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somybės klausimu
Lietuvos Seimas priėmė 

amnestijos įstatymą
Vakar pasiekęs Chicagą Lie

tuvos valdžios laikraštis “Lietu
va” liepos 7 dienos leidiny pra
neša :

“Opozicijos spaudoje pasirodė 
žinių, buk vyriausybės įneštas 
Seiman liepos 6 dieną amnesti
jos įstatymo projektas Seimo 
buvęs atmestas. Tos žinios ne
atitinka tikrenybei, kadangi 
kalbamas projektas tą pačią die 
ną Seimo buvo priimtas visąja 
trimis skaitymais 41 balso dau
guma prieš 21.” ,
SPAUDA NEBUS VARŽOMA

Tasai pats Kauno “Lietuvos" 
leidinys paskelbia šitokį piane- 
šimą :

“Kai kuriuose opozicijos laik
raščiuose skelbiama, buk Minis
teris Pirmininkas p. M. Sleževi
čius Seimo plenume šių metų 
liepos 6 dieną esąs pareiškęs, 
kad spauda buvo ir bus varžo
ma.

“Tuo tarpu savo kalboj Sei
me liepos 6 dieną dėl spaudos 
Įstatymo p. Ministeris Pirminin
kas kaip tik yra griežtai pasi
sukęs prieš bet kurį spaudos 
varžymą A DM INISTKATY VIU, 
budu, kaip tai buvo veikiant 
II-jo Seimo priitam spaudos įs
tatymui.

“Valstybiniais sumetimais 
pripažinti būtinais spaudos lai 
avės suvaržymai gali būti vyk
domi tiktai teismo keliu."

PARYŽIŲ^, liepos 20. 
šiandie j Paiyžių atvyko Buma- 
nijos karalius Ferdinandas, va
žiuojąs j Bagnoles de l’Orne gy
dytis.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
j dieną.

Parduokit kas juras nereiks 
liūgas per paskelbimus Naujie
nose.

i Dzeržinskis, sovietu “če
kos” galva, mirė

MASKVA, liepos 21. — Fe
liksas Dzeržinskis, paskilbęs so
vietų “čekos” galva, nebegyvas. 
Jis mirė vakar širdies liga, su
laukęs 49 metų anyžiaus.

Leninui mirus, Dzeržinskis 
buvo bene galingiausia figūra 
bolševikų valdžioj. Del savo be
širdiškumo ir žiaurumo kaipo 
bolševikinės žvalgybos — politi
nės policijos — viršininkas, jis 
paskilbo kaip “raudonasis in
kvizitorius”, prieš kuri visi die- 

j bėjo. Kruvinamu ir žiaurumu 
persekiojant bolševikų valdžios 
priešus arba tik priešais įtar
tus, Dzeržinski. gal būt, prašo
ko tik kitas sovietijos budelis, 
Petras “Tapytojas”.

Jugoslavija nepriima Vo
kiečiu atsiprašymo

BELGRADAS. Jugoslavija, 
liepos 21. — Laikraštis' Politika 
praneša, kad užsienio reikalų 
ministeris Ninėič atsisakęs pri
imti Vokietijos ministerio pada
ryti} savo valdžios vardu atsi
prašymą dėl pasirodžiusio vo 
kiečių spaudoj pareiškimo, kad 
Jugoslavijos karalius Aleksand
ras, kurs tuomet buvo regentas, 
žinojęs "apie sąmokslą nužudyti 
1911 metais Austrijos erc-her- 
cogą Ferdinandą ir turėjęs pa
žinties su sąmokslininkais. Kaip 
žinia, dėl erc-hercogo Ferdinan
do užmušimo Sarajeve kilo di
dysis karas.

Du bombų atentatai 
Silezijoje 

——___  *
VARŠUVA, Lenkija, liepos 

21. Vakar Silezijoje buvo pa
daryti du pasikėsinimai bom
bomis. Viena bomba sprogo vie
no vokiečiams simpatizuojančio 
kunigo namuose, antroji .buvo 
rasta lenkų nacionalistų laik
raščio Polonia redakcijoje. Tą 
laikraštį leidžia Adalbertas Kor- 
fanty, buvęs lenkų sukilimo 
Aukštutinėj Silezijoj vadas.

Visa menesi čiaudi 
be naliovos

BBISTOL, Va., liepos 21. — 
Viena penkiolikos metų mergai
tė, Dorothy Baker, jau visas 
mėnuo be paliovos čiaudi. Devy
ni daktarai žiurėjo ją, konsul
tacijas darė, bet čiaudulio prie
žasties negal susekti. Užmigus
mergaitė paliauja čiaudėjus.

Europa vėl girta slaptu 
ginklavimos

Buvęs Anglijos prejeras sako, 
kad Europa ginkluojantis dar
baisesniam karui

• LONDONAS, liepos 21. — 
Kalbėdamas vakar “(’hristian 
Endeavor” draugijos kongrese, 
kuriame dalyvauja delegatai iš 
trijų dešimčių valstybių, David 
Lloyd George, karo metų Ang
lijos ministeris pirmininkas, be 
kita pasakė:

“Pirrriiau Europa stipriai gė
rė ginklavimąsi, kol 1914 me- 
ais gavo delirium tremens — 

pamišimą. Dabar ji vėl geria 
slaptai.

“Keikia pagaliau atsikratyti 
įsivaizdavimų, kad ginčus gali
ma tik ginklo jėga išspręsti. 
Mes gyvenome pasauly, kur 
žmonių skerdynes ir karus lai
kė nors baisia, bet būtina žmo
nijos civilizacijos dalini. Jau
nuomenė turi atsikratyti šito
kio supratimo. Jei ji to nepa
darys, tai pastarasis karas dar 
nebus didžiausias, Iftiks kada 
yra buvęs, karas: baisiausias ir 
pragaištingiausias karas dar 
bus.

“Nežiūrint didžiojo karo, 
r die Europoj yra didesnės 

armijos, ne kad kada nors bu-» 
vo pirmiau, o kol jos bus, bus 
ir piovynių.

“Ginklavimos provokuoja ka
rą. Francuzų-Prusų 1870 metų 
karas kilo daugiausiai dėl to, 
kad Francija įsitaisė naujų 
šautuvų ir norėjo juoy.šbandy- 
ti. Kai žmogus \ įsigjla naują 
mašiną ar motorciklĄ, jis būti
nai nori jį išbandyti, ypač iš
bandyti ant ko kito. Dabar 
franeuzus ima vėl tokia pat 
pagunda, o paskui juos gundo- 
si ir kiti kraštai.”

Siųs pagalbą badaujan
tiems sibiriečiams

NOME, Alaska, liepos 21. — 
Gavus žinių, kad Beringo pajū
rio srity, Sibire, gyventojai ba
du miršta, Nome prekybos bu
tas ruošias pasiųsti nelaimin
giems maisto.

Pranešimai sako, kad šimtai 
tų Sibiro gyventojų mirę badu, 
ir kad dėl bado pasireiškiąs 
tarp jų kanibalizmas — valgy
mas žmogienos.

Neramumai Negaus, Ja
ponijoj, nesiliauja '

---------- —- I

TOKIO, Japoniją,Jiepos 21.— 
Nogano mieste žmonių nera
mumai prieš vyriausybę nesi
liauja. Valdžia ruošias paskel
bti karo padėtį. Įvesta aštri 
cenzūra žinioms apie tuos nera
mumus, kas rodo, jogei situa
cija yra rimta.

i x k

9 darbininkai užmušti ka- 
sykly ekspliozijoj

BLOCTON, Ala., liepos 21.— 
Moffate, netoli nuo čia, Moffat 
Coal kompanijos Dixie anglies 
kasyklose šiandie įvyko dujų 
ekspliozija, kurios devyni ang
liakasiai buvo užmušti. Septypi 
kūnai buvo netrukus po eksplio- 
zijos surasti ir išgabenti į vir-
šų. Dviejų dar ieškoma.

* Pacific an<l Atlante Photn]

Pabėgėliai nuo amunicijos eksprozijos mieste Morriston, N. J.

Filipinai nutarė nepriklau
somybės referendumą

Filipinų senatas iš naujo priė
mė referendumo bilių, kuri 
gub. VVood buvo vetavęs

MANILA, Filipinai, liepos 21. 
— Filipinų senatas vakar priė
mė bilių suruošti visuotiną bal
savimą (referendumą)) Filipi
nų nepriklausomybės* klausimu.

Panašus bilius buvo priimtas 
praeitais metais, bet Jungtinių
Valstijų paskirtas salų guberna
torium generolas Wood tą bilių 
buvo vetavęs, motyvuodamas 
tuo, kad Filipinų leg^slatura 
neturinti teisės tokį įstatymą 
priimti.

Senato pirmininkas, Manuel 
Quezon, kalbėdamas senate pa
sakė, kad priimtas bilius esąs 
teisėtas, kadangi taip vadina
mas Jonės įstatymas, organinis 
salų aktas, tokį įstatymą kra
što legislaturai priimti neginąs.

Senato priimtas referendu
mo bilius pasiųstas atstovų bu
tui, kurs, be abejo, jį irgi pri
ims. Einant tuo bilium, nepri
klausomybes klausimu galės 
balsuoti kaip vyrai taip ir mo
terys, turį daugiau kaip 21 me
tus amžiaus. x

Hughes Venecijpj
VENECIJA, Italija, liepos 21. 

— Vakar į Veneciją atvyko 
Charles Evans Hughes, buvusia 
Amerikos valstybės sekretorius.

Chicagai ir apieliųkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Daug vėsiau; galima tikėtis 
perkūnijų audros; stiprus žie
mių vakarų vėliau žiemių rytų 
vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum 73°, maksimum 96° ’F.

šiandie saulė teka 5:32, lei
džiasi 8:20 valandą.

3uvęs Persijos ministeris 
pirmininkas nusižudė

Padaręs sau galą Persų revoliu
cijos vadas kaltina amerikie
tį finansų administratorių

TEHERANAS, Persija, liepos 
21. — Savo vasalinėj reziden
cijoj vakar nusižudė Sepah Sa- 
lar, kelis kartus buvęs Persų 
ministeris pirmininkas ir vadas 
1910 metų revoliucijos jėgų, 
kurios paėmusius Teheraną, mi
vertė nuo sosto šachą Mahome- > 
tą Ali. Į

Paliktame rašte Salai* paduo
da ir savo nusižudymo priežas
tį. Jis sako, kad esąs privers
tas nusižudyti dėl to, į$ad finan
sų administratorius, amerikie
tis Dr. Arthur Millspaugh; 
atsisakęs svarstyti jo reikala
vimus, Rad valdžia grąžintų jam 
dideles pinigų sumas, kurias jis 
iš savo kešenės išleidęs Persų 
revoliucijai, ir jo žemės nuosa
vybes, kurias valdžia konfiska
vus už mokesnius. Jis plana
vęs pirma užmušti D-rą Mills- 
baughą, bet paskui atsiniekinęs.

Indusy su musulmonais
■ piovynės nesiliauja

4------------------
KALKUTA, Britų Indija, lie

pos 21. — Tikybinės riaušės, ki
lusios musulmonams pradėjus 
švęsti savo naujuosius metus, 
tebesitęsia ir šiandie. Kalkutos 
gatvėse tarp musulmonų ir in- 
dusų fanatikų eina tiesiai parti
zanų karas.

1 < j 'i Iš įvairių miesto dalių prane
ša apie užpuolimus ir piovynės. 
Trijose vietose indusų govėdes 
puolė musulmonų procesijas, ir 
riaušininkams išvaikyti policija 
šovė į minias. Trys asmens bu- I
vo užmušti, keturiolika pavo
jingai sužeistų nugabenta į <11- 

I gonines.
\

Neramumų kvartaluose krau
tuvės ir kitokios įstaigos užda

ryta.

Meksikos geležinkeliečiai 
pasiruošę streikuoti *

Raudonųjų streikininkų vietas 
stengsis pakeistu Meksikos 
Darbo Federacijos nariai

MEKSIKOS MIESTAS, liepos. 
21. — Pasak geležinkelių valdi
ninkų ir raudonosios unijos 
streiko vadų, išvengti Meksikos 
geležinkeliečių streiko, gresian
čio kilti ateinantį šeštadienį, 
nebesą jokios vilties. Raudonų
jų unijos vadai sako, kad dar- 

|bą mesią apie 20,(KM) geležin
kelių darbininku.

Meksikos Darbo Federacija 
daro didžiausių pastangų strei
kininkus pakeisti savo nariais, 
tuo tarpu Meksikos vyriausybė 
išleido įsakymus kariuomenės 
zonų komendantams ginti ge- 
želinkelius ir geležinkelių darbi
ninkus, užėmusius streikuojan
čiųjų vietas.

Naujasis Frančijos kabi
netas sumuštas

PARYŽIUS, liepos 21. — 
Premjero Herrioto ką tik suda
rytas naujasis kabinetas šian- 

’die buvo atstovų bute sumuš
tas.

Premjerui perskaičius val
džios deklaraciją, pašvęstą be
veik išimtinai Frančijos finan
sinei situacijai ir franko gelbė
jimui, ir pastačus klausimą dėl 
pasitikėjimo valdžia, atstovų 
butas pareiškė nepritarimo val
džiai 287 balsais prieš 234.

Po balsavimo premjeras Her- 
riot tuojau nuėjo į Elysee rū
mus įteikti prezidentui Dou- 
mergue kabineto rezignaciją.

Aliejaus tankų gaisras;
$1,000,000 nuostolių

- ---------  i WASIIINGTONAS,diepos 21.
WARBEN, Pa., liepos 21. —'— Grand Canyono uolos sluok- 

Trečia diena dega Warren Refi- sny Smithsonian Instituto pro- 
ning kompanijos naftos, gazoli- fesorius Charles Gilmore rado 
no ir benzino tankai, viso dau-- keturių colių didumo vabalo 
giau kaip dvidešimt. Gaisras sparno .įspaudą. ■ Prof. Gilmore 
kilo siurblinėj, ir tuojau persi- apskaičiuoja, kad įspaudą turė- 
metė į kitus triobesius ir tan- jus pasidaryti prieš 25 milio- 
kus. Apskaičiuoja, kad nuosto- nūs metų, tečiau kiti mokslinin
kai sieks apie milioną ar' dau- kai mano, kad ji pasidarius 
giau dolerių. prieš 300 milionų metų.

36 kataliky kunigai Mek
sikoj imami nagan

Kaltinami dėl neklausymo įsta
tymų ir atsisakymo regis
truotis

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 21. — Meksikos Mieste ir 
federaliniame apskrity šaukia
mi tieson trisdešimt šeši katali
kų kunigai. Jie kaltinami dėl 
neklausymo krašto įstatymų ir 
atsisakymo registruotis.

Kadangi katalikų kunigai pa
starajame savo suvažiavime nu
tarė nesiregistruoti, apsilen
kiant su naujai išleistu įstaty
mu, reikalaujančiu, kad -kiek
vienas dvasiškis įsiregistruotų, 
tai tuo pačiu jie paskelbė val
džiai kovą. O kad valdžia yra 
nusistačius žiūrėt, kad įstaty
mai butų pildomi, parodo Pre
zidento Calleso laikyta andai 
kalba Monterey, kur jis pasa
kė, kad “vyriausybė griežtai 
vykdys tikybų įstatymus, dagi 
jei ji butų priversta pavartoti 
tam kraštutinių priemonių.”

Nužudė pačią, dvejetą 
vaikų ir nata galu 

pasidarė
VVARREN. Ohio, liepos 21.—

Ne\vton Falls miestely, netoli 
nuo Warren, rado imie negy- 

jvus, su kulipkų ža jomis, Ro
bertą Preto, 26 metų, jo žmoną 
ir jų dvejetą vaikų, 6 ir 2 metų. 
Policija mano, kad Preto nužu
dęs savo žmoną ir vaikus ir po 

i to pats sau galą pasidaręs.
Preto buvo vietos plieno fab- 

‘ riko darbininkaas. Tragedijos 
I priežastis nežinoma.

Rado pėdsakus vabalo 
gyvenusio prieš 300 

milionu metu

IMPERFECT IN ORIGINAL
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L1ETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Bultimore, Md

ĮPacific and Atlantic Photo]

John W. Weeks, buvusia karo 
sekretorius, šiomis dienomis pa
simirė Lancastery, N. 11.

Kova Del Socializmo Kapitalistinė tvarka 
lauja laisvų darbininkų, 
noriai parduoda rinkoje

Liūdna, skaudu ir graudu yra 
pažiurėjus į milijonus darbo 
žmonių, kurie veda sunkią ko
va dėl būvio. .Mažas atligini
mas už jų darbo jėgą priverčia

gyti ir pigiausiuose kambariuo
se gyventi.

niai yra apgyvenę nešvariausias 
miesto dalis. Jų butai randasi 
arti dirbtuvių, kuriu durnai ir 
smarvė užteršia t\ ra orą. (lat
ves netik nėra valytos, bet ii 
miesto valytojų yra visai už
mirštos. Purvas dengia gatves 
ir vėjas neša ji i vargdienių 
namus.

Darbo žmogaus šeimyna yra 
ekonominių sąlygų auka. Alka
ni ir nudriskę vaikučiai po pur
vinas gatves laksto ir jų tėvai 
nekantriai laukia, kada jie už-

senovės vergą nauju
‘proletariatas”. Bau-

na.
Už mažiausią

kiami bjauriais 
džiai mušami.

žodžiais
.Mažai

tėvų gražių ir prakilniu 
Jie gimė ir augo, skurdi 
mo, girtuokh 
mo nasruose.

žiaurių ekonominių

jie turi 
mylimų 
minčių.

ir nesvaru-

rai negali savo sūnų į universi
tetus leisti ir mokslą ir apš vietą 
jiems suteikti. Neapšviesti jų 
sunai savo -linkiu prakaitu už-

maitina

geidaujama tamsi ir neprotau 
jauti liaudis. Ji labai mažo at
lyginimo už savo dalbą reika
lauja, kadangi jos pragyvenimo 
reikalavimai yra daug mažesni, 
negu apšviestų darbininkų. Tik

čia tamsią minią sukilti prieš 
savo išnaudotojus.

Atlyginimas už darbo jė^ą 
jau nebegali būti mažesnis, nes 
darbininkai ir jų šeimynos ba
du išmirtų. Ne iš gailesčio ka
pitalistai nebemažina jų algų, 
bet jie nenori sumažinti bedar
bių minią, kuri rinkoje siūlo 
jiems savo patarnavimą už la
bai pigią kainą. Prašalinkime 
bedarbių armija, o užmokestis 
už darbą staiga padidės.

Prostitucija, girtuoklybė ir 
demoralizacija gimsta iš darbo 
žmonių skurdo. Aprupipkime 
žmoniškomis sąlygomis kiekvie
ną draugijos narį, prostitucija 
tuojaus išnyks. Suteikime gra
žų išauklėjimą beturčių vaiku
čiams jų jaunystes dienose ir 
apšvieskime juos kolegijos mok
slo, tada dora juose aukštai pa
kils. Prašalinkime darbininkų 
rūpesčius ir duokime jiems link
smybę, o girtuoklybčs jie išsi
žadės.

Ekonominės sąlygos yra pa- 
gimdžiusios visus praeities ir 
dabarties karus ir revoliucijas. 
Ekonominiu atžvilgiu Graikijai 
ir Rymui buvo reikalinga vergi
ja. Franci  j a po vieno šimto 
metų kariavimo su Anglija bu
vo įvedus priverstiną (? Red.) 
daugpatybę. .Bet atėjo tokia 
ekonominė grdynė- kuriojė iš
nyko vergija ir dangpatybė.

išsilavinusių darbininkų, o ne 
tamsių darbo vergų. Be to, 
didėjantis technikos dėka darbo 
produktingumas (našumas) lei
džia, viena, trumpinti darbo va
landas, antra, nežiūrint darbo 
laiko trumpėjimo, piginti masi
nio vartojimo daiktų kainas. To 
rezultate darbininkams atlieka 
vis daugiaus laiko pasilsiu! ir 
švietimo reikalams, ir 
darosi vis prieinamesnį 
ros gyvenimo patogumai, 
žinome, kad daugelis 
kų šiandie gyvena 
kultūringiau, negu
gyvendavo pasiturintys žmonės.

Tie darbininkų gyvenimo pa
gerinimai tapo įgyti, žinoma, 
tik per kovą, ir ši kova niekuo
met negalės pasiliauti, kol gy
vuos kapitalizmo sistema, 
joje, kaip jau minėjome,
tendencija spausti darbininkus 
žemyn. Tečyius kovoje prieš 
šitą tendenciją darbininkai, 
bendrai imant, laimi. Kodėl 
laimi? Kodėl• kapitalistinis iš
naudojimas neįstengia juos vi-

jiems 
kultu- 

Visi 
darbiniu-
variau ii 
pirniiaus

kilnojamas, 
neišpasakytai

nes 
y ra

kurie 
savo 

darbą jėgas. Alginis darbinin
kas be jokio akstinimo ir prie
vartos greitai ir gerai dirba. 
Jis iš mažens žino, kad pasiprie
šinimas prieš savo darbdavį 
reiškia darbo netekimą.

Dvidešimtojo šimtmečio civi
lizacija pagamino naują gadynę, 
kuri yra turtingesne ir apšvie- 
stesnė už pirmiaus buvusias ga
dynes. Gamybos, prekybos ir 
mašinerijos išsivystymas pa
krikštijo viduramžių baudžiau
ninką ii 
vardu,
džiauninką ir vergą nauja eko
nominė gadynė padarė laisvais 
alginiais darbininkais.

Mašinerijos vystymasis isto
rijos eigoje pavogė darbininkų 
darbo įrankius: 1 
į milžinišką kūjį 
dvidešimt penkis 
garinės mašinos 
pinklus išaugo į 
greitai plaunančią
na. Išsivysčiusias iš paprastų 
darbo įrankių mašinas turtingi 
žmonės, kapitalistai, nupirko. 
Darbininkas gi, netekęs savo 
Įrankių, nebegali suvartoti pats 
savo darbo jėgos ir yra i>rivers
tas nešti ją į rinką ir parduoti 
mašinų savininkui.

Darbininkai ir darbininkės! 
Mes gyvename tokioje gadynė
je, kurioje visi gamtos turtai 
priklauso kapitalistams. Drau
gijos turtai iš smulkesnių kapi
talistų rankų pereina į stambes
nių kapitalistų rankas.

Kapitalistai, pasisavinę visuo
menės turtus viešnamiuose puo
tauja, o darbo žmonės dideliams- 
skurde gema, gyvena ir miršta. 
Pasaulio proletarai privalo švie
stis ir organizuotis politiškai 
bei ekonominiai, kad bendromis 
pajėgomis iškovojus geresnį 
būvį ir galutinį pasiliuosavimą

Visų susipratusių pasaulio 
darbininkų obalsis yra pakeisti

ka Socializmu.
Socializmui įvykus, išnyks

ta skurdas, prostitucija ir gir- 
tuoklybė. Socializmo gadynėje 
kiekvienas draugas narys turės 
progą apsišviesti, ir jo rytojus 
ir senatvė bus užtikrinta. ,

— Fclix MisseM.

buvo prislėgti. Vergai ir bau
džiauninkai? Todėl, kad savo 
kovoje prieš degraduojančias 
(spaudžiančias žemyn) kapita
lizmo tendencijas darbinikai re
miasi kitomis to paties kapita
lizmo tendencijomis — būtent, 
teigiamomis, keliančiomis jo 
tendencijomis. Jei ne jos, tai 
darbininkų kova butų be vilties: 
jįe smuktų vis žemyn ir žemyn, 
kol pasiektų “dugno” — kol 
atsidurtų barbaro arba laukinio 
žmogaus padėtyje. Bet kadan
gi darbininkai šioje gadynėje 
sudaro skaitlingiausią ir ekono
miniu „atžvilgių svarbiausią vi
suomenes klasę, tai jų išsigimi
mas reikštų pražūtį visai visuo
menei ir kartu pačiai kapitaliz
mo tvarkai.

Šitokios katastrofos iš tiesų 
ir laukia bolševikiški komunis
tai, kurie kapitalizme matu 
vien tik juodąsias puses. Soci- 
alę revoliuciją jie įsivaizduoja, 
kaipo desperacijos apimtų mi
nių sukilimą prieš nebepaken-

šilam gana gabiai drg. F. M. 
nupieštam kapitalizmo vaizdo 
yra per mažai pabrėžta teigia
mosios kapitalizmo sistemos pu
sės. Autorius, beje, pažymi ne
paprastą technikos, gamybos ir 
prekybos augimą ir sako, kad 
dvidešimtojo amžiaus civiliza
cija yra “turtingesne ir apšvie- 
stesnė už pitmiaus buvusias ga
dynes”1, bet darbininkų padė
tyje jisai mato tiktai skurdą ir 
vargą. Tiesa, kad žymus darbi
ninkų sluoksniai dar iki šiol taip 
tebegyvena; tiesa, kad pati ka
pitalizmo tvarka Juri tokią ten
denciją stumti proletarus vis 
žemyn ir žemyn. Bet yra fak
tas, kad t*jje tvarkoje veikia ir 
kita, priešinga anai, tendencija. 
Nuolatos didėjantis technikos 
išradimų pritaikymas gamybo
je (pramonėje, žemės ūkyje ir 
t. t.), reikalauja vis daugiaus

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina

knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus 

apie -šios šalies tvar-
visus
ir žinias
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III. .

Ketvirtai!., Liepos 22, 1926

Rusiškos Ir Turkiškos. Vanos

1323-1923

3514-16 RooHevelt Rd 
Arti St. Lx)uis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

12th STREET’
Tel. Kedzie 8902

b

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITŲRE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintus, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

jčianią vargo ir skurdo naštą. 
'Kapitalizmo tvarkos galą jie sti- 
I pranta panašiai, kaip kitąsyk 
I pirmieji krikščionys (kurie, be- 
Ije, irgi buvo komunistai) prisi 
statydavo sau “sudnų dieną”, 
kurių turėjo pasibaigti pasaulis 
ir prasidėti “teisingųjų karaly
stė”. šitaip bolševikiški komu
nistai protauja dėl to, kad jie, 
nežiūrint visų savo deklamacijų 
apie “marksizmą”, niekuomet 
nepajėgia suprasti Markso 
ekonominės evoliucijos teoriją. 
Ekonomijos moksle jie naudoja
si tiktai Markso pagamintais 
terminais, bet idėjas semia iš 
vadinamųjų “utopininkų” (sva 
jotojų apie “teisingą’’ visuomc; 
nės tvarką) raštų. Kaip ne
įstengė suprasti Marksą garsu
sis rusų revoliucininkas Bakuni- 
nas (nors pradžioje jisai vadino 
save “Markso mokiniu” ir pir
mas išvertė rusų kalbon “Kapi
talą”), taip negalėjo jį suprasti 
ir Leninas su Zinovjevu, Bucha* 
linu ir kitais savo pasekėjais.

Tuo Markso mokslo dėsniu to- 
čiaus, kad pačioje kapitalizmo 
sistemoje gema ir auga pajė
gos, kuriomis bus sukurta, soci
alizmo tvarka, šiandie remiasi 
viso pasaulio socialistų pažval- 
gos į ateitį. Todėl mes laikome 
reikalinga šitomis pastabomis 
papildyti aukščiaus telpančio 
straipsnio mintis. Redakcija.

Murina Co., Dpi. H. S., 9 f i. Ohio St., Chicago

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtą* 
Murinę yra išralantig, Htnninki- 

tinantig, atšviežinantia ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba **Eye 
BoHiity”., Dykai pareikalavus.

Vilnius

<

(Seka ant 3-čio pus..)

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS.

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali-

Skumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 154G
Rcs. Tel.

Boverly 2300

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama 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 tfekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai,' stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir 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!

4

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4-00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str Chicago, UI

Rugpiučio

ta
Diena

t

Reikalaudami

RAKANDU

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Daktarai Mato Didelį įtem
pimą Biznyje, Darbe ir 

Rūpinimosi kas Paga
mina Daug Ligų

Mcdikalis Mokslą* Dabar Turi Gyduo
lę Kuri Veikia Labai Pasekmingai 

Tokiuose Atsitikimuose
Jei tusų mū-gna nėra geras ir neatšvie- 

iinantis ir jus jaučiate nervuotis ir nuvar
gęs rytmečiais, tik nueikite j aptiekę ir Rau
kite tų naujų 'gyduolių Nuga-Tone. Dau
giau negu nustebins jumis kaip greitai jos 
veikią. Nugu-Tone suteikia atšviežinanti 
miegą, stiprius, nuolatinius nervus, Kerą 
apetitą, puikų virikinimą, reguliarj ėjimų 
lauk, daug entuziazmo, pep ir punch. Tos 
naujos gyduolės Nuga-Tone, veikia labai ge_ 
rai dėl virškinimo, uŽkietiejimo vidurių ir 
t. t. Jei jus kenčiate bent nuo kurios tų 
ligų, jus tikrai esate sau skolingas, kad 
pabandžius tas gyduoles, kaip tūkstančiai 
kitų kad daro kas mėnesis. Iftd'rbėjni Nu
ga-Tone žino gerai ka jos padaro, tokiose 
atsitikimuose, jie privertė visus aptieko- 
riuA suteikti garantiją ir sugrąžinti pini
gus jei jus nebusite užganėdintas. Jos yra 
labai malonios vartoti ir jus galite gau
ti visam mėnesiui gyduolių už dolerį. Re
komenduojamos ir pardavinėjamos pas vi
sus gerus aptiekorius.

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

uriTan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS

STIPRIAUSIAI
GERIAUSIAS

Tik pabandykit 
H .

Reikalaukit nu< 
bile kokių 

uardavinėtoių

Stebuklai ir Dvasių Vai
dinimai Namuose

Garsus Magikas Jonas Čekanavi- 
čius, išleido stebėti
nas monų paslaptis, 
kurias galima pada
ryti be ypatingo mok
slo, gabumo, ir be 
prietaisų. Su tuom 
galima prikrėsti kur 
susirinkimuose, bai
mės, juoko ir nuo- 
stebumo.
Visi paai~š k i n i m a i 
“lietuvių kalboje”.
Kaina tik vienas do
leris, pareikalaudami 
prlsiųskite “m o n e y 

orderį”, arba įdėkite dolerį j laiš
ką. Pareikalauti galinui tik Lie
pos ir Rugpiučio mėn. Toliaus ne- 
siuntinčsiu. (Adresuokite):

j PRįOF. J. ČEKANOVICH 
5353 So. Turner Avė.

Chicago, III.

Bus labai didelė iškilmė,
kuri sujudins visą miestą

ar moteris

centai — gaunamas 
Naujienose

p>4*,

Bus daugybes dovanų už pasižymėjimus: vyrams, mote^ 

rims ir vaikams; bus juokų ir fonių vežimų-vežimais 
visiems už dyką

Rengkitės, temykit ir 
kitiems pasakykit!

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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L. S. S. Žinios
a nuo antro pusi.)

Lietuvos Socialdemokratai 
Ir Valdžia

Kalbėdamas apie naujosios 
valdžios deklaraciją, kurią per
skaitė Seime ministeris pirmi
ninką*' S 
mokintas”

Socialde- 
ne taipkad 

valdžios pareiški
mas, kaip jos darbai. Socialde
mokratai remsią valdžią, jeigu 
ji savo darbais parodys, jogei 
ji pildo tam tikrus pasiimtus 

uždavinius. Kaunoant

“Mes remsime naująjį ka
binetą, jei jis kaip žadėjo 
tuojau imsis uoliai valyti 
musų gyvenimų nuo krikš
čionių režimo liekami ir 
trauks atsakomybėn žinomus 
smurtininkus. viešojo turto.
<• i oblk lis, niiisu 

d\tojus.
“Mcs visu griežtumu pa

laikysiu) naują kabinetą, kai 
jis darys pastangų įgyvendin
ti Lietuvoje teisėtą, demokra-l 
tinę tvarką ir įtvirtinti ]>oli-

“Mes remsime vyriausybę,’ 
i ji stengsis mažinti vai-’ 
/bės išlaidas liereikalin-l

giau ICšų liaudies švietimui' 
ir ukiui kelti. Mes* palaiky
simi ją, kai vyriausybė tvir
tins musų gerus santykius su 
kitais kraštais ir ypač su Pa

ma bent 
kurie 
k. ašį u i

kokių susiturimų.
?tu gręsti musų

karu.
palaikysim valdžią 

rupinsis padėti ūki-kai 
pinkams. Bet męs kariu 
griežtai reikalausim: kad 
Lietuvi s darbininkų ir nau
jakurių reikalai butą paten
kinti bent tiek, kiek musą1 
'Upiatimu I is dabartinė pa-

‘Dai bininkams turi būt

Klerikalu “Pranašavimai 
Ir Viliojimai

Pareiškęs, kuriomis sąlygo
mis socialdemokratai rems da
bartinę valdžią, jų organas at
sako i klerikalų bloko pastan-

konlici-
I«

“Juodasis blokas, 
mas iš piktumo, kad 
valdžios, visur skleit 
nių, kad naujosios vyriausy
bės amžius bus labai trum-

netekd

progos, kad paviliotų
socialde-

yra taip pat visiems gerai žino
ma. Sitai, kad ir aukščiaus pa
kartotam “Socialdemokrato” pa
reiškime dėl sąlygų, kuriomis 
la partija žada remti vyriausy
bę, yra pasakyta: “Mes "palaiky
ši m valdžią, kai ji rūpinsis pri
dėti ūkininkams.”

Bet kaip sutaikyti Kemešio 
prasimanytą socialdemokratų 
“ignoravimą” ūkininkų su jo 
neva “darbininkišku” nusista
tymu? Amerikiečiams jisai vi
suomet giriasi, kad jam rupį 
organizuoti ir šviesti darbinin
kus ir ginti jų reikalus. Jisai 

kad darbininkų 
esą svarbesni už 

nes, Amerikoje 
darbinin-

ir redagavo “Har
vardu pakrikštyta

reikalai jam 
kitų “luomų”, 
būdamas, jisai kure 
kų sąjungą” 
bininko

kad, jeigu Lietuvos valdžia dė- 
| tų tiek svarbos darbininkų rei- 

Juodasis blokas vilio-j balams, kiek jiems deda social
demokratai, tai ji eitą prieš 
ūkininkų reikalus ir butų “net 
priešvalstybinė.”

*l'ai tau ir “darbininku i»vne-

pas. Jis nepraleidžia nū vie
nos 
liaudininkus mesti
mok ratus ir susidėti su ūki
ninkų sąjunga *ir krikščio
nims. .’
ja liaudininkus atvirai ir pri
simygdamas tiek iš Seimo 
tribūnos, liek ir savo spau-

“Ne musų reikalas saugoti 
v. liaudininkus, kad jie nesu- 
'ituoktų su krikščionimis.

nyje Kemėšis ginasi nesąs de
magogas. Bet kuo gi vadinti to-

Mes jų nestumiame jiiodųjųi |q politikierių, kuris mano, kad 
glėbin. Mes susidėjom su jais' darbininkų reikalų gynimas 
vienon koalicijon, vedini rim-, esils priešingas ūkininkų reika- 

noro išvaduoti, |anis> jr kartu meilinasi
iš smurtininku atžagareiviškiems ūkininkų ele

mentams ir dangstosi “darbi- 
>” skraiste?

Kemėšis nesijaučia, kad tai 
yrr. šlykščiausią demagogija, 
tur-but tiktai dėl to, kad dema
gogija yra pavirtus jo antra pri
gimtim.

musų kraštą 
nelaisvės ir išvesti iš dabai 
tinęs sunkios padėties. MeS( njnkiškum<

vyriausybę joskyli naująją 
darbe, bet tik tol, kol ji nuo-' 
širdžiai vykdys duotus musų 
liaudžiai pažadus ir neužmirš

kalų.”
šitas “Socialdemokrato” at- Į e t

sakymas Į klerikalų pranašavi-
I mus apie trumpą naujosies val

džios amžių, labai tinkamai at
kerta. ne tik politikuojantiems 
Lietuves kademams, bet ir nu- 
sipolitikdvusLnn (ir todėl laiki
au pabėgusiam iš politikos) 
<un. Kemešiui, kuri' per So.

1 ikosti.no šv . Juozapo
1 rganą veda polemiką 

ikos “laisvamaniu
Buv. amerikoniškų davatkų va- 
'as lame organe rašo:

Punia | Vieno Dūdą Su 
Juodaisiais

biją

są jungos
su Ame-

Kaip klerikalai nuolatos triu- 
kad naujoji Lietuvos vijj- 
nesugebėsianti nieko at- 

ir turėsianti greitai suirti, 
triubija ir komunistai. I)i- 

pastarųjų pleperis, 
rašydamas “Laisvė

je” apie “Maikčs ^Sleževičiaus 
kabinetą”, tvirtina, I 

n! dar nieko iu 
per du mėnesiu 

gsvenime neivyki
permainų, jeigu 
kad panaikintas

likti 
taip 
džiausiąs

bis. Dtubininkai luri kul ap-į 
drausti ligoj. Ligonių kasų 
Įstatymas turi būt pataisy
tas ii’ pačios ligonių kasos 
tini būt suorganizuotos. Tu
ri Imi išleistas įstatymas ap
drausti darbininkus nuo ne
laimingų 
svLū Imi

Rcd.) blokas nebus tvirtas

kovai su

atsilikimų.
surasti r

ir kad pasiruoštų! 
nedarbu

kui but’iui sąlygą, kad tik 
darbininkų (? “N.” Red.) 
reikalais tesirūpintų. Tačiau 
negi išnaikinsi iš žemės pa
viršiaus Lietuvoje vyraujan
čio ūkininkų luomo (? “N.”, 
Red.), šie

vos 
pamatiniu

!(• stovis.”
Bet esą 

Pruseika 
kia:

Lietu- 
jok iii | 

ne-

tai.
orakulo tonu pareiš-

negu

atėjus ru-' 
deniui ir žiemai. Tai yra inu-l 
sų artimiausi reikalavimai' 
naujajam kabinetui. Kantui 
su darbininkais mes reika-’ 
Jausim palengvinimų ir pa-i 
galbos naujakuriams ir aj>- Į 
rupininu padėtie' valstybės 
tarnautoj u.

“Nuo tų 
reikalavimu c 
sime jokiu 
slalome jų 
laujame ne 
lodė’ naujoji vyriausybė tu-! 
r: tesėti savo pažadams, jei 
nori eiti su mumis iš vieno.

"Buržuazinės grupės Sei
me, narnančios dabartinę vy-

pa matinių musų 
mes neatsisakv-

kaip tik prasideda kai

išlaidų darbininkų socialiam 
draudimui ir viešiesiems dar
bams organizuoti. Mes jiems 
į tai atsakome: reikia suma
žinti policija ir valdininkų 
skaičius; reikia ' sumažinti 
kariuomenė ir jos išlaidos; 
reikia panaikinti kunigų al
gos; automobiliai, karietos 
aukštesniems valdininkams ir 
eiti pagalbon tiems, kurie 
žlunga nuo bado ir skurdo. 
Taip sakydami, mes manome, 
kad su mumis nėra sunku 
susiprasti.”

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

negi leis per daug 
už nosii s vedžioti.) 
kad valdžia eina 
ei kalus, kaip be

matant sudarys kabineto kri-Į 
zi. Liaudininkai, nusikreipę 
nuo visų tautininkų ir nu
krypę Į pusę social-demok- 
ratų. veikiai pamatys, kad ne
butinė ir net priešvalstybi- 
n“ ( ! “N.“ Red .) vyriausybė 
negaiės būti pastovi, ir jei
gu nenorės savo klaidos pa
taisyti ir pasukti į centro ir 
dešinės pusę 
mo dienos bu< 
nauji rinkimai

imatę

tai šio sei

kus pasirodyti neišvengiami.“ 
*

Čia matome ir pranašavimą 
liaudininkų viliojimą. Tik

kad s-ocialde

ir 
keista, kad “daktaro” titulą ne
šiojantis klerikalų 
mažai skaitosi su 
kos reikalavimais.

’ Jisai tvirtina,
mdkratai reikalaują tik darbi
ninkų reikalais tesirūpinti, o 
ūkininkus visai ignoruoją. Argi 
tai ne^ melas? Svarbiausia prie
žastis, suvedusi vai. liaudinin
kus ir socialdemokratus į koa
liciją, buvo Lietuvos demokra
tijos pasiryžimas nulaužti ra
gus klerikališkam chamui. Apie 
tai buvo tiek daug rašyta Lie
tuvos spaudoje ir tiek daug kal
bėta visuose politiniuose mitin
guose, kad šiandie tą paprastą 
dalyką tur-but žino ir Lietuvos 
piemens. O “profesorius” Ke
mėšis apsimeta nieko apie tai 
negirdėjęs.

Kad Uetuvos socialdemokra
tai ne tiktai anaiptol neigno
ruoja ūkininkų reikalų, bet pa-

“Dalykas ne tame, kad 
M. Sleževičiaus vedamoji koa- 
licija per du mėnesiu nieko 
nepadarė. Dalykas tame, kad 

ir per 12 mėnešių ji ni?ko 
nepadarys.”

JAi.šku, kad via komunistų 
orakulą* remiasi ne faktais, bet 
savo norais. Jisai tai tikrai no-( 
retų, kad liaudininkų ir social
demokratų koalicija, nieko ne-' 
atlikus, negarbingai susmuktų. 
[ vgiai loki pat norą turi ir kle
rikaliniai juodvarniai.

'Pečiaus faktai-jau dabar sta
to Pruseika į melagių kertę.' 
Jisai sako, kad koalicija per du1 
mėnesiu laiko beveik nieko ne-1

kad naujoji valdžia pradėjo ei-J
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literatas tiek 
tiesa ir logi-

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir 
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southainpton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė. s

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar Šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, DL

sugrįžti i Suv. Valsti- 
skaitant kvoton.

tų

ti savo pareigas tiktai nuo bir
želio 15 d., t. y. kad ji išbuvo 
savo vietoje dar liktai vieną 
mėnesį ir savaitę laiko?

Toliaus. Žinios apie tai, kas 
dedasi Lietuvoje, ateina beveik 
išimtinai paštu, — kas ima apie 
trejetą savaičių laiko. Vadinasi, 
mes iki šiol žinome, tiktai tą, 
ką naujoji valdžia buvo atliku
si per pirmas dvbtris savaites 
savo gyvavimo. Ar tai jau yra 
toks didelis laikais, kad jo bė
giu turėjo kasžip kas Lietuvo
je atsitikti?

Pruseika mini “lik” karo sto
vio panaikinimą. Jisai nemini 
spaudos ir susirinkimų laisvės 
Lietuvos žmonėms sugrąžini
mo. Ar tai yra menkniekiai?

Mes užtikrinam “Laisvės” Va
balą, kad, jeigu bent viena ši
tų reformų butų įvykinta bol
ševikiškoje Rusijoje, 
bematant pasidarytų 
valstybėje. Galimas 
kad be pervarta, be

šiol nedrįso nei panaikinti ka
ro stovio, nei sugrąžinti pilie
čiams spaudos ir susirinkimų 
laisvę, nei atšaukti mirties 
bausmę — tai yra, nė vieno tų 
dalykų, kuriuos atliko arba bai
gia atlikti tik keletą savai-

socialdemokratų koalicija, kuri 
neturi net daugumos ‘Seime! 
Tečiaus Maskvos buterbrodnin-

licijos tyčiotis.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
Puikios Pasekmės nuo

M
Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, n 
panašių ligų. Niežėjimą piaAalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odot 
ligų galima to išvengti varuijanl 
šias gyduoles išlaiko Cadum-Oint- 
ment taipgi yra geros mm spuogų 
niežėjimų, šlakų, suskirdusiom odos, 
išbėrimų. kKaudulio hiAų. žaizdų, nu
degimų, dedervinių smjrų lAberimų 
įsidrėskimų užgavimų n tau toliau 
Jei jus negalite gauti Cadum Girt 
ment savo aptiekoje. tri siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fift1. Avc.ue/ Ne\v York

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėiiomis nuo 10 iki I
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos
■ - ____  _ ■ - - - - ■ - —

tai tenai 
pervartas 

daiktas, 
revoliuci-

viso nebus pravesti!
Bolševikai jau beveik devy

Severa’s Esko
Patyrimas Mr. F. Bartonicek, ku

ris gyvena Veblen, S. D., yra tikrai 
puikus. Jis rašo: “Aš labai kentė
jau nuo didelio niežiejimo odos ir 
negalėjau nuo jo atsikratyti, nežiū
rint ką aš bandžiau daryti kol tik 
aš pavartojau Severa’s Esko, anti- 
septišką ointmentą, kuris prašalina 
visai mano kentėjimą”. — Nueikit j 
savo vaistinyčią ir pareikalaukit slo- 
vikelj už 50 centų Severa’s Esko ir 
neimkit kitų panašių pasiūlomų dėl 
jūsų. Jei negalit gauti tų tikrų gy
duolių, tai rašykit pas W. F. Seve
rą Co., Cedar Rapids, Iowa.

IMIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Lietuviai Advokatai

DR. HERZMAIH*
— IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li- 
ga.i vyrų, moterų ir vaikų pa</al 
naujausius metodus X Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10---- 12 pietų

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis! Ganai 

3110. Naktj 
D re x ei 0950

Boulevard 4136
32.35 So. Halsted St.

Va!.: 9—10 iš ryto ir po 8 t. t.

DR. CHARLES SEGA L
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos’

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vąrfkų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midivay 2880

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

K. GUGIS
ADVOKATAS

Mi esto O f t sas 
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo V i eta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

190

K. JURGELIONIS
A I) V O K A T A S

Miesto ofisas
No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2734

yalandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.
Brklgeporto ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėiiomis nuo 10 ryto iki 12
Tel. Yards 0141

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

12

Pas-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt SI.
Telefonas ('anai 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

* Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Kandolph 1034—Vai. nuo 9-6 
i i .s

3241 S. Halsted St. Tel. YardH 0062 
7—9 v. v. apart 1‘anedėlio ir 

Pėtnyčios.

-------

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tol.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 Su. Dearborn St. Rooin 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. PuKman 5950
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.* 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

z29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hcrmitage Avenue 
Tel. HemlncU 1385 

Valandos: 9 iki b po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias le^aliSkas popieras.

D YK AI
Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk š| kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto
tį, arba savo išnešiotojui sykj į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus^ sekamomis taisyklėmis: \

Vienas skaitytoj;?* fy skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daui js-jl per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito." Kuponai be datų nepri- 

i imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kai- . 
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

UI metus—150, už puse metų—71, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

. ......     Atkirp čia •._____ ___________________
Data: Liepos 22 d., 1926

v

)

LIETUVIAI DAKTARAI
♦___________________

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

CORPORATION
PRESENT FOR Ryįmryfcti 

UNITED PROFĮJŠ
1^5 OOT P* E PAI D TO 

R1NG CORPORATION^J7RCwWrINCi CORPORATION

- t « <h n s Kavos

4

Ofiso ir Ros. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3164 So. Halnted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

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.

A. L Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. K e n w o o d 5107

IZ , > I nuo 'O ikt II vai. ryte;
y alandos f nu0 £ j|J g v<d. vakare

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenuc
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredonris pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: l iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia K

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DU. M. T. STK1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland lel. Boalevard 
7820. lies., 6611 S. Aibany Avė. 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, (£8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland AveM 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO

Res. 6600 Ko. Arte si an Avė.
Phone Trospect 6659 
Ofiso Tel. (Janai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, Dl.

Jei nori turėt 
nuolatini draugą - 
Skaityk Naujienas.
Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

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—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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 
Naktimis Tel. Fairfax 6353 

.. .................  . ■ ■ —/

Gydytoju Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

D. C. D, O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

lel. Ilumboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėhuj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

' ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
j/taukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkicwicz,

1407 Milwaukec Avė., 2 fl.

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSON 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At yoar druggut, 25c 

The Knight Laboretorca. ChiaaB)

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

ikosti.no
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NAUJIENOS
t h*> LAhu 'uiun Daily New» 

Pvbiisued Daily Except Sunday 
by the Lilbuimian Daily W«wi P v h. 
L'o. Ine.

Chicagoje — paltu:
Metams ....................................._ $8.00

U Įsi mok* j imo kaina:
Pusei motų ____     4.00
Trims mtaeslams _________   $110
Ovism miaesiama .. ................. l.iU
Vienam menesiui ___________ .75

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija .......      3c
Savaitei - -----     18c
Minėsiu! ___________   76c

Su velny tose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ......—................  x$7.00
Pusei matq ...............   8.50
Trima iu*nesiaina -----------   X.74>
Dviem minesiam........................  1.25
Yieuaui mUieBiui •esatį ••»•*’•••«•«•••••• JO

Lietuvon ir kitur ulaienluoaei 
(Atpiginta)

Metams ............   $8.00
Pusei metų _________ _______ _ 4.00
Trims mėnesiams —.... ..— 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Mouey 

orderiu kartu su uisakymu.
^L. Į.l ,Į 1 1 ŲU 1- 1, IHI

SEIMAS PRIĖMĖ AMNESTIJOS ĮSTATYMĄ

Jčditor P. GRIGAITIS______
1730 SorUi Halated 8UMI 

Gkicaro, III.
l'elephone Rooacvelt 8500

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlca^o. JS.OO j>or ycvstr ir* Chica^o.

a<r. per copy.

Entered tu Second Claii Matter 
March 7th, 1V14, at ths Post Office 
of Chicago, III., onder the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekniadeiniua. Leidžiu Naujienų Ben
droj*, 1789 So. Halatad St, Chicago, 
111. — Talefonaai Boosovelt SLOfL

DARBO ŽMONIŲ LAIMĖJIMAS RINKIMUOSE 
ATIDARO KALĖJIMŲ DURIS

KONTR-REVOLIUCINĖS SISTEMOS ŠULAI 
BAIGIAMA GRIAUTI

DIDELI UŽDAVINIAI PRIEŠAKYJE

LAISVOS DEMOKRATINĖS LIETUVOS 
KŪRIMO DARBAS

viso valstybės apardto apvalymas ir pertvarkymas, čia 
valdžios koalicijai bus darbo koletai metų.

Ir kartu su šituo darbu turės eiti ekonomine krašto 
rekonstrukcija, nugyvendintų krašto finansų sutvarky
mas, mokyklų pastatymas tinkamais pagrindais, ir t. t. 
Jeigu valdžia norės turėti plačiųjų masių paramą ir pa
sitikėjimą, tai jai teks, besirūpinant visais šitais reika
lais, neužmiršti nė vienai valandai savo pareigų linkui 
darbininkų — bedarbių šelpimo, socialės apdraudos įsta
tymu ii* panašių dalykų.

Tuo budu šios valdžios uždaviniai yra milžiniški. O 
jos pajėgos yra nedidelės. Bet vienas dalykas, musų nuo
mone, stiprins jos energiją ir didins jos pasiryžimą: ji 
jausis, kol ji eis aukščiaus užbrėžtų uždavinių keliu, kad 
ji kartu su visais Lietuvos žmonėmis dalyvauja naujos, 
laisvos, demokratinės Lietuvos statyme. Kuomet žmogus 
statosi sau naują bakūžėlę, jisai nesigaili didžiausių pa
stangų ir pakelia eibes nepatogumų, kad tik tą savo dar
bą geriaus ir greičiaus atlikus. Kodėl tat negali tokiu pat 
pasiryžimu nugalėti visas sunkenybes ir demokratinės 
Lietuvos kūrėjai, nusikračiusieji klerikalinių despotų 
jungo?

Apžvalga
■ -

DAR APIE SKANDALU
RAŠHJNIJ STOTY J

J skandalą, kuris kilo 
rašiunų stotyje, kur įvyko 
tynęs tarpe dvieju girtų 
ninku ir kai kurių civilinių 
nių, tapo įveltas ir 

, buvusio 
, Dineikos vardas.

, . i • . • I pasirodo, kad tasai artistaskomisijos sumanymą, kurį pataisytoje formoje reme so- .
eialdemokratai ir tautines mažumos, los pataisos išrodėipastM.ieji> įsiiinksminę savo se- 

ir pavojingos ^valstybės iseTS vestuvėse, grįžo namo ir 
susivaidijo su geležinkelių, dar
bininkais. Pats Dineika apie šį 
incidentą pasakojo kai kuriems 
pažįstamiems ir piktinosi kari
ninkų elgesiu. Bet vėliaus ku
nigų dienraštis Kaune, “Rytas”

Valdžios organas “Lietuva” praneša, kad liepos
Seimas priėmė visais trimis skaitymais 41 balso daugu
ma prieš 21 vyriausybės įneštą Seiman amnestijos įsta
tymą. •

Vyriausybės amnestijos įstatyčio projektas buvo amerikiečiams, 
Įneštas, kaip jau žinome, po to, kai Seimas atmetė t«sių dzininko ,

amnestijos

6 Pet- 
muš-

zmo- 
žinomas 

“dzim-

daugumai atstovų “per plačios 
saugumui”.

Nors ministerio kabineto projekto tekstas mums dar 
nėra žinomas, bet reikia manyt, kad vis tik didelė dau
guma grynai politinio pobūdžio prasikaltėlių, nesusite
pusių žmogžudyste, bus juo einant paliuosuota. Bus pa- ... ..... .
liuosuoti, be abejonės, visi tie kaliniai, kuriuos krikščio-, (toks pat melo ir šmeižto orga- 
nių valdžia buvo suėmusi, pasiremdama žvalgybos skun-',nas; ka*p Chieagos “Draugas”), 
dais, taip pat ir tie, kuriuos klerikaliniai “artimo meilės” ĮPilslkalbejimą su Dinei

ka, kuriame pastarasis jau pa
duoda visai kitokią istoriją.

Tąs “Ryte” tilpęs “pasikalbė
jimas” paskatino p.. K. Binkį, 
g’irdėjusį iš Dineikos lupų pir
mutinį pasakojimą apie l’etra-

apaštalai buvo išlaikę kalėjimuose be tardymo ir teismo 
po keletą metų. Tuo budu žiauriausias krikščioniško 
smurto vaisius tampa likviduotas.

Mes esame išreiškę savo nepasitenkinimą ilgu am
nestijos vilkinimu triniajam Seime. Ir dabar mes : 
me, kad to susimylėjimo akto efektas butu buvęs dešim
tį kartu didesnis, jeigu naujasis Seimas butų paskelbęs 
jį bent vienu mėnesiu anksčiau arba nors tuojaus po ka- į 
ro stovio panaikinimo. i - « . _ .

Tečiaus, kad ir šiek-tiek pavėluota, amnestija politi- įnoj*’ tll() metu> kai ivy”
metus kaliniams Lietuvoje vis tik yra suteikta. Jos ne-iK . . . . . .....
butų buvę, jeigu gegužes menesio rinkimuose butų ,veL'tl.iukšmas. lš Tamistos, kaipo 
laimėję klerikalai. Po klerikalų laimėjimo ne tiktai nebu-'artimiausio to įvykio dalyvio, 
tų buvę paleisti iš kalėjimų senieji kaliniai, bet kalėjimai'man teko pirmą kartą sužinoti 
butu buvę prigrūsti dar šimtais, o gal ir tūkstančiais viso triukšmo smulkmenas, 
nauju politines priespaudos aukų. I . ....L . . 1 . . . . .... .'stangos tą triukšmą likviduoti

lodei tie asmens, kuriems dabai atsivėrė duiys į jr gepjėti to triukšmo iniciato- 
laisvę, gali padėkoti Lietuvos liaudžiai, padavusiai savolrių,p. Kirkilą, nors Tamista jo 

ir pažangiuosius valstie- elgesiu tada nemažai buvai pa
sipiktinęs, sukėlė, kaip many
je taip ir kituose Tamistą 
klausiusiuose, pritarimo.

Tamsta pasakojai, kaip dar 
■pakeliu iš Linkuvos į Petrašiu 
į nūs vagone p. Kirkilą išsiėmęs 

._.igą ir atstatęs į prieš 
sėdintį keleivį žydą norėjęs iš
šauti ir tik Tamistai brauningą 
iš p. Kirkilos atėlfius 
neįvykusi.

Tamista pasakojai, 
liau Petrašiūnų stoty

i šiunų įvykius, paskelbti 
’ niose” sekantį “atvirą |atvirą laišką p.
Vikt. Dineikai”:

G. T! Pripuolamai man teko 
draugėj su l’amista viešėti sve
tingoj p. P. Melngailių šeimy-

pa-

v • 
C1US.

socialdemokratus

Didelis skaičius tarpe paliuosuojamų kalinių yra ko
munistai ir komunistų pritarėjai.

Jie socialdemokratus keikia pikčiaus, negu klerįka-įj)raunin 
lūs, kurie juos elektrikos mašinomis kankindavo kalėji
muose. Mes neabejojame, kad kai kurie ir iš amnestiją 
gavusių komunistų toliaus elgsis taip pat. Nes vadai 
juos prie to kurstys, žinodami gerai, kad atsižadėjus 
šmeižimo socialdemokratų išnyktų visa “komunistinio ju
dėjimo” prasmė.
5 Bet tie žmonės, kurie turi bent krislą sveiko senso ir 
sekė paskui komunizmo apaštalus, nuoširdžiai tikėdami 
j jų skelbiamas teorijas, — tie žmonės dabar ims susi
prasti. Jie pamatys, kad jie pirmiaus ėjo šunkeliais, o ne 
keliu, vedančiu į laisvę ir geresnę ateitį darbininkams! 
Išvadavimą iš klėrikalinio teroro nagų jiems iškovojo 
savo demokratines teises pavartoję žmonės, o ne kvaili 
konspiratorių sąmokslai, ne grasinimai “pasaulio revo
liucija” ir ne Maskvos dėdžių sandvičiai!

nelaime

pri- 
as- 
jog

(ariau nepavirto nei rusais, ncijdų liūtų: Duonos čia visai ne- 
lenkais, nei vokiečiais.
kad ir kažin kaip bebūtų, tai ■ šebelbonais ir tie be jokių tau- 
vis yra vilties, kad bus galima kų.
lietuviškumą išlaikyti gyvą, jei1 nėr
bus jam išlaikyti kiek pasidar- čiamas. Balandžio 
buojama. Nesusipratimai tarp į darbą. Darbas

Su amnestijos įstatymo priėmimu Lietuva baigia 
apsivalyti nuo aršiausiųjų senojo režimo šlykštybių. Pirm 
to naujasis Seimas jau buvo panaikinęs karo stovį, at- 
steigęs spaudos laisvę ir susirinkimų laisvę. Dabar pa
lieka dar atšaukti mirties bausmės įstatymą. Tuomet bus 
sugriauti patys stambieji kontr-revoliucinės sistemos 
šulai.

Bet sugriauti visą sistemą dar ims laiko. Daug sun
kesnis darbas, negu netikusių įstatymų atšaukimas, bus

kaip vė- 
Tamistų 

draugijai išėjus į pievelę 
stoties išgerti vyno bonką, 
ėjęs kažkoksai pašalinis 
niuo ir pradėjęs kalbėti,
čia esą ne vieta gerti ir dar ką 
sakęs ir Tamistai T>esiruošiąnt 
su tuo asmeniu pasiaiškinti p. 
Kirkilą išsiėmęs brauningą iš
šovęs į jį. *

Tamista pasokoji, jog kojų 15 
min. raminęs sužeistąjį ir šluo- 
stęs nuo veido kraujų.

Tamista pasakojai, kaip ūme 
bruzdėti dėl'šio įvykio minia iš 
gelž. darbininkų, kelęįvių ir iš 
artimojo sodžaus atvykusių 
žmonių, (buvo Joninių, diena), 
ries sužeistasis buvęs vietos 
žmogus. Tamista pasakojai1 ir 
apie baisų minios 
mą ir įtūžimą.

Tamista jr patsai 
piktinęs beprotišku
pasielgimu šauti nei iš šio nei

buvai prisi- 
p. Kirk i los

iš to į žmogų. Kad Tamista lai
kei p. Kirkilą kaltu, matyti iš 
Tamistos pastangų rytojaus 
dieną sutaikinti nukentėjusį 
darbininką ir Kirkilą, kas ir 
buvo padaryta toj Petrašiūnų 
stoty ir pagaliau išaiškinta, jog 
darbininkas ne šūviu sužeistas, 
bet taip sau, kažkokiu stebuk
lingu budu.

Tad gali Tamista vaizduotis 
mano nusistebėjimą beskaitant 
Tamstos pasikalbėjimą su “Ry
to” bendradarbiu, kur Tamista 
darydamas iš p. Kirkilus nekal
tą angelą ir “organizuotos mi
nios” įtūžimo auką, stengiesi 
apkaltinti nukentėjusį darbi
ninką, stengiesi išypsti, kaip 
“Rytas” ir anksčiau buvo rašęs, 
jog Petrašiūnuos buvo padary
tas nekaltų karininkų puolimas.

Nenorėdamas tikėti, kad Ta
mistai nors ir labai 1 artimo 
draugo (p. Kirkilos) interesai 
butų svarbesni už obj'cktingą 
teisybę, aš esu linkęs manyti, 
jog “Ryto” bendradarbis Ta
mistos pasakytus faktus yra Iš
kraipęs ir kitokioj šviesoj nu
švietęs ir tikiuosi, kad Tamis
ta juos atitaisysi.

Reiškiu aukštos pagarbos.
—K. Įlinkis.

Įvairenybės
Slaptas kambarys caru 

rainuose
Petrograde surastas slaptas, 

be langų, kambarys casų žiemos 
rūmuose ir lig šiol neišaiškinta, 
kokiems reikalams jis buvo į- 
rengtas. Kambarys, kurio sie
nos nuklotos metalinėmis lento
mis, randasi po rūmų koplyčia 
ir turi tik vieną išėjimą. Ant 
surasto kambario durų buvo 
dvaro ministerijos' antspaudas 
ir todėl manoma, kad tas kam
baryj anais laikais buvo tai mi
nisterijai reikalingas. Daroma 
visokių spėliojimų: manoma, 
kad tame kambaryje buvo sle
piama slaptoji policija, kuriai 
reikėjo carų gyvybe saugoti 
pamaldų metu,,kad kas iš apa
čios visos koplyčios su maldi
ninkais neišsprogdintų.

Devynis metus po žeme
Netoli Vilniaus karo metu 

buvo didžiuliai maisto sandėliai, 
kuriuos 1915 m. besitraukdama 
rusų kariuomenė susprogdino. 
Nesenai lenkų valdžia apžiurėjo 
griuvėsius ir užėjo užbertoje 
rūsyje visai sumišusį žmogų. 
Tasai žmogus, gyvenęs tiek me
tų be saulės ir gryno oro, pate
kęs į jį; susirgo ir po kelių die
nų pasimirė, neprataręs nė vie
no žodžio. Spėjama, kad tai bu
vęs rusų kareivis, kurs sprogi
mo metu kaž kokiu budu pate
ko ton rusiu ir taip išliko gy
vas. Turėdamas daugybę mais
to, jis gąlėj.p, Žinoma, maitintis 
ir išlaikyti savo gyyjįbę, bet 
vienumoje bei tamsoje pami^rt 
sunyko dvasia ir kimu. Kaip 
ten su juo tikrai buvo atsitikę, 
tu r būt nepasiseks niekuomet v? • a • • • • S/ M

M> Jankaus laiškas apie 
Chicag? ir Chieagos 

lietuvius 
lietuviai milijonieriai. — Lie

tuviškose mokyklose £0,000 pačįų lietuvių neturi gilios pra-jval. darbo diena, į dieną gau- 
eities vagos, jie užsilygins, tik- na vyras 
tai geram šiltam lytučiui išpuo- 
lus. Reikėtų, rodos, dažniau gus 7 
ekskursijas daryti, ne tik Amo- t
rikos lietuvių j Lietuvą, bet ir tų I milreisas 300 reisų (Mil- 

, antraip; Lietuvos lietuvių t i i reisas turi 1000 reisų), cukraus 
“Klaipėdos Žinios” išspausdi- Ameriką. Per lai rastųsi artos- smulkaus 1 klg. 1 įnik X()0 rei- 

iio Martyno Jankaus, M. Lietu- nis susipažinimas pačių tautie-isų, lašinių nerūkytų šviežių 1 
vos populerhus’ veikėjo, laišką,1 eių, jų gyvenimo ir ekonomi.š-1 klg. — 5 mil., tauku 1 kg. — 
rašytą iš Chieagos. M. Jankus ko pobūdžio srityse, o lietuvis-j 5 mil., sviesto čia visai nėra, 
su p. Braku važinėja dabar po koji tauta visam kontinente su-j lnazijiečiai nemoka sviesto da

ryti, bulvių čia taip pat nėra, 
o jei kur yra, tai baisiai bran
gu: 1 maišas 50 kilogramų kai
nuoja 70 milreisų. Brazilijoj 
nieko daugiau nesėja kaip tik 
kukurūzus, šebelbonus ir ry
žius, daržovių jokių nėra. So
duose auga tik apelsinai, lime
nai, ananasai ir bananai, nėra 
nei obuolių, nei grušių. Laukai 
užsodinti kava, o daugiausiai 
tušti užaugę žolėmis, kad nieks 
negali pereit, j miškus negali
nai Įeiti, nes taip susipynę du
riančiais apyniais, kad jokiu 
budu nepraeisi. Žvėrių kol kas 
dar nematėm jokių, apart gy
vačių, kurių čia yra apsčiai. 
Labai daug 
ta inadjarų,

Tačiau valgo, maitinasi tik ryžiais su

Vienu žodžiu, musų žmo- 
toks valgis yra nepaken- 

20 d. stojom 
padienis. 10

mokinių. — Savo pinigus su
dėjo j namus. — gatvėse tik 
lietuviškai, 
čini mimo 
Raudonieji

— Ką amerikie- 
a.pie Lietuvi}. —
— tSuKipažinkini.

5 milreisus, moterys 
I. (Milreiso kursas: 1 doL ly- 

milreisams). O brangu- 
ks: 1 klir. Icvictinių mil-

Amerikos lietuvių kolonijas Jie-’ stiprėtų, 
tuvninkų lietuvybės reikalais.----—
Spauda ir visuomenė juos su
tinka prielankiai.

Laiške rašo Jankus apie Chi- 
cagą ir jos lietuyius:

Miestas taip plačiai išsiplė
tęs, kad mažne didesnis už vi
są Klaipėdos Lietuvą. Gyvento
jų skaičius siekia apie 3 ir pu
sę milijono, taigi didesnis, kaip 
visos Lietuvos, bet ir lietuvių 
tautos žmonių čia nemažai, tai Į 
suviršum 100,000. Lietuviai 
čion gyvena; gyvena taip gerai, 
kaip ir kitų tautų gyventojai. 
Cljieagos mieste yra apie 20 lie-Į 
tuviškų daktarų# didis skaičius 
notarų, advokatų ir Įirovų ve
dėjų, visokių pirklių, agen 
kiame skaičiuje, kaip visoj Lie
tuvoj liek nerasi. Tarp lietuviš
kų bankų ir bankininkų yra 
daug, kurie valdo milijonus’ do
lerių. Ten bažnyčių ir bažnyti
nių mokyklų, kuriose 1......
po 2 ligi 500 vaikučių ir mer
gaičių, kurios prisilaiko lietu
viškos dėstomos kalbos. Viso 
labo Chieagos lietuviškas mo
kyklas lanko apie 20,000 moki
nių. Taipgi didis skaičius lan
ko dar aukštesnes mokyklas, 
net universitetus, taip vaikinų, | 
kaip ir merginų, kurie ten pa
sirodo su neregėtais gabumais. 
Randas ten ir viena liuteronų 
bažnytėlė, kurioje kunigauja 
kunigas Rozak, tai artimas gen-Į 
tainis pirmiau toje bažnytėlėje 
kunigavusio F. J. Bozako, ku-, 
ris gavo per užpuolikus, .
kus, galą. Rozak, rodos, nuo 86 merSaitę. ko nepaskaml.no 
Jurbarko' kilęs, bet labai su-jd,rbančlus ant l,alubc“s matro' 
amerikonėjęs ir sunkiai arba sus- Matrosai sako, kad 18 me- 
visai neatjauCia lietuviškumui;!tokios audros. Ne- 
jis surinktus pinigus, kuriuos/0’’ Maroko audia nutilo, isė- 
sudėjo parapijonai, kad lietu-!’om visi ant Palub6s- 
viškų kunigų' fakultetų prie VI.sa ^liong buvo rstmii iki pat 
Kauno universiteto sušelptų, su- b'° de ^ane'10. Balandžio 12 d. 
ko: neturįs palinkimo teikti ’^° sustojom Rio de Žanei- 
Kauno universiteto kunigų mo- !° uoste, ’š ten susodino mus 
kyklai paremti biivo į mažus botelius ir ko-

/ Ikias 3 valandas vežė iki “Kviet-
Kada karo metu buvo gali- kų salos” į karantiną. Ten mus

11. a i \ a a ■ aal x I ■ a a _ v a •

Kaip gyvena musy išeiviai 
Brazilijoj?

(Laiškas).

Dabar aš aprašysiu savo ke
lionę į Brazilijos žadėtą “rojų“. 

| Kovo 6 d. pribuvom į Amster- 
*.‘damą, ten mus patalpino į emi- 
igracijos viešbutį, kur išbuvom 

’.iki kovo 24 d., reiškia 18 dienų.
Pirmose dienose musų keliones 
laivu buvom abu su žmona 
smarkiai susirgę, bet dar išli- 

. t kom gyvi, o šiaip ant musų lai- 
T. ivo laike 19 kelionės dienų nu- 

’mirė 27 žmonės visokio am
žiaus. Priežastis tame, kad pa
talpino mus į laivą taip, kaip 

T žydas žąsis į vežimą veždamas 
v*. prusus kad sudeda. Tamstos lankosi 1 ..... . ,. , . . . ,. . .lgalit įsivaizaint, kokia gali būt 

švara ir gerumas. Valgis buviy 
labai blogas ir mažai tedavė, 
kad net daugelis už valgį išsi
badė viens kitam akis. Valgyt 
turėjom ant grindų arba ant 
patalinės. Vienu žodžiu, kas 
norėtų važiuoti Olandų linija, 
tegul nevažiuoja, nes ši linija 
yra blogiausia. Medicinos pa- 

Igalba labai bloga, ligoniams 
i vaistų beveik neduodavo visai. 
; Kuomet išvažiavom iš Lisboa 

J porto, tai kilo labai didelė aud
ra, manėm kad laivas paskęs: 

plėši- j vbnys ėjo virš laivo, jos užmu-

ma dienai iki 30 dolerių uždirb
ti, o girtauti buvo uždrausta ir 
visos smuklės uždarytos, tai
lietuviai savo pinigus dėjo į
visokius bankus, o kad tie ban
kai ir šiandien tiktai 3 nuošim
čius metams temoka, kas men
kai pelno teduoda, tai jie pirko
si žemės plotų ir butų tiek, kad 
beveik visi lietuviai gyvena sa
vuose namuose. Jie kaip kar
tais susimetę į miesto dalis, 
kur ir gatvėse kitokios kalbos 
negirdėsi kaip tiktai lietuviškos. 
Pačių lietuvių nuomones apie 
Lietuvą* nelygios: vieni prisi
mena Lietuvą, kaili kraštą, ku
ris lai motina lietuvių tautos. 
Kiti pyksta ant Lietuvos, nes 
jie 
tais, tenai praleidę apie 10,900 
dol. ir grįžę

yra
i Braziliją privež- 
kurie negalėdami 
menko uždarbio 

susiorganizavo ir 
apie 3500 žmonių į 
ir reikalavo grąžin
tai ropą. Brazilijos 

valdžia nesutiko ir prisiuntė 
daug policijos numalšinimui. 
Tarp sukilėlių ir policijos kilo 
kova, iš abiejų pusių buvo ne
mažai aukų. Policija sukilėlius 
pergalėjo, smarkiai sumušė na
gai kom, apie 500 susodino į 
kalėjimą, o 2500 žmonių nuve
žė i katorgos salą, o su liku
siais pasjelgė kaip norėjo.

Mes kol kris visai ncapsisto- 
ję. Dabar raškom kavos uogas, 
tai negalime daugiau uždirbt, 
kaip pri 3 milreisus į dieną.

šiuo syk likite visi sveiki. 
“S-tas” Panitauskai.

pragyventi 
''iririnko 
S:: n Paulo

palaikė porą dienų, peržiurėjo 
visus, kas buvo nesveikas, tai 
patalpino į ligoninę, perkėlė 
musų bagažą ir balandžio 14 d. 
suskirstė į grupes, susodino vėl 
į botus ir nuvežė iki Rio de 
žaneiro stoties. Ten susodino į 
vagonus ir vėl vežė 
traukiniu. Pakeliui 
kur katrai grupei reikėjo į ko
kią vietą; mes tai yra musų 
grupė 12 šeimynų, išsėdojn pas
kutiniai. Po kiek laiko pribuvo 
iš plantacijos padvados musų 
vežt į plantaciją. Tos padvados 
buvo tokios: viena mediniais 
2 ratais užkinkyta 10 jaučių, o 
antra neva tai gurguolė užkin
kyta taip pat kokiais 10 asilų. 
Tai į tuos vežimps susodino po 
5—6 žmones ir vežė 4 varstus 
nuo stoties iki plantacijos. Kol 
mus visus suvežė, tai atėjo ir 
vakaras. Atvykę į plantaciją 
gavom vakarienę: žalių ryžių su 
šebelbonais po torielkutę ir juo
dos kavos po nopereką (toki pas 
juos maži puodukai), w dau
giau nieko. Tiesa, ant tos sa
los ingi davė tokių pat ryžių .su 
šebelbonais ir tik du syk į die
ną, daiigiau nieko: nei duonos, 
nei pyrago. Nakvojom beveik 
ant plikų grindų: 6 šeimynos 
nakvojo tuščiame malūne an,t 

lietuvių laikraš- plikų grindų, o kitos 6 šeimy^ 
čius ir tikėtais savo tikybų.ir nos 2vadinamuose kambariuose 

anį piįkų* nešvarių’ grindų. 
Taip mes prasivoliojom kaip 
šunes 4 naktis, pakol mums da
vė 'butus. Butus gavom be lan
gų, \ be lubų, be grindų ir 1 
kamino. Brazilijoj visur toki 
butan pasitaiko net mieste to- kaip Naujienos,

buvę parketinę 1919 mc-

dol. ir grįžę vargui^ negalais 
atgal, kad vėl-galėtų pasipelny
ti ir jau į Lietuvą nežiūri kaip 
j motiną tėvynę, bet ją visaip 
darko. Taipgi randas ir bolševi
kų garbintojų Maskvos ir rusų. 
Tie jau savęs lietuviais nelair 
kd; jie mat tiktai vjsų žmonių 
lygybę garbina. Stačiai nesijau
čia esą dalis lietuviškosios tau
tos. Lietuviškai kalba tik dėl 
to, kad kitos kalbos dar neišmo
ko. Tie visi lietuvių, tautai yra 
pražuvę.

Jie leidžia

Maskvų giria. Lietųya/ta ..vargų 
šalis, kuri amžius’buvo skriau
džiama tų pačių rusų, kurios 
vargai kiekvienam doram žmo
gui turėtų būti atmintyje, jiems 

sužinoti, nes jis nusinešė savo’nerupi, nerupi, delko ir už ką 
paslaptį į kapus. Lietuva šimtmečius vargo, -o

2 dienas 
išsodino

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

GULBRANSEN PIANAI

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 
kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Nėra kito šaltinio, 

be iš kurio plauktu 
’ i tiek naudingą žinių.

nepaskaml.no
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A BRIEF SKETCH OF UTHUANIA’S PAST
MEMBER GETS STRAIGHT 
“A” AVERAGE AT U. OF I.

PERSONALITY

INTERNAL STRIFE, D0WN- 
FALL OF LITHUANO-PO- 

LAND, AND THE NEW 
INDEPENDENCE

“Graci'ousness of manner, 
democracy; good fellovvship, in 
the best sense; presence; cai- 
riage; the selection of proper 
language and e.xpression; these

the vveather vanes of character 
that indicate personality 
they all can be developed.’
C. E. Mitchell, president of

Personality indicates char
acter and every man is judged 
b y his character^ This quality 
is one of the greatest forces in 
life. The individual vvho vvishus

mušt ac(|uire it.
A brilliant man or a genius 

is not alvvays i n demand i n the 
It is the 

vvith gooo 
personality

gain the confidunce

rųnsonmg 
judgement 
vvhich vvill 
of others l

man
a

vvere 
būt

born 
others 

It is pos- 
should

vvith pleasing personalities are 
in demand in every phase of 
life, both business and sočiai.

Fortunetly some 
t.vith this virtue, 
have to develope it.
sible, and every man 
improve and strengt 
personality.

Refrain from being conceit- 
et, “stuck-up”. erratic, oi 
tempermental and the develop- 
ment of personality vvill 
made possible.

be

TO (’ONTRIBL TORS.

Contributions are vvelcomed

les on history, folklore, arts, 
Science, literature sočiai and 
local news — poems and short 
stories — personals and jokės 
— and especially 
ing to education 
activities vvill bt
All contributions mušt be sub- 
mitted with the name and ad- 
dress of author; anonymous 
articles vvill not be published.

matter relat-' 
and student 

appreciated

BEG YOUR PARDON!

ast issue of The 
Corner we stated 

announcement of the 
story of

In the 
Students’ 
that the 
vvinner and vvinning
the short story contest vvould 
be published in this issue.

Due to some unexpected 
complications, vvhich arose in 
the contest, we are compelled 
to defer the announcement, 
which vvill be made i n the 
August number of The Stud
ents’ Corner.

ATTENT1ON, MEMBERS!!!

A hike vvith “lota” and “lois” 
of fun throvvn in, has been 
planned for our sočiai meeting 
next month.

We vvant it to be an all 
around get-together party so 
we beg and implore you to come 
out and help make it a success. 
Don’t leave it to the next person 
būt bring your charming selves 
and friends such as; sweet- 
heąrts, boy friends, gitl friends, 
boy chums, giri chums and pro- 
spective members.

Sq please remember to keep 
I the second Sunday of August 

open, for the big event. All par- 
tieuters vvill be in the next issue, 
so —* Let’s GoJ

Du r ing the next tvvo cent- 
uries after the Treaty of Lub
iui the internal strife betvveen 
the tvvo peoples vvas continuous 
and bitter. The nobility lived in 
arrogance and vice; they in- 
dulged in luxeries, and shared 
i n sensual vices of every de- 
scription. The nobility, for pas- 
time, vvould DyjuenHy make 
raids on the country and mas- 
sacred many of the peasants.

After a century of endurance 
and sufferings, the Lithuanian 
national sentiment arose and 
attempted liberation from the 
Polish voke. Būt failure again 
stared her in the face.

ong after, the anarchy 
had overtaken Polandvvhich

took Lithuania vvithin its grip. 
internal conditions vvere cha- 
otic; confusion reigned through- 
out the land; and the defense- 
less condition of both countries 
made them an easy prey to 
Austria, Russia, and Germany.

In 1793 the dovvnfall of Lith- 
uano-Poland vvas complete. Po
land, as a result of her selfish- 
ness, had dragged Lithuania 
and herself to a political grave.

Lithuanians en- 
century 
and

of
oppres-

of the tvvo 
part oi 
to Rus-

Again, the 
dured another
misery, suffering 
sion.

In the division 
countries the grea
Lithuania vvas annexed 
šia. In the century of pitiless 
nkdding under Russia, the 
spirit of the people never vvave- 
red nor broke. The Russians 
eondueted a never ending per- 
secution of all that vvas Lith
uania, and made them to be 
considered likę a nation that 
vvas no more. Their greatest 
blovv vvas the suppression of the 
press, accompanied by the 
abolishment of their language 
in the schools. The »Russian 
authorities distributed books 
among them, būt the indignant 
Lithuanians burnt all the Rus- 
sian literature disseminated 
among them. Their resentment 
was intense. Though the nobles 
renounced the traditions and 
customs of their countrymen, 
the inferior classes clung tena- 
ciously to the šame. Yet they 
seemed to be a forsaken people.

The bloody repressions of in- 
surrections in 1831 and 1863 
follovved by confiscation of pro- 
perties and estates made them 
appear to be more so. In spite 
of all their reverses the people 
never lošt sight of their fund
amentai guiding principle — 
their insistence of freedom.

Finally, the Russians realiz- 
ing the futility of their harsh 
measurcs revoked their “uka- 
ses” and re-established the 
freedom of the Lithuanian press 
i n 1904. The sturdy nature, and 
the indoipinable spirit of the 
peasants had won, and Lith
uanian education became stim- 
ulated once more. Then follovved 
the Lithuanian renaissance 
vvhich štili continues.

llovvcver, the renaissance vvaš 
retarded ‘ inornentarily in 1914 
by the great vvorld eonfliet. 
Lithuania was the theatre oi 
military operations; her villages 
vvere burnt; and her crops vvere 
destroyed. Both belligerents, 
Germany and Russia, were the 
cause of this hideous devasta- 
tion. Thousands, of Lithuanians 
vvere left to starvation and to 
other indescribable miseries. 
Though her intgrnal conditions 
vvere more severe than that of 
the Belgians, she received. little 
out-side aid or sympathy.

Arising alone and unafraid. 
Lithuania in February 1918 for- 
mally proclaimed to the vvorld 
a statė of independencc. Ger* 
many immediately recoguized it. 
To-day she remains a freė 
nation fully recognized by all 
'the important povvers of the 
vvorld. ,

Although socially undevelop- 
ed, Lithuanians have a talent 
for organization. With the aid 
įof Gerinau arms and money to- 
gether with assistance from 
England they organized an ar
my vvhich was successful in 
keeping the bolshevik^ at bay. 
Her educational system and 
facilities are being improved 
vvith the passing of each year. 
A fact of considerable signifi- 
cance is that the English lang- 
uage is compulsory in their 
schools. Her textile, sugar re- 
fining, tanning, paper, and am- 
ber Industries are experiencing 

’greater prosperity than evei 
before.

Illinois,

obtain-
article

John V. Kurtinaitis, formely 
president of the Lithuanian 
Students Association of Amer
ica, vvon a straight “A” average 
at the University of 
College of Engineering.

This Information vvas 
ed from the follovving
published in The Chicago Even- 
ing Post:

Straight “A” averages vvere 
earned by seven students of the 
college of engineering, Univers
ity of Illinois, lašt semester. 
The grado of “A” is the highest 
recognized by the university.

Three earning it vvere fresh- 
men, three juniors and one 
senior. The freshmen vvere 
Joseph Harrington Jr., River- 
side, III.; Hovvard S. Ponzer, 
Lamoille, 111., and Thomas V. 
Sheehan, Ottavva, III.

The upper classmen in
list vvere John V. Kurtinaitis, 
Chicago; Gerald M. Magee of 
Pittsburg, Kart.; George 
Zenner, Brookfield, 111., 
Alfred Masterson 
ence, Mo., a senior,

the

II. 
and 

Independ-

GUINEA PIG OLI) AT BIRTH, 
PROFESSOR CLAIMS. ~

college, claims that all
are not of the

birth. Among
his experimentš

sapic 
the 

have

Dr. Louis Casamajor, profes
sor of neurology at a Nevv York 
inedical 
ahimals 
age a t 
things
shovvn are:

“All animals are not 
šame age vvhen they are born.

“Birth is merely an incident 
in life.

“Rats are young 
<vvhen they are born, 
ųuete helpless for 
vveeks.

“The kitten remains helpless 
for a little over a vveek.

“A colt vvill vvalk around and 
follovv its mother after tvventy 
.minutes.

the

embryos 
and are 

several

— Frances H. Sadovvskas

SO RŪMANTIC!
“Spring is here, 
the loveliest season 
of the year, 
When the trees 
rejoice at being vvooed 
by the strong and boki, 
yet gentie, bashful breeze; 
Būt, — 

♦Sad am 1, *
for the man by vvhom 
] vvould be vvooed 
does not exist. And oh! — 
1 could sigh!

Men—, men—, they make me 
tired. They are vvorth ‘nil’. They 
are such ‘ignoramuses’! Oh! 1 
vvish I could meet someone vvho 
vvould know hovv to court and 
propose marriage Beautifully, 
in some nevv, truly romantic 
vvay. Then, I’d accept!”

Such vvere the day-dreams of 
fair Diana. “Une femrhe savan- 
te” she vvas, and proud and cold, 
yet charming. Of admirers and 
lovers she had many, and 
among them some vvere great 
in looks, brains, and riches. How- 
ever, none of these did she take 
for husband, for none did “vvoo” 
vvith skili enough this romantic 
maiden.

Būt “Come to earth!” the 
door-bell rang and roused Diana 
fromJier reveric. She hastened 
to admit her college friend, 
Lloyd, vvho had come to eseort 
her to his fraternity dance.

There they found decorations, 
beauty, charm, dim-lights, pol- 
ished floor — an ideal place for •
dancing and romance. Then, as 
they danced, Lloyd, affected by 
the strange, eozy atmosphere 
of the house and the dreamy- 
eyed Diana in his arms, vvhisper- 
ed

The next evęning found. Diana 
štili the šame, vvishing, vvaiting 
for romance, loving, būt not 
knovving vvhom. She looked out- 
side. lt had just stopped rain- 
ing. The breeze vvas cool; the 
-sky vvas eloudy — neither beau- 
tiful, nor romantic. Hovvever, 
she vvent for a little vvalk. The 
air vvas refreshing and it vvas 
delightful to be alone, to vvalk 
briskly, and to vvatch the clouds 
moving in the sky. Such quiet! 
Again her vvishes and dreams 
came to her, as she vvalked, un- 
mindful of the vvorld. A dark, 
menacing eloud seemed to be 
its way direetly tovvard her and 
she ,watched it eagerly, her 
imagination vvorking.

“Darn it!” she suddenly ut- 
tered, as she slipped in a puddle 
of vvater.

“Why, Diana, my dear!” came 
a familiar voice from behind 
her, and she felt someone help- 
ing her u p.

“Hovv terrible!” she exclaimed 
at Ajeing herself vvet and dirty 
and at recognizing John, hei 
ne.xt-door neighbor and chikl- 
hood-friend, to whopi she had 
considered herself superior. She 
felt embarrased and humiliated 
that he should have come by to 
find her thus.

“I suppose it is ludicrous!” D. 
she snapped, būt morp calmly " 
and vvith a smile, she added, j ^o. 
“Būt I’m glad it vvas only you 
vvho savv”.

“And by Jovė, Diana, J’m 
tickled 1 got the erazy notion 
to follovv you this evening from 
your home and l’m even glad 
you fell, you, vvho eraves no- 
thing būt ‘poetry’ and the ‘aes- 
thetic’ things and ‘romance’,” 
angrily he said, jeering at her. 
“And—, “he hesitated and vvent 
on, more quietly, “Say Diana, 
novv that you did such a human 
thing as to fall, do you suppose 
that you could do somethiirg 
else that’s human, forgetting 
romance for at least a little 
vvhile?”

now that Lloyd and his po-o-et- 
ry aren’t here and that you are 
vvet and dirty and human? 
Diana, I love you and vvill you 
be sensible and say—”

“Yes, John”, she finished, 
even with a laugh, “I guess you 
are the one for me and, by the 
way, don’t you think that all 
this was even romantic, after a 
fashion?”

NEWS AND 
NONSENSE

By Wm. Mac k, Jr.

DETERMINATION

(In the next issue: Lithuanian 
Cu^toms and Literaturef.

“The guinea big is probably 
the oldest thing in the vvorld 
vvhen it is born. It runs rapidly. 
sees perfeetly ant vvill start 
eating cabbage after five 
minutes, and vvill fight interfer- 
ence.

“The guinea pig is so ola 
vvhen it is born that it has sheu 
its milk teeth before birth, and 
at birth is begining to shovv 
senile changes.”

ILLINOIS VVOMAN GETS 
ARGU DEGREE

' Mary T. Worthen is the only 
woman in the United States 
vvho received a bachelor’s de
gree in architecture this year. 
Miss \Vorthen has had the high- 
est scholarship in architecture 
and vvas one of the best students 
in the U. of L. College of En
gineering.

INTERESTING FACTS
POSEN PROFESSOR KN0WS 

36 LĄNGUĄGES AND 
240 DIALECTS

loving, pleading words: 
“Goddess, svveet and noble, 
Be not cold and cruel;
Būt please, to me right 

now,
These words to say, your- 

self allovv:
‘I love you, dear’. And then 
To you this šame thing I 

vvill vovv”.
This is romantic, 1’11 admit, 

thought Diana, būt it smaeks 
of story. books and novels and 
their trash, and hence'is not 
original, būt anyway, I do not 
love him, I believe. Conseųuent- 
ly, “cold and cruel” she re- 
mained and Lloyd’s pleading 
went to naught.

Al. Lebersky was vvatering 
the garden when it started to 
rain. Būt in spite of the rain 
he finished the job even though 
he got soaked to the skin. 

♦ * ♦
Three vfreeks ago one of our 

students left the waiter at a 
certain chop house a five dollar 
tip by mistake. He went back 
again the next Sunday and 
after putting away a dinner 
big enough to feed an army he 
told the waiter to take it out 
of lašt vveeks five. Well the 
vvaiter vvasn’t VERY angry, 
būt our friend is well prepared 
for bachelorhood. He has learn- 
ed the art of dish-vvashing.

♦ ♦ ♦
Blonde: “What do you ūso 

on your hair shiek its alvvays so 
slick?”

Chem Shiek: “Just plain 112 
What do you ūse on yours?

Blonde: “Just plain 1120

(Foot note for
1120 too (H2O2)

Englishmen: 
is peroxide).

her 
(please

gang of
excuse

Eyes, it

She gavę him a ųuestioning, 
bevvildered look — that he

“Yes”,~ he continued, smiling 
svveetly now, “do you suppose 
that you could listen to what 
P ve waited long to tell you —

GRADUATES 50 YEARS AGO, 
RECEIVE DEGREES 

THIS YEAR X
Two men who graduąted-U. 

of I. in 1876 and 1878 received 
their bachelor degrecs this year. 
This is because at the time 
these students attended college 
certificates vvere granted, būt 
not degrees.

The men are Frank Ilayden 
Lloyde ’78 who recėived his de- 
gree of bachelor of literature in. 
En'glish and Modern Languages 
and Daniel W. Stookey ’76 who 
received the degree of bachelor 
of Science in mechanical en- 
gineering.

At a depth of about fifty feet 
underground the tepiperature U 
about the šame as the averago 
annual * teniperature and 
remains constant throughout 
the year. Below this level the 
temperature inereases witįh the 
depth.
in temperature 
degree Fahrenheit 
fifty feet. ' •

The full moon- is 
hundred times more 
ing than all the atars togetber.

* ♦ —

The Hooker oak of Califoryia 
is the largest tree in America. 
It has a circumference of .22 
feet and is over 100 feet high. 
When in Ičaf it is capable oi 
shelh’ing about 8,000 persons 
from the sun. It bears nearly 
a ton of acorns annually.

♦ ♦ ♦ s

Icebergs travel a t the rate of 
five or six miles a day.

The averege * inereaso 
is about 1 

for every

about one 
illuminat-

of 
in 

the

Tassilo Schultheiss, one 
the greatest linguists 
Europe and professor at 
University of Posen, knovvs 36 
languages and 240 dialeets. 
This professor has snow-white 
hair and is only 38 years ol<;. 
Before being called to fhe 
university — when his unusual 
abjlity was discovered — he 
was merely a modest teachęr 
at the “gymnasium”. or high 
school. i . \

SELF-POSSESSION.

The metric system of weights 
and measurcs has been in use 
for the lašt five years by Lith- 
uania, Latviu, Esthonią, Russia, 
Poland, Japan, Greece, Šiam and 
Persia.
I -iii- i *n, i ? ♦ ♦ *

į •* ; } • , X

Morris Gest, one of the pro- 
ducers of “The Miracle”, was 
born in Lithuania, and boasts 
of the fact that. Lithuania is 
his native country. He can also 
speak a little Lithuanian.

Here’s .to the man vvho holds.his peace 
When provocation’s strong;

Who shuts his mouth and keeps it shut 
When a vvord vvould sėt him wrong;

Who gripą his temper firm and fast,
Nor loses self-control

Tho he’s tempted sore to vent his wrath
And silence sears his soul. - (i

Here’s to the man who holds his tongue 
When you’d likę to make him svvear,

Who listens to all your stinging vvords
With a cool, provoking air;

Who keeps his grip on his rising vvrath
When his temper’s really bad,

Whose self-restraint you can’t disturb!
And doesn’t he make you mad?

.. į c i «

nVE IN THE PRESENT!

Blue Eyes and 
man eaters, 
printers mistake Blue 
should be man HATERS not
EATERS), laughed themselves 
siek because Ye Ed said I eat 
peanuts for lunch. Well believe 
me it’s no fun to work in a 
cage and have your friends 
come in and throw peanuts at 
you. The pikers. Būt I know 
Blue Eyes is no piker. When 
she comės in she won’t throw 
peanuts. She’ll be a real sport 
and throvv BANANAS.

♦ * ♦

Ye Ed also said I feel very 
much at home in the cage. He 
lies likę a gas meter. That state- 
ment won’t be true till some 
one st^ts a Collection to get me 
a bamboo tfee and a couple of 
cocoanuts.

* ♦ ♦

And listen gang. We’re going 
oų| for a hike August 8th. So 
be prepared to bum ridės. The 
girls vvill furnish the lunches 
(as usual) and 
furnish 
usual).

the

*
gping

•»!

If you havę kind words to say, 
Say th$m nęw!

Tomorrow may not come you r way. 
Do your kipdnęss while they may, 
Loved ones vvill not always stay;

Love them nowj \ 
(The above contributed by A. P.)

the boys will
appetites (as

*
out to Edge-We’re

brook, about four miles from 
civilization, and when 
•tired of wallpng ,you 
a while.

you get 
can run

to make

\vapt

tį 
the

to cravvl

boys are 
don’t see

Most of ųs wąnted 
it a beach party, būt J. C. ob- 
jected. After Ris lašt experiencę 
he doesn’t even 
into a bath tub.

* t
The ręst ęf

ęomplaining that they 
enough of the giria. Tbat’s why 
they want to go svvimmiog.

♦ t ♦.
Būt after all a bot dog does 

taste better vvhen it’s seasoned 
vvith hay than it does vvhen 
seasoned vvith sand.

‘’m
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Visokios Naujienos iš 1<£ 
Klaipėdos Padangės ISr

Kaso A. Kabardinas

įvyko rinkimai į Lietuvos Sei
mą ir apie lai rašyti jau tjg

manau, bus žingeidi! žinoti

mus, Klaipėdoje ir pro- 
įe, linkimai atstovų į 
>s Seimą nebuvo tokie

kad rinkimai pernai metais į|
Klaipėdos Krašto Seimeli. Mat 1

liečiams “einheitslron toriams“ 
buvo svarbu turėti Klaipėdos 
krašto politinę valdymo maši
ną savose rankose, nes per tą 
mašiną pereina daug Įvairių, 
įvairiausiu mokesčių, surenka
mu iš viso Klaipėdos krašto, o 
tie visi pinigai kontroliuojami, 
išleidžiami su seimelio padary
tais tarimais, paskyrimais tam, 
kam seimelis nori. Tad dėl ši
to šeimininkavimo ant Klaipė-

vo į seimelį atstovams renkant 
mėtytos provakacinės bombos 
ir skleidžiami visokie prasima
nymai tos partijos laikraščių. 
() į Lietuvos Seimo rinkimus 
“einheilsfrontleriai“ nedėjo tiek 
agitacinių pastangų, nes rinki-

si šmeižė lietuvius, tad vokiečių 
tautininkai žinojo, kad jokios 
opozicijos netrukdomi turės iš
rinktus v>sus savo partijos at
stovus. šį kartą ir vadinamos 
“kairiosios”, darbininkus atsto
vaujančios partijos, kaip social
demokratai. komunistai ir anar
chistai nevedė didelės kampani
jos Liet. Seimo rinkimų laike, 
kaip kad seimelio rinkimuose. 
Klaipėdiškiai \’oki>ki socialde
mokratai da ir šiuose rinki
muose neveikė, nedirbo rinki
mų darba kontakte su Lietuvos

savotiškai “memolauderiškai 
aiitomatiškai”. O komunistai ir 
savotiškai ruso-sovietiškai šmei
žė k; s tik i galvą ‘■kalbėtojams“ 
atėji), o labiausiai tai Lietuvos

je priklau-o kokiu septynių 
kalbų tautinėmis kalbomis kal
bančių narių, ir kartais masi
niame mitinge tekdavo girdėti 
kelių tautų socialistus kalbėto
jus savomis kalbomis kalbant. 
O pas mus, Klaipėdoje, socialis-

bu kalbančiu: vokiškai ir lictu-

broliškai darbinin-

kad kuomet ėmė kalbėti lietu-

munistų ir socialdemokratų ėmė 
triukšmą kelti, švilpti, taip kad 
pirmininkas skambučiu vos su
stabdė. lai tiek apie rinkimų' 
darbuotę.

Ainerikos lietuvių 
ek'kursi jos

Birželio 2 d., apie 10 vai. ry
te, laivu “Balta ra“, KlaipėdiTn 
atvyko tiečioji Amerikos lietu
vių ekskursija, vadovaujama 
“Vienybės” vedėjo Danieliaus,

i Bajoro ir Zalpio iš ’Chicagos. 
šioji ekskursija atvežė 1 1S ke
leivius. Buvo Lietuvių Viešbu
tyje bendri pietus, o po pietų 
buvo j kapus nuvežti gėlių vai
nikai žuvusioms už Lietuvos 
laisvę. Šioje ekskursijoje buvo 
tarpe paprastų Amerikos lietu
vių darbininkų ir keletas biz
nierių saliunininkų, kurie ir pa
sižymėjo kaipo turtingi žmo
nės; “fundino” daug “mandriau- 
sio pasaulyje gėrimo”, Franci- 
jos šampano, kuris Lietuvoje 
kainuoja 2!) litus. Ir šiaip, kaip 
sako, turėjo patys gerus lai
kus ir kitiems davė gerai už
dirbti, kaip tai: automobiliams, 
Palangos gintarų biznieriams, 
nes daugumas prisipirko viso
kių gintarinių “prezen tų “-dova
nų, ir tai už dideles sumas pi
nigų.

Gegužio ir birželio mėnesiuo*

se pas mus j Klaipėdą atplaukė

ji buvo “Naujienų”, kuriaja vuc 
dovavo J. .1. Strazdas, ši ekskur-

to žmonių. Ekskursijos vedėjas, 
o taipgi ir keleiviai nusiskun-

ku,
nedideliu laivu. Mat tuo lai
kai]) tik daug- pasažierių

jaučiu tarpe Dancingo, Klaipė-' 
dos ir I.iepojaus, buvo atiduoti i 
generaiei laivų inspekturai per-, 

laivų tvirtumo ir, 
... . . . (,l

kmp sykis tuo laiku iškilo Lon
done ir kitur darbininkų gene-Į 
ralis streikas. Tokiu bodu tas.

žiūrėjimui
tinkamumo plaukiojimui.
kaip

streikas. Tokiu bodu 
peržiūrėjimo darbaslaivu* 

buvo
leiviams, kad nesulaikyti jų 
litinę. laivų kompanija kokį

k(

keleiviams vežti.
“Naujienų” ekskursija buvo 

klaipėdiečių labai širdingai su-, 
tikta ir priimta. “Ryto” vies-

dri keleiviam^ pietus, grieže, 
kalinis orkestras, kalbėjo gu-1 
bemotorius p. Žilius ir kiti, o 
.1. J. Strazdas, vardu ekskursi- 1 jos atsidėkojo už klaipėdiškių

ekskursantų važiavo į Lietu
vos istorišką miestą Palangą,! 
vasaros kurortu vieL. € •

Dabar laukiama antros “Nau- I jienu“ ekskursijos, kurios vadas

inų chicagicčių.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva. už pigia 
kainą, naudokitės

MADOS

2570

2570. — Vieno šmoto suknelė. Ge
ra prie darbo ir namie. Paprastu, 
bet gerai atrodanti. • Sukirptos m.’e- 
ros 16 metų, 36, 38, 40 ir 42 colių ; 
per krutinę. 36 mielai reikia 3 yar«j 
41) colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasoa ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1I.» 
čia įdedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzd] No.... —.----
Mieros _____________  per krutinę

(Varniai ir pavarde)

(Adresą*)

(MImUs ir valit.) 
i ■ '■■■■

Patarimas
• »

Kaip gauti 9% už
Amerikos lietuvių draugystės turi po 

keletą tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažą nuošimtį. Tą nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant 
metų laiko į Lietuvos Koperacijos Banką.

Letuvos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
vus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus milionų 
dolerių. Visi banko nariai yra atsakomingi 
už jo turtą ir indelius dviguba atsakomybe. 
Bankas yra vedamas gabiausių Lietuvos fi
nansinių ir auga nepaprastu spartumu.

Lietuvos Koperacijos Bankas duoda pa
skolas ūkininkams, jų ukiui pagerinti. Jo 
tvirtumo pamatas yra žemė, užtai jam ne
gresia jokie pavojai, jokios katastrofos, ar 
tai butų ekonominės, ar politinės. Kopera
cijos Bankas yra galingiausias bankas Lie
tuvoje, ir lygus didžiausiems bankams kitose 
šalyse.

Indėliai priimami metams laiko. Suka
kus vieniems metams, jei indėlninkas nepa
duos pareiškimo laikyt ant kitų metų — gra
žinami atgal, kartu su nuošimčiais: Nuo-

PINIGŲ SAUGUMAS

Draugystėms
indėlius ir padidinti jos turtą

šilučiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei
metu nuo įdėjimo dienos — 4'/2% ir sukakus 
metams — 4l/zV<. Visa tai prisiunčiama če
kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais.

Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rą savo draugystei privalo pakelti šį klausi
mą artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šj sumanymą, turės iš 
jo didelę naudą sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ukj.

Šituo pasiūlymu gali pasinoudoti kiek
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti j savo banką išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenų Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 
pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo įškaščių 
draugystei nėra.

9% f metus yra geriau negu 6, ir daug 
geriau negu 3. Indėlis yra patogesnis negu 
investmentas ant morgičių ar bonų.

PILNAI UŽTIKRINTAS

« B iwW«

« J. /, ." 7f»W

lBwK

Chicago, III.

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS, LIETUVA »

Visais reikalais ir su indėliais kreipkįtės į Koperacijos Banko įgaliotinį Amerikoje,

NAUJIENŲ BENDROVE .
1739 So. Halsted St

V. \ ✓
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CHICAGOS
ŽINIOSV

Paliuosavo suimtus me
džiojant munšainierius

Ma\well policijos stoties tei
sėjas Edkar A. Jonas paliuosavo 
75 vyrus ir moteris, kurie buvo 
policijos suimti bemedžiojant 
ant munšainierių. Jis taipjau 
aštriai pabare policiją už perse
kiojimą mažu nusidėjėliu prieš 
probibiciją, kuomet didiesiems 
mun>ainieriams leidžiama veik
ti atvirai ir plačioj skalėj. Ir 
prirodymui, kad jis tai rimtai 
sako, teisėjas Įvardijo dvi vie
tas, kuriose munšainas ir kito
kie svaigalai yra atvirai parda
vinėjami, bet policija tu vietų 
neliečia. Viena tu vietų yra pa
čiame vidurmiesty, prieš pat 
miesto salę.

V isi šie 75 žmones buvo su 
imti darant kratas restoranuo
se ar biliardinėse ir jei tik buvo 
rasta nors biskutis vyno, buvo 
suimami visi toje vietoje 
rasti žmonės, nors jie niekuo, 
nėra nusidėję ir munšaino tuoi 
laiku negėrė.*

Teisėjas delei to pareiškė:
"Kaip jus, policistus, gali 

gerbti, jei jus šitaip varginate 
tuos žmones, kurie niekuo nenu
sidėjo? Jus nematėt poiicistu, 
kurie užkluptu vidurmiesčio re
storanus ir areštuotu visus pie
taujančius ten žmones. Papra
sti žmonės rūstauja ir yra ne
patenkinti delei daromo kokio 
favoritizmo’’.

Du nusižudė
Martin Kelley, 35 m., South 

Paik policistas, nusišovė savo 
kambary XI7 \\ . 51 PI. .lis bū
vu pritioškintas gasu Franci joj 
ir pastaruoju laiku, sakoma, el
gėsi gana keistai.

John Nyberg, 5u m., buvęs 
biznierius, iš Ehnu’ood Bark, 
taipjau nusišovė. Manoma, kart 
jis nusižudė delei finansinių 
rupesnių.

I >?irbirii nkiis žuvo

Krank Dudring, 25 m., 8111 
Macinau Avė., žuvo By 
Products (’oke Co. dirbtuvėj. 
Manoma, kad įnirtus priežastim 
buvo netikusi gasinč niaska. Jis 
su dviem kitais darbininkais 
dirbo pilname gasų kambaryje. 
Kiti darbininkai matė, kaip jis 
neteko sąmonės ir nukrito nuo 
laiptu ; mirė bevežant r ligoni
nę:

Dar dešimt žmonių 
mirė nuo karščio

Užvakar buvo karščiausia šių 
motų diena ir tą diena nuo karš 
čio mirė da^ dešimt žmonių 
Dieną prieš tai nuo karščio mi
rė 12 žmonių. Vakar taipjau 
karšta buvo ir turbut nuo karš
čio taipjau keli žmonės mirė, 
bet tai bus žinoma tik šiandie. 
Šiandie gi busią vėsiau. Taip 
bent sako oro biuras, kuris ir 
vakar pranašavo vėsesnę dieną.

Įl^acific and Atlantic Photo)
VVilIiam W. Astor (po keirei) ir Viskontas Astor, Anglijos 

aristokratai, šiomis dienomis aplankė McCormicką Chicagoj.

Nubaudė $22 už pap- 
koi nu valgimą

Tyrinėjant Broadvievv mieste
lio policijos viršininko Joseph 
lluszar ir policijos magistrato 
\Varvham darbuotę keistų daly
kų išeina aikštėn. Jie patys 
prisipažino, kad miestely buvo 
“speed trap”, kad neteisėtos pa
baudos buvo uždedamos ant 
automobilistų, kad automobilis
tai kartais būdavo ir sumušami, 
lik už tuos neteisėtumus kalti
na jie vienas kitą. Bet liudyto- 
lai apie jų darbuotę dar daugiau 
papasakoja.

John H. Schrieffer, 1929 \Val- 
ton St., papasakojo prokurorui, 
kaip jis vieną dieną su savo 
mergina Lois Kennedy nuvažia
vę į Broadvievv t miestelį, prie 
Roosevelt Rd., kur nusipirkę
papkornų ir pasukę į šoninę 
gatvę tuos papkornus valgyti. 
Juos papkornus bevalgant jie 
pamatę kai ii prie jų slenka po
licijos viršininkas lluszar, bet 
jie nebėgę, kadangi jie nemanė, 
kad valgyti automobily papkor
nus butų koks nusidėjimas. Bet 
kada jie papkornus suvalgė ii 
jau rengėsi važiuoti toliau, prie 
jų prišoko lluszar iriuos areš
tavo, visai nesakydamas už ką. 
j į <5 ims* j>ii vo užsimo-
keti $22, kurių jie neturėjo ir 
nusivedė į policijos stotį. Jis 
toty prisipažino, kad jie nesu

laužė jokių įstatymų, bet vis- 
tiek nepaliovė reikalavę pinigų 
ir net revolveriu pradėjo grū
moti. Pagalios vaikinukas da
vė $10 pinigais ir $12 čekj. Jie 
tada tapo paliuosuoti ir įsaky
ta jiems, daugiau nebeg'ryšti, 
aes paskui laikraščiai viską i$- 
^arsins ir busią jiems nesmagu
mų. Tečiaus jis vistiek sugryžo 
ir pasirodė, kad juos kaltinama 
až nederamą elgimąsi. lluszar 
pašnabždomis pasikalbėjo su 
teisėju \Varebam ir tęsis pa
reiškė, kad kadangi jie jau su
mokėjo $22 pabaudos, todėl ne
galį reikalauti jury ar kitokio 
bylos nagrinėjimo.

Kitas papasakojo, kaip ji llu
szar areštavo greitai važiuo
jant ir pareikalavo $50 kauci
jos. Jis ir jo draugas tiek ne
turėjo, tad Huszar pasitenkino 
tik $16, bet kartu labai keikė

BILLY'S UNCLE

Kreivy akiu “specialistas” 
dingo

Rašo Dr. A. Montvidas

juos ir grūmojo jiems. Kiti pa
pasakojo, kad lluszar, kuris 
pats nustatydavo kauciją, ne
priimdavo jokios kitos kaucijos 
kaip vien pinigais, kurių auto
mobilistai paprastai daugiau 
nebematydavo.

Penki žmonės užmušti
Automobiliai užvakar užmu

šė dar penkis žmones, jų tarpe 
dvejetą vaikų. Kiti žuvę yra 
viena moteris ir du vyrai. Vi
so šiemet automobiliai užmušė 
jau arti 150 žmonių.

Gelbės lietuvį seržantą
Jau prieš kiek laiko tapo plė

šiko pašautas lietuvis policijos 
seržantas Kasimir Wistert. Jis 
guli Ravensvvood ligoninėj, bet
mažai yra progų pasveikti, jei 
bent butų įleista daugiau krau
jo. Kad reikalinga jam dau
giau kraujo sužinojo kiti jo 
draugai policistai ir tuojaus ke
li jų atsikreipė prie gydytojo, 
siūlydami paimti jų kraujo ir 
perleisti VVistertui. Atsiliepė ir 
daug kitų jo pažystamų. Pa
galios tapo parinktas policis
tas Thomas Ilogan, kurio krau
jas ir bus perleistas VVistertui.

Vyras pagelbėjo kitam 
išgėdinti pačią

Keistų dalykų atsitinka pa
sauly.

Paprastai vyrai labai saugo 
savo pačias, kad prie jų nepri
lygtų burdingieriai, beU štai 
Gary atsirado vyras, kuris neV 
pagelbėja savo burdingieriui iš
gėdinti jo pačią. Tuo vyru yra 
1). Miner, 45 m., o jo burdingie- 
riu yra Jack Spurlin, 20 m. Jie 
tapo areštuoti, Miner pačiai pa
siskundus policijai, kad jos vy
ras pagelbėjo jos jaunam bur
dingieriui ją išgėdinti. Spurlin 
taipjau prisipažino, kad Jis iš
gėdino Mainerienę, ir kad tame 
dalyke jam pagelbėjo jos vyras. 
Abu dabar laikomi kalėjime be 
jokios kaucijos.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Dr. Krankliu O. Carter, 177 
N. State St., Chicago, yra ir lie
tuviams gerai žinomas, nes ir 
lietuviškuose laikraščiuose jis 
skelbėsi esąs akių, nosies, gerk
lės ir ausų specialistas. Ypač jis 
taisė kreivas akis. Skelbimuo
se figūruodavo tai jo paties pa
veikslas, tai ligonių su kreivom 
ir atitaisytom akim. Lietuviai 
jį vadindavo profesorium.

27 d. birželio laikraščiuose til- 
|M) pranešimas, kad Dr. Carter 
neteko leidimo praktikuoti me
dicina. “Liudijime prieš Carte- 
rį advokatai, atstovaujanti Eli- 
no Mancino, kuris neteko akies 
po Carįerio operacijos dėl žvai
rumo, tikrino, kad mažiausia 8 
asmens neteko regėjimo po pa
našių operacijų.’’

Amerikos Medikalės Asocia
cijos žurnalas paduoda šitokių 
žinių apie Cprterj: F. tO. Carte
rio vardas pirmą sykį pasirodo, 
Polk’s Medical Directory 1902 
m., kur Įdėtas jo apmokėtas pra
nešimas apie tai, buk jis esąs gy
dytojas, baigęs/Toronto Univer
sitetą, Toronto, Ontario, 1897 
m., ir ėmęs specialį kursą Chi
cago Collegė of Opthalmology 
and Otology. Tuomet jis turė
jo vietą 70 W. Madison St. Tai 
buvo 1902 m., nors Carter netu
rėjo legaliu leidimo praktikuoti 
mediciną lllinoiuj iki 1904 m., 
kuomet jisai gavo valstijos Aidi
mą ir pasisakė baigęs ne Toron
to Universitetą, o Jenner Medi
cal College — vieną prasčiausių 
vakarinių mokyklų, kuri jau 
negyvuoja. Toronto, Universi
teto rekordai rodo, kad niekas 
vardu F. 0. Carter tos mokyklos 
niekad nėra baigęs.

Jenirer Medical College rekor
dai rodo, kad Carter yra baigęs 
tą mokyklą 1904 m. Rekor
duose visai nesama tokios įstai
gos kaip Chicago College o f 
Ophthalmology and Otology, ku
rioj Carter sakosi ėmęs specialį 
kursą 1898 m. Mažu buvo tai 
viena iš daugelio tų įstaigų, ku
rios per laiškus mokina, kaip 
pritaikyti akinius ir būti akių 
“daktaru“.

Liepos mėnesyj, 1918 m.,
Krankliu Carter tapo pašauktas 
valstijos Registracijos ir Edu
kacijos departamento duoti pa
siaiškinimą apie savo praktiką. 
Šitame tardyme buvo išvilkta, 
kad nors CarteV buvo baigęs 
Jenner Medical College tik 1904 
m., “jo diplomas turėjo ištrini- 
mą, taip kad išrodytii, jog jis 
yra baigęs mokyklą kitokiu lai
ku.“ Carterio klausta apie šitą 
ištrinimą, bet jis gynėsi, kad tai 
padaryta be jo žinios ir sutiki
mo.

10 d. kovo, 1922 m., Chicago 
Tribūne praneša:

%“July teisėjo Pam teisme pri- 
sprendė $15/100 Irvingui Nilso- 
nui, 3836 N. Whipple St., iš akių 
specialisto Dr. Franklino O. Car
ter, 120 So. State St., už regėji
mo netekimą dešiniąją 'akim. 
Tai buvo antras tos pačios bylos 
nagrinėjimas, pirmiausiu nuo
sprendžiu Nilsonui priteista 
$11,000.“

20 d. lapkričio, 1922 m., Chi

cago Daily News praneša, kad 
teisėjo Lee Carrier teisme jury 
išsprendė, jog Dr. Carter turi 
užmokėti $25,000 Alexandrui 
Hockeriui už dešines akies su
gadinimą.

Kad išsisukus nuo apmokėji
mo, Franklin Carter eina į ban
krotą 26 d. spalio, 1923 m. ir sa
vo peticijoj pasi reiškia turto 
tuyys tik apie $6,000, o skolos 
$45,000, tarpe kurių Alexandrui 
Jlockerinui $25,000 ir Irvingui 
Nilsonui $15,000.

Tūlas žmogus S. iš Wisconsin 
valstijos važinėjo pas Dr.Carter 
kveivą akį gydyti ir neteko jos. 
23 d. bal., 1925 m., teismas rado 
Carterj kaltu ir priteisė $21,000 
nukentėjusiam, bet teisėjas su
mažino bausmę iki $15,000. 
Klausimas, ar p. S. ką gaus.

Dr. Carterio skelbimai mirgė
jo šitokiais sakiniais: “Kreivos 
akys ištaisomos į 10 ar 30 miliu
tų be skaudėjimo;“ “Dovanai! 
Aš apmokėsiu tavo geležinkelio 
kelionės lėšas į.Chicagą ir at
gal.” “Ateik dabar! Užsimo
kėsi vėliau.“ “Štai tikras įro
dymas mano pažadų,“ po ko se
ka neva ligonių paveikslai ir laiš
keli.

šitokių “profesorių“, kaip Car
ter, skaitlius mažėja, nes val
džia juos gaudo, nors ir lėtai. 
Da yra nemaža “lytiškų vligų 
specialistų”, kurie vis da plačiai 
skelbiasi ir lietuvių laikraščiuo
se. Į šitokius tai “profesorius” 
kreipiasi ir musų “mandrieji’ 
lietuviai.

Ekskursija
Paskutinės dienos kada dar 
g; Įima suspėti prisirengti 
išvažiavimui su Naujienų 
ekskursija. Bet tik Suvie
nytų Valstijų piliečiai gali 
tai padaryti. Norintieji, pa
skubėkite, nes dar nevėlu. 
Laikas labai atatinkamas. 
Laivu važiuojant nebus taip 
karštu, o.parvažiavę rasite 
nunokiusius obuolius, gru- 
šes, slyvas ir visokių kitų 
vaisių. Lietuvoj ūpas žmo
nių labai geras, nes jie 
džiaugiasi sulaukę, geresnės 
valdžios ir vaisių jos darbų, 
kurie apie tų laikų pradės 
pasirodyti.

Taigi kaip kelionė taip ir 
buvimas Lietuvoj bus labai 
smagus ir linksmas.

Pavėlavusieji — rengki- 
tės.

Naujienų Laivakorčių 
Skyrius.

SIUSKIT. PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
Teprašo Lietuvosžmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 

"originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

(laukite Originalea 
Francuziiškas

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų 

%

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki ’.O. Nedė- 
lioj nuo 2.30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshail Blvu.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiųingas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių. f

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai AmbulansaI

1. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų di rėk tortas 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Chicago
------- - —

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovj, tai atsilankykit j

W1CKER PARK D1AGNOSTIC
INSTITUTE

1510 N. Robey Street
Phone: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija
— X-Ray

I’iliuirf 1 šegzaminavimas

Atėjo labai indomųs nu
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima Rauti
NAUJIENOSE .

1739 So. Halstcd St.
Chicago, III.

Kaina 45 centai

ČMadc by
LMnbt^Ph<rm«.c«l Co., Saitu Loob. U. S. A.

DR. VAITOSI!
OPTOMETRISTAS

Palengvins ūkių įtempimą, kuris 
vsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nefvuotu- 
mo, skaudamą akilį karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47tli Street
Phone Boulevard 7589

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, kai! nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street 
Netoli Aahlar.d Avė.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METU PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avcnue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefanas ( anai 0523

Ant trečio augšto virš Flatte ap
linkos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėlioinis.

V_____________________________________ /

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos

Jau yra galima gauti skaniau
sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
3311 S Halstcd St. Chicago

GO62

Babies Love It
... > ...J.

Del bUilvio ir vidurių net>mu- 
urnų iš priežasties dantų 

augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis _ saiiRUs Kūdikių 
La xa t i ve.

Mrs. W5mslow’» 
Syrup

Klausyk ir Tumyk 
0 Polam ’ '

BAUME BENGUE
(ANALOfSIOVK >

Šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną. Z

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit ud 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją;
Už metus   150 kuponu 
Už pusę metų 75 kuponui 
Už tris menesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokj skaitlių ku
ponų, už kurį teki geriausia 
dovana. 
TTiiniTiTiniiiYirnnm
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iiBiuviu Rateliuosa
Iš Chicagos Lietuvių 

Draugijos Grupių 
Kompeticijos 

Vajaus

ję nuo seniau mušimo, bet žy
mės da buvo užsilikę. Nuo niu- 

I Šimo vaiko ir kalba sugadinta.
Užklausus policijai “su kuo ta- 

ive mušė”, vaikas nesakė. Poli
cija suradusi ‘Ktazokišką nagai- 
ką” su keletu pirštų ir juose 
dratus. Policija pasiėmė motiną 

I Šležienę ir vaileą, o’vėliau sua
reštavo ir tėvą su sunum, Sle-

Lietuvių žus. Jie yra 
o mėnuo, kauciją.

gauta 210 Į Liepos 16 d.

JVAIRŲS SKELBIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ ■
KRAUTI VIU FIKČERIAI 

Cro«ernių. Bu- 
čermų, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų. Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialu mas Geras patar
navimai Žemos kainos. 

Sostheipis, 1912 So State St.

VYRŲ

REIKALINGAS šiaučius, patyręs.
748 W„ 88rd Street

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME IM.MM-ZEME
PARSIDUODA barbernė, greitam 

pardavimui. Apleidžiu miestą. 1739 
So. Halsted St., Box 824.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai, 
yra ka.s tik reikalingas prie bučer- 
nčs. Nupirksit labai pigiai.

3156 So. Wallace St.

6 KAMBARIAI — $7850

\’ajus Chicagos 
Draugijoje eina jau 
I,aike šio vajaus

paliuosuoti už

buvo teismas, 
nauji aplikantai. Laiko iki va- Neituvo kam už našlaiti užsi- 
jaus pabaigos liko dar 5 mėne- stoti, išskyrus, policiją, kuri liti- 
siaj/^pertat nėra abejonės, kad dijo teisme, 
sekami penki mėnesiai bus ne- bylą dėl jury
mažiau sėkmingi, negu buvo 
praeiti 5 mėnesiai. Tiesa, kai- 
kurie vajaus dalyviai vasaros 
metu aptingsta, liet kiti dari 
darbštesni pasidaro — yra vil
ties, kad karštas vasaros laikas’ 
nepakenks Draugijos 
darbui.

Iki liepos 11 d. š. m. 
stovis gautais nariais

Reporteris

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojain. L 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
.3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

■gjgg

AUTOMOBILIAI

vajaus

a beinąs 
Grupių 

» Kompeticijos Vajuje yra 
mas:

seka-

(’entralinė Grupė)

A. Grakauskienė
V. Briedis
A. Ambrazevičius
Dr. A. Montvidas
J. Pažerauskaitė

Kai ris 
Briedienė 
Smalalienė

ik
B.

J. Grigaitis

Dauginis

J. Šmotelis
M. Katkevičienė

Vyru Grupė:

A.

Matulis 
Martinko 
Tverago 
I.ungevičius 
St riti pas 
Prusis 
Gricius

Petrulis
Brajus
Brazys
Giniotis 
.lokubauskas

Kiniauskas
Petkus

I.
Linge 

(lirčius

Ne Vajaus Dalyvių:

(Klibinąs
Venckus

M.

K.

Green
Šimas .......
Petrauskas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street

S t n d e b a k e r automobi^ 
liai yru vieni ii tvirčiausių 
ir kuinoR prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda . Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685 
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

17
9
8
6
o

SPULKOS REIKALUOSE
Birželio 30 dieną užsibaigė 1-mas 

kvartalas šių metų ir 13-tas spulkos 
'gyvavihio iš viso. Valdybos liko nu
karta spulkos knygutes peržiūrėti 
kas kvartalas. Todėl visus spulkos 
narius meldžiam priduoti knygutes 
peržiūrėjimui j spulkos ofisą

1739 So. Halsted St.
Meldžiu pasiskubinti.
Naujienų Spulkos Sekretorius

—> V. Miszeika

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

STOGDENGYSTft I
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojemas už $4. Automobi
lių trukų patarnavimas,Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo j.staiga (ihieagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J.1 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
\ve Phcr.“ L:«wn(lalc 0111.

JEWETT’AI — Coupe, Brougham’ai, 
Sedanai, Touringai, 20 dėl pasirin- 
kUno, visi karai pilnai perdirbti, 
visokių spalvų duco, visų vėliausių 
modelių ir turi naujų karų garan
tiją.

MARTIN J. O’BRIEN 
Paige ir Jevvell pardavinėtojai 

4.400 W. Madison St.

5 fl. ir 
trimiiigai, 

viskas 
neša ja-r

crautiivč, balta, aržuolo 
•narni\ nčs, elektra ir gasas, 
(eriausiam stovy. Bendos 
metus $3672; prekė tik $260(19. Ga
liu ir mainyti į bučerne ar kokj 
groseriuką. Klauskit

A. K. MASIULIS 
1920 S. Halsted St.

3 lubos frontas

Mano naujas namas, pusė muro 
bungalow, 6 dideli kambariai, visi 
kieto medžio, virtuvėj vieno šmoto 
sinka, graži pentie, iš lauko ledas 
įdedamas j Rinką, didelis svečių ir 
valgomas kambarys, styliškas bufe- 

.L"_________ su gražiais
.elektros fikčeriais, augštas cemen
tuotas skiepas, pritaisytas skalbimui 

įJ lovys, gera transportacija, L C., New 
i York Central, gatvekariai ir busai 

in'l'niiki?1 $75 (1(1(1 netoli nuo katalikiškos mokyklos ir IpiaiiKU |)ažnyčioS(.lotuH 33^137^ pėdų. Jus
galit kraustytis j šitą - namą rytoj 
įmokant man $309. Kitus išmokėji- 

Imais ir galėsit turėti savo namą, j 5 
metus. Atvažiuokit ir1 pažiūrėkit šį 

!gražų namą, 9317 Muskegon Avė., 
arba telefonuokit Saginaw 8559.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir ^as gražiai dekoruotas, 
grosernė. 3337 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA valymo, prosini- 
mo ir galavų drapanų krautuvė- 
viena apielinkėj, į.
J metus; parduosiu už cash ar mai
nysiu ant namo.

5557 \V. 63rd SI.
Phone Bcputilie 10091

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 2 flatų 5 ir 5 mūrinis namas, 
arti parkų, bulvaro ir mokyklos. Ral
iuosiu už 1,909 dolerių mažiau ne
gu mokėjau, nes turiu apleisti mie
stą ir būti savo farmoj, ateinantį 
mėnesį. Savininkas: 5526 So. Fair- 
riel<l Avė., antros lubos.

PARDUOSIU furničių storą pi
ni dėl to, kad turiu išvažiuoti į 
....ivą trumpu laiku, arba mainy- 

namo;
1559 S. Paulina SI. 
Phone Yards 0115 

Klauskite
Rymkicviez

olai
Lietu 
siu anl meldžiu atsišaukti.

NAMAI-ŽEME

»/2 BLOKO NUO KARŲ LINIJOS

ir 5 kam-
šildomas,

2 flatų mūrinis namas, 5 
barių, karštu vandeniu 
$10,000, išmokėjimais pagal sutartį.

6042 Irving Park Blvd. 
Pensacola 2494

PARDAVIMUI namas ir lotas, 2 
flatų, elė ir gatvė cementuota, yra 
dektra. Kaina $5500. 5223 So. Prince- 
on Avė., Tel. Yards 5193.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, karštu vandeniu šildomas, 
iile vana, ugnavietč, 2 karų gura 
<as. yra visi įrengimai, bargenas. 

3231 Natchez Avė.

MARQUETTE MANOR
Turime 5 puikiausius 

po 6 kambarius, ’/j bloko 
parduodam "labai greitai 
nom ant grosernių arba 
Prašome atsišaukti.

6601—6605 So. Richmond St.

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienį 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui

Atsilankykit anksti gausit didelį 
pasirinkimą

$250 cash, $50 j mėnesį
Nusipirksite bile vieną iš jų

Už biskj jmokėjimo, mes' palaiky
sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausį šių metų 
bargeną.

5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas

Title garantuotos per Chicago Title 
& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

SAVV1AK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

PARDAVIMUI lotas, bus parduo
tas už pirmą pasiūlymą. 1340 South 
48th Ct., Cicero, UI.

bungalovv, 
iki parko, 
arba mai- 

bučernių.

i

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalow. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,500. Kaina $8,000, 
$500.00 casį, likusi lengvais išmokė
jimais.

THE ROY T. MOULD CO. 
7627 W. 63rd St., Argo, III.

STrDKnAKER — Big G touring, 
pilnai prirengtas, visi geri tajerai, 
tiktai perdibtas. Savininkas Irving 
1991.

PARSIDUODA puikus 5 kamba- 
ių bungalow su in a door lovom. In- 

murintas plumbingas. 2 karų garad- 
žius. Arti bažnyčios ir mokyklos. 
Parduosiu nebrangiai, su mažu įmo- 
<ejimu. Matyk savininką.

6240 So. FraUbisco Avė.

Jaunoji Birutė renkasi Ketvirta- 
;22 d., Mark White ' 

Sųuare parko svetainėje. Visi “Jaun. 
Birutės” 
Taipogi 
Daugybė

! dieni. IJepos-July
2

2 
i

I 
1

120

16
9
s!

I

6
.■>

»

2
2

1

1

1

Tel. Lafayette 8705—8706
nariui būtinai turi būti. ' 
atsiveskite naujų narių. ' 
nauji! žaislų.

Komisija
RUBIN BROS.

PARSIDUODA niotorciklis Hen- 
derson su saidkariu. 4441 So. Wood 
St. 3 lubos iš užpakalio.

JOE RAPNIK •

Kenosha, Win. — Draugystės Lie- , 
tuvių Balso susirinkimas įvyks lie- , 
pos 25, 12 vai. dieną, Schlitz svetai
nėj. Malonėkit nariai atsilankyti.

— K. Brazevičius, Pirm.

Brighton Park. — Keistučio Klin- 
l)o Dramos Skyriaus susirinkimas 
j vyks Ketvirtadieny j, Liepos 22, t 
McKinley Park svetainėj, 39-tos gat
vės ir VVestern Blvd., apie S:00 va
landą vakare. Nariai ir nenariai. ku
rie norite dalyvauti viršminėtan sky
riui, kviečiame atsilankyti.

— S. Dambrauskas

Vaidylų Brolijos valdyba ir pik
niko komitetas renkasi pėlnvčioj, 
liepos 23, Rvpkcvičiaus auditorijoj.

A ugščiausias Kalnas

Rytmetinės žvaigždės P.išelpos ir 
Pasilinksminimo Kliubas rengia 
draugiška išvažiavimą nedėlioj, 
pos 25 <1.. 8:30 vai. ryto Troka 
eis nuo 1652 'N. Bobey St. į 
Sheridan. Kas nori su mumi 
žinoti, malonėkit atsilankyti 
verge arba pelnyčiui, vakare, 
registruoti. —Komitetas.

uzsi

Jaunosios Birulės valdybos ir ko
mitetų susirinki:!.ės bus pėtnyčioj, 

Baronus, 8605 S. 
pusė bloko į va-Marshfield 

karus nuo
šomi dalyvauti, nes yra svaro 
reikalų. — Pini'. J. Baranauskienė.

ASMENŲ JIESKOJIMAi
PAJIEŠKAU savo vyro Jono Chle- 

’vinsky. Prasišalino nuo manęs Bir- 
■ želio 21 dieną. Paliko mane bėdnoj 

2 padėtyj. Kas žinote kur jis randasi, 
9 meldžiu pranešti. Atlyginsiu.

JADVYGA CHLEV1NSKY
1 3655 So. Emerald Avė.
i Chicago, III.

/ ;>

IEŠKAU Leono, Kastanto ir Sta
nislovo Bakut i >nių. paeina 
kalių parapijos Pabais! 
patiko didelė nelaimė, 
Petras Bakucionis, jis 
lešinės kojos. Jie *visi gyvena Am- 
sterdam, N. Y. Kas juos žino arba 
jie patys, prašpme pranešti. Vic- 
Jor Pocius, 110 S. Spring SI. Beaver 
Dam, \Vis.

Viso naują aplikantu gauta 
laike 5-kiu mėnesių 210.

—Nemunas,

ŽIAURUS AUGINIMAS

NAMŲ STATYTOJAI 
4155.Archer Avė. 

CHICAGO

LIETUVIU SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci-| — -------------
j jas, programos, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus

Į padarome greit ir gražiai. Reikale 
I spaudos darbų malonėkite kreipkitės 

j musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVĖ
710 W. 83rd St.. Chicago, 11).

Tel. Yards 6751

ĮVEDAME su geromis 
•uimiis už $55. Taiso- 
visokins motorus. !)<*! 

lių informacijų kreipkitės
K. O. ELECTRIC

3153 So. Auburn Avė.
Tel. Roidcvard 7590

t LIS, U< 
kinius.

- Nesirūpinkit apie 
legalius dokumen- 

t. t., greitas vei-

Auburn Upholstering Shop 
7153 So. Morgan St.

JUS surasite, kad mes esnine ži
novai reupholstering, pališiavimo, 
.uklijaviino, kabinot darbo ir L t. 
Parhmo setai ir matracai daromi 
ant orderio. Turime visokių sain- 
Yelinių maleiiolų.

Phone Slewart 9739

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų darbui nuo štukų 
namie. Lengva, išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1632.

REIKIA moterų sortavimui popfc- 
iš Var- rų atkarpų, patyrusių ir nepatyrų

jį brolį šių. 1445 So. Peoria St.
jo vardas 

neteko savo

ISRENDAVOJIMUI
RENPON 7 kambarių flatas, ga

ru šildomas, elektra, naujai deko-j 
ruotas, rendos $60. Atsišaukit prie 
janitoriaiis, 15191 W. I

Areštuoti už mušimų našlaičio
Mykolas Šležas, jo moteris* ri., iiiinumus uvi vjburiu "inuu, iw

Kozalija ir sūnūs Mykolas, apie'sime 5 metų lysą. Renda pigi dėl to- 
• kios vietos.

CHAS. J. BAGDZ1UNAS & CO.
736 W. 35th Street 

Boulevard 0012

23 metų vyrukas, yra areštuo
ti už mušimą jų augintinio na
šlaičio Juozo Levicko.

Juozas Levickutis yra 11 me
tu berniukas. Jo tėvai jau senai 
yra mirę. Liko trys našlaičiai, 
kurių patį jauniausį, 4 metų, 
paėmė auginti Šležai, 937 W. 33 
place. Pasak kaimynų, šis vai
kas yra Šležienės brolio'Levic- 
kio sudus. Kitus du vaikus gi
minės gražiai auginą, bet šį 
Juozą—labai prastai. 'Liepos 8 
d. Juozuko pasirodė mėlynos

ESSEX, Coach, 1923, gerame me
chaniškame stovyje, 5 geri tajerai, 
gera maleva ir t. t. Atiduosiu už $375, 
jei bus parduotas šiandien. Pasima
tykit su Chhs. Montvid. Hudson Mo
tor Co. of Illinois, 2234 S. Wabash 
Avė., Victory 1994.

HUDSON sedan, 7 pasažierių, 1923 
metų modelis, gerame stovyje, geri 
tajerai, $575. Išmokėjimais arba mai
nais. Pasimatykit su Chas. Montvid. 
Hudson Motor Co. of Illinois, 2234 
So. Wabash Avė., Victory 1994.

PARDAVIMUI

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba gerus oond.sus ar 
štaką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted SI. Box' 799.

GERAS Pianų' bargenas. Pianistu, 
bungalovv grojiklis pianas, New Yor- 
ke išdirbtas, gražaus styliau.s, artis-1 
tirus balsas, turiu parduoti su ben- 
čiumi, rolėmis už $135, pasimatykit 
sįi Mr. Smythe.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St., lst fl.

PARGENĄS. Parsiduoda Ice eream 
parloris, cigarų ir cigaretų krautu
vė. 3752 So. Ashland £ve.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
tiktai biskj vai totas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, įskai
tant roleliys ir benčių, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį atsakantiems žmo
nėms.

VA1TON1TIS
6512 So. Halsted St., lst fl.

UŽ $125 nupirksi mano gražų gro- 
jiklį pianą su benčium, cabinet ir 
70 rolių muzikos, reikia $30 tuojau. 
Parduosiu išmokėjimais geriems žmo
nėms, 4057 W. Madison St., -lst fl.

' PRIVERSTAS parduoti savo be
veik naują gtojiklj pianą, įskaitant 
kabinetą, bedčių ir 65 muzikos role- 
lius. Apleidžiu miestą. Priimsiu $135. 
Pažiūrėkit šitą pianą tuojau. 2535 So. 
Cravvford Avė., lst fl.

BEIKI A jaunos merginos dėl 
prižiūrėjimo namą, gera mo
kestis, valgis ir kambarys, dar
bas visą metą, atsišaukit A. 
Zeiner Pharmacy, 2028 S. Hal- 
der St. Atsišaukit tarpe 11:30 
—12:30.

‘ PARDAVIMUI bakernė iš 
priežasties, tunu kitą biznį. 
Turi būti parduota į 2 ar 3 
dienas. Parduosiu labai pigiai.

4513 So. Wood St.

PARDAVIMUI t augšto mūrinis 
imas, 25 V6h, gera viela dėl ma- 
s išdirbyslės. .*6(10(1. J’a.šaukit y 

Paiisade 1515.

Visi čionai — tikras bargenas
KAS pirmas, tas tikrai laimės, 

10 akrų geros žemės, nauji budin- 
kai, labai puikus, arti Miehigan 
ežero, 10 akrų sodno, kaina $3500.

10 AKRU juodžemio, 10 kamba
rių stuba, geros baimes, 2 arkliai, 
2 karves, 8 akrai kviečių, 8 akrai 
komų, I akrai avižų, 4 akrai bul
vių, 160 vištų, 10 tonų šieno, mū
šiuos kokių tik reikia, $4400.

80 AKRU juodžemio, 12 kamba
rių stuba, garu Šildoma, vanduo 
šluboj, baimės, 11 karvių, 4 ark
liai. 80 vištų, ’ laukai apsėti viso- 

JahiIs javais, ant gero kelio, kaina 
$6500.

15 AKRU, pi’ic 
apsvadinta sodnu i 
džiais, pačiame 
kiausi stuba 
$12,000, verta $20,000.

20 AKRU žemės,
sodnas, vidutinė stuba ir barnė, 

‘tnvlios nuo
10 AKRU 

gera didelė 
už $1800.

10 AKRU
ruko, daug girios, nėra namų, $400

80 AKRU, visa dirbama,

Miehigan ežero, 
r visokiais me- 

miestukyje^ pui- 
ir garažas, kaina

puŠvno giria, 
‘ _ 1Z2

miesto, kaina $1500. 
pačiame miėstukyje, 

stuba, puikus sodnas,

geros žemės, arti eže-

PARSIDUODA North West kam
pas 56-tos ir Morgan Street, 4 fla
tų po 5 kambarius ir 5 karams ga- 
radžius. Kambariai dideli, šviesus 
Moderniškas visais atžvilgiais. Kar
štu vandeniu šildomas, naujas na
mas. Parduosiu už $30,000, $10,000 
įmokėti. štai yra didelis bargenas. 
Ateik prisirengęs dėl biznio. Klausk 

5544 So. Morgan Street

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas su krautuve ir lotas.

» 981 W. 19th Street

KAMPINIS bungalovv, 54 y 125 
■jčdų lotas, 6 kambariai, su por- 
Mumi, Iile vana, tilo slogas. 3 ka- 
ų garažas mūrinis su tile stogu 

kampas Francisco ir (’armen Avė, 
<aine $21009. Savininkas, šauk: 

Briargate 4452

MORTGECIAI-PASKOLOS

MAINYSIU naują, 2-6 kambarių 
namą, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų mūrinis garažas, netoli Ashland 
ir 80th St., naujoj kolonijoj, savinin
kas norėtų bučernės arba grosernės 
su bučerne ir su namu.

WIESNIESKAS
2157 W. 18th Street

PARDAVIMUI 3-5 kambarių fla- 
as, modemiškas, 50 pėdų lotas, ge

ros įplaukos, geroje vietoje uęl sta
tymo krautuvės, Leavitt St.. netoli 
22nd St., $4,000 cash, kitus išmokė
jimais. ’ /

S. G. TUPONICH
1829 Blue Island Avė.

5 kambarių medinė cottage, aržuo- 
lo grindys, pečiumi šildomas, gatves 
ištaisytos, namas išmokėtas, kaina 
$5250, cash $2(M>0. 5248 So. Trumbull 
Avenue.

SHIVELY and WHITE 
EXCLU>SIVE AGENTS 

3044 W. 63rd St., Prospect 1616

BARGENAS $500(V
2 lotai ir 8 kambarių mūrinis na

mas, karštu vandeniu šildomas, su 
sieteliais porčiai, lengvais išmokėji
mais. 3610 Wallace St.

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 2-ių flatų muro na

mas, mainysiu ant cotttfjęs^ toliau s 
iš miesto arba imsiu lotus kaino pir
mą imokėjimą. arba ant Htckio nn- 
mo. Namas randasi Brighton Parke. 

( IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na- 
i mas, mainysiu ant bučernės.

i namai, 2

2- fll MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių,

reikalą j 24 valandas.
H. EPŠTEIN

155 N. Clark St., Room 820 
Phone Central 6260

REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
nortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 
neitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
ted St., Box 798.

2-ros virėjos — $25 į sav. \Vaitr 
#__ ss — $18 sav. Indų, plovėjos —

ilarrison *St. ' $16 sav. Prie kambarių merginų — 
' «69 mėnesiui. Merginų prie namų 
darbo — $15 i sav. valgis ir guolis. 

........  • . vai. 
. vai.

$17 sav. Moteries' 
pag. prie virėjos — $18 sav. 

Taipgi daug kitokių darbų. 
South Park Employment Agency 

4191 So. Hfalstcd St., 2 augštas 
Kampas 42-ros gatvės

PARDAVIMUI labai gerai įreng
ta prie mokyklų krautuvė, amerikie
čių apielinkėj, cigarų, tabako, no- 
tions, .ice creamo, ^nesvaiginamų gė
rimų, delikatessen, parduodu dėl li
gos, cash biznis, brokerių neveik.

4459 So. Union Avė.

geros 
žemės, arti miesto, vidutiniai bu-' 
dinkai, $2100. | "išsfMAINO 2*‘medfni'aF namai, 2

119 AKRU geros žemės, 10 akrų „0 ą jr 2 p0 5 kambarius. Mainysiu 
sodno, 10 akrų girios, gen^budiny an^ fąrmos nepaisant Valstijos.

IŠSIMAINO 4-rių flatų muro na
mas, 2 po 4 ir 2 do 5 kambarius, 
mainysiu ant 2-jų flatu namo, arba 
Bungalow, lotų, bučernės, restauran- 
to arba automobiliaus. Namas ran
dasi South Sidėj. Pasiskubinkite, khs 
pirmas tas laimės.

F. G. Lucas and Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

kai, 2 stubos, kaina $3500, arti 
miesto.

60 AKRŲ geros žemės, puikiausi 
budi nitai ir sodnas, gyvuliai, javai, 
viskas kainuoja $8500 arba anainy- 
iiu ant •namo geroje vietoje.

P. D. ANDiREKUS
_ Real Išstatė

Pentwater, Mich.

ŠPOKAS ant išrendayojlmo Dailus |)irbluvčj t|irbti merginų 35c. 
Storas kampas Halsted Street ir 35 . Grin(|(. p|ovėjų dienomis 40c. 
PI., tinkamas dėl visokio biznio; dup- Į p.ulĮrv girls — $17 sav. Mot

RENDON barbernė ir beauty par- 
lor, geroje vietoje, lietuvių koloni
joj. 2711 W. 43rd St., Lafayette 6498

BRIGHTON PARKE
ANT rendos 2 Storai, tinka 

dėl barbernes ir d?y goods 
krautuvės. Duosim dykai ren- 
don 1 mėnesiui.

4315 S. Troy St.
abi rankos kojos, pasak kaimy- ■■ u.- ----- —-------- —------

,5- SIŪLYMAI KAMBARIŲ
cijai, kuri atvažiavus rado vaiką 
sudriskusį, purviną. Policija! PARENDAVOJU kambarį dėl vie- 
apžiurėjus vaiką nusistebėjo. no ar dviejų vaikinų ar vedusiai po- 
o . . » - . . . ’ . rai su valgiu ar be. Visi paranku-Pečiai ir strėnos jau buvo apgi- maf. 714o s„. Maplewomi Avė.

REIKIA DARBININKU
VYKŲ

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė lietuvių ir maišytų -tautų apie- 
linkėj. Geras biznis.

3220 W. lllth Street

1 PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, steam heat, transfer, lysas ant 
6 metų. Parsidupda dėl ligos savi
ninko. Turi būti' parduota į kelias 
dienas.

, NAUJIENOS
'1739 So. Halsted St.

Box 8?8

AUTO mekanikų — $50 savaitei. 
Ford mekanikų — $60 sav. Kalvių
— $35 sav. Indų plovėjų — $18 
-av Houseman — $20 sav. valgis ir 
guolis. Iland screw m^ehine ope
ratorių — 70c. vai. Handy man —- 
$30 sav. Houseman — $100 mėn. 
Janitorių — $100 mėn. 8 vai. dar
bo. Vyro prie virtuvės — $18 sav. 
valgis ir guolis. Paprastų darbi
ninkų — $27 sav. Mašinistų — 70c. 
vai. Milwright — 75c. vai. Packer
— 50c. vai. Punch Press orato
rių — 60c. vai. J

BARGENAS. Parsiduoda cigaretų. 
cigarų ir ice eream krautuvė ant 
kampo, tarpe dviejų mokyklų. Dide
li 5 ruimai, renda pigi.

1730 So. Union Avė.

PARSIDUODA kuknes pečius, dėl 
anglių, gazo, taipgi vandenį sušildo. 
Labai geros rųšies, pigiai.'

1635 So. Iiawndale Avė.

_  PARSIDUODA 2 barberio kėdės,
Taipg] daug kitų darbų ir užsiė- Cash Register, slnka ir kiti reikalin- 

mirnų galima gauti. \ gi barber shop rakandai. Parduosiu
South Park Eniployinent Agcncy (pigiai, nes turiu greit parduoti. At-

41911 So. Halsted St., 2 augštas
Kampas 42-ron gatvės

iv
si šaukite nuo 5 vai. vakarais.

923 W. .Sftrd Street

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

irba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3% nuo
šimčių.

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 \V. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At- 
ušaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE. 651- 
572 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

ir ne- 
sąpne 
mane 
nuve-

Aš Slenley Kukas pirkau far
mą Neillsville, Wisxx; ir labai 
man patinka * gyventi, b'su la
bai užganėiintas, niekad 
maniau pirkti farmą, nė 
nesapnavau. Bet kaip 
draugas Julius Welichka
žė dirbti ant farmų už gaspa- 
dorių,»tai už mėnėsio laiko pra- 
buvimo taip pamylėjau būti 
ant ūkės, kad tuoj Clįcagos 
prapertes išmainiau su ponu 
Wilichka ir pasilieku ant ukių.l 

____ ___X.. _____ I

PARDAVIMUI artiu išsimaino ant 
nedidelio namo, Ice eream parlor, 
laikoma mokyklos reikmenys ir k- 
toki dalykai, tarpe 2 mokyklų, 4 iu’- 
mai gyvenimui. Priežastis pardavi
mo liga šeimynoj.

3329 So. Auburn Avenue
x Tel. Yards 2296

120X191, B1ZNIAVAS 
Frdntage

KAINA $1080, išmokėjimais, $180 
įmokėti ir po $10 j mėnesį, yra 
vanduo, gasas, elektra ir tas iškai
toma j kainą/ randasi naujame 

Dabar pranešu savo draugams,! miestelyje, 17 mylių į vakarus nuo • •• 1 » I ■ r r* • t XX f k 1 MB • G
manantiems pirkti fannas, ptrk- 

Aš 
far-

ti atsilankyti pas mane, 
daug jau apsipažįnau su 
momis, tai mielai priimsiu. Kas 
atvažiavęs pirks farmą, tas 
papuls į rankas apgavikų, taip
kaip ir aš nepapuoliau. Su ge
rais draugais gerai' draugauti. 
Mano antrašas:

STANLEY KUKAS
B. No. 2. Tel. Y 3231 

Neillsville, Wis»

ne

Chicagos, 1 blokas nuo geležinke
lio stoties, nereikia taksų mokėti 
iki 1928 metų. Ke’etas lotų čionai 
padarys jumis turtingu.

W. H. DARR
225 S. tloman Avė.
Tel. Van Burcn 7841

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialus klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų'“Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

VASARINE VAIKAMS 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St.
Gyvename biznio Šaly, kurioj yra 

daug visokių lietuviškų įstaigų, ku
rioms yra reikalingi lietuvių vaikai,

PARDAVIMUI moderniškas mokantys gražiai ir taisyklingai lie- fakiuavimi i moaermsKas tuvigkaj ragyti TodeJ meR prirengė.
2 augštų namas, 4—4 kamba-;me tam tikra skyrių vaikus mokin- 
rių, ant cementinio pamato, 2 J1 hetuvių kalbos ir rašybos. Tėvams, 
, . x. . . . , . , , kuriems rupi vaikų gerove privalo
dvigubi lUiegruimiaif lotas 30 X supažindinti savo vaikus su lietuvių 
125, reikia $2,000 cash, 5041 S. kalba 1)^^ rašyba. Pamokos prasi<leda 
Washtenaw,Ave.

kuriems rupi vaikų gerovė privalo

kalba boj rašyba. Pamokos prasideda 
9 vai. ryte ir tęsiasi iki 12 vai. Mo
kestis tiktai $5 kas mėnuo.




