, o be to dar patiks 
vyriausiajam direktoriui, bus 
priimtos, nežiūrint net į tai, 
kad artistinio pašaukimo nei už 
surūdijusį grašį neturės.

Lietuvos Valstybinio Teatro 
Trijų pirštų kombinacija.

Geraširdžių domei

Kadangi “proletariniai poetai 
pirmiausia, žinoma, turi užsi
dirbti sau duoną, o tik atlieka
mu laiku tegali rašyti, — tai 
šiuo ALPMSCB Sekretoriaus 
pakaušis prašo savo vienminčių 
sių&ti tiems proletarams duonos,

Reumatizmas sausgėla :
Nesikankykite savęs skaus- 

mals, Reumatizmu, Sausgėle, g 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo. ■ 

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
nėtas ligas; mums šiandie dau- 
gybė žmonių siunčia padėka- ■• 
vones pasveikę. Kaina 50c. per ■ > 
paštą 55c. ar dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS' SVEI
KATOS”, augalais dydyties, 
kaina 50 centų. E *

JUSTIN KULIS ■
3259 South Halsted Street, įi

Panos noriu

Esu gražus vaikinas. Jaunas 
— nei Kristaus metų, varge, 
nesulaukiau. Dirbu visuomeninį 
darbą — lankau vieno Lietuvos 

I *
■■■ -- -

artisto studiją. Per porĄ desėt- 
kų metų busiu artistas. Esu 
baisiai turtingas. Norėčiau ap
sivesti — paieškau merginos. Ji 
turi būti jaunutė, graži. Pagei
dauju juodplaukės, rymiško sti
liaus veidą turinčią. Kūnas tu
rėtų būti lankstus ir meilus, 
kojytės mažos, lupytės karštos, 
o akutės, kaip žvaigždutės. Gal
voje smegenų gali nebūti, nes 
ir aš jų nelabai daug turiu; o 
jei vienas durnas, o kitas per
daug kitras, tai namuose har
monijos nebus.

Su pirmu laišku prisiųskit pa
veikslą.

Aidonis
Dėžutė N 16.

Ar Jūsų Oda Niežti 
Arba Dega

Daug keųtėjimų nuo visokių odos 
ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimų ir degimų iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra)oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų^ spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, Šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t.

Didelis
Išpardavimas
Victor Victrolu už pusę kainos su 
Rekordais ant lingvą išmokėjimų

$75.00
$42.00
$35.00
$90.00
$90.00

Victrola vertes.$150.00 ,.... už
Victrola vertes.$125.00 .... už
Columbia vertes .... $100.00 .... už
Brunswick Oak vert. $250.00 .... už
Pathe vertes.. $250.00 .... už
Smith &r.Carney Grojiklis pianas

biskį vartotas.............................už $ 90.00
Schultz Grojiklis pianas,..................$218.00
H. C. Bay Grojiklis pianas................ $325.00
Mendall Stall Grojiklis pianas.........$215.00
Harvard Baldwin Uprigth pianas ... $210.00 
Smith Grojiklis pianas................... $ 65.00

Jos. F. Budrik
3343S .Halsted St

Stock room
3327 S. halstedS

■

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika-, 
vusi l’ennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

. Už dykų pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės. o rasite pa- 
gclbą.

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

Tel. Blvd. 3138
\1. Woitkiewicz- 

BANIS
A K USERKA

Pasekmingai pa- 
arnauja mote
rims prie gimdy
ta o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 (outh 
Halsted St.

<^DR. HERZMAN™

DR. SERNF.R, 0. D.'

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

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

Phone Canal 1713-0241 
lies. Miclwav 5512 

DR. R. C. CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso /vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Pancdčly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

LIETUVIAI DAKTARAI
■ ... ...... <

Namtj telefonas Yhrds 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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, III.

*—"■ .................  1 1 —z

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
*

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983- 
Namų telefonas Spaulding 863^

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462 

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS 

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakare pagal sutartį.

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

1 Dienomis: Canal 
Telefonais: J 3110. Naktį

j Drexel 0950
( Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL ’ 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

k— —----------------—/
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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.

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. Fairfax 6353

Ii ... ■ i i i ■■ ■ Z

Tel. Boulevard 0537

' DR. MARYA . 
D0WIAT—S A SS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ay.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. BENEDICT ARON
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki h:30 valandai vakare.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 

175 centus, Jie yra la- 
oąi puikus ir patogus 
įsidėjimui pirkinių: 
Ge yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
Chicago, UĮ.1739 So. Halsted St

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė., 
Tel. Lafayette 4146

J

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. |Z. Vezelis

UCTUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų,

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.• % 
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0164

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10,
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

'■ --------------
Butkus Undertaking 

Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed

710 West 18th Str., Chicago, III.
Viskas—kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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Published Daily E.\cept Sunday 
by the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooeevelt 8500
Subscription Kates:

$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March I7th, 1914, at tho Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Koosevelt 8500.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
orderiu kartu su užsakymu.
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“LIETUVOS” REDAKCIJA KALBA APIE 
“EKONOMIKOS REIKŠMĘ!

• •••••

NUSILENKIMAS MARKSO FILOSOFIJAI
• ••••• • •••••

EKONOMIJA YRA VISUOMENĖS PAGRINDAS
• ••••• .• >• .• • • ••

ĮTAKA Į DVASIOS GYVENIMĄ

Kauno “Lietuvos” redakcija 163 numery savo laik- 
raščio išdėsto savo “credo”. Tarp ko kita tenai skaito
me :

“Nors mes savo pažiūrose į ekonomikos svarbumą 
neiname taip toli, kaip moderninio socializmo did
žiausi ideologai: Marksas, Engelsas ir visa jųjų pa
sekėjų eilė, kurie viso ne tik politiniai socialiu, bet ir 
dvasinio, net ir tikybinio gyvenimo šaltinius randa 
vien tik (? “N.” Red.) ekonomikoj, betgi mums aiš
ku, kad ekonomika turi labai didelės įtakos į visas 
visuomenės gyveninio sritis. O kai dėl politikos, tai 
negalima ginčyti, kad ji daugiausia seka iš ekono
mikos". »

Lietuvos valdžios leidžiamo laikraščio redakcija, va
dinasi, pripažįsta, kad didžiausieji moderninio socializmo 
ideologai, Marksas ir Engelsas, yra toki svarbus autori
tetai, kad su jų pažvalgomis reikia skaitytis.

Daugiaus net. Jisai pripažįsta, kad tos jų pažvalgos 
yra žymiam laipsnyje teisingos. Jos yra teisingos tame, 
kad “ekonomika” turi labai didelės įtakos į visas visuo
menės gyvenimo sritis”, o ypatingai į politiką.

Šis “Lietuvos” redakcijos pripažinimas yra niekas ki
ta, kaip nusilenkimas materialistinei Markso-Engelso fi
losofijai, kurią taip piktai niekina mūsiškių klerikalų 
spauda.

Ta spauda spekuliuoja savo skaitytojų tamsumu. Ji 
pasakoja jiems, kad materializmo filosofija atmetanti vi
sa, kas yra prakilnaus, ir rūpinantis vien tiktai “pilvo rei
kalais”. Anot jos, žmogus, kuris išpažįsta tą filosofiją, 
nenorįs nieko žinot nei apie dorą, nei apie kitus dvasinio 
gyvenimo dalykus; jam esą svarbu tiktai paėst, palakt 
ir patenkinti savo kūno geidulius.

Jeigu šitokius pric!:t.lotus galima dalinai daryti kai 
kuriems, vulgariškiems materializmo krypsniams, tai jie 
nieku budu netinka Markso-Engelso mokslui. Tatai su
pranta Lietuvos oficiozo redaktorius ir jisai nurodo, kayl 
moderninio socializmo steigėjai anaiptol ne ignoruoja 
dvasinio žmogaus gyvenimo klausimus, bet duoda tiems 
klausimams tam tikrą išaiškinimą. Juodu laiko pamati
niu, nulemiančiu dalyku žmonių visuomenėje ekonomi
ką.

Vienok reikia pastebėti, kad ir “Lietuvos redakcija 
nėra pakankamai gerai painformuota apie Markso-En
gelso ir jų pasekėjų idėjas. Marksas nėra pasakęs, kad 
ekonomijoje (ar ekonomikoje) randasi viso politiniai so- 
cialio ir dvasinio gyvenimo “šaltiniai”. Jisai buvo per
daug didelio proto ir mokslo vyras, kad jisai butų galė
jęs padaryti tokią aišk’Ią klaidą.

Kiekvienas gali suprasti, pavyzdžiui, kad minčių 
“šaltinis” yra žmogaus galvoje, smagenyse, o ne kame 
nors kitur. Be tam tikro smagenų išsivystymo žmonės 
negalėtų protauti taip, kaip jie šiandie protauja. Ekono
miniai reikalai, tiesa, skatina žmones protaut, duoda pro
tavimui medžiagą ir kreipia protavimą tam tikron pusėn, 
bet jie minčių negamina.

Panašiai yra ir su atskiromis dvasinio gyvenimo sri
timis. Sakysime, religija atsirado ne dėlto, kad ją pagim
dė ekonominiai reikalai. Tam tikram savo išsivystymo 
laipsnyje žmonės ėmė sugalvot įvairias “viršgamtiškas” 
jėgas išaiškinimui įvairių reiškinių, kuriuos jie matė sa
vo gyvenime: mirties, ligos, miego, lietaus, vęjo, žaibo ir 
t. t. Tai buvo religijos pradžia. Bet kartą ėmęs pagalba 
tų “viršgamtiškų” jėgų aiškinti gamtos reiškinius, žmo
gus toliaus stengėsi tokiu pat budu išaiškinti’ ir savo eko
nominio gyvenimo klausimus. Kuomet gi ekonominiai 
reikalai keitėsi, tai keitėsi ir religinių įsivaizdavimų tu
rinys^

Taigi reikia pasakyt, kad ekonomija daro įtaką į ti
kybinį gyvenimą, o ne, kaip sako “L.” redaktorius, yra 
to gyvenimo “šaltinis”.

UžsimokSjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .... ,................... ’......... $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Dviem mėnesiams ..................  1.50
Vienam mėnesiui ..........................75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................ 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ......   3.50
Trims mėnesiams ..................  1.75
Dviem mėnesiam .................... 1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .J...................................$8.00
Pusei metų ...................   4.0(1
Trims mėnesiams ..................  2.00

[ Marksas ekonomiją vadino visuomenės gyvenimo 
“pagrindu”, o ne “šaltinių”. Ant to pagrindo, anot jo, ry
mo politinė tvarka, nuosavybės tvarka, kasdienio/ gy
venimo papročiai, doros taisyklės ir įvairios idėjos. Kuo
met keičiasi pagrindas, tai keičiasi -y- kai kada greit, kai 
kad palengva •— ir visa tas, kas ant jo stovi.

' Marksas ne tiktai nesakė, kad iš ekonomijos plau
kia, kaip iš kokio šaltinio, visas žmonių gyvenimas, bet 
jisai griežtai pabrėžė, jogei tarpe ekonominių reikalų ir 
kitų visuomenės gyvenimo sričių dažnai esti didelis prie
šingumas, kuris iššaukia aštrius konfliktus (susirėmi
mus) ir perversmus (revoliucijas) visuomenėje.

Be to, Marksas nurodė, kad ekonomiją toli-gražu nė
ra galutina priežastis įvykstančių visuomenėje atmainų. 
Ji pati priklauso nuo darbo priemonių keitimosi, kitaip 
sakant, nuo technikos. O techniką varo pirmyn žmogaus 
protas.

[Apžvalga
STAMBI AUKA LIETUVOS 

SOCIALDEMOKRATAMS

šios savaitės numeryje “Ke
leivis” įdėjo sąraStį aukų, ku- 
rios paskutinėmis dienomis ta
po prisiųstos “Kel.“ redakcijai 
Lietuvos socialdemokratams 
įteikti.

Pasirodo, kad gerų pritarėjų 
Lietuvos darbininkų partijai 
randasi apsčiai įvairiausiose 
Amerikos lietuvių kolonijose. 
“Keleivio“ paskelbtame sąraše 
aukautojų vardų iš So. Boston, 
Mass., ir Cambridge, Mass., iš 
New London, Conn., Branford, 
Conn., West Rutland, Vt., 
Franklin, N. J., Roebling, N. J., 
Cementon Greene, N. J., Re- 
treat, Pa.. Steubenville, Ohio, 
Dayton, Onio, Hartshorne, Okla., 
ir Danville, Pa. Tatai parodo, 
žinoma, ir labai didelį “Kelei
vio” prasiplatinimą.

Aukų sąraše paduota $263.- 
00. Tai yra graži auka. Musų 
So. Bostono draugų laikraštis 
tečiaus tikisi, kad jo skaityto
jai sudės dar daugiau. Tarpe 
aukautojų pirmą vietą užima 
adv. F. Ragučius, kuris davė 
Lietuvos socialdemokratams 
$100.00. Po jo seka vienas ne
žinomas Draugas iš So. Bostono 
su $25.00 ir “Keleivis“ taip pat 
su $25.00.

PATARIA DARYT“BENDRĄ 
FRONTĄ“ SAVO PARTIJOJE

Sandariečių tautininkų spau
da dar vis “riša“ ir neįstengia 
išrišti to “bendrojo fronto” 
klausimą. Reikia pastebėti, l^d 
diskusijos toje spaudoje pasižy
mi nepaprastu skystumu ir la
bai dažnai net stoka sąžiningu
mo.

“Vienybė”, pa v. deda kokio 
tai Balandėlio straipsni, kuria
me pasakojama, kad socialistai 
“nori“ veikti bendrai su sandai 
piečiais dėlto, kad jie “baigia 
išnykti” ir neranda kitokio bu
do “save išsigarsinti”.

Tas pats rašytojas prasima
no dar šitokius dalykus: Ame
rikos lietuviai • socialistai karo 
metu svajojo apie prisidėjimą 
prie Vokietijos, o paskui sapna
vo apie prisidėjimą prie Rusi
jos; jie skelbė obalsį: “Nė 
to Lietuvai!”

Ir Brooklyno tautininkų 
rašt'* nesisrrmatija tokias 
biškas melagystes talpinti, 
nok, kuomet komunistai meluo
ja apie Lietuvos valstiečius 
liaudininkus ir skelbia, kad bur
mistras Vileišis liepęs šaudyti 
daųbininkus Kaune, tai p. Sir
vydas piktinasi. .

Kitas tautininkų* redaktorius, 
p. Tulys, taip kvailai straksi 
prieš socialistus, kad mes ne
matome reikalo nė į ginčus ei
ti su juo. Bet yra verta pažy
mėti vieno “Sandaros“ bendra
darbio nuomonę, išreikštą “ben
drojo fronto“ klausimu. Ve ką 
jisai sako:

“Pirmiausia, tokį frpątą/ 
bendro veikinto, pilnai solida- 

' ringumo, turėtų sudaryti mu
sų tautinio nusistatymo laik- 
raštije: ‘Sandara’, ‘Vienybe’, 
‘Tėyynė’, ‘Dirva’, ‘Varpas’, 
‘Amerikos Lietuvis’ “.

cen-

laik-
bim-
Vie-

“Tėvynę“ čia tas rašytojas 
be reikalo kiša, nes ji yra be- 
partyvės organizacijos laikraš
tis.

Bet apie kitus aukščiaus mi
nėtuosius laikraščius tai pasa
kyta tiesa. Jie nors laikosi ne
va vienos pakraipos, bet tarp 
jų nėra jokio solidaringumo. 
Kiekvienus jų tempia »uvo skai- 

tytojus į kitą pusę, kaip toje 
pasakėčioje apie gulbę, lydeką 
ir vėžį. Jiems sudaryt “bendrą 
frontą” butų ne pro šalį.

Vienok kažin ar jie sugebės, 
kadangi nė vienas tų laikraš
čių redaktorių neturi aiškaus 
nusistatymo • jokiu svarbesniu 
visuomenės klausimu. Jie patys 
lemtai nežino, ko jie nori.

KOMUNISTŲ DVYLEKIS

savo 
apie

“Laisvė” irgi pridėjo 
dvylekį prie diskusijų 
“bendrą frontą”. Jos supratimu, 
jisai esąs atkreiptas visų-pirmą 
prieš “kairiuosius”. Ji sako, kad 
socialistai dedasi su sandarie- 
čiais ne kovai prieš klerikaliz
mą, bet kovai “prieš bolševikiš
kai mąstančius” darbininkus. 
Paskui ji klausia: o ar veikė 
kuomet nors “tas reakcionierių 
frontas” .prieš klerikalus? Ir at
sako: niekuomet.

Jeigu komunistų organas tu
ri omenėje klerikalizmą ben
drame Amerikos darbininkų ju
dėjime, tai jisai šneka tuščius 
niekus, kadangi aiškios klerika
linės srovės Amerikos darbinin
kų judėjime nėra. Su klerikaliz
mu mums tenkai kovoti, kaipo 
su specialiai lietuviškos politi
kos reiškiniu. Sakyt, kad socia
listai su juo nekovoja, gali tik
tai tie, kuriems trūksta Šulo 
galvoje.

Skaitytojų Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones^ Redakcija neatsako]

Apšvieta ir vienybė ne
būtinai yra reikalinga 

jaunuomenei
Per daug metų, neturėdamas 

progos dalyvauti su jaunuo
mene, visai nepažinau aš jos. 
Būdamas mokykloje maniau, 
kad "nežiūrint kokios pakraipos 
žmonės nebūtų, visgi jie ap
vertimi bile dailę, skulptūrą, 
literatūrą ir mokslą. Bet liūd
na yra pasakyti, kad netaip 
yra jaunuomenės gyvenime. 
Ji yra padalinta į įvairias or
ganizacijas ir kiekvienos pase
kėjai gerbia tik savo vadų pa
skirtą literatūrą, ir dailę.

Faktas juk, kad komunistų 
vadai bando sžNo pasekėjus 
įtikinti, kad K. Kautskio raštai 
yra pragaištingi darbininkams, 
ypatingai P. Grigaičio versta 
knygutė “Ant Rytojaus po So- 
cialės Revoliucijos“. Religiški 
vadai stengiasi pakeisti svietiš
kus mokslus biblija. Jų iškal
bus oratorius, W. J. Bryan, 
jau mirė ir ateinantį pavasarį 
pinno žolyte ant jo kapo augs. 
Būt jp darbi) reęuiltatai lincjną 
ateitį Tenn. valstijai žada.’E^d- 
lutcijos mokslas yęa pakeistas 
biblija. Tennessee valstijoje 
sulauksime greitu laiku daug J
davatkų ir kunigų, bet sunku sėsi manęs apdainuoti 
tikėtis mokslo vyrų.

Jaunuomenė jau supranta, 
kad ji yra tamsybės retežiuose 
apgniąužta ir laikoma nuo pro
greso. Dauguma velka kunigų 
jungą todėl, kad žiaurios gy
venimo sąlygos priverčia. Val- 
paraiso universitete teko pa- 
tėmyti, kad katalikai studentai 
turi didelę paramą iš kunigų. 
Iš šimto vienas jų dirba už 
valgjt o laisvų pažiūrų studen
tai kiekvienas dirba tris va- 1 
landas už trupinius, kurie pa
silieka ant s'talų.

Inteligentai eina prie katali
kų tikslu gauti šiltas vielas ir 
gerą atlyginimą. Už sunkiai 
uždirbtus darbininkų dolerius 
jie jiems žada posmertinį rojų. 
Tamsi ir nuvargus liaudis tiki 
jiems. Jų vadai kmnščia grū
moja jiems neskaityti kitokių 
laikraščių ir knygų. Ncsusidur- 
dami 'su svietiškais mokslais, 
katalikiškos pakraipos žmonės 
yra atskirti nuo apšviclos ir 
grimste grimšla į tamsybės 
prietarus.

Didžiausi viduramžių moks
linčiai buvo kunigijos mirtim^

Rizikos: tėvas. Ga- 
lileo, buvo įmestas į kalėjimą 
už tvirtinimą, kad žemė yra 
apskrita ir kad bėga aplink 
saulę. Senelis septynių dešim
čių metų amžiaus buvo išlai
kytas septyniiifK metus kalėji
me, kur jis iš didelio nervų 
nuovargio apako. ,

Francis Bacon buvo uždary
tas penkioliką metų kalėjime 
už skelbimą moderniško moks
lo. Kopernikas, kuris nušvietė 
biblijos prietarus apie žemės 
didumą, plokštumą ir pasau
lio centrą, buvo persekiojamas 
ir jis tik dalj savo atspausdin
tų raštų pamatė gulėdamas 
ant mirties patalo.

Jaunuomenė turi lavintis, 
kad atskirti teisybę nuJ melo 
ir fantaziją nuo rcalės istori
jos. Sunku yra šioje draugijos 
tvarkoje visiems išsilavinti, ka
dangi žiaurios gyvenimo sąly-

Į Pacifiką Maudytis
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

Pacifiko pakrašty
Washington, Oregon ir Cali- 

fornija, tai trys Pacifiko vals
tijos. Oregon valstijon įvažia
vus, tuoj pajutom lygumą po 
ratais. Kelias daug geresnis. 
Aliejuotu keliu neprisėjo va
liuoti, bet šiaip jau geras ke
lias. Atsisveikinom su, taip 
sakant, “tarkos keliu“. Tajerai 
nustojo išmetinėję, nes jau ne
girdėjom barškant akmenėlių.

Kaimas Hauthington mus 
priglaudė už kvoterj. Nakvy
ne nekokia. Susidūrus su laik
rodžiu, prisėjo mums atgal at
sukti visą valandą. Tai tris 
valandas atvarėm atgalios iš 
Chicagos išvažiavę. Jus mie
gat, gerbiamieji, o mes dar va
karienę ruošiamės su saule val
gyti.

Išvažiavom prieš 7 vai. šian
dien 4 rugpiučio, mes turim 
padaryt virš 200,mylių. Kaip 
tik tarė, z taip padarė ^musų Za
leckis. Pravažiavę kelis dides
nius miestus, mes Arlingtono 
miestely, maždaug kaip Nemu
naitis, apsinakvojm, padarę 
240 mylių. Ekspresas ėjo ne
blogai, tik nauja beda — elek
tra išsibaigė. Reikės batareją 
pirkti. O kad tave bala! Vėl 
25 dol. nėr kešenėj!

Pavakariais mes privažia
vom Golumbia upės krantus. 
Paupiu važiuodami grožėjomės 
jos reginiais. Mes dabar jautė
mės visai gerai. Kalnai jau 
buvo pasipuošę pušimis, eglė
mis ir lapuočiais. Nors farmų 
čia retai, bet jaučiama lietaus. 
Miesteliai didesni ir pramonė 
žypiu. 
datig, kaip po Rytų \valstijas, 
tik gamta gražiau čia pasipuo- v sus.

Golumbia upės krantai pra- 
ir pa

puošti muzikos garsais. Prušy-

Va.žj^jam - mes,. iųąž

gos trukdo. Tik turtingiems 
žriTbnėms- yra atidaryti univer
sitetai, o biedniems uždaryti.

Darbininkai yra tamsi ir 
darbdavių nuengti. Nelengva 
darbininkui žmogui persitikrin
ti prie kokios organizacijos jis 
turi prigulėti, kad įgyti ap- 
švietą ir savo būvį pagerinti. 
Visuomenė yra demoralizuota 
ir vienokis skundas girdžiasi, 
kad visų politiškų ir ekonomiš
kų organizacijų vadai lygiai 
juos monija. Jeigu tai darbi
ninkų organizacijose atsitinka, 
tai darbininkai turi galią to
kius vadus išmesti ir jų vieto
je teisingus išrinkti.

Pasaulio proletariato jaunuo
menė j u d inkitės iš letargi jos

miego ir ginkim dvidešimto šim 
tmečio civilizaciją. Nežiūrint 
visokių kivirčių, turime j vieną 
kūną jungtis ir bendromis jėgo 
mis kovoti prieš evoliucijos ir 
mokslo priešus. Jie įvedė įsta
tymus Tenn. valstijoj, kurie 
pakeitė svietiškus mokslus bib
lija. Klerikalai nesnaudžia: jie 

\ W. J. Bryn^o darbą varo pir- 
besarmatiškai į tri- 

alsi-
myn. Jie
huną Georgijos valstijos 
stoję šaukia, kad ir ten butų 
svietiškas mokslas pakeistas

Jeigu jiems pasiseks svietiš
kus mokslus užsmaugti, tada 
išvysime viduramžių tamsybės 
prietarus. Juk viduramžių baž
nyčių prietarai valdė visas ap
švietus įstaigas. Jie pasiremda
mi biblija aiškina, kad žemė 
yra kertuota, o jos kraštuose 
amžiniška bedugnė. Vajus pa
lei jų prietarus sudarydavo ke
turi aniuolai su milžiniškomis 
trubomis.

Jau daug šimtmečių praėjo 
nuo buvusių viduramžių tamsy
bės prietarų ir jau jie iš dau
gumos atminties išdilo, bei jie 
da sykį civilizuotame pasauly, 
pasirodė ir bando visų mokslin
čių darbus pakeisti prietarais.

—Felik Misses.

mas priimtas. Plunksna tuo 
4arpu užtylės.

Oregon kelių pabaudos
Kaip po Illinois, taip ir čia, 

po Oregon valstiją, laksto 
“vanagai“ gaudydami ne viš
tas, bet greitą važiavimą... Mes 
tokį “paukštį“ tuoj sutikom da- 
važiavę Hauthington. Zaleckis 
prašė kartas nuo karto vis pa
žvelgti į užpakalį, ar neatsive
ja mus “vanagas”. Aš rami
nau, kad nieko nedarys, nes 
ras čia savo “giminaitį“...

Bet mes nesnaudžianti, o va
žiuojam. Važiuojam, rodos, 
šimtą mylių į valandą. Kalnai 
tiltai, upės, tai tik žybt, žybt 
ir nesimato. Pakštai sukibę 
laikosi, o mudu su. Zaleckių 
priešaky kad “skutava,“ tai 
“skutava”. Jau rodos Portland 
netoli, Pacifikas antai už kal
no ir mes už valandos jau 
maudomės jo “bangose“. Paci- 
fike! štai aš prie tavo kojų!“... 
rodos, lyg deklamuoju jam ei
les kelionėj parašytas”...

Golumbia upės krantai mar
guoja akyse, kelias raitosi kaip 
gyvatė tai į kalną, tai pakal
nėn, miestai, farmos, medžiai, 
gėlės, kyšt-pakyšt vis į akis ir 
štai nebėr... Ak, kad dar bent 
kita tiek greitumo lėkt galė
tum, tai, rodos, nieko kito ne
norėtum. Važiuot pirmyn, va
žiuot į kalnus, jurą, okeaną, 
per tyrus, per Sacharą, per er
dvę į žvaigždes, mėnulį, saulę, 
kur dar nėra dangaus nei že
mės...

Pakol aš taip svajojau, tai 
niekb tokio, bet kaip žvelgiiTii 
atgal, lai pamačiau - aš “vana
gą” besivejant, 
sai, stabdyk!“ •

Sustojom 
prie 
Lyg
tai, ko

— “Oi, Felik- 
— jam sušukau. 
Tuoj 

“inžino“, o aš 
užmaskuoti mes

Feliksas 
vandens, 
norėjom 

atsivijo.

—Kodėl jus lėkėt kaip akis 
iege? — mus klausia policis-

tas.
—Musų mašina pagedo. — 

sako jam Zaleckis.
—Mašinų reikia pataisyti, o 

greit važiuot, tai Oregon vals
tijoj uždrausta. Tik 30 mylių 
leidžiama.

dolerius

Už grei-
už ba-

—-Mes greitai nevažiuojam, 
tik čia pakalnė . pasitaikė ir 
“geso regulatorius“ sugedo. 
Mašinos stabdyti negalėjau — 
vis aiškino Zaleckis.

Bet policistas “be širdies”, 
nenori ir klausyti. Tuoj jam 
parodyk “dokumentus”, o už 
važiavimą po 45 myl 
landą, užsimokėk 25 
pabaudos.

To dar mums truko, 
tą važiavimą 25 dol., 
terėją turbūt nemažiau $25, o 
dar kur pataisymai!... Jaučiu, 
kad mano žilė vis naujų drau
gų susilaukia... Pakštas tik ūsą 
kramto, o Pakštiene, laukia 
progos žodį policistui tarti.

Užrašęs viską ir paklausęs 
kur važiuojat, beduoda- Pelik
sui kortelę. čia musų poni 
Pakštienė >žodį taria.

—Ponas seržante! Tamstos 
baudžiate mus neteisėtai. Jus 
sakote, kad mes 45 mylias į 
valandą važiavom,, bet tai ne
tiesa. — Ar ne- taip, dirt? — 
(atsisukus į savo yyrą tarė).— 
Mes vedam užrašus ir mano 
•\vras išskaičiuoja, kad mes 
langiau 20-23 mylių i valandą 
negalim nuvažiuoti...

Toksai naivus pasiteisinimas, 
leido nusišypsoti musų Zalec
kiui“ ir seržantui. Gi Pakštas 
norėdamas užmaskuoti jai ai
škino, kad greitas važiavimas 
neturi nieko bendra su pada
ryta kelione per valandą.

'Seržantas nieko neatsakęs 
atkišo Feliksui korčiukę ir rei
kalavo tuč tuojau jam sumo
kėti pabaudą. -Aš barškinda
mas plaktuką, norėjau “svoti“ 
į pakaušį tam “vanagui”. Ma
tau kaip Pakštas krapštos, bet 
veidas jo ir siunčia “choleras” 
visokias prakeiktam “vana
gui”. Poniutė, net verkt nori. 
Tik pamanykite! čia pat jau 
50 dol. miijins išlaidų, o Port- 
lundas dar 300 mylių atstu- 
moj. Nors šok į upę ir skan- 
dykis. Visus* velnius kvietūm 
gelbėti mus nuo to “vanago”, 
tik žinoma veltui.

Sukraikštęs dvidešimts 
kinę, atidavė ją Feliksui, 
—seržantui. Patėmijęs 
“magaryčioms“, kad už

pen-
o šis

antrą 
sugavimą teks 50 dol. užsimo
kėti, o trečią kart — atims au
tomobilį ir savaitei į “korce- 
rą“ tupdys, “plėšrusis“ vana
gas” nubirbėjo “sudiev” mums 
nepasakęs.

Ar galit jus įsivaizduoti ko
kios peštynės įvyko tarp pry- 
šakio ir užpakalio?! Mes taip 
išlojojom viens kitą, kad jau
čio skuros reiktų, norint viską 
užrašyti. Zaleckis trenkė po 
perkūnų “karą” ir užkeikęs 
rusiškai, - nudūlino savais ke
liais. Mėginau aš vytis, per
kalbėti, bet nesiduoda. Jis eiua 
į miestelį ir važiuoja atgal į 
Chicagą. i\

(Bus daugiau)

Gulbransen Grojikliai 
Pianai

groja fxiles su jūsų pačių išreiški
mu ir kiti gerų išdirbi.sčių Pianai. 
Parsiduoda geiiausiai pas:

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.,

Stock Kuom 3327 So. Halsted St.

Tel. Lufaycltc 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.
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Del kredito klausimo Lietuvoj
— II —

Javų derliaus reikšmė. Ekono
minio aparato netobulumo 
vaisiai. Gerų kaimyninių san
tykių svarba prekyboje. IŠ- 

oiviji. - natūralia. prekyb<>.<

Lietuva yra žemės ūkio šalis: 
80 nuošimčių gyventojų yra 
žemdirbiai*. Lietuvoje viešpa
tauja javų ūkis, o prie gyvuli
nio ūkio tik pastaraisiais me
tais tepradėta eiti. Dėlto tai 
nuo javų derliaus priguli visa 
krašto gerovė; javai užderėjo — 
viskas gerai; javai neužderėjo, 
— šlubuoja musų prekyba, pra
monė, kenčia finansai, įra kredi
tas, žodžiu sakant, visur blbga. 
žinoma, jeigu Lietuva turėtų 
plačiai išsiplėtojusią pramo
nę ir ta pramonė nebūtų taip 
tampriai surišta su žemės ukiu 
kaip kad dabar yra, tai javų ne
derlius neturėtų daug reikšmės. 
Derliaus išdavos, sakysim, gali 
būti trejopos:

1) Neužderėjimas, arba tik 
menkas derlius, kuris nebeįgali 
patenkinti vidujinio suvartoji
mo šalyje ir prįseina, po suvar
tojimo pernykščių grudų lieka
nų, maisto ir sėklos iš svetur 
bent kiek dar pasipirkti, apmo
kant iš senų taupmenų; jeigu 
neužderėjimas šalyje yra dide
lio laipsnio ir visuotinas, — va
diname badmečiu. Labai retai, 
gal į pusamži vieną sykį, atsi-

kultūrų ir tuo budu užtikrinti 
sau tvirtų ekonominę padėtį ir 
neprigulmingą ateitį.

Grįšlant prie rugių neužde- 
rėjimo Lietuvoje 1924 metais, 
apie ką kalbėjome pirmame 
straipsnyje, priseinn atsakyti į 
klausimų: prie kurios aukščiau 
apibudintų grupių priskaitomas 
tas rugių nederlius. Lietuvos 
valdžia sutiko tų nederlių tokio
mis 
kaip

griežtomis priemonėmis 
va:
Seimas gruod. 19 d., 1924 
priimdamas naujį muitųm., 

tarifų rado reikalo įterpti to
kias dvi priemoni: a) Finansų 
Ministerijai leido iki 1 d. liepos 
įveždinti Lietuvon be muito ku
kurūzų (corn) spirito varykloms, 
b) uždraudė išvesti iš Lietuvos 
rugius ir bulves, c) buvo leis
ta įvešti dideles mases rugių ir 
šiek tiek javų šių metų pavasa
rio sėjai ir maistui, nes buvo 
manyta, jog savos sėklos ir duo
nos musų ūkininkai pritruks.

Tokių parėdymų akyvaizdo- 
je, galima buvo manyti, kad 
Lietuva buvo ištikta žiauraus 
bado. Užrubežio javams atida
rius Lietuvos muitinių duris 
štai kas atsitiko:
1925 m. įvežta rugių, kornų ir 

kitų javų.
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rnmTTHTfinifmiTTTTTTniifmiinTTmnYrmTn DR. VAITUSH, O. D. ’ 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

k r aš tuose, ypatingai Amerikoje.! “Nauja teorija 
Pusmilijonis lietuvių skaitlius __ _____
Amerikoje yra svarbus, betl p0 ilgam ir rūpestingam ty- 
dar neišmėgintas faktorius Lie- j Minėjimui, ant gulo, pasisekė 
tuvos prekybai su Amerika. I surasti priežastį, kuri išaiškina 
Migracija gelbsti šalių tarpu- 
saviam pažinimui, kas yra la
bai svarbu prekyboje.

Amerikos lietuviai, atradę pa
togias sąlygas darbui naujoje 
tėvynėje, sustiprėjo ekonomi
niai ir padarė didelę pažangą 
kuli liros žvilgsniu. Išmokę pri
sitaikyti prie naujų sąlygų, 
belgi ir senos tėvynes nepamir
šo. Jų tarpe užgimė kilnus su
manymai: atstatyti karo iŠ-

tuvą prekybos progomis, teik
ti kreditų Lietuvos žemės ukiui 
ir pramonei. Buvo urnai su
organizuota Atstatymo, Preky
bos, Audimo, Drobės, Rūbo ir 
kitos bendroves, buvo organi-

kokios jėgos pasaulį judina ir 
valdo.

Tos jėgos yra šaltis ir karStis 
(ugnis) priešingai viens antrų 
veikdami pasaulį suka į ratą, 
o inodžiitRa. sukdamos! igautm 
jėgų smarkumo, šitos trys jū- 
gos pasaulį valdo.

Bet dabar mes gaunam visai 
naujų topfijij, kuri Niautono 
(No w tono. — Red.) visuotino 
trauikmo teorijų visai sumuša, 
nes visuotinas traukimas ran
dasi tiktai tada, kai ant me
džiagos šalčio spaudimo jėga 
veikia.

H
MH Džiaugsis ir Gėrėsis 

Visa šeimyna M 
H
M

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
tafso trumpreKyste ir tolirejryst®. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Kuomet savo namuose galės klausytis tąja širdį ža- 
vč j ančių muzikų, kurių teiks tik šis aukščiausiai 

ištobulintas muzikališkas instrumentas

tautinis bankas ir t. t. Ne vi
siems sumanymams buvo lem- 

vieni pairo lig 
kili pairo

mečių; tada viską į šalį atme
tus vien apie maistą besirūpi
nama, nepaisant prasiskolinimo, 
ar savo mantos užstatymo. 
Esant tokiai katastrofingai pa
dėčiai žemės ūkyje, eksportas 
sumažėtų iki minimumo, suma
žėtų ir bendra prekybos apyvar
ta. Vidujinė prekyba virstų iš- 

ne- 
pa- 
pa-

Saus. m.
Vas. m.
Kovo m.

1.389,8
1.871,8
8.378,5

7:34.700 Amer.
938.600 Angį.

4.770.500 Oląn.
Belgijos
Latvijos 

6.443.800

ir adminis-
12,378,5 

tie seimo 
parėdymai, dar neišsi-

terminui,
9

tisą spekuliacija. Kreditą 
tik butų sunku gauti, bet ir 
tys pamatai kreditui butų 
irę.

Panaši katastrofa dažnai iš
tinka Rusijos rytpiečiuose. Lie
tuva gi randasi patogiose klima
to sąlygose ir dėlto pripuolamos 
neužderėjimų sunkenybės nega
li turėti lemenčios reikšmės Lie
tuvos gyvenime.

2) Dalinis neužderėjimas, ar
ba toks vidutiniškas derlius, ku
ris su pagelba pernykčių mai
sto liekanų arba ir be jų įsten
gia išlyginti ir patenkinti vidu
jinius šalies reikalavimus be už- 
rubežinės pagelbos, bet ir jokio 
jiertekliaus pardavimui svetur 
nebepalieka; vadinasi, galas su 
galu šiaip taip sumezgamas, bet 
pelno jokio. Tokia padėtis butų 
irgi labai sunki, nes joks page
rinimas, joks progresas nebūtų 
galimas. Pro kybos apy varta ne
didėtų, bet greičiau mažėtų; 
importas paimtų viršų ant eks
porto ir prekybos balansas bu
tų aiškiai pasyvus. Kredito rei
kalavimas butų keleriopai dides
nis negu kredito 
nes kiekvienas 
stengtųsi laikinos
sunkenybę palengvinti kredito

Bendrai
Kolei ' .. t racijos 

baigus jų legaliam
buvo atšaukti biržei, mėn. 
dieną, — svetimi javai vis plū
do į Lietuvą ir pasiekė 16 
tūkstančių tonų ir kainavo ar
ti 10 milijonų litų. Vien iš A- 
merikos atgabenta per sausį, 
vasarį ir kovo mėnesius 7,328 
tonų javų už 1.875.5OO litų. 
(Tts 2,M) tonos rugių ką mi
nėjome pirmame straipsnyje 
priklauso tik saus, ir vasar. 
mėn.)

Dabar gi iš seimo debatų ir 
, kad 
nebuvo

ūkininkai užteko 
ir duonos jr sėklų. Vėliau pa
aiškės tikros tokio šeimininka
vimo priežastys. Dabar mums 
viena priežastis yra aiški, — 
tai musų ekonominio aparato 
netobulumai, statistikos davi
nių trukumas. Padėtis perdaug

ta įsigyventi: 
darbo nepradėjus, 
dėl tekniškų kliūčių, o kiti pa
sekmingai veikia iki šiai die
nai. Tie principe geri suma
nymai, išdygę Amerikos sąly
gose, nebuvo (teisingiau gal 
negalėjo būti dėl įvairių prie
žasčių) tiksliai suderinti, nebu
vo koordinuoti su Lietuvoje 
esančiomis apystovomis. Be to, 
tarpe lietuvių američiekių pra
monės įmonių organizatorių 
nepasirodė gerų savo dalykų 
žinovų ar specialistų. Pirmieji 
amerikiečių nepasisekimai pra
monės ir kredito srityje, nega
li būti priežastimi daugiau nie; 
ko nebeveikti Lietuvos ekono
minėje dirvoje. Juk Amerikoje 
diena iš dienos pasitaiko įvai
rus industrijos ir komercijos 
sumanymų v žlugimai, o betgi 
nesustabdo pramonės ir preky
bos bujojimo.

Amerikos lietuviams reikėtų 
nepamiršti prekybos abelnai ir 
ypač importo prekybos su Lie-

Bet kaip tik karščio atstū
mimo joga užima veikimo vie
tą, tai medžiaga skiečiasi ir 
kyla aukštyn. Tas aišku, kad 
visuotino traukimo nėra.

Dėlto ir žemė ant saulės 
nupuola, kad saulės karščio 
ga jų nuo saulės stumia

O nuo saulės neatsitolina 
dėlto, kad šalčio spaudimo jė
ga žemę spaudžia prie saulės 
artyn.

Su šia nauja teorija visai 
naujas supratimas pas žmogų 
apie pasaulį užgema, bet kar
tu ir klausinių visa krūva pa- 
sipyla.

Vienok aš esu pasirengęs ne 
tik teorijų smulkiai išaiškinti, 
bet ir į klausimus ant kiek ga
lima atsakyti, taip kad kiek
vienam protaujančiam žmogui 
butų galima suprasti.

Taigi ateityje apie šių teori
ja parašysiu plačiau. Su pa
garba. —J. A. Kavaliauskas.
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Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Plvuuru

jokio bado Lietuvoje 
ir nėra. Kad

užderūjimo, kuris matomas bu
vo tik dalinis neužderėjimas,

engviau, negu pramonę orga
nizuoti. čia nereikėtų mitingų, 
<ad “sukelti” didelį kapitalą, 
nereikėtų tverti bendrovių ir 
jų “šėrus” brukti, — užtektų 
atskirų asmenų arba grupės 
iškeltos1 praktiškų asmenų su 
tukliu kapitalu, kad prekybos 
jiznį pradėjus, susitarus su 

Lietuvos eksporlininkais. “Im
porto Komisija” Čikagoje yra 
okio bandymo pavyzdis. Jeigu 

.ai seksis, — tai galima spėti, 
tad ir kitos lietuvių gyvenamos 
tolonijos imsis importo biznio, 
ilgai nelaukdamos. Per -Lietu
vos eksporto Amerikon padidi
nimą į Lietuvą įplauktų naujo 
tapitalo. Iš prekybos apyvar
tos gimęs kapitalas įneštų daug 
gyvumo į Lietuvos gamybą, 
apmalšintų kredito stokos sun
kybes ir apsaugotų ją nuo
timų, sunkiomis sąlygomis siū
lomų paskolų.

Praeitame straipsnyje ir 
nai gvildename žemės ūkio ir
prekybos reikšmę . Lietuvos 
kreditui. Apie priežastis, kurios 
neigiamai paveikė į Lietuvos 
kreditą ir dabar dar veikia, 
kurios pagamino kredito stoką 
arba alkį, pakalbėsime prie 
kitos progos.

Povilas žadeika.
Rugp. 10 d. 1925 m. Ch-go
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Kiekviena šeimyria pri
valo turėti Kimball Pija- 
ną savo namuose. — 
Pirkdami -Kimball Pija- 
ną nepadarysite sau iš
laidų, bet gryną invest- 
mentą.
Kimball Pijaną nusipir
kę, turėsite koncertą ir 
augščiausiai ištobulintą 
muziką savo namuose 
kada tik norėsite, kas 
pagelbės visai šeimynai 
auklėti gerus budus ir 
mylėti savo namus — 
juose gyventi ir tau- 
pinti.
Kimball Pijanas suteiks 
didelę ekonomiją, nes jų 
saugus ir tvirtas subu- 
davojimas yra pilnai už
tikrintas, kad peę daug 
metų nereikės išlaidų dėl 
pataisyYnų.

aprūpinta ir gerėjesi virš

M 
M 

M

Ar turit silpnas'akis? 
Skauda jums galvą?

pasiūlymas, 
gamintojas 
depresijos

ši padėtis dažnai gali pasi
taikyti žemos ūkės šalyse, ku
rioje žemės kultūra nėra aukš
tai pastatyta. Ši padėtis Lietu
vai berods yra gerai pažįsta
ma.

3) Geras derlius patenkina 
visus vidaus reikalavimus ir 
duoda perteklių. Derliaus per
teklius yra grynas auksas, jei 
pasekmingai realizuotas užsie
nyje, ir reiškia krašto pratur
tėjimą bei jo jgalėjimą progre
suoti. Tas paprastai apsireiškia 
prekybos balanso aktyvumu ir 
gyvumu kredito srityje; įplau
kimas naujo užsienio kapitalo 
duoda galijnybę padidinti pini
gų apyvartą ir palengvinti kre
ditą jo ieškantiems.

Taip tat, derlius yra tarytum 
bėgąs vanduo, kuris suka malū
no ratą. Dėlto tai Lietuva da
bar, tapusi savystove šeiminin
kė, stengiasi visokiomis priemo
nėmis pagerinti savo žemės ūkio

lengvai išlyginamas praeitų 
metų "atsarga. Faktas faktu lie
ka, jo pasekmės Lietuvos Ban
kui atsėjo apie 1 milijoną do
lerių. Tas nuotikis buvo žings
nis atgal Lietuvos ekonominia
me gyvenime.

Viena bėda dar nebėda, sako 
musų patarlė. Šiais metais per 
ištisus ketverius pirmuosius 
mėnesius Lietuvos ekonominia
me gyvenime dar kitas skaudu
lis buvo atsiradęs, būtent: Vo
kietija, musų kaimynė, buvo 
uždraudus tulus Lietuvos pro
duktus (mėsą, galvijus) įvež
ti į Vokietiją, arba net ir trans
portuoti per Vokietiją.

Turint galvoje, kad Vokieti
jai priguli 52% viso musų eks
porto, — tokiu Vokietijos elge
siu, kuriam jokios priežasties 
nebuvo, teko rimtai susirūpin
ti. Suprantama, kad Lietuvos 
vidujinis kreditas nuo to nega
lėjo nenukentėti. Ši nemaloni 
ir žalinga Lietuvai padėtis ta
po nuo 1d. liepos š. m. pra
šalinta ir tikimasi, kad nebesi
kartos. Tas epizodas su vokie
čiais aiškiausia parodė gerų 
kaimynų santykių svarbą. Pa
rodė dar ir tą, kad Lietuvos 
prekyba vis dar perdaug prigu
li nuo Vokietijos. Tade L Lietu
va privalo ieškoti pastovios rin
kos savo eksportui ne tik pas 
kaimynus, bet ir tolimesniuose

sve-
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Kasdieninis vartok

Severa’s 
Antisepsol

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigelbsti burnai užsilai
kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo. >

Kaina 36 ir 60 centai.
Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

Severa’s 
. Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis.

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 26 centai.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Redakcijos prierašas. — P-o 
Kavaliausko raštelį dedame to
dėl, kad jis to rfeikalavo. Bet 
dėdami jį, mes priversti esame 
padaryti ir savo pastabų. Iš vi-l 
so nėra geras dalykas, kuomet' 
žmonės pradeda kalbėti apie 
tokius dalykus, apie kuriuos jie 
nedaug tenusimano.

P-as J. A. Kavaliauskas, ma
tyli, neturi mažiausio suprati
mo apie fizikos mokslų ir ne
žino kas yra šaltis ir karštis. 
Pirm negu “sumušti” Nowto- 
no teorijų, reikia geriau susipa
žinti su fizikos mokslu. Ir juo 
labiau žmogus įsigilina į moks
lų, tuo jam aiškiau pasidaro, 
jog Newtono teorija nėra taip’ 
lengvgi suipušama.

Kas negali būti išmieruota ir 
išreikšta skaičiais bei matema
tikos formulėmis, tai nėra tiks
lus mokslas.

Jeigu p. Kavaliauskas butų 
tatai supratęs, tai jis nebūtų 
laikų leidęs sugalvojimui savo 
absurdiškos teorijos. Vietoje 
to jis butų geriau susipažinęs 
su fizikos mokslu ir jam ne
bebūtų reikėję “sumušti” New- 
tono teorijų.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus t 
Lietuvon, duoda Naujienos-
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M

SU KIMBALL PIJANAIS yra 
apie pusė milijono privatiškų šeimynų namai, ir tūkstan
čiai pagarsėjusių artistų, muzikantų įr Jainorių;, taipgi 
rūgštesnės muzikos mokyklos, kolegijoj universitetai, sve
tainės, teatrai ir bažnyčios vartoja tūkstančius Kimball 
Pijanų.
Manydami pirkti pijanų — bukite atsargus, kad nepadary- 
tumėt sau nereikalingų išlaidų vietoje investmento. — At
eikite j savo krautuves, kur visi lietuviai perka ir persi
tikrinkite apie pijanus, kurių čia rasite daugybes visokių . 
išdirbyščių.
Parduodame ant labai lengvų išmokėjimų.
Vienintėlės Lietuvių krautu vės Chicagoje parduodančios 
Kimball Pijanus.

M *
M

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien. 
prie

M

M

lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4177-83 Archer Avė.
M. KEZES Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J, NAKROSIS Vedėjas.

H 
M

Lincoln

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian-

— Pritaikau taipgi akinius 
likusių čiclų akinių stiklų.
Nedalioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 3-čias augStas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo: Nedalioj nuo 9 iki 11 ryto.

Fordson
THE. VNIVERSAL CAR. 

Cars-Trucks-Tractors 
FRANK BRESKA

2501-03-05 South Kedzie Avenve? Telefonas Lawndale 4113-14 
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

HOUSE OF HEALTH

BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas 

tikre/ diagnozo, 
Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrą gy
domų pasekmių. 
NUŽEMINTOS 
NOS’ dėl PILNO 
minavimo 
po ....... '.......

Ligos teisingai Nuprastos yra pusiau 
išgydyti*. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir “spėlio- 
jančių” daktarų. Ateikite Į HOUSE OF 

. HEALTH dėl pilno Fiiinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
jūsų sveikatos stovi kaip knygų.

Musą 
KAL 
eg«a-$3

Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musu Augšty Pirmu Morgičiy 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo 
Jeigu jus norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų į šią 

Lanką atneškite savo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pini
gus perkelsime su nuošimčiais.

Siųskite pinigus į Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų 
kainos yra žemiausios.

Kapitalas ir Perviršis
$300,000.00

Saugiausia vieta jūsų pinigams.

Metropolitan State Bank
' PO VAlJIŽIOS IR CLEARJNG HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Kampas Leavitt Street
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare 

UTARNINKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

Jaučiasi Kaip Naujaa Žmogus”
John Stryczek, 1784 Penn Avė., Gary, 

Ind„ sako: "Virš dviejų mtftą aS ken
tėjau nuo pušku ir kraujo trubelių. Bu
vo išaiplėtojuai po visą mano kūnų. Al 
buvau praradęs vilti. šešios savaitės at
gal aš atsjlankiau pas jus. Šiandien ai 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimų. Kickvianas gali atsi
kreipti prie manęs.”

Kų Mes Darome Kitiems, Tų Mm 
Galime Padaryti ir Jums

Mes kviečiame jumis atsilankyti dėl 
{>asltarimo dykai, nėra skirtumo kokia 
igu jūsų yra ir kas negalėjo išgydyti. 

Mes gydome visas chroniškas ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Spetiales ligas Vyrų ir Mote
rų. Keumati«mų, Neuritis, Acidosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, širdies, Inkstų li
gas. Visas formas kataro, Dusulio. Žo
džiu, gydome visas sunkias ligas, kurių 
kiti n<>;ileji> iši'vdvti

Musų Štabus yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pagelbų pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite liandien. Ai>- 
saugokit savo sveikatų. Valandos: Kas
dien nuo U ryto iki 5:80 vakare. Utar- 
ninke, Heredojc ir Subatoje iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1 dienų.

H0USE;HeMTH i omemum. amuMNo

(164 W. Washington St.
V***1-" ■ iįMi ------------ II I l , - l gi L-LHJŠR- - ~ -f
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir* prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį eavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
22202—Stanislovu i K iziui
22201—Anelei Legedski
22208—Rozalijai žalandauskie- 

nei
I173—Onai šmotavičienei
4461—Onai Rimkaitei
4474— Antoninai Petrikienei
4475— Julijonui Ališauskui 

24168—Adolfinai Žilinskienei 
75225—Marijonai Banaitienei 
11527—Antanui Dirdai 
22210—Karolinai šlapšienei 
22220—Agnieškai Narakienei 
55209—Juzei Geštautienei
4491—Marijonai Žukauskienei
4476— Johanai Banionienei
4 4 95—J u rgiui Trumpaičiu i 
4485—Kaziui Vestertui
4 190—Mare i.joną i Platakaitei 
4494—Ignacui Butkui

22282—Jonui Gedartui
1493 Karoliui Jurėnui 

11550—Steponui Miliūnui
4506—Juozapui Stankui
1517—Juozapui Mickui

11555—Konstancijai Paltanavi
čienei

4548— Jonui Paplauskui
4431—A. Dokolskienei

11528—Antanui Mikolo Povilio
nio i

22212—Mikolui Bobuliauskui 
22281—Pranui Vitkauskui

1481—Benediktai Buknienei
11541—Viktorui Zimnickui
44 88—J uozapu i M ač i u I i u i 

24172—Zofijai Gailienei
4513—Fortūnatui Dermei kini
4521— Alfonsas Spingis
4536—Michalinai Cimnalons-

kienei ................ ,
20833 -Aleksandrui Latovai
4535—Barborai Mikutaitienei 

55219—Mateušui Stankevičiui 
24163—Petronėlei šautelienei 
22201—Agotai Večerskienei 
'75224—Onai Peleckienei 
22216—Agotai Večerskienei 
22219—Barborai Belskienei 
20825—Juzefai Kucinaitei

4477— Jonui Grigaičiui
20829—Kazimierai Gosiekai 

4498—Pranciškai Eičikęi
11548—Mikolui Tuminui 
11544—Mortai Bartašičnei 
22287—Klemensui Durai
4522— Kaziui Šopiui
4532—Onai Skutienei
4539—Agotai Pikčiunienei
4549— Tribe Petrui
4550— Onai Rastauskaitei 

20841—Jurgiui Stalioraičiui 
22230—Marcelei Adomavičienei 
55218—Andriui Draugeliui

Vilnius
1323-1923

*

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
puprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai y- saldu meduti darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų. '

Lietuvi, tu nebūki/be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, DL /

55213—Adomui Girčiui
11196—Geniai Jablonskaitei 
4406—Elžbietai Kaulavičiutei 
4446—Jonui Vidugiriui

55202—Antanui Navickui
4472—Juozui Navickui
4461—Albinui Pranckui

24167—Onai Simošaitei
55205—Elenai Zulonaitei
20822—Elžbietai Griblenei ’

4479—Leonui Monkevičiui
4 180—Onai Sapkienei
4482— Julijonai Skiauterytei
4 182—Pranui Drazdauskui
4483- rJulijonai Bučienei

20827—Jonui Paromskiui
4508— Kaziui Zaulevičiui

24170—Kostui Kialpšui
24169—Aleksandrai Laurinavi- 

čienei
4504—Daratai Urmonienei
4528—Petronėlei Kulpytei
4527—Kostantinui Kopliauskui 

11553-J-Liudvikui Bartašiui 
20838—Aleksandrai Žilinskaitei 
20837—Juzefai Cernuskienei 
11562—Mikolui Krupinskiui
4559—Aleksandrui Baltriunui
4547—Magdalenai Arvasienei

11565—Agotai—Kazienei Vil
kienei

11564—Juozapui Bartašiui
4551—Rozalijai Beinoravičie- 

nei
4556—Leonardui Daukšai 

22221—Teklei Karasaitei 
22229—Cecilijai Navickienei 
22231—Antanui Mikalajūnui 
22233—Vincui Musteikai 
22237—Juozui Mikašauskui
4237—Antanui Vuliui
4371 Juozapui Janelioniui
4389—Antanui Diksui

22207—Marijonai Kulvinskienei 
11535—Onai Simanavičiūtei
4460—Onai Virkšienei

11529—Viktorijai Čeporaitei 
4189—Pranciškui Odenui 

11540—Mateušui Naikui 
20828—Marijonai Soidargienei 
22288—Andriui Krasauskui
11519—Motiejui Ginčiui
4509— Jonui Narijauskui

11552—Severijai Andi’eliuiiaitei
4512—Kotrinai Nevulienei 
4519—Vytautui Špakauskui 
4515—Onai Končienei

22290—Antanui Sebeckiui
PINIGAI IŠMOKSTI PER 

KITUS BANKUS
4501—Dr. Alseika

22259—B. Mikučinskaja
24171—Adomas Lastokauskas

CHICAGOS 
ŽINIOS

\

14 rubsiuviy atiduota 
teismui

Iš jų pareikalauta $150,000 
kaucijos.. Kiti areštuotieji 
paliuosuoti. Iš vieno parei
kalauta net $105,000 kaucijos

Iš 62 rubsiuvių, kuriuos areš
tuota policijos puolime ant rub- 
<duvių unijos Amalgamated 
Clothing VVorkers of America 
raštinės dvejetą dienu atgal, 
visi areštuotieji tapo paliuosuo
ti, išėmus 14 žmonių. ' Paliuo- 
savo Maxwell policijos stoties 
teisėjas Lyte, kuris jau yra pa
sižymėjęs reikalavimu didelių 
kaucijų. šitos savo taktikos 
jis stvėrėsi ir prieš rubsiuvius. 
Nors neturėdamas jokių įrody
mų, apart vieno fabrikanto pa
liudijimo, kad areštuotasis 
John J. (Patsy) De Rosa yra 
panažus į žmogų, kuris dalyva
vo užpuolime ant jo dirbtuves 
teisėjas pareikalavo iš De Rosa 
$105,000 kaucijos, nors nė kal- 
itintojas netvirtino, kad tikrai 
De Rosa dalyvavo užpuolime. 

| Prieš kitus 13 nebuvo jokių į- 
i rodymų, bet teisėjas vistiek iš 
10 jų ,pareikalavo po $3,000 
kaucijos, oš kitų 3—po $5,000 

Ikaucijos. Tokiu budu iš tų 14 
žmonių pareikalauta $150,000. 
neturint t mažiausių įrodymų 
Ikaltinimams prieš juos parem- 
Įti. Juos visus bus bandoma 
apkaltinti suokalby ir užpuldi
nėjimuose ant dirbtuvių. Vi
sus kitus areštuotuosius polici
ja bandė kaltinti už netvarkų 

'elgimąsi, bet net ir teisėjas ne
galėjo įžiūrėti kaip buvimas 
unijos raštinėj gali būti netvar- 
kus elgimasis ir juos paliuosa- 

(vo, nežiūrint protestų prokuro
ro pagalbininko Rooney.

Pirmas ta rd imas areštuotųjų 
bus rugpiučio 21 dieną.

Rubsiuvius gina socialistų 
veteranas VVilIiam A. Cunnea, 
unijos advokatas.

Cunnea pareiškimas

Wm. A. Cunnea sako, kad 
tas policijos puolimas ant rub
siuvių unijos raštinės yra vei
kiausia suokalbis International 

I Tailoring Co., kurios darbinin
kai dabar streikuoja jau kelin
tą savaitę, reikalaudami pri
pažinimo amalgameitų unijos 
Tą streiką laužo United Gar- 
ment VVorkers unija, su kuria 
ta kompanija buk turinti pada- 

Iriusi sutartį. Tečiaus nė kom- 
■'panijai, ne tai Garment Worke- 
'rių “unijai” streiką laužyti ne
vyksta, tad ir svertąsi kito
kio kovos budo su organizuotais 
darbininkais — puolimo ant jų 
raštinės. Vienas kompanijos 
viršininkų pats asmeniniai da
lyvavo kartu su policija puoli
me ant unijos raštinės ir prisi
segęs “deputy šerifo” žvaigž
dę, nurodinėjo policijai ką areš
tuoti. Cunnea tikisi, kad ir 
tie rubsiuvių, kuriuos teisėjas 
Lyte sulaikė ir iš kurių parei
kalavo užs įstatyti nepaprastai 
didelę kauciją, niekad nebus 
teismui atiduoti, nes nėra prieš 
juos mažiausių įrodymų, bet 
vien tiktai norima varginti uni- 
ją. '

S. Levine pareiškimas.
S. Levine, generalinis mana- 

žeris Amalgamated Clothing 
VVorkers of America Joint Bo- 
ard, davė “Naujienoms” seka
mą pareiškimų:

“Policija užpuldama ant uni
jos raštinės, suardė mitingą, 
iškratė visus, kuriuos rado raš
tinėj, net ir kišenius iščiupinė
jo ir nors nieko nerado, tečiau 
veik visus areštavo. Kartu su 
policija buvo ir International 
Tailoring Co. manažeris Reeder, 
kas verčia tikėti, kad ta kom
panija ir poliai j a| vadclvafvo. 
Musų organizacija niekad ne
vartojo tokių priemonių kovoje, 

kurios pateisintų policijos puo
limą ant raštinės ir visas tas 
dalykas todėl yra niekas dau
giau, kaip suokalbis prieš uni
jų-

“Musų organizacija visados 
augo ir stiprėjo po panašių 
puolimų. Visi musų nariai sto
ja ginti organizaciją dar su di
desniu veiklumu ir todėl tai 
tik paskatina narius būti veik
lesni ai, kada priešai puola uni
ją. ar tai butų fabrikantai, ai 
tai policija, ar pagalios, ii 
United Garment JVorkers.

“Kaslink areštuotųjų, tai vi
si jie jau yra išimti ant paran
kos ir mes ginsime juos viso
mis savo pajėgomis nuo visų 
puolimų. Mes niekad nesibi
jojome suokalbių praeity, nesi- 
bijome ir šio suokalbio.

“Kaslink gi streiko (Interna
tional Tailoring Co. ir J. L. 
Taylor), streikas eina sėkmin
gai ir nė vienas tų, kurie su
streikavo, į darbą negryžo 
Kompanija gi nieko nepagami
na ir negauna streiklaužių, ne 
su pagelba apgarsinimų laikraš
čiuose, negi su pagelba United 
Garment VVorkers.”

Iš rubsiuvių streiko
Streikas International Tailo

ring Co. ir J. L. Taylor Co. vis 
dar tęsiasi. Darbininkai laiko
si tokioj pat vienybėj, kaip ir 
pradžioj streiko, nors darbinin
kams tenka nukentėti smarkius 
persekiojimus, visai neteis i|n»- 
gus užmetinėjimus ir net masi
nius areštus. Bet streikie- 
riai viso to nepaiso ir yra pa
siryžę streiką vesti iki nebus 
atsiekta pilna pergalė. , Tie 
kompanijos ir policijos puoli- 
mia ant streikierių tik dar la
biau užgrudina streikierius, di
dina jų pasiryžimą streiką lai
mėti.

Kada streiklaužiai sugadina 
siutus ir kompanijos neturi kur 
jų padėti, tai tada jos pačios 
sulaisto drabužius kokiomis tai 
rakštimis ir paskui seko, kad 
tai streikieriai padarę ir pasi- 
ėmusios policiją eina streikie
rius ir visus organzr.otus rub-. 
siuviųs pulti. Streikieriai bet
gi gerai žino save- teises ir pa
reigas ir neteisėtą priemonių 
nesistveria, nes jie žino, I ad 
streiką laimes, ir '-ai . aug 
čiau, ramiu teisėtu budu. 
Streikieriai vi *n tik susitikę 
kur pažystaar\. streiklužj vien 
tik išaiškina jan kaine yra da
lykus ir ta/ pats būdamas 
darbininkas, supratęs savo klai
dą, daugiau streiklai’žiauti n*, 
beina, o ir Kivems pasako,' kad 
to nedarytų. Todd tai kom
panijos, netekdamos streiklau
žių ir jausdn nosies savo pra
laimėjimą streiko, kurį jos 
phčios iššaukė, įpuola despera- 
cijon ir stveriasi tokių priemo
nių, kaip puolimų ant unijos 
raštinės. Bet kaip nė siustų 
fabrikantai, streikieriai streiką 
vistiek laimės ir privers fabri
kantus pripažinti uniją ir pil
dyti visas unijos sąlygas.

* —Streikieris

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausi jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised’ Win- 
dow” lobėj nuo Adams gaV 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

Barčas Jonas
908 Bierda Elizbieta
909 Blasevic Ignac
913 Ciesla John
921 Gauducini Jozui
922 Gedzis Johan
935 Kleinene Rozalejo
940 Laveckenei Viktorjei
94Č Navarauskas Juozas
944 Petrosus Stanjslov
953 Sekapicene Rozalija
963 VVislous S

MUSŲ MODERNIŠKAS 
PATOGUS GYVENIMAS

Labai daug musų moder
ninio patogaus gyvenimo 
tiesioginiai priguli nuo mok
slo, kuris suartino musų gy
venimų su pagelba telegrafų 
ir telefonų, pagamintos elek
tros kuri šviečia dienų ir 
naktį, su didžiausiu veikimu 
įvairiausių mašinų, o viršui 
viso ko, prašalinimas žmo
nių kentėjimų su pagelba 
naujausių gyduolių ir nau
jausių būdų, ir t. t. Tūk
stančiai šeimynų Jungtinė
se Valstijose s ir Kanadoj 
maloniai paliudys, kad Tri- 
nerio Kartusis Vynas yra 
didelis pagelbininkas jų na
miniame patogume. Jis la
bai tankiai prašalina tokias 
ligas kurios paeina iš nevei
kimo skilvio. Jos išvalo skil
vį ir pataiso neveirškinimų, 
suteikia gerų apetitų, praša
lina užkietiejimų vidurių, 
gasus, galvos skaudėjimų 
ir nervingumų. Jūsų aptie- 
korius arba gyduolių parda
vinėtojas turi pas save sta- 
ke Trinerio Kartųjį Vynų, 
o jei ne, tai rašykite pas Jo- 
seph Triner Company, Chi- 
cago, III. — Bandykit taip
gi Trinerio Fli-Gass, kuris 
užmuša muses ir uodus ant 
sykio!

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgi mus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 \V. Madison St.
Kumpas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

DAINOS
Del keturių balsų

Silpnos .... akjs 
Skaudamos akįS 
Raudonos akis 
Kreivos .... akjs
Skaudama nosis
Varvanti nosis
Kreiva .... nosis
Nesveika nosis

Sulinktos L. Eremino

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su-' 
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Pinigai
iš ‘

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

^i===========

JI NETIKO
JOKIAM DARBUI

Labai blogas stovis Mrs. 
Fullcrton’s sveikatos patai
sytas su Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Coinpound.

Clearfield, Pa. — “Aš negaliu nei 
apsakyti kaip Lydia E. Pinkham’s Ve

getable Compound 
pagelbėjo mano 
sveikatai. Ko) aš 
jų nebuvau varto
jusi, aš negalėjau 
pastovėti ant kojų 
be skausmų kurie 
eidavo per visą 
mano kūną, nuo 
juosmenio iki pat 
kojų, varstydavo 
kaip siūlai. Aš ne
galėjau dirbti jo

kio darbo. Mano motina davė man 
pabandyti Vegetable Compound ir aš 
suradau didelę pagelbą. Aš netik re
komenduoju nuo panašių trubelių, bet 
jos sustiprina visą kūno sistemą. Aš 
vaitojau pirmiau viską kad tik pa
sveikčiau. Kuomet aš pasidariau 
nervinga ir nekantri, aš tuojau nusi
perku butelį Vegetable Corppound jei 
aš neturiu vieno butelio namie. Jos 
suteikia man apetito ir padaro iš ma
nęs naują moterį. Jus galite vartoti 
mano šį paliudymą mano mieste arba 
kur nors kitur ir atsakysiu laiškus 
bile moterei kuri klaus manęs apie 
tai.” — Mis. Rush Fullerton, 525 S. 
2 St., Clearfield, Pa.

Jei jus kenčiate nuo nervingunjo ir 
esate nerami, pabandykite Vegetable 
Compound.

LIETUVIŠKA APTEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

I’hone Lafayette 6149

AKIŲ
EXPERTAS
Kreivos akįs ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor- 

išgydytų ant rekordo.mos, 1,000 išgydytų aut rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausjs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PATARIMAI DYKAI
Akiniai Pritaikomi
Pigiomis Kainomis

Franklin 0. Garter, M. D.
26 metai prie State gatvės

177 N. State St., Chicago, III. 
Tel. Canal 0836

Valandos nuo 2 ryto iki 5 po pietų 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 p. p.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo / ....

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitaitis,

(“Tėvynės” Redaktorius) 
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.
Šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu/Čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; .čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kaupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble. ) ’

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”,, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

*
Jūsų buvęs senas
Prictelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis Uždaryta.

319 So. Kcdzic Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

..................................................... . .

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
St^ 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

GYDOME VYRUS ’ 
$50 K,0. $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
n&dinti? Ar 
norite pas- 
veikti? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti .su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

606 & "914"
TIKRA PAGELBA

Ičirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikai^ praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartomu naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearbom St., 

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto) 

Vi................   ■»

Kų reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnusi ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriamę ran
dasi išguldyipai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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Lieinvių Rateliuose.
Gera parama Lietuvos 

darbininkams
Naujienų piknike, kuris atsi

buvo rugpiučio 9 dienų, Calu- 
niet darže, buvo renkamos au
kos dėl Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos, kuri nuosakiai 
ir rimtai kovoja prieš klerikalų 
užmačias ir už darbo žmonių 
teises.

Nors aukoms rinktį piknike 
vieta labai nepatogi, bt visgi 
nežiūrint visų nepatogių aplin
kybių aukų buvo surinkta $68.- 
50.

Aukojo:
J. Plenkis ir V. Skinkis po 

2 dol. . 1
Po dolerį:
F. Stanionis, K. August, A. 

Strazdas, A. Zalpis, J. Čeponis. 
F. Strazdas, A. Grebelis, A. 
Dabravauskas, P. Kasparaitis,
J. Jeneliunas, A. šlašmas, Girs ' 
tautas ir J. Liubinas.

Po 50 centų:
A. Lukaševičia, P. Jakšis, W. 

Dari t a r, V. Bučias, J. Zenkus, 
W. Razimas, Z. Bonevičius, S. 
Gavrinskas, A. Stankus,. A. 
Bučmiz, J. Katkevičius, P. Gin
taras, AL Krikščiūnas, K. Ša- 
kis, S. Varais, J. Juraška, P.l 
Šaplis, A. Barš kietis, F. Jurėnas 
A. Macevičia, K. Norbutas, W. 
I*ilypas, P. Algirdas, A. Mise- 
vičia, N. N., N. N., J. Andziu
laitis, K. Pocius, L. Andrijaus
kas, J. Jaršpidietis, J. Miknis ir 
P. Surkus.

Smulkesnių aukų 39 doleriai.
Kas sykiu sudaro — $68.50.
Aukų rinkėjos ir užrašinėto

jai buvo šie: A. Stašinskai te..
K. Budrevičiutė, A. Vilienė, E. 
Bočiunienė ir M. Kasparaitytė. 
J. Lapaitis, K. Baronas, M. Če
pu levičius, A. Vilis ir A. Zal
pis.

Atsiprašom aukautojų, gal 
•yra kaip kam pravardės iškrai- 

' pytos arba visai praleistos ne
užrašytos, tad dovanokit.

Visiems aukautojams ir taip-1 
gi aukų rinkėjams varde L. S. 
D. R. Fondo tariu širdingą a- 
čių. —A. Vilis.

P. S. Pinigai pasiųsta per 
Naujienas telegramų K. Bieli
nio vardu 685 litai, perlaidos 
No. 4768. Persiuntimo kaštus 
($1.80) aukojo d. V. Mišeika.

—A. V.

Roseland
Rengia išvažiavimą

Per žiemą Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelis sunkiai dirbęs 
ir smaginęs roselundiečius gra
žiais vaidinimais ir vakarais, 
dabar pats nori pasilinksminti 
gražiu vasaros laiku. Mat tik 
vasarą rateliečiai gali linksmin
tis, o žiemą vėl stos' prie sun
kaus darbo, tada apie pučių ra- 
t^liečių pasilinksminimus ne

bus ir kalbos, nes jie turės lin
ksminti kitus o tai, kaip kiek
vienas žino, nėra lengvas dar
bas.

Rateliečių antras išvažiavi
mas į gražius Palos Park miš
kus bus nedėlioj — rytoj. Iš
važiavimas . bus įvairus ir dar 
nepaprastas tuo, k*id kiekvie
nas galės šokli pne nepapiastos 
muzikos, kur* ?s niekur nebus 
matytis, bet bus girdėtis, kuri 
gal būt graj ns New Yorke, o 
ant Palos pievutės, roseland ie- 
čia i prie tos muzikos šoks 
Stebuklai? Taip, bet mat XX 
šimtmetis ir ’taip yra stebuklų 
amžius, tad kodėl rateliečiai 
negali tų stebuklų rodyti? Iš
važiavimai! kviečiami yra visi, 
visiems užteks vietos ir visi ga- 
lė'ime gražiai pasilinksminti 
gal paskutinį kartą su musų 
artistais, kurie mus taip gra
žiai linksmina per visą žiemą.

—Dudorius.

Busiąs gražus piknikas
Rytoj Stickney parke, Loyns, 

bus gražus Federacijos Lietu
vių Kliubų metinis piknikas, 
los Federacijos visi parengi
mai pasižymi savo Iniksmumu, 
nes kur jaunimas, ten ir links
mumas, o jaunimo Federacijos 
parengimuose netrūksta. Tiki
masi, kad jo bus ir šiame pik
nike, nes dedama visas pastan
gas, kad piknikas butų kuo- 
smagiausias ir kuodidžiausias.

—Kliubietis.

Af A
PRANCIŠKUS ŠNIAUKŠTA 

ir
JULIJONA ŠN1AUKŠTIEN6

Liūdnos metų sukaktuvės pa
minėjimui musų brangių tėve
lių. Jau penki ir pusė metų pra
bėgo kaip musų mylimas tėve
lis mirė, taipgi jau motai lai
ko prabėgo kaip musų mylima 
motinėlė mirė. O skausmas mu
sų širdyse dar tebėra. Musų 
mylimi tčvelei atsiskyrė nuo 
musų, o jų tėviški ir malonus 
baldai vis dar skamba musų au
syse. Atsiskyrę nuo musų, pa
liko mus siuitas. Paliko tuščią 
^rinčių, kurioj mus išaugino, 
už.žčlė takus žolynais, kuriais 
mus vadžiojo. Nors su didžiau
siu širdies skausmu, gailestau- 
sim, bet mes jūsų neprikelsim. 
Ilsėk ities musų brangus tėve- 
lei Lietuvos šaltoj žemelėj, kol 
mirsim mes jūsų neužmiršim. 
Pamaldos atsibus panedėlj, rug
piučio 17 dieną, 8-tą valandą iš 
ryto, šv. Antano bažnyčioj. Ci
cero, III. Visus gimines ir pa
žįstamus draugus, kviečiame 
dalyvauti pamaldose.

Liekam nuliūdę.
Sūnys, Dukterys, Mar
čios, žentai ir Anūkai.

♦
Paminėjimui metų sukaktu

vių nuo mirimo mano neužmir
štamos žmonos Marijonos Be- 
neckienės, kuri paliko mane ir 
vaikučius Bronislavą —• 6 me
tų ir Kazimierą — 6 dienų di
deliame nuliudimę, o taipgi dvi 
pusseseris Marijona Balakavi- 
čienė ir Kotrina Kamarauckie- 
nė, o Lietuvoj seną motiną Oną 
ir dvi seseris Petronę ir Vero
niką, o taipgi du broliu Joną 
ir Kazimierą. A. A. paėjo iš 
Lietuvos Raseinių apskr., Jur
barko vals., Klišių Dvaro.

Kviečiu visus draugus, pažį
stamus ir gimines atsilankyti 
ant pamaldų už A. A. Marijo
ną, kurios atsibus rugp. 17 d., 
1925, 8 vai. nuo ryto, šv. Kry
žiaus bažnyčioj ant Town of 
Lake. Po pamaldų, gerus mano
pažįstamus meldžiu atsilankyti 
pas mane į namus po No. 4541 
So. Hermitage Avenue.

Kazimieras Beneckis.

VIEŠA PADĖKA

Ignacas ir Elzbieta škudai 
tariame širdingai ačiū visiems 
giminėms, draugams ir drau
gėms dalyvavusiems palaidoji
me musų mylimo sūnaus Jono 
Škudo? kuris persiskyrė su 
šiuomi pasauliu 5 d. rugpiučio 
ir tapo palaidotas 10 d. rugpiu
čio, 1925 m. Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Tariame Širdingą ačiū su
narna ir dukterims už patarna
vimų savo* mylimam broliui lai
ke jo laidotuvių. Taipgi ačiū 
mergaitėms ir moterims, kurios 
patarnavo nešdamos gcles. 
Ačiū Jonui Balčiui už suteiki
mą gražios y muzikos, A. Ma
salskiui graboriui, kuris savo 
mandagumu sąžiningai patar
navo . Dar kaitą ačiū gimi
nėms ir draugams dalyvavu
siems laidotuvėse.

Liekame dideliam nuliūdime
Seni tėvai, sunai ir 
dukterys.

PRANEŠIMAI
Išvažiavimas. Rengia West Pull- 

mano Lietuviškas Pašelpinis Kliu-, 
bas, į Beverly Kilis miškus, įvyks 
nedėlioj, 10 <1. rugpiučio.

Kviečia Kliubo Komitetas

Brightdn Park. Am. Liet. Pil. 
Kliubas laikys susirinkimą neda
lioj, rugpiučio, 10, 1 vai. po pietų, 
3925 So. Kedzic Avė. Visi nariai 
bukite mitinge, nes yra svarbių 
reikalų ir atsiveskite naujų.

—Aleksandravičius, Pirm.

JAIRŲS SKELBIMAI 
/'■ '■ "—N

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West DiVision St., 

netoli Marshficld
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JIESKO DARBO
PAIlEAKAU darbo esu paty

ręs prie grosemės ir bučernčs 
darbų.

Atsišaukite:
3612 Sp. Halsted Str.

Roseland. — Liet. Scenos Mylė
tojų Ratelis rengia antrą iš eilės 
draugišką išvažiavimą į Palos Park 
nedėlioj. rugpiučio 16 (1. Kviečia
me visus dalyvauti. Dol suradimo 
bus išstatyti ženklai nurodanti kur 
keliauti. Vieta ant 119 St. ir pusė 
mylios už Kean Avė. į vakarus.

— Komitetas

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinio Kliubo susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 16 d. rugp. 2 vai. po pie
tų, paprastoj svetainėj.

Kviečia visus draugus ir drau
ges susirinkinuin, — Valdyba

Vyskupo Valančausko Pošelpos 
Draugijos susirinkimas įvyk« ne
dėlioj, rugpiučio 16 dieną, 1 vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėj, 3133 So. Halsted 
St. Malonėkite visi draugai atsi
lankyti. Su godone

N. R. Antanas Budvetisr* V

.PRAPUOLĖ šuva English Bull 
Tcrion, judais ir baltais taškais, 
kairioji akis Juoda, uodega tik 2 
colių ilgumo, vardas Erixic. Dova
nos. Klauskite Jane* Goettelman i 

Phone Caniil 0138.
552 W. 18 Str.

Bridgeportas
Rytoj Beverly miškuose į- 

vyks Jaunosios Birutės išvažia
vimas. 'Vertėtų kiekvienam 
būti jame, kad pamačius kaip 
vaikučiai yra lavinami ir kaip 
jie Inksmiinasi. Nes tie vai
kučiai juk yra vienatinė musų 
ateitis, kuriems teks tęsti tą 
darbą, kurį mes dirbome, bet 
nrpabaigemc. O nuo to kaip 
jie linksminasi. Nes tie vai- 
kaip jie dirbs musų pradėtąjį 
darbą. Mes visi tad turime 

> daugiau susidomėti* savo vaiku
čių tinkamu auklėjimu ir la
vinimu. Juk dar neužtenka, 
kad mes juos leidžiam viešojon 
ar aukštesniojon mokyklon, tu
rime ir patys lavinti, kad įkvė
pus jiems dvasią, kurios moky
kla duoti negali. Tad bukime 
išvažiavime ir susipažinkime su 
vaikučiais.

' Neteisinga žinia

a+a

AGOTA VAIŠVILIENĖ
Musų mylima motina persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukus 
68 metų amžiaus, trečiadienyj, 
lugpiučio 12 d., 8:15 vai. ryte.

Paėjo iš Guanotlaukio kaimo, 
Rietavos valsčiaus. Amerikoj 
išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nuliudimę 
sūnų Stanislovą ir dukterį Ma
rijoną Amerikoj, o Lietuvoje 
vyrą Liudviką. Kūnas pašal
intas randasi 4016 S. Rockwell 
St. Laidotuvės įvyks pirrna- 
dienyj, rugpiučio 17 d., 8 vai. 
ryto iš namų 4016 S. Rockvvell 
St. į Nekalto Prasidėjimo baž
nyčią, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa- 
žstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame.

Sūnūs ir duktė.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

4

Mėsininko Joe Marks žmona 
buvo išvažiavusi vakacijoms. 
Kaip ji nustebo sugryžusi va
kar ir perskaičiusi žinią vaka
rykščiose Naujienose, kad,ji 
buk išsikrausčiusi iš namų su 
savo vaikais ir ketinanti reika
lauti perskirų. P-as J. Marks 
sako irgi ,kad ta .žinia yra'ne
teisinga ir kad jis su savo 
žmona tiek pat gražiai gyvena 
kaip gyvenęs ir apie jokias per
ski ras ir svajoti nesvajoja. 
Turbut tas koresi*)ridentas kur 
pakampėj kūmutes nugirdęs 

\ kalbant ta žinią rašė — V-kis. 

) _

a+a
ANTANAS RIMKUS

Musų mylimas vyras ir tėve
lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 48 metų amžiaus, 
Rugpiučio 13 d., 9:15 vai. ryto. 
Paėjo iš Kauno rėd., Kaltinėnų 
parapijos Lintėnų kaimo. Ame
rikoj išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kazimierą po tėvais La
pinskaitė, dvi dukteris, Oną, 
Moniką ir keturis sūnūs, Anta
ną, Pranciškų, Juozapą ir Joną 
ir Lietuvoj 2 seseris. Kūnas pa
šarvotas 9532 S. Princton Avė. 
Laidotuvės įvyks subatoje, rug- 
pi’učio 15, 8 vai. ryto iš namų į 
Šv. Juozapo bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kvočiame 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- ’ 
vartos liekame,

Moteris ir vaikai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

JONAS SHIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 14 d., 1925 m. Tu
rėjo amžiaus apie 49 m. Pali
ko dideliame nuliudimę moterį 
Antaniną Shimkienę, vieną duk
terį Stanislavą 21 mėtų, vieną 
sūnų Albertą 9 metų, taip pat 
paliko vieną seserį Prancišką 
Petrauskienę Amerikoje. Lie
tuvoj paliko du brolius Teofilį 
ir Stanislovą jr seserį Kostan- 
ciją- ’

Velionis pragyveno Ameriko
je apie 23 metus. Priklausė 
prie draugijų: Simano Daukan
to ir Šv. Jurgio ant Bridgeporto. 
Paėjo iš Lietuvos, Kauno rėd., 
Telšių ap., Pakapės parapijos, 
Pašiaušės kaimo.

Laidotuvės įvyks Rugpiučio 
18 d. j šv. Jurgio bažnyčią apie 
8 v. iš namų 3609 S. Union Av. 
Po pamaldų į šv. Kazimiero 
kapines.

t
Užkviečiam visus gimines ir 

pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Paliekam didžiai nuliūdę,
Moteris, dukrelės, sūnūs 
ir sesuo.

VIEŠA PADĖKA
šiuomi mes žemiaus pasira

šiusieji, norime išreikšti savo 
giliausią padėką visiems daly
vavusiems musų brangiosios 
dukrelės ir sesutės, A. A. Onos 
šedvilaites, šermenyse ir laido
tuvėse, įvykusiose rugpiučio 8 
d., 8 vai. ryto, i musų namų, 
341 Kensington Avė., Jtens- 
ington.

Viso pirmu tariame savo gi
liausi širdies ačių visiems 
tiems musų brangiems priete- 
liams, gerb. draugams ir pažį
stamiems, kurie teikėtės lanky
tis velionės pagrabe arba šer
menyse; ačių visiems draugams 
ir draugėms, pjrisiuntusiems 
gyvųjų gelių vainikus; ačių 
gerb. kun. Petrui Lapeliui ir jo
jo dviem atsistentam už taip 
įspūdingas apeigas, — o ypač 
gerb. kun. Lapeliui už jojo taip 
kiltai simbolingus pamokslus—' 
prakalbas, pasakytus bažnyčio
je ir ant kapų; ačių graboriui 
Eudeikiui už jojo malonų ir 
mandagų patarnavimą ir vi- 
siefns šimtdms tų gerbiamų pa
lydovų bei palydovių, kurie tei
kėtės su savo automobiliais pa
lydėti velionės lavoną į josios 
amžiną tėvynelę — šv. Kazi
miero kapinyną.

Jūsų visų, gerbiamieji ir 
brangus draugui ir draugės, 
kurie teikėtės parodyti mums, 
musų sugriaudintoms širdims ir 
sujaudintoms sieloms musų su
sikrimtimo valandose gilios už
uojautos ir sąjausmo, — jūsų 
atmintis bus..amžinai saldi mu
sų širdims, kaip lygiai ir am
žinas gailėsis musų dukrelės ir 
sesutės.

Dėkodami jums visiems, ger
biamieji dalyviai, už jūsų šir
dis — linkime jums ilgiausių 
metų; gi savo brangiai dukre- 
liai ir sesutei lengvos žemelės 
ir amžinos ramybės josios ne
kaltai sielai.

Dėkingi visiems ir sielvar
taują dėl josios, liekames.

Josios nuliūdę:
Tėvai ir broliai šedvilai.

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — Uu bun 
brangi dovana.

Laidotuvėm * patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Phone 
Boulevard 4139.

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitu 

patarnavimas

Kas sąvaitę, Kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulkų. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas meta), uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jys galite pasiimti bile 
kada ir bi|e kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir\ sąžiningi » 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku^: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieuiais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

Visuotinas Jontiškiečių Draugi
jos Išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
16 dieną rugpiučio, 1925, buvusia
me Černiausko darže, Lyons, III.

Visi joniškiečiai, be » skirtumo 
pažiūrų yra kviečiami į Šį Joniš
kiečių išvažiavimą, kur bus priim
ta draugijos įstatai, prakalbos ir 
dainos, bei žaismės.

Važiuoti reikia 22-ros gat. gat- 
vekariais iki Limits ir dauginus 
laukinius karus reikia imti iki 
Lyons Černiausko vietos.

Kviečia visus Komitetas..

1SRENDAV0JIMUI
Ant Rendos

Didelė kampinė krautuvė, nau
jame name, šiaur-rytinis ’ kampas 
68 St. ir VVestern Avė. Gera vieta 
dėl aptiekos. Taipgi flatai tinka
mi dėl daktarų arba* dantistų. Bus' 
gatavi spalio 1 dieną.

Atdara nedėiivmls ir vakarais
A. N. MĄSULIS &CO.
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

PASIKE^DAVOJA 4 kamba 
rių fialas. Yra edektra, gazas. 
Rendos į menesį $20.00

3631 Wallacc Str. . f
2 lubos

RENDAI 4 kambarių flatas, 
naujai išdekoruotas. Pigi reh-* 
da.

Atsišaukite:
549 W. 37th ir Wallace St.

Misionierius Rev. A. J. Gillies iš 
Chicagos kalbės: Nedėlioj Rugpiučio 
16 <1. Baptistų Bažnyčioje ant kampo 

'Indiana Avė. ir 4tos gatvių St. Char
les, UI. Susirinkimas, prasidės ant 
7:30 vakare. širdingai užkviečiame 
visus Lietuvius atsilankyti į šį susi
rinkimą kuriame išgirsite daug nau
dingo ir linksmai laiką praleisite.

Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI! savo žmonos Vikto

rijos Teszenskos, kuri 5 rugpiučio 
apleido mane, ir buk dabar gyve
nanti Philadelphijoj, dirbanti teat- 
rėliuose (mooving pietures). Kas 
praneš man'jos adresą, gerai atly
ginsiu.

‘ M. BERGER
1809 W. 20 Str. Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU
PAJIEŠKAU PARTNERIO esu ne

vedęs, negaliu vienas apsidirbti, bu- 
čerio ir groserio biznyje, kas ne mo
kės tai pamokinsiu.

Atsišaukite
10236 So. Michigan Avė.

IEŠKAU partnerio prie gro- 
sernes ir bučeNiės, arba par
duosiu visų biznį. Vienas nega
liu apsidirbti.

10236 So. Michigan Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI^ 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTINCr

& HDW. ČO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laidom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t. " 

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Pręz.

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

RENDON flatas 5 kambarių, kar
štu vandeniu šildomas; viskas įtai
syta vėliausios mados. Tinka dėl dak
taro arba dantisto. Rendos $55. Sa
vininką galima matyt nedėlioms.

Atsišaukite:
4447 So. Fairfield Avė.

ANT RENDOS 6 kambarių fin
tas, ant 2 lubų, Brighton Parką, 
4153 So. Artesian Avė. Naujas na
rnas, viskas naujos mados.

Remia $40.00
Atsišaukite

Tel. Lafayette 6148

I&RE1NDAVOJIMUI 6 kam
bariai, naujausi įrengimai, ele
ktros vana, garu apšildomi ar
ti gatvekarių linįjos. Kreipki
tės: 5616 So. Troy'Str,

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS 4 arba 5 kamba

rių flatas ant Bridgeporto arba ant 
Brighton Park. Kambariai turi bū
ti šviesus. Praneškit jai turėsite tuš
čius ir už kelių savaičių į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Box 246

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI —

KAMBARYS dėl vieno vyro 
ar merginos.

3-ios lubos
3404 So. Union Avė.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų ' apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu.

PETER G ADEI KO
1606 So. Halsted St.

ANT RENDOŠ .kambaryj ir pa
vadžius, tinkama vieta pavieniui 
arba vedusiems. Yra visi paran
kamai, geriausia į miestą transpor 
tncijn, ŠO mlnu&iij I. G. trūkio. 
Švari prie pat parko vieta. Pigi 
remia, valgi* taipgi galima gauti 

12251' Harvard Ave.,Chicago.
Tel. Pullman 7Q34 f

REIKIA DARBINĮNKy
MOTERŲ________

REIKALINGA senyvA moteris 
arba vedusi pora dėl prižiūrėjimo 
2 metų kūdikio, kuri norėtų gyven
ti drauge. Geras kambarys, visos 
vigados. . >

BALTES
4529 Šo. Kedzie Avė.

Phone Lafayette 1446

REIKAIJNGA įąityrusi lietuvi
škų ir amerikoniškų valgių virė
ja. Darbas 1 dienoms, apribotas. 
Užmokestis atsakanti.

Brighton Park Restiuirant 
3955 Archer Avenue

Phone Lafayette 4741

REIKALINGA moteris indų 
plovėja į restauraną.

Atsišaukite tuojaus
1649 So.'Indiana Avė.
Tel. Calumet 1277

REIKIA DARBININK
VYRŲ

PAJIEŠKAU vidutinio amžiaus vy
ro, kuris nori dirbti ant farmos. Tu
ri mokėti karves milžti ir arklių ne
bijoti. Visas darbas lengvas apie 
namus, su alga sutiksim. Rašykite 
arba šaukite '

ANTANAS GLOBĘS,’
Tel. 553 Richmond ‘ 

Richmond, Jll, * 
-------- , pi 4'

Mokamą didelė alga!!!
TUOJAU ' dirbsite dėl musų tar

pe savo ‘ žmonių pardavinėdami 
tpkiiis dalykus, kurių reikia kiek
vienam vyrui, už pusę kainos. Sta
te St. kainų. Nereikia kapitalo. 
Nereikia dastatymo. Turit suprast 
angliškai. šaukite Room 511

608 So. Dcarbom Str. J

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $100 iki $150 j 
savaitę. Atsišaukite pas.

MILLER BROS. 
11241 S. Michigan Avė,, 

Roseland

REIKALINGAS patyręs vi
rėjas. Alga gera. Darbas pa
stovus. *

Kreipkitės
3241 So. Halsted Str.

REIKAILINGAS —
TORTERLS į restauranų. 

Turi būt patyręs.
Atsišaukite: f

7359 So. Western A ve.

AUTOMOBILIAI "
PARDAVIMUI Ford roadsteris, 

su starteriu, generatorių ir leng- 
vių tavorų dastatymu, geras dėl 
groserninko, ar kito tokio biznio 
Kaina tiktai $90.

ANDREW M. W1RTEL 
4725 So. Paulina Str.

Boulevard 9314

PARSIDUODA HudsoA automobi
lius; uždarytas, 5 pasažierių; maši
na atrodo ir bėga kaip nauja; arba 
mainysiu į prastą ir sugriuvusią

EUDEIKIAI
Pagrabu Vedėjai

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė* 

Tel. Yards 1741 ir 4040
•t* k **

; skyrius 5
4447 Šo. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS 

4904 W. 14th Str., Cicero. 
Tel. Cicero 8094

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien unkšti iš ryto, savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi miųns — mes aprūpinsi-; 
me Bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostiinicrnis “Naujie
noms”. — Aušros Knygynai.

Lietuvių Moksleivių Susiv. Ame
rikoj 2 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, rugp. 15 d., M. šileikio 
studijoj, 3567 Cottage Grove' Avė., 
Room 6. Pradžia 8 vai. vakaro.

Susirinkimas yra svarbus, todėl 
visi nariai dalyvaukite. Nesivėluo- 
kit. — Kp. Raštininkas.

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

> ■ 111 iii ■—————

RENDAI kambarys dėl vyrų, 
merginų, arba vedusiai porai. 
Kambarys didelis šviesus. Ar su 
valgiu arba be valgio, ar patys pa
sigamins valgį. Gali mane matyti 
subatoj ir nedėlioj paskutių lubų 
iš fronto. J. K.

703 W. 21 Place 
f Chicago.

Į ,1 1L . ‘ ■ ■ - ■ ■ i ■ I . M I I ■ I ■

MĄIRQUETTE PARKE pask
renda voj a kambarys su visais 
naujos mados patogumais.

5610 So. Sa>wyer Avė.
Republic 3610

RAKANDAI
EXTRA! EXTRA!

Parduodu 4 kambarių puikus furni- 
šiai; yra ir pianas. Noriu parduoti 
viską iš karto, arba pavieniui. No
rime greitai parduoti, nes aplcidžia- 
n\e Cnicagą pradžioje kito mėnesio.

817 E. 50 St., 
arti Drexel Blvd.

I apt.

PARDAVIMUI rakandai 5 
kambarių, kaip nauji, parduo
siu pigiai, taipgi grojiklis pia
nas, parduosiu sykiu arba da
ginis. 1611 W. 55 St. 1 floor

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING S’UPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221L------------- "■>

PASIRENDAVOJA kamba
rys, vienam arba dviem vaiki
nams — su valgiu ar be val
gio. Atsišaukite: J. Ainoriuą, 
3232 So. Union Avė. (F. 3)

PARSIDUODA 7 kamb. fur- 
ničiai visi kartu arba pavieniu. 
'Gali ir flatą pasirendavoti.

1711 So. Halsted Str.
2 lubos ■

Phone Boiilev&rd 2035 s v 
Kvietkos su rėputacija

Urba Flchver Shop 
Skintos kvietkos, Medeliai, Vestu
vėms bukietai, šermėbų vainikai 

— specialumas, . f 
3324 S. Auburn Avė., Chicago, III.

Bridgeport

JIESKO DARBO
IEŠKAU> darbo už gaspadinę. 

Turiu patyrimų gamintį valgius ir 
užlaikyti namus. Turiu 7 metų 
vaikų, tad butų gerai arti moky
klos. Reikalui esant galėčiau ir 
Chieagą apleisti.

Mrs. S. Sinkus,
4062 So. Maph‘i>^’ood Avė.

Phone Lafayette 7318

PARDAVIMUI
PARDUOSIU bučernę. Labai 

■ puikiai>‘’įrrngtų (geri fikture) 
I arba mainysiu ant mažo namu
ku ar loto.

5124 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6271



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Rugp. 15, 1925

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, de- 

Fkatesen, aulai. nių, ice creamo, 
mokyklos ivikmenų ir notions, 
geras biznis, rendos $3C.

4838 S. Union Avė.

NANCY BEAUTY SHOP 
parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, nega
liu abiejų apžiūrėti.

1827 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8951

Į PARDAVIMUI
PARDAVIMUI barbernė pi

giai, dviejų krėslų, su keturiais 
kambariais pagyvenimui. Pigi 
renda. Geras lysas. Atsišaukite 
j NAUJIENAS, 1739 So. Halsted 
St. Box 597.

NAMAI-ŽEME “

PARSIDUODA grosernė ir kitų 
smulkių daiktų sankrova už ganu 
prieinamą kainą. Vieta lietuviais ap
gyventa ir biznis išdirptas. Priežas
tis pardavimo, apleidžiu miestą.

Atsišaukite
3443 A ubu m Avė.

PARDAVIMUI restauranas; turiu* 
du, galėsit vienų pasirinkti. Vienas 
li'tuvių kolonijoj, o kitas visokių 
tautų. Biznis gerai eina, l>et vieną 
turiu parduoti. Kas pirmutinis, ga
lės pasirinkti kuris patiks. Par
duosiu pigiai.

Tel. Pullman 6995
arba Midway *2866

PARDAVIMUI krautuvė, pi
giai, grosernė, saldainių, not
ions. Prieš mokyklą. Gerai ap
simokanti vieta. Taipgi grojik- 
lis pianas, vertas $1(XX), už 
$100. 559 W. 12 Str.

PARDUOSIU arba išrenduo- 
siu labai gerą bizni kuris ran
dasi 1714 Sring St.

1739 S. Halsted St.
Box 595

Chicago, 111.

PARSIDUODA grosernė cigarų, 
kendžių. ir šiaip smulkių daiktų. 
Priežastis pardavimo turiu dvi 
grosernes. Pirkėjas gali pasirink
ti vieną iš dviejų grosernių.

Adresas. 3709 So. Halsted Str. ir 
658 E. 95 Street

PARDAVIMUI pianas — bargen. 
Turi būti parduotas j trumpą lai
ką, nes aš greitai išvažiuoju i 
kitą miestą.

Kreipkitės:
Pirmos lubos

1629 West 46 Str.

PARSIDUODA R ESTĄ l ’R ACIJ A
DIDELIS BIZNIS, gera vieta, 

žema prekė.
Turiu parduoti, nes vykstu Eu

ropon.
Kreipkitės:

2316 \V. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI, cigarų, ice 
cream, kendžių ir visokių smili 
kmenų storas. Randasi 4 kamb. 
pagyven. Parduosiu už labai 
prieinamą kainą.

S<». Union Avė.

PARSIDUODA minkštų gėri
mų įstaiga ir namas.

Atsiliepkite
Tel. Roosevelt 2939

BARGENAS
Parsiduoda 2 didelių kėdžių 

barbemė.
Atsišaukite:

3023 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir smul
kių daiktų sankrova, parsiduoda už 
gana pigią kainą — visą bizni už 
8690.00. Biznis išdirbtas ir yra ne
šantis gerą pelną sulig investuotų 
pinigų. Vieta lietuviais apgyventa

Atsišaukite:
4554 So. Paulina St.

PARSIDUODA minkštų gėrimų, 
cigarų, cigare!ų biznis. Vieta apgy
venta visokių tautų, daugiausiai 
lietuvių. Norinti lokį biznį pirkti, 
parduosiu su namu ar be namo.

Atsišaukite
1337 So. 49 Avė. 

Cicero, III.

PARDUOSIU bučernę ir grosernę 
su namu ar be namo. laibai ge
roj vietoj. Biznis senas, išdirbtas. 
Arba mainysiu ant namo arba 
morgičių. Galiu duoti morgičius. • 
Namas turi visus parankamus ir 
naujoviškus.

Tel. iaifayette 9396

IŠSIMAINO arba parsiduoda gro-i 
sėmė ir kitų daiktų sankrova. Mai
nysiu j nedideli namą, lotą arba ge
rus forničius. Yra ruimas gyveni
mui, galima pirkti ir namas arba 
tik biznis vienas.

Kreipkitės:
Tel. Pullman 7464

$800 GROJIKIL/IS PIANAS
Gražus pianistų grojiklis pia

nas, 137 rolelių ir kabinot, 
$135. Pardavimo priežastis, li
ga. Išmokėjimais.

2332 W. Madison St. 1 fl.

ANT PARDAVIMO lunch- 
ruimis, geroj vietoj. Prie ka
rų linijos.

Atsišaukite:
655 W. 119 Str.

DIDELIS BARGENAS!!!
2 flatų mūrinis namas, 6-6 

kambarių, karštu vandeniu 
> ši Įdomias, moderniškas namas 

Kaina ....................... $14,900
Cash įmokėti .............. $5,000

2 flatų mūrinis namas,6-6 
kambarių, karštu vandeniu šil
domas, moderniškas, kampinis 

‘ namas. Kaina .......... $19,000
Cash įmokėti ............. $6,000

7 kambarių medinis namas, 
cementinė ėlė, geras pirkinys. 
Kaina ......................... $4,500
Canh jmokėti .............. $1,000

6 kambarių medinis namas, 
ant pusės akro žemės. 
Kaina ......................... $5,000
Cash įmokėti ............. $1,500

J. N. ZEWERT and CO. 
4377 Archer Avenue

ČIA GAL .JŪSŲ PROGA!!!

PARSIDUODA 18 akrų geros že
mės; gražus budlnkai ir sodnas; 
arti Chicagos ir pačiame priemies
ti kito gražaus ir didelio miestuko. 
Visas miesto vigadas dasiekiama Vi
sa žemė dirbama. Lygus laukai. Ne
sveikam geriausia vieta pasveikti. 
Iš priežasties savininko mirties kai
na numažinta. Neapsakytai geras 
investavimas. Vieta be skolos. Ir 
$5110 jnešant galima pirkti. Kita 
kaip renda. Arba visą cash. Pilnas 
informacijas suteiksiu. Rašykite:

(' Z. URNICK, Room 10. r
118 N. La Šalie Str. Chicago.

AŠ DABAR TURIU susinešimą su ge
ra real estate firma ir galiu par
duoti aprubežiuota skaitlių lotų gra
žiame Reverly Hills ant kurių jus ga
lite uždirbti pinigų. Jei turite du 
arba tris šimtus dolerių investuoti, 
aš parodysiu, kaip jus galite padvigu
binti savo pinigus greitai. Parodysiu 
jums lotus be jokios atsakomybės 
dėl jūsų.

Naujienos
1739 So. Halsted St., 

Box 596

PARDAVIMUI 5 kambarių rezi
dencija, medinė, cementiniu pamatu, 
50x125 pėdų lotas. Moderniškas na
mas su visais parankamais, karštu 
vandeniu šildoma. Gera transporta- 
cija. 6921 So. Claremont Avė. At- 
sišaukit, savininkas, 6930 So. Clare
mont Avė.. Tel. Prospect 1345.

I PABDAVIM VI •* medi
nė cottage, cemento pamatu, elekt
ra, gasns, filmas šildoma; kieto 
medžio grindys, 1 karo garažas. 
Kainu $4,500. Savininkas greit 
parduos. Kreipkitės.

5730 South Hoyne Avė 
i

i ___ 2“ Z_____
PIGIAI!!!

BIZNIAVAS medinis namas Bcver- 
!y Hills apielinkėje, Storas, 2 fht- 
lai ir garadžius. luotas 180 pėdų 
ilgio, rendos neša $90 j mėnesį 
Kaina $8,000 įnešti reikia tiktai 
$2.000, kitus kaip rendą.

GERA vieta apsukriam biznieriui 
arba darbininkui, norinčiam pa
gerinti savo ateitį.

Kreipkitės:
10194 VVinston Avenue 

kampas Vincennes.
Savininkas ant 2 lubų

PARDAVIMUI mūrinis* na
mas 2-jų pagyvenimų ir Sto
ras. Parduosiu už gana priei
namą kainą.

Kreipkitės pas Savininką
20.33 W. 69 Str.

PARDAVIMUI rezidencija (cotta
ge) 6 didelių kambarių. Karštu 
vandeniu apšildoma, elektra, 2 ka
rų garadžius. Kaina $7,500. .

Kreipkitės;
J. W. Davis, 

3037 South Lowe Avė.

PARDAVIMUI Englewoode, 2 fla
tų, 4-4 kambarių, visi kambariai švie
sus, cementinis skiepas, didelis jar
das, yra elktra Jandrė, fumas, 3 ka
rų garažas, kaina. $6650, cash $2000.

A. L. BURMEISTER 
6114 So. Carpenter St., 
Tel. Wentworth 6181

TURI būti tuojau parduotas 
mūrinis namas, 5—6 kambarių 
ir skiepas, naujame distrikte, 
iš priežasties išvažiavimo į Ka
liforniją dėl sveikatos. 
CarI Skolak, 302(5 W. 53 PI.

BARGENAS 6 kamb. veik 
naujas bungalow karštu vand. 
šildomas, visli patogumai vė
liausios mados. Ats. pas savi
ninką Republic 1109

622.3 So. Francisco Avė.

NAMAI-ŽEME
RUDENS SEZONO 

BARGENAI
2 fl. muro namas 5 ir 6 kam

barių, aržuolo trimingai, karš
tu vandeniu apšildomas, moder
niški įrengimai 1 karo garad- 
džiue, randasi prie 63-rd St., 
Rendos neša $1.36.00 į mėn. 
vertas $14,000, greitam parda
vimui, Kaina tik $12,150, įmo- 
kėt $.3,500.

PRIE VIENUOLYNO
2 fl. naujas muro namas 5 

ir 5 kambarių, karštu vande
niu apšildomas bungalow sto
gas, 2 karų muro garadžius 
prie pat bulvaro ir Marųuette 
Parko, Kaina $14,900, Įmokėt 
$5,000.

BRIGHTON PARKE
2 fl. naujas muro namas 5 

ir 5 kambarių, htode^niškai į- 
rengtas, kaina trumpam lai
kui $11,800, įmokėt $.3,500.

KITAS
Nai/jas muro namas 4 ir 4 

kambarių, su viškoms ir kitais 
patogiais įrengimais netoli 
lietuvių bažnyčios, kaina $10,- 
.300, ęmokėti $2,500

ANT BRIDGEPORTO
5 pagyvenįpių muro namas 

ir užpakaly/ medinis, randasi 
geriausioj vietoj ant Lowe Avė 
ir 32-ros, gerame stovyję, auk
štas beismentas, elektra, ir ki
ti patogumai, kaina tik $11,700 
įmokėti, $5,000.

Taipgi turime LOTŲ prie 
pat vienuolyno, Nebrangiai.

Kreipkitės pas —
K. J. MACHIUKAS

3133 So. Halsted Str., 
...... 2-ros lubos

Tel. Boulevard 1940 
Nedėlioj atdara nuo 9 ryto, iki 

3 po pietų.

EKSTRA, EKSTRA BARGENAS

40 akrų, vidutiniai budinkai, gera 
žemė, sodnas, giria. 8 karves, 2 ark
liai, 10 kiaulių, vištų, padargai, ja
vai, ant ežero kranto, kaina $2700.
— 40 akrų geros žemės, didelis sod
nas, geri budinkai, 2 arkliai, 2 kar
ves, paukščiai, padargai, javai, $3300.
— 80 akrų, gera žemė, budinkai, gi
rios, upė teka, 9 karvės, G kiaules, 
350 vištų, ančių, geri padargai. 2 ar
kliai, javai, viskas, $4800. — 80 akių, 
geri budinkai, vidutinė žeme, sodnas, 
giria, upė, kaina, $250b. — 80 akiu, 
gera žemė, geri budinkai, sodnas, 15 
karvių, 5 arkliai, 5 kiaulės, vištų, 
marinos, 1200 bušelių grudų, 80 tonų 
dobilų, komų, bulbių, visko pilna, 
$9000. — 80 ękrų. geros trobos, sod
nas. sriria. n-era žemė, Uninn. Š1HOO. 
——. 90 akru molis ir juodžemis, tarpe 
dviejų puikių ežeru, geros triobos, 
kaina. $5000. — 101) akru, 21) kamba
rių mivo stuba, dideles barnes, elek
tros šviesa, vanduo stuboje, vana. 1 
mylia i miestą, 30 karvių, 4 arkliai, 
15 kiaulių, 20 avių, paukščių, maši
nos, javai, viskas už $10,000.

240 akru geros žemės, 220 akrų 
(Ulbamos, likusi giria ir ganyklos, bu
dinkai, javai, padargai, gyvuliai, vis
kas, $6500.

40 akrų, visa ant sodnof pusė my- ' 
lios nuo miesto, gera .stuba, kaįna 
$1400. j

Visos parsiduoda ant išmokėiimo 
ir gausi teisinga patarimą jei pirksi 
už $500 arba už $20,000. Čia pirko 
19 lietuvių tik šią vasarą ir visi už
ganėdinti. Aš turiu 1000 ūkių ant 
pardavimo ir mainymo, kas atvažiuo
ja, tas nesigaili savo kelionės.

Klauskite 'v
P. A. ANDREKUS & CO. 

Penttvater, Mich.

TIK $1000.00 “CASH”
2-jų flatų namas-murinis ir 

I mašinų garadžius. Elektra, 
gasas, aukštas įbeismentas ir 
kiti tinkami įtaisai. Randasi 
ant 32-os' ir Lowe Avė.

TIK $500.00 “CASH”
4 pagyvenimų namas — ele

ktra, maudynės, gasas ir visi 
parankumai. Kaina tiktai $6,- 
3OO.(X). Savininkas duos leng- 
viais išmokėjimais taip kaip ir 
renda.

Kreipkitės:
K. VALAITIS, '

3401 So. Morgan Street
k Tel. Yards 1571

UŽ $5,000, pusė pinigais nupirk- 
site 20 akrą fariną, kaimynai lie
tuviai. 3 mylios N. E. nuo Le- 
iront, III. 5 kambarių namas, bar- 
nė, vištininkas, garažas, yra daug 
obeliu, vyšniy grašiu, vynuogių 
žemuogių, aviečių ir daug grybų, 
arklys, karve 1/4 mylios nuo Te- 
dens stoties Smitą Fc gelžkelio. 
Atsišaukite A. VOGEL

120 S. Longcommon Rd. 
Rivertside, III.

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA PIGIAI 

kampinis puikus mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai,* 6-7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas; lotas 60x125, 
arba mainysiu ant bunga- 
low. Savininką galima ma
tyt sekmadieny visą dieną, 
o kitomis dienomis iki 10 
valandai ryto.

A. J. BERŽINSKAS, 
6159 So. Artesian Avė.

1 flatas 
Tel. Prospect 6674

MAN REIKIA LOTŲ, JUMS 
REIKIA NAMO

Kas turit lotus galite mainyti 
ant sekančių praperčių iš pasi
rinkimo:

12129 Emerald Avė. 5 kamba
rių bungalovv, furnace apšildo
ma

23—25 W. 103 Place, 2 pa
gyvenimų namai po 5 kamba
rius ir sleeping porch, steam 
heat.

10538 Perry Avė. 6 kambarių 
Bungalovv, furnace apšildoma.

Pirk nuo savininkų — sutau- 
pisi komišiną.

WILLIAM C. W00D 
Jonas Ruiko 

11055 Michigan Avė.
Pullman 7468

EKSTRA! EKSTRA!
—p-----

Už $2500 cash, o kitus 
taip kaip rendą mėnesiniais 
išmokėjimais, nupirksite 
puikiausį 2 augštų mūrinį 
namą, 4-4 kambarių, yra 
viškai ir skiepas;

Gatvė visa cementinė ir 
jau apmokėta, namas ran
dasi tik x/i bloko nuo karų 
linijos ir 2 Mokai nuo Jietu- 
vių katalikų bažnyčios ir 
publiškos mokyklos.

Nepraleiskit tos progos, 
pamatykit šį namą,tokią že
mą kainą kokios mes reika
laujame, nustebins jumis.

F> M. Sandūra,
savininkas,

2650 W. 51 St.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
namą vertės Maywoode, kur 

gyveninio aplinkybės yra Ideališ
kos. Čia randasi daug darbų, 
gera transportacija, mokyklos, ba
žnyčios ir tt.

2 FLATV MEDINIS NAMAS
2< KARŲ GARAŽAS

2 lotai tiktai, $7500. Tai yra 
gražiausias namas visame mieste, 
6 kambarių, karštu vandeniu šil
domas. Tak namas tinka dėl mili
jonierių. Savininkas nuleido 
$1000 dėl greito pardavimo iš 
priežasties ligos. Tikras bargenas, 
$9,500. ' '

A. SWARTZ 
1104 St. Charles Rd., Maywood, III.

Imkit Madison St. karą iki pat 
du r|).

PA B DAVIMUI naujas 5 kamba
rių bungalovv iš cemento ir akme
nų, 2 lotai. Parduosiu lotus ar 
vieną bungalow ar mainysiu ant 
kito namo, 2 šeimynų ar ant vie
nos arti mokvklos.

3833 W. 66 Str.

• PIGIĄI Parduos arba mainys 
bizniavą namą. Storas ir 3 pagyve
nimai, \tik reikia įmokėti $1,500. 
Mainys ant saliuno, grosernčs, bu- 
čcrnės. arba lotu.

FRANK DOBROWOLSKI 
1143 So/ 49-th Avė.

CICERO

ANT PARDAVIMO farma 150 
akrų. 18 galivijų, 3 geri arkliai, 
visokios mašinos, daugumas javų, 
budlnkai iv žemė pirmos klesos. 
30 akrų .girios, drūtmedžiai, arti, 
miestelio, daili vieta. Parduosiu už 
$5,500.

P. SLAUZlS
1841 N. Lawndale Avė.

PAIIDAVIMUI NAMAS it- dabar turiu parduoti grosernCs ir bučcr- 
nOs fikčcrius už gerą pasiūlymą. 
Visi dhiktai gerame stovyje.

Atsišaukite
10455 So. Michigan Avenue 

Pullman 0739

NAMAI-ŽEMĖ
VEIKITE GREIT

Jei norite su mažais pini
gais įsigyti puikų dviejų flatų 
namą, tai čia yra proga. Na
mas randasi puokioj apielinkėj, 
prie Kimbark ir 69-tos gatvių. 
2 apšildomi flatai po 6 kamba
rius ir garadžius. įnešti reikia 
tik $1,900.00. Kreipkitės pas 

Advokatą K. Jurgelionį,
190 N. State St.,

Telephone State 3225, 
Vakarais 3335 S. Halsted St., 

Telephone Yards 0141.

Naujas 10 flatų mūrinis
Sun pnrlorai, ugnavietės, didelis 

kampinis lotas, Marųuette Road 
ir Campbeir Avė., salininkas turi 
parduoti tuojau arba, paimti 2 fia
lų namą. Veikite greit.

Naujas 2 flatų mūrinis
6-6 kambarių, sun parlorai, ar

žuolo trimingai ir grindys, stikli
niai porčiai, karštu vandeniu šil
doma, 30 pėdų lotas prie Maple- 
wood Avė., netoli Mar<|uettc kelio, 
kaina, $15,000, cash, $5.(100.

Western Avė. lotai
50x125 |>ėdų, netoli 55 St., visi 

asesmentai apmokėti, savininkas 
Floridoj,' parduos už $3750, pusė 
pinigais.

Atdara nedaliomis ir vakarais
A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

FARMA Už PUSĘ 
KAINOS

Parsiduoda a^*ba išsimaino 
ant namo, lotų, ar biznio, 
perkant reikia įmokėt $500, 
80 akrų žemės, 20 akrų di
delio miško, 7 karves, 4 ark
liai, taipgi ir kitokių paukš
čių, visi geri bildingai, 75 
mylios nuo Chicagos, ant ge
ro kelio. Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

TIKRAS BARGENAS

Naujas 6 didelių kambarių bun- 
gaiow, karštu vandeniu šildomas 
ir kiti visi įrengimai. Parduosiu 
už liek, kiek jnąn Jęainavo pasta
tymas, nes išvažiuoju į Lietuvą. 
Bungalow randasi 6747 S. Maplc- 
vMood Avė. Savininkas 6223 So. 
Francisco avė.

Tel. Republic 1109

KIEKVIENAS pasiukvatis šitą 
gražų namą,'dvi krautuves, du ofisai, 
2 po 7 kambarius pagyvenimai, tiktai 
metai statytas. Noriu mainyti ant 2 
pn/jyvonimd ritimo Kncadžiaus,
oetįęi turi būt geras.

1723 W. 47th St.
Tel. Yards 4389

PARDAVIMUI medinis namas 7 
kambarių ir 4 lotai, elektra, guzas, 
garadžius dėl vieno karo, gražioj vie
toj . Parduosiu arba mainysiu. Ran
dasi St. Charles, III.

4436 So. Washtenaw Avė.
Phone Lafayette 9410

PARDAVIMUI 125 pėdų bažny
čios namas, nebrangiai. Galima var
toti dėl bažnyčios arba dėl draugijų. 
Netoli dviejų karų linijos, 51 St., ne
toli Ashland,

5129 So. Ashland Avė.,
Tel. Boulevard 8420 '

ANT PARDAVIMO arba mainy
mo 2 flatų mūrinis namas po 5 
ir 6 kambarius, elektra ir vanos, 
namas randasi South side ir 6 
flatų mūrinis namas po 4 kamba
rius randasi ant Bridgeporto; par-. 
duosiu arba mainysiu ant faunos, 
loto, automobilio, bučernčs arba 
kitokio biznio. Kreipkitės.:

J.i LEPA.
722 West 35 Str.

Phone Boulevard 3249 arba 
Republic 10362

DEL APLEIDIMO miesto turiu 
parduodi |(XaŽlią.* modernišką W 
kambarių murinę bungalow. Visur 
aržuolo trimingai, gera transpor
tacija, netoli mokyklų ir bažny
čių.

6346 So. Rockvvcll Str.

KAMPINIS, moderniškas 8 npt. 
namas. Plieno konstrukcijos, 2-5 
ir 6-4 kambarių, indorė lovos, 
furnas ir pečium šildomas, gasq 
pečiai, ledaunės, geras pirkinys.

1635 W. 57 Str.
1 apt. Prospect 3922

PARDUOSIU ar mainysiu naują 
5 kambarių bungalovv. Randasi 
ant 2 flatų ir lotų, Marąuelte Pk. 
apiclinkčj 6918 S. Campbell Avė. 
Apžiūrėkite ir atsišaukite prie sa
vininko. CHAS ŠAUKUS 

1712 South Union Avė.
2 lubos prieky

NAMAS MANUI
4-rių GYVENIMŲ mūrinis namas 

po 4 kambarius — gana gražioj 
apielinkėje. Mainysiu į lotą, auto
mobilį, bučernę, restaurantą arba 
i kitų koki bizni. Namas turi būt 
skubiai Išmainytas. pasiskubinkit 
dėl maino. ,

F. G. LIJCAS
4108 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

NAMAI-ŽEME
BRIGHTON PARKO BARGE

NAI
Naujas muro namas, 2 pa

gyvenimų7 po 6 kambarius, su 
cimentiniu augštu beismentu, 
pečiais apšildomas, su visais 
patogumais, pusė bloko nuo 
lietuvių bažnyčios. Iš svarbios 
priežasties savininkas parduo
da tiktai už $10,500. cash rei
kia $4,000.00. Atsišaukite pas;

M. J. TANANEVICZE 
736 W. 18 Štr.

Tel. Canal 4847

UŽ GERIAUSI pasiūlymą nu
pirksite biznio lotą prie 3310 S. 
Ashland Avi*.

W. .L McGah,
111 W. Monroe St.

Tel. Randolph 1322

Pardavimui lotas
Savininkas pankuos lotą prie 

33 PI., netoli Paulina St., su vi
sais įrengimais, yra šalytakiai ir 
apmokėti, kaina $750, įmokėti $200, 
kitus mažais mėnesiniais išmokė
jimais

W. .1. McGah,
111 VV. Monroe St.

Tel. Randolph 1322

PARDAVIMUI mtiro 2 flatų, na
mas — bizniavus tik vienų metų se
numo. Randasi 4611 Archer Avė. 
Taipgi ir grosernė, kuri randasi 505 
W. 32 St. Malonėkite kreiptis šiuo 
antrašu:

A. TAMOŠIŪNAS, 
505 W. 32 St.

$1000.00 CASH
Tamstos nupirksite 8 gyvenimus ir 

Storą su bizniu ar be biznio, rendos j 
metus $2,648. Aš turiu parduoti ar 
išmainyti j 6 dienas. Savininkas ant 
2 fl. front,

1957 Canalport Axe.

2 Flatai ant Halsted gatvės, 
geroje lietuvių apielinkėje, par 
duosiu pigiai už cash arba mai
nysiu į cottage arba lotą. A- 
gentų nereikia.

Tel. Prospect 8787

Pardavimui namas prie 6641 
S. Washtenaw Avė., 3 flatų, 5-5 
kambarių, beržo ir aržuolo tri
mingai, miegojimo porčiai, grei
tai augančioj lietuvių kolonijoj. 
1 fl. savin. Tel. Stewart 3622

PARDAVIMUI namas Ir lotas, 4 
flatai po 4 kambarius, yra viškai, 
namas 2 augštų, didelis skiepas, ge
ras biznis, vana ir karštas vanduo, 
elektra, gasas, garadžius.

2027 Canalport Avė.
2 augštas, iš užpakalio

PARSIDUODA
Turi parsiduoti greitai puiki far- 

ma, 80 akerių geros žemės, daug gy
vulių, nauji triobesiai ir visos maši
nos. Randasi prie pat miestelio 
Scottvillo, Mich. Del platesnių žinių 
kreipkitės prie S. Mankus, 1924 
48th Court, Cicero, III., ar tiesiai į 
savininką.

A. MANKUS
R. 3, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI farma 120 akerių 
arba 80 ak. Geri nauji namai, 70 
akerių dirbamo^ žemės, arti ežero, 
gali padaryti summer resortą. Del 
platesnių informacijų kreipkitės- 

3504 So. Union Avė.

BRIGHTON PARKE
Pardavimui mūrinis namas, 2 au

gštų, 2 flatai po 5 kambarius. Yra 
skiepas, elektra, vanos. Porčiai su 
stiklais. Kaina $10,400, morgiČių 
$6,000.. Savininkes ant pirmų lubų 

4347 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
5x5 ruimų su gana mažu įneši
mu ir pigia kaina. Gyvenimo sąly
gos verčia parduoti. Parduosiu už 
$6,300 ir įnešti tiktai $1,800. Kreip
kitės pas savininką.

S. Bružinskas 
3729 S. Morgan St.

PARSIDUODA muro 2 flatų po 
6 kambarius namas, karštu vandeniu 
šildomas. Taipgi antras 2 flatų po G 
kambarius muro, taipgi karštu van
deniu šildomas. Parduoda savininkas, 
nes apleidžia miestą.

6843 So. Washtenaw Avė.
" 1-mos lubos

TIKRAS BARGENAS

Parduodu arba mainysiu ant gro- 
serio, 2 augštų niuro namas po 4 
kambarius, nupirksite su mažu jrno- 
kėjimu.

A. J. LAZAUSKAS
549 W. 37th ir Wallace St.

PARSIDUODA puikus mūrinis 
2 aukštų namas, šiltu vandeniu Šil
domas, po 5 kambarius. Gera apie- 
linkė. Parduosiu pigiai.

MIKE JANUSHAITIS 
7027 So. Maplewood Avė.

Phone Republic 9275

PARDA VIMilH (> kambarių 
cottage, 550 W. 32 St., $1000 
įmokėti, kitus kaip rendą.

Kaina, $2800. Atsišaukite 
3606 Lowe Avė. 2 flat

NAMAI-ĮEME
AR’JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

U A I š A I L

Aukščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą slidėj imą gaus puikų ‘lotą, 
inieros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo< visokių krumų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin vailstijoj.

Standard lutnd Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI prie 7140— 
7148 S. Maplewood Avė, nau
ji moderniški namai, 4—5 
kambarių, mūriniai bungalovv 
dabar yra baigiami. Kaip tik 
tokie, kokių jus reikalaujate. 
Pamatykite juos, kaina $6750 
ir $7750, išmokėjimais. Atda
ri dėl apžiūrėjimo nedėlioj ir 
paprastomis dienomis. Savi
ninkas ant pareikalavimo.

7140 S. Maplewood Avė.

7 FLATAI po 6 ruimus ir 1-4 rui
mai beismantą, garu šildomas, ar
žuolo medžio trimingai “Tile bath”, 
modemiškas namas, “up to date”, 
randasi ant Garfield Boulevard. Kai
na $35,000; morgičius $24,000; taxai 
i metus $302.50; remia su viršum 
$400; cash reikia įnešti $5,000; arba 
mainysiu j mažesnj namą, biznio lo- 
tu.«, automobiliaus, ar j morgičius. 
Rendų j mėnesį $400. Priežastis pa- 
tirsit ant vietos. Pašaukit iš ryto ar 
vakare.

Prospect 5173

2 FLATAI

Mūrinis Namas 6 ir 6 kam
bariai elektra, vanios, 2 ka
rams mūrinis garadžius. Prekė 
$5900. įmokėt $1,000. likusius 
renda išmokės.

Bizniavfts namas, štoras ir 3 
fletai visi po 4 kambarius, 2 
karams garadžius. Prekė $5500 
įmokėt $1500. arba mainys 
ant groserio.

CHAS ZEKAS 
4454 So. Western Avė.

Brighton Park turi būti par
duotas greitu laiku 5 ir 5 kam
barių medinis namas ir yra tuš
čias lotas šalę. Elektra, maudy
nės. Parduosiu pigiai.

4424 So. Talman Avė.

MORTGEGIAI-PASKOLOS
■ 1 .................. 1 —

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami a t 6% palūkanų. 
Taipgi perkam? Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
> 11.... 11 11

MOKYKLOS ~
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie muitų ar
ba rašykite" dėl tolimesnių infor

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGlNEERING 

1507 W. Madison St.

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis mėnesius; augštesn; į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! Čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sijlyKas, tas jums nieko nekai- 
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 S'o. Halsted St., Chicago, III.


