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Lietuvis nužudė dvi lie 
tuvių moteris

Antanas Paulauskas negalėda- 
■ dainas prisikalbinti, kad pa
bėgtų su juo, nušovė Bagdo
nienę ir čcsnavičienę.

ii i ■ —■ S.L.A. Seimaskly nelaimėj

Italų opozicija stato Mus- 
solini’ui ultimatumą

Krizis Graikijoj dėl laivyno 
oficierų maišto

Lietuvos Seimas išsi 
skirstė atostogų

Kaunas per Lietuvos Res
publikos Atstovybę Washing- 
tone]. — Birželio mėn. 20 d. 
Lietuvos Seimas, pareiškęs pa

liaujam Ministerių 
išsiskirstė atosto-

sitikėjimą
Kabinetui, 
goms.

Sekantis
rinks spalių mėnesio 1 d.

Seimo posėdis susi-

Opozicija stato Mussoli

Reikalauja ministerijos atsa
komybės parlamentui ir pa
naikinimo Juodmarškinių 
viešpatavimo.

begėdiškiausia dėmė Italijos įs
tatymų istorijoj.

Reikalauja premjero 
rezignacijos

Opozicija sako, kad, einant 
konstitucija, pirmoji Mussoli- 

ni’o priedermė esanti rezig
nuoti, nes ministerijos atsako
mybės principas yra parlamen
tinės valdžios pagrindas; o ka- 
kangi daugelis ministerijos na
rių yra įsivėlę į skandalą san- 
ryšy su nužudymu Matteotti’es, 
tai ir pačiam premjerui sunku 
išvengti dėmės. r
Visi Italijos darbininkai pagerbė 

Matteotti’es atminimą.
Visi darbininkai Italijoj, be 

skirtumo kuriai kas partijai 
priklauso, dagi fašistų darbi
ninkai šįryt nuo lygiai 10 iki 
10:20 vai. sustojo dirbę, visas 
tas dvidešimtį minučių išsilai
kydami tyliai, tuo būdu pagerb
dami nužudytojo parlamento 
atstovo Matteotti’es atminimą 
ir kartu manifestuodami savo 
protestą prieš papildytą pikta-

atsisakys tuos 
priimt ii, opozici- 

rezignuoti. Jai re- 
be konstitu-

reikalu m i-

ROMA, birž. 27. — Opozici
ja pastatė, premjerui Mussoli- 
ni'ui ultimatumą, reikalauda
ma:

Visiško ir pilno pripažinimo 
ministerijos atsakomybės par
lamentui principo.

Pamatingo parlamentinio iš
tyrimo nužudyto parlamento 
nario Matteotti’es bylos ir visų 
(Pik ta tu ros finansinių įtraųsak- 
sijų.

Panaikinimo Juodmarškinių 
milicijos.

Jei Mussolini 
reikalavimus 
ja nusitars
zignavus, jis liktų 
cinės valdžios.

Sforza atakuoja
Buvęs užsienio

nisteris grafas Sforza savo kal
ba vakar senate aštriai ataka
vo valdžią. Jis pasakė, kad 
premjero Mussolinio pareiški
mai senate susidėję iš trijų da
lykų — ilgo atsiprašinėjimo, 
grūmojimo pavojingu /dalylkų 
įtempimu kai kuriose fašistų 
zonose, ir nieko daugiau kaip 
savo gerų norų pareiškimo.

Fašistai, sakė .Sforza, kur 
pirmiau yra papildę visokių 
piktadarybių, jeigu ir buvo 
suimti, jie tuojau buvo palei 
džiami, jiems bematant buvo 
suteikiama amnestija, kas yra

APIE KLERIKALŲ SIAUTI
MĄ LIETUVOJE

..»« “Naujienoms” pui
kų straipsnį musų bendradar
bis, Kunigas.

Straipsnyje išdėstyta prie
žastys, dėl kurių nesenai ta
po nuverstas Galvanausko ka
binetas. Aprašoma taip pat 
kova dėl savivaldybių, Klaipė
dos reikšmė vidujinėje Lietu
vos politikoje, jėzuitų veiki
mas Kaune ir kiti įdomus da
lykai.

Tas straipsnis bus išspaus
dintas “Naujienose” panedė- 
lyje.
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Tuo tarpu parlamento opozi
cijos grupės, susirinkusios at
stovų rūmuose, riiošė premje
rui ultimatumo rezoliuciją. Tos 
grupės dešimties minučių tylė
jimu pagerbė Matteotti’es at
minimą ir kartu pareiškė savo 
protestą.

Policija ir kariuomene skait- 
meningai patroliavo visur, 
nekiltų kur triukšmingų 
monstracijų.

kad

Krizis Graikijoj dėl laivy 
no oficieriy “maisto”

Premjeras grUmoja preziden
tui, kurio sūnus įsakyta areš
tuoti.

27.LONDONAS, birž.
Morning Post’o žiniomis, Grai
kijos laivyno aukštesniuosiuose 
oficieruose kilo didelio nepasi
tenkinimo laivyno ministerių, 
admirolu Hadzikiriakosu. Kal
tina jį favotitizmu, darant ofi
cierų paaukštinimą. Iš 170 
aukštesniųjų oficierų aštuo
niasdešimt vienas jų, kad mi- 
nisteris butų pašalintas ir jo 
padaryti paaukštinimai atšauk
ti, kitaip jie grūmoja rezignuo
ti.

Premjeras Papanastasionas 
pareiškęs, kad toks oficierų 
grūmojimas esąs lygus maiš
tui, dėl kurio jie busią atitin
kamai nubausti.

'Pasak Daily Express’o ko
respondento, prezidentas Kun- 
duriotis netariąs nepatenkin
tuosius laivyno oficierus ir dėl 
to tarp jo ir premjero įvykę 
aštrių susikirtimų. Pastarasis 
esąs jareiškęs prezidentui, kad 
dėl savo įsimaišymo jis galįs 

netekti vietos. z
Premjers davė įsakymą areš

tuoti keletą oficierų, tarp jų 
ir prezidento sūnų, kuris irgi 
buvo tarp nepatenkintųjų.

. WILKES BARRE’S laikraštis 
The Evening News, birželio 24, 
paduoda šitokią žinią:

Sėrantono policija šiandie su
ėmė Antaną Paulauską, 31 me
tų, dirbusį pirmiau Glen Lyon 
anglių kasyklose. Jis laikomas 
kalėjime be kaucijos dėl nušovi
mo vakar Magdelenos Bagdonie
nės, 32 metų, ir Agnės česnavi- 
čienės (Chesnavajge), 30 metų, 
česnavičienė mirė tuojau, o Bag
donienė dar gyva buvo nugaben
ta į Scrantono State Ilospitalį, 
kame ji šiandie po pietų mirė.

Antanas Paulauskas prisipa
žinęs policijai, kad jis nušovęs 
abidvi moteriški dėl to, kad ir 
viena ii antra jųdviejų atsisa
kiusi mesti savo vyrus ir pa
bėgti su juo. Jis supykęs, kad 
per keletą pastarųjų mėnesių 
jiedvi jį erzinusi, jį prigaudinė- 
jusi.

Jis gyveno pas Bagdonus kai
po įnamis.

Paulauskas visą praeitą sa
vaitę nedirbęs. Vakar jis su
grįžęs namo vidudienį ir Bagdo
nienė ėmus taisyti jam pietus. 
Čia jis vėl pristojęs prie jos ir 
ęmęs kalbinti, kad bėgtu su juo. 
Bogdonienės, gi vyras, negalė
damas gauti darbo arčiau namų, 
jau nuo praeito pirmadienio dir
bo Glen Lyone, kasyklose.

Taip Paulauskui su savo šei
mininke besikalbant, pas Bagdo
nus atėjo jų kaimynė česnavi
čienė, atsinešdama siuvinius. Ir 
jai atėjus Paulauskas nesiliovęs 
kalbinti Bagdonienę mesti savo 
vyrą. Bagdonienei tatai pagri- 
so ir ji galų gale paprašius jį vi
sai išsikraustyti iš jos namų.

Tada įdūkęs Paulauskas išsi
traukęs iš kišenės revolverį ir 
šovęs į 
čienę. 
teriškė

Bagdonienę ir česnavi- 
Buvusi čia ir trečia mo- 
Mrs. Conrad (Kondro- 
išliko nekliudyta.

Padaręs savo piktą darbą Pau
lauskas dūmė laukan, bet pa
kliuvo tiesiai į policijos rankas.

PORTUGALIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS REZIGNAVO

LISABONAS, birž. 27. — 
Portugalijos ministerių kabine
tas, su premjeru Al vara Castro, 
atsistatydino. Rezignacija bu
vo priimta, bet Castro pakvie
stas pasilikti kol kas vietoj.

AMUNDSENAS ATIDEDA 
SAVO KELIONĘ Į SIAU

RĖS AŠIGALĮ

KRISTIANIJA, Norvegija, 
birž. 27. — Gauta iš Plsos, Ita
lijos, telegrama praneša, kad 
Roald Amundsenas, kurs ruo
šėsi ekspedicijai aeroplanu į 
šiaurės ašigalį, savo kelionę ati
dėjęs tolesniam laikui, šiemet 
jo ekspedicija neįvyksianti.

161 UŽMUŠTA, 24,683 SUŽEI
STA ILLINOIS KASYKLOSE

SPRINGFIELD, III., birž. 27. 
— Kasyklų departamento pa
skelbtomis žiniomis per praei
tus 1923 metus Illinois anglių 
kasyklose buvo 161 darbininkas 
užmušta ir 24,683 sužeista. Ka
dangi taig metais Illinois val
stijos kasyklose dirbo viso 103,- 
576 darbininkų, tai išeina, kad 
iš kiekvieno 4 darbininkų 1 bu
vo sužeistas.

Del netikusių gazinių maskų ke
letas gelbėtojų taipjau žuvo, 

-4_____
VIENA, Austrija birž. 27. — 

Įvykus gazti ekspliozijai Ilart- 
glognitzo anglių kasyklose, tris
dešimt žmonių buvo užmušta.

Gelbėjimo darbas begalo sun
kus dėl nuodingų garų kasyklo
se. Keletas gelbėtojų, kurių gū
žinės maskos buvo netikusios, 
užtroško begelbėjant kitus.

Bimbos išvijimas pa
tvirtinta. Redakto
riui suteikiama dau

giau galios

RADO SUAKMENĖJUSIUS 
MILŽINO ŽMOGAUS 

KAULUS.

(Telegrama Naujienoms)
WILKES BARRE, Pa., birž. 

27. — SLA. Seimas patvirtino 
išmetimą komunistų Bimbos iš 
organizacijos. Protokolan įtrau
kta, kad komunistų agitatorius 
Andriulis grūmojęs per du ar 
dešimtį mėnesių sunaikinti Dak
tarą Montvidą už tai, kad pa
starasis teigiamai balsavo už 
Bimbos išmetimą iš Susivieni
jimo.

Priimta rezoliucija, kad Bim
ba niekados ateity nebegali pa
tapti SLA. narys.

BIELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 26. — Netoli Chtip kaimo, 
statant geležinkelį, darbininkai 
atkasę suakmenėjusius priešis-į SLA. organo Tėvynės redak- 
torinio žmogaus griaučius (ske- toriui suteikta daugiau galios 
etoną), 45 pėdų augštumo. Ra- ginti organizaciją nuo fakcijų 

dę juos palaidotus dvidešimts užsipuolimų.
pėdų žemės gilumoj. Vienas pil-1 Priimta rezoliucija Lietuvos 
nai išsilaikęs dantis esąs aštuo- dalykais.
niolika colių ilgio. To priešisto
rinio milžino - žmogaus griau
čiai busią paimti į tautos mu- 
zejų, Bielgrade.

seimas padarys galutiną spren
dimą.c.

Po 10 minučių pertraukos 
skaitomi, laiškai su pasveikini
mais ir su aukomis. Aukų šiuo 
kartu suplaukė $146.00.

Atsiuntė: 86 kp. N. S. Pitts- 
burgh, $10 naši, ir našlaičiams; 
3-čias apskr. Pittsburgh, $10 
naši, ir naši.; 105 kp. Dayton, 
O., $5 Liet. Globos K-tu i Kau
ne; 153 kp. Du Bois, Pa., $5 
naši, ir naši, ir $5 Moksleivių 
fondui; 2 kp. Forest City, Pa., 
$5 naši, ir naši, ir $5 mokslei
viams; 208 kp. Chicago $25 naši, 
ir naši.; 36 kp. Chicago $50 
naši, ir naši.; 303 kp. Shenan- 
doah, Pa., $5 seimui; 90 kp. 
Bridgeville, Pa., $2 naši, ir 
naši.; atskiri nariai iš įvairių 
vietų atsiuntė bendrai $12.

Įnešimų komisijos narys A. 
B. Strimaitis skaito kp. įneši
mus.

Prohibicija “žydi”
NEW YORKAS, birž. 27.— 

Nuo laiko, kaip demokratų 
partijos politikieriai ėmė rink
tis savo konvencijon, federalės 
valdžios prohibicijos agentai 
suėmė New Yorke 5,200 ‘kei- 
sų” degtinės, 300 bačkų alaus 
ir 3,500 galonų spirito. I
Chicagos aldermonas pakliuvo

įProli/ibicijos agentai suėmė 
Chicagos aldermoną Josephą 
A. Mendelį, atvykusį Nevv 
Yorkan į demokratų konferen
ciją. Suėmė jį be velka utį sun
kų vtalizą, kuriame butą de
šimt kvortų šampano ir ketu
rios kvortos degtinės. Jis bu
vo nubaustas — 10 dolerių.

Bakanas.

MEKSIKOS MAIŠTININKŲ 
VADAS TAPĘS SU

ŠAUDYTAS

SLA. Seimas paskyrė 
$500 Mariampolės 
Realei Gimnazijai. 
Kitas Seimas — 

New Yorke

CHIHUAHUA Miestas, Mek
siko, birž. 27. — Gauta prane
šimas, kad maištininkų vadas 
Meksikos šiaurinėj daly, gen. 
Manuel Chao, kuris užpuldinėjo 
ir plėšė traukinius einančius iš 
Juarezo į Meksikos Miestą, ta
pęs sugautas nętoli Parralo ir 
sušaudvtas.

AIRIŲ POLITINIAI KALINIAI 
BUSIĄ VEIKIAI PALEISTI

DUBLINAS, birž. 27. — Lai
svosios Airių Valstybės prezi
dentas Cosgrave pareiškė, kad 
visi politiniai kaliniai busią ne- 
užilgio paleisti iš kalėjimų, iš
skiriant tuos, kur sėdi dei pa
prastų kriminalių nusikaltimų.

| (Telegrama Naujienoms)
į WILKES BARRE, Fa., birže- 
I lio 27. — Susivienijimo Lietu- 
ivių Amerikoj 33-čias Seimas pa
sibaigė. Delegatai skirstosi, pa
tenkinti Seinto pasisekimu.

Visuotinu narių balsavimu iš
trinktoji SLA. Pildomoji Taryba 
Seimo patvirtinta. Organo Tėvy
nės Redaktorium pasilieka esa
masis Redaktorius Vitaitls.

Vienas šauniausiųjų Seimo 
tapymų buvo — paskyrimas lais
vąja! Lietuvos mokyklai, Mari
jampolės Realei Gimnazijai pen
kių šimtų (500) dolerių.

Sekamasai SLA. Seimas nu
tarta laikyti New Yorke.

Bakanas.

Atstovų i seimą rinkimas pa
likta po senovei. Įnešimas 38 ir 
126 kp., kad centro valdybos ir 
pastoviųjų komisijų raportai bu
tų atspausti atskiromis knygu
tėmis ir Išsiuntinėti kuopoms, 
palikta taip, kaip dabar.

Ir tolimesni kuopų įnešimai 
eina gana sklandžiai. Daugiau
sia yra priimama komisijos re
komendacijos ir kiek ilgiau ap
sistojamu prie 46 kp. įnešimo, 
kad buvusio seimo protokolai 
butų atspausti atskiromis kny
gutėmis. Kalba visa eile dele
gatų, vieni už, kiti prieš, ir di
džiuma balsų nubalsuojama pa<- 
likti po senovei.

Sesija kaip 12:20 pietų užda
roma.

(Bus daugiau)

Ruby siuvėjų streikas gal 
bus tuoj pabaigtas

NEW YORKAS, birž. 27. — 
Amalgameitų Siuvėjų unijos 
viršininkų pranešimu, streikas 
10,000 New Yorko ir apielinkės 
siuvėjų gal būt veikiai pasibaigs 
susiarimu su samdytojais.

Derybos eina trimis vyriau
siais punktais: minimum algos 
norma, unijos gaminimo regulia
vimas ir kontrolė, ir apdrauda 
nuo nedarbo .

Čigonės meilė

SUĖMĖ ŽUDEIKĄ.

A^JTIGO, Wis., birž. 27.—Čia 
suimta George Cummings iš 
Wittenbergo, policijos ieškomas 
dėl užmušimo prieš keletą savai
čių savo senyvos žmonos.

Ąr čigonė gali mylėti?
Ir dar kaip!
Audringa čigonas meilė, 

apipinta gražiomis plačiųjų 
stepų legendomis, pačios 
gonės atpasakota gražioje 
Gorkio apysakoje.

SENUTĖ IZERGIL,
kuri tilps Naujienose.

či-
M.

k

ŽADA ATŠAUKTI LAIVYNO 
JĖGAS IŠ HAITI

S. L. A. Seimo posėdžiai
[Naujienų koresp.]

V SESIJA 
WASHINGTON, D. C., birž. I ___ , .

27. — Valstybės departamento I WILKES BARRE, I a., birž. 
pranešimų, Jungtinės Valstijossesiją atidaiė pirm, 
atšauksiančios savo laivyno ka-p* ^e8užis 9 vai. LVto.
riuomenę iš Haiti tuojau, kai I čtelegatų vaidosaukio s (at
tik vidurinė padėtis toj respub-pon}^ piotokolas iš 
likoj kiek pagerėsianti. I sesijų ir priimama

Jungtinių Valstijų jėgos iš I lobaus vis dar 
San Domingo busiančios ištrauk- pornisj.l U rapoitai.
tos ateinantį mėnesį. I Sveikatos komisijos lapoitas

Į priduotas ir skaitoma; raportą 
Į pasirašę Dr. Bronušas, Dr. Jo- 
nikaitis ir Dr. Klimas. Rapor
tas priimtas.

I Spaudos komisijos pranešimą 
duoda Dr. Montvidas. Komisija 
esanti sumanius SLA. veteranų 
nutraukti paveikslus ir patal
pinti laikraščiuose. Seime ran
dasi sekanti: J. Gibavičius, pir
mas SLA. narys, ir buvę SLA. 
prezidentai: 
Damijonaitis 
skas.

Skaitomas 
projektas apie įvedimą aukštes
nio apdraudos skyriaus, kaip tai 
ant $2,000, $3,000 ir aukštyn, 
bet einant valstijų apdraudos 
departamentų reikalavimais, li
gi kol tokie patvarkymai bus 
įvykdyti, SLA. tur turėt to
kiuose skyriuose ne mažiau kaip 
500 narių. Šiuo klausimu išsi
reiškė daug delegatų. Buvo vi
sokių nuomonių, ir po nuodug
naus apsvarstymo nutarta visą 
dalyką pavesti Pild. Tarybai, 
kad supažindintų SLA. su minė
tu projektu, kad nariai galėtų 
gerai išstudijuoti, o ateinantis

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę, — sako 
oro pranašas; — gal bus būriais 
lietaus su perkūnija;, truputį 
šilčiau; vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar vidutinai temperatūra 
siekė 68° F.

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:29.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, birž. 27 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ...... 
Danijos, 100 kronų .......
Italijos, 100 lirų .............
Franci jos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų ........
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, 100 florinų . 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų .......
Šveicarijos, 100 frankų .

. $4.34
$4.63 

$16.65 
. $4.34

$5.31 
$10.30 
$jl3.50 
$37.65
$2.52 

$26.55 
$17.75

vakarykščių 
vienbalsiai.
eina įvairių

J. Tareila, J. M. 
ir F. živatkau-

statutų komisijos

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon
50 Centų

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

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

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

Naujieny Skyriai ir Agentai irgi priima 
siuntinius telegramais

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

1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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stė atostogų
kly nelaimėj

f

Antanas Paulauskas negalėda- 
dainas prisikalbinti, kad pa
bėgtų su juo, nušovė Bagdo
nienę ir čcsnavičienę.

Del netikusių gazinių maskų ke
letas gelbėtojų taipjau žuvo,

Italų opozicija stato Mus 
solini’ui ultimatumą

Krizis Graikijoj dėl laivyno 
oficierų maišto

Lietuvos Seimas išsi 
skirstė atostogų

Kaunas [per Lietuvos Res
publikos Atstovybę Washing- 
tone]. — Birželio men. 20 d. 
Lietuvos Seimas, pareiškęs pa

liaujam Ministerių 
išsiskirstė atosto-

sitikėjimją
Kabinetui, 
goms.

Sekantis
rinks spalių mėnesio 1 d.

Seinio posėdis susi-

Opozicija stato Mussoli

Reikalauja ministerijos atsa
komybės parlamentui ir pa
naikinimo , Juodmarškinių 
viešpatavimo.

Opozici-
Mussoli- 

reikalauda-

ROMA, birž. 27. - 
ja pastatė premjerui 
ni’ui ultimatumo, 
ma:

Visiško ir pilno pripažinimo 
ministerijos atsakomybės par
lamentui principo.

Panriatingo parlamentinio iš
tyrimo nužudyto parlamento 
nario Matteotti’es bylos ir visiį 
diktatūros finansinių įtrapsak- 
sijų.

Panaikinimo Juodmarškinių 
milicijos.

Jei Mussolini 
reikalavimus 
ja nusitars
zignavus, jis liktų 
cinės valdžios.

begėdiškiausia dėmė Italijos įs
tatymų istorijoj.

Reikalauja premjero 
rezignacijos

Opozicija sako, kad, einant 
konstitucija, pirmoji Mussoli- 

ni’o priedermė esanti rezig
nuoti, nes ministerijos atsako
mybės principas yra parlamen
tinės valdžios pagrindas; o ka
kaliai daugelis ministerijos na
rių yra įsivėlę į skandalą san- 
ryšy su nužudymu Matteotti’es, 
tai ir pačiam premjerui sunku 
išvengti dėmės.
Visi Italijos darbininkai pagerbė 

Matteotti’es atminimą.

Visi darbininkai Italijoj, be 
skirtumo kuriai kas partijai 
priklauso, dagi fašistų darbi
ninkai šįryt nuo lygiai 10 iki 
10:20 vai. sustojo dirbę, visas 
tas dvidešimtį mįnučių išsilai
kydami tyliai, tuo būdu pagerb
dami nužudytojo parlamento 
atstovo Matteotti’es atminimą 
ir kartu manifestuodami savo 
protestą prieš papildytą pikta-

Tuo tarpu parlamento opozi
cijos grupės, susirinkusios at
stovų rūmuose, ruošė premje
rui ultimatumo rezoliuciją. Tos 
grupės dešimties minučių tylė
jimu pagerbė Matteotti’es
minimą ir kartu pareiškė savo 
protestą.

Policija ir kariuomenė skait- 
meningai patroliavo visur, 
nekiltų kur triukšmingų 
monstracijų.

a t-

atsisakys tuos 
priimi ii, opozici- 

rezignuoti. Jai re- 
be konstitu-

kad

. WILKES BARRE’S laikraštis 
The Evening News, birželio 24, 
paduoda šitokią žinią:

Scrantono policija šiandie su
ėmė Antaną Paulauską, 31 me
tų, dirbusį pirmiau Glen Lyon 
anglių kasyklose. Jis laikomas 
kalėjime be kaucijos dėl nušovi
mo vakar Magdelenos Bagdonie
nės, 32 metų, ir Agnės Česnavi- 
čienės (Chešnava^e), 30 metų, 
česnavičienė mirė tuojau, o Bag
donienė dar gyva buvo nugaben
ta į Scrantono State Hospitalį, 
kame ji šiandie po pietų mirė.

Antanas Paulauskas prisipa
žinęs policijai, kad jis nušovęs 
abidvi moteriški dėl to, kad ir 
viena ir antra jųdviejų atsisa
kiusi mesti savo vyrus ir pa
bėgti su juo. Jis supykęs, kad 
per keletą pastarųjų mėnesių 
jiedvi jį erzinusi, jį prigaudine- 
jusi.

Jis gyveno pas Bagdonus kai
po įnamis.

Paulauskas visą praeitą sa
vaitę nedirbęs. Vakar jis su
grįžęs namo vidudieni ir Bagdo
nienė ėmus taisyti jam pietus. 
Čia jis vėl pristpjęs prie jos ir 
ęmęs kalbinti, kad bėgtų su juo. 
Bogdonienės, gi vyras, negalė
damas gauti darbo arčiau namų, 
jau nuo praeito pirmadienio dir
bo Glen Lyone, kabyklose.

Taip Paulauskui su savo šei
mininke besikalbant, pas Bagdo
nus atėjo jų kaimynė česnavi
čienė, atsinešdama siuvinius. Ir 
jai atėjus Paulauskas nesiliovęs 
kalbinti Bagdonienę mesti savo 
vyrą. Bagdonienei tatai pagri- 
so ir ji galų gale paprašius jį vi
sai išsikraustyti iš jos namų.

Tada įdūkęs Paulauskas išsi
traukęs iš kišenės revolverį ir 
šovęs į 
čienę. 
teriškė

Bagdonienę ir česnavi- 
Buvusi čia ir trečia mo- 
Mrs. Conrad (Kondro- 
išliko nekliudyta.

Padaręs savo piktą darbą Pau
lauskas dūmė laukan, bet pa
kliuvo tiesiai į policijos rankas.

Sfor/.a atakuoja valdžią.

reikalų mi-cBuvęs užsienio 
nisteris grafas Sforza savo kal
ba vakar senate aštriai ataka
vo valdžią. Jis pasakė, kad 
premjero Mussolinio pareiški
mai senate susidėję iš trijų da
lykų — ilgo atsiprašinėjimo, 
grūmojimo pavijingu /dalykų 
įtempimu kai kuriose fašistų 
zonose, ir nieko daugiau kaip 
savo gerų norų pareiškimo.

Fašistai, sakė Sforza, kur 
pirmiau yra papildę visokių 
piktadarybių, jeigu ir buvo 
suimti, jie tuojau buvo palei 
Ūžiami, jiems bematant buvo 
suteikiama amnestija, kas yra

Krizis Graikijoj dėl laivy 
no oficieriy “maisto”

Premjeras grūmoja preziden
tui, kurio sūnūs Įsakyta areš
tuoti.

LONDONAS, birž.

APIE KLERIKALŲ SIAUTI
MĄ LIETUVOJE

Parašė “Naujienoms” pui
kų straipsnį musų bendradar
bis, Kunigas.

Straipsnyje išdėstyta prie
žastys, dėl kurių nesenai ta
po nuverstas Galvanausko ka
binetas. Aprašoma taip pat 
kova dėl savivaldybių, Klaipė
dos reikšmė vidujinėje Lietu
vos politikoje, jėzuitų veiki
mas Kaune ir kiti įdomus da
lykai.

Tas 
dintas

straipsnis bus išspaus-
“Naujienose” panedė-

27. — 
Morning Post’o žiniomis, Grai
kijos laivyno aukštesniuosiuose 
oticieruose kilo didelio nepasi
tenkinimo laivyno ministerių, 
admirolu Hadzikiriakosu. Kal
tina jį favotitizmu, darant ofi
cierų paaukštinimą. Iš 170 
aukštesniųjų oficierų aštuo
niasdešimt vienas jų, kad mi- 
nisteris butų pašalintas ir jo 
padaryti paaukštinimai atšauk
ti, kitaip jie grūmoja rezignuo
ti.

■Premjeras Papanastasionas 
pareiškęs, kad toks oficierų 
grūmojimas esąs lygus maiš
tui, dėl kurio jie busią atitin
kamai nubausti.

‘Pasak Daily Express’o ko
respondento, prezidentas Kun- 
duriotis netariąs nepatenkin
tuosius laivyno oficierus ir dėl 
to tarp jo ir premjero įvykę 
aštrių susikirtimų. Pastarasis 
esąs jareiškęs prezidentui, kad 
dėl savo įsimaišymo jis galįs 
netekti vietos. /
Premjers davė įsakymą areš

tuoti keletą oficierų, tarp jų 
ir prezidento sūnų, kuris irgi 
buvo tarp nepatenkintųjų.

PORTUGALIJOS MINISTERIŲ
KABINETAS REZIGNAVO

LISABONAS, birž. 27. — 
Portugalijos ministerių kabine
tas, su premjeru Al vara Castro, 
atsistatydino. Rezignacija bu
vo priimta, bet Castro pakvie
stas pasilikti kol kas vietoj.

AMUNDSENAS ATIDEDA 
SAVO KELIONĘ Į ŠIAU

RĖS AŠIGALI

KRISTIANIJA, Norvegija, 
birž. 27. — Gauta iš Plsos, Ita
lijos, telegrama praneša, kad 
Roald Amundsenas, kurs ruo
šėsi ekspedicijai aeroplanu į 
šiaurės ašigalį, savo kelionę ati
dėjęs tolesniam laikui, šiemet 
jo ekspedicija neįvyksianti.

161 UŽMUŠTA, 24,683 SUŽEI
STA ILLINOIS KASYKLOSE

SPRINGFIELD, UI., birž. 27. 
— Kasyklų departamento pa
skelbtomis žiniomis per praei
tus 1923 metus Illinois anglių 
kasyklose buvo 161 darbininkas 
užmušta ir 24,683 sužeista. Ka
dangi tais metais Illinois val
stijos kasyklose dirbo viso 103,- 
576 darbininkų, tai išeina, kad 
iš kiekvieno 4 darbininkų 1 bu
vo sužeistas.

VIENA, Austrija birž. 27. — 
Įvykus gazų ekspliozijai Hart- 
glognitzo anglių kasyklose, tris
dešimt žmonių buvo užmušta.

Gelbėjimo darbas begalo sun
kus deL nuodingų garų kasyklo
se. Keletas gelbėtojų, kurių ga- 
zinės maskos buvo netikusios, 
užtroško begelbėjant kitus.
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MILŽINO ŽMOGAUS 
KAULUS.

Bimbos išvijimas pa
tvirtinta. Redakto
riui suteikiama dau

giau galios
(Telegrama Naujienoms)

WILKES BARRE, Pa., birž. 
27. — SLA. Seimas patvirtino 
išmetimą komunistų Bimbos iš 
organizacijos. Protokolan įtrau
kta, kad komunistų agitatorius 
Andriulis grūmojęs per du ar 
dešimtį mėnesių sunaikinti Dak
tarą Montvidą už tai, kad pa
starasis teigiamai balsavo už 
Bimbos išmetimą iš Susivieni
jimo.

Priimta rezoliucija, kati Bim
ba niekados ateity nebegali pa
tapti SLA. narys.

BIELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 26. — Netoli Chtip kaimo, 
statant geležinkelį, darbininkai 
atkasę suakmenėjusius priešis-( SLA. organo Tėvynės redak- 
torinio žmogaus griaučius (ske- toriui suteikta daugiau galios 
letoną), 45 pėdų augštumo. Ra- ginti organizaciją nuo fakcijų 
dę juos palaidotus dvidešimts užsipuolimų.
pėdų žemės gilumoj. Vienas pil-j Priimta rezoliucija Lietuvos 
nai išsilaikęs dantis esąs aštuo- dalykais.
niolika colių ilgio. To priešisto
rinio milžino - žmogaus griau
čiai busią paimti į tautos mu- 
zejų, Bielgrade.

Bakanas.

MEKSIKOS MAIŠTININKŲ 
VADAS TAPĘS SU

ŠAUDYTAS

SLA. Seimas paskyrė 
$500 Mariampolės 
Realei Gimnazijai. 

Kitas Seimas — 
New Yorke

CTIIHUAHUA Miestas, Mek
siko, birž. 27. — Gauta prane
šimas, kad maištininkų vadas 
Meksikos šiaurinėj daly, gen. 
Manuel Chao, kuris užpuldinėjo 
ir plėšė traukinius einančius iš 
Juarezo į Meksikos Miestą, ta
pęs sugautas netoli Parralo ir 
sušaudytas.

AIRIŲ POLITINIAI KALINTAI 
BUSIĄ VEIKIAI PALEISTI

DUBLINAS, birž. 27. — Lai
svosios Airių Valstybės prezi
dentas Cosgrave pareiškė, kad 
visi politiniai kaliniai busią ne- 
užilgio paleisti iš kalėjimų, iš
skiriant tuos, kur sėdi dėl pa
prastų kriminalių nusikaltimų.

(Telegrama Naujienoms)
WILKES BARRE, Fa., birže

lio 27. — Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj 33-čias Seimas pa
sibaigė. Delegatai skirstosi, pa
tenkinti Šeinio pasisekimu.

Visuotinu narių balsavimu iš
rinktoji SLA. Pildomoji Taryba 
Seimo patvirtinta. Organo Tėvy
nės Redaktorium pasilieka esa
masis Redaktorius VitalUs.

Vienas šauniausiųjų Seimo 
tarymų buvo — paskyrimas lais
vajai Lietuvos mokyklai, Mari
jampolės Realei Gimnazijai pen
kių šimtų (500) dolerių.

Sekamasai SLA. Seimas 
tarta laikyti New Yorke.

Bakanas.

seimas padarys galutiną spren
dimą.

Po 10 minučių pertraukos 
skaitomi, laiškai su pasveikini
mais ir su aukomis. Aukų šiuo 
kartu suplaukė $146.00.

Atsiuntė: 86 kp. N. S. Pitts- 
burgh, $10 naši, ir našlaičiams; 
3-čias apskr. Pittsburgh, $10 
naši, ir naši.; 105 kp. Dayton, 
O., $5 Liet. Globos K-tu i Kau
ne; 153 kp. Du Bois, Pa., $5 
naši, ir naši, ir $5 Moksleivių 
fondui; 2 kp. Forest City, Pa., 
$5 naši, ir naši, ir $5 mokslei
viams; 208 kp. Chicago $25 naši, 
ir naši.; 36 kp. Chicago $50 
naši, ir naši.; 303 kp. Shenan- 
doah, Pa., $5 seimui; 90 kp. 
Bridgeville, Pa., $2 naši, ir 
naši.; atskiri nariai iš įvairių 
vietų atsiuntė bendrai $12.

Įnešimų komisijos narys A. 
B. Strimaitis skaito kp. įneši
mus.

Atstovui į seimą rinkimas pa
likta po senovei. įnešimas 38 ir 
126 kp., kad centro valdybos ir 
pastoviųjų komisijų raportai bu
tų atspausti atskiromis knygu
tėmis ir {išsiuntinėti kuopoms, 
palikta taip, kaip dabar.

Ir tolimesni kuopų įnešimai 
eina gana sklandžiai. Daugiau
sia yra priimama komisijos re
komendacijos ir kiek ilgiau ap
sistojamu prie 46 kp. įnešimo, 
kad buvusio seimo protokolai 
butų atspausti atskiromis kny
gutėmis. Kalba visa eilė dele
gatų, vieni už, kiti prieš, ir di
džiuma balsų nubalsuojama pav
ilkti po senovei.

Sesija kaip 12:20 pietų užda
roma.

(Bus daugiau)

Prohibicija "žydi"
NEW YO'RKAS, birž. 27.— 

Nuo laiko, kaip demokratų 
partijos politikieriai ėmė rink
tis savo konvencijon, federales 
valdžios prohibicijos agentai 
suėmė New Yorke 5,200 ‘kei- 
sų” degtinės, 300 bačkų alaus 
ir 3,500 galonų spirito. I
Chicagos aldermonas pakliuvo

įProlvibicijos nge|ntai suėmė 
Chicagos aldermoną Josephą 
A. Mendelį, atvykusį New 
Yorkan į demokratų konferen
ciją. Suėmė jį bevelkantį sun
kų valizą, kuriame butą de
šimt kvortų šampano ir ketu
rios kvortos degtinės. Jis bu
vo nubaustas— 10 dolerių.

Ruby siuvėju streikas gal 
bus tuoj pabaigtas

NEW YORKAS, birž. 27. — 
Amalgameitų Siuvėjų unijos 
viršininkų pranešimu, streikas 
10,000 New Yorko ir apielinkės 
siuvėjų gal būt veikiai pasibaigs 
sUsiarimu su samdytojais.

Derybos eina trimis vyriau
siais punktais: minimom algos 
norma, unijos gaminimo regulia
vimas ir kontrolė, ir apdrauda 
nuo nedarbo .

nib

S. L. A. Seimo posėdžiai
ŽADA h ATŠAUKTI LAIVYNO 

JĖGAS IŠ HAITI

WASHINGTON, D. C., birž. 
27. — Valstybės departamento 
pranešimų, Jungtinės Valstijos 
atšauksiančios savo laivyno ka
riuomenę iš Haiti tuojau, kai 
tik vidurinė padėtis toj respub
likoj kiek pagerėsianti.

Jungtinių Valstijų jėgos iš 
San Domingo busiančios ištrauk
tos ateinantį mėnesį.

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę, — sako 
oro pranašas; — gal bus būriais 
lietaus su perkūnija;, truputį 
šilčiau; vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar vidutinai temperatūra 
siekė 68° F.

Šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:29.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 27 <1., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos, 100 frankų ...,......  $4.63
Danijos, 100 kronų ............... $16.65
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Franci jos, 100 frankų ........... $5.31
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų...........$43.50
Olandijos, 100 florinų ....... $37.65
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.55
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.75

[Naujienų koresp.]

V SESIJA
WILKES BARRE, Pa., birž. 

25. — 5-tą sesiją atidarė pirm. 
S. Gegužis 9 vai. ryto.

Po delegatų vardošaukio skai
toma protokolas iš vakarykščių 
sesijų ir priimama vienbalsiai.

Toliaus vis dar eina įvairių 
komisijų raportai.

Sveikatos komisijos raportas 
priduotas ir skaitoma; raportą 
pasirašę Dr. Bronušas, Dr. Jo- 
nikaitis ir Dr. Klimas. Rapor
tas priimtas.

Spaudos komisijos pranešimą 
duoda Dr. Montvidas. Komisija 
esanti sumanius SLA. veteranų 
nutraukti paveikslus ir patal
pinti laikraščiuose. Seime ran
dasi sekanti: J. Gibavičius, pir
mas SLA. narys, ir buvę SLA. 
prezidentai: J. Tareila, J. M. 
Damijonaitis ir F. živatkau- 
skas.

Skaitomas statutų komisijos 
projektas apie įvedimą aukštes
nio apdraudos skyriaus, kaip tai 
ant $2,000, $3,000 ir aukštyn, 
bet einant valstijų apdraudos 
departamentų reikalavimais, li
gi kol tokie patvarkymai bus 
įvykdyti, SLA. tur turėt to
kiuose skyriuose ne mažiau kaip 
500 narių. Šiuo klausimu išsi
reiškė daug delegatų. Buvo vi
sokių nuomonių, ir po nuodug
naus apsvarstymo nutarta visą 
dalyką pavesti Pild. Tarybai, 
kad supažindintų SLA. su minė
tu projektu, kad nariai galėtų 
gerai išstudijuoti, o ateinantis

SUĖMĖ ŽUDEIKA.

A^TTIGO, Wis., birž. 27.—Čia 
suimta George Cummings iš 
Wittenbergo, policijos ieškomas 
dėl užmušimo prieš keletą savai
čių savo senyvos žmonos.

* 
čigonės meilė

Ąr čigonė gali mylėti?
u . L J • < y

Ir dar kaip!
Audringa čigonas meilė, 

apipinta gražiomis plačiųjų 
stepų legendomis, pačios či
gonės atpasakota gražioje M. 
Gorkio apysakoje.

SENUTĖ IZERGIL,

kuri tilps Naujienose.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams: 

BRIDGPORT: AUŠRA: - 3210 S. Halsted St. 
TOWN OF LAKE: BENOšI AUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEK A: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L



820,000.00
DOVANI]

Mes Išmokesim Šį Mėnesį Savo Denozitoriam 
Kaipo Užaugusį Nuošimtį

AR TAMSTA Iš TO PASINAUDOSI?
Atidaryk šiandien arba Rytoj taupinimo sąskai

tą UNIVERSAL STATE BANKE, kitaip sakant, 
padėk į šį Banką nors keletą dolerių pradžiai, arba

PERKELK I ŠI BANKĄ 
SAVO PINIGUS 
IŠ KITŲ BANKŲ

Kitą pusmetį jau ir Tamsta pasinaudosi pelnu. 
Gana mums Lietuviams remti kitus ir auginti jiems 
turtą. Pradėkime nors dabar susiprasti remkime 
visi savo įstaigas, dėkime pinigus tiktai į savo gry
nai *

LIETUVIŲ VALSTYBINĮ BANKĄ 
UNIVERSAL STATE BANK

Priduokite tik savo Bankinę knygelę bile kurio 
Banko—mes dykai sukolektuosim ir perkelsim į šį 
Banką visus pinigus su nuošimčiais.

fll

Tūkstančiai Lietuvių, šimtai draugijų, Bažny
tinės parapijos, Didžiosios Organizacijos ir Valdžios 
įstaigos laiko savo pinigus šiame Benke. Širdingai 
kviečiame ir Tamstą čion prisidėti.

ŠIO BANKO TURTAS APIE

$3,000,000.00

NAUJIENOS, Chicago, UI.
A

......... .

I Kas Dedas Lietuvoj
l................................. -........ ,i ■■ ... i   I Ii

. . ■ " t -

Nenusisekusi Gegužinė
Kaunas. — Sekminių pirmą 

dieną, 8 birželio Lietuvos Vals
tybinių Įstaigų Tarnautojų Pro
fesinė Sąjunga Kačerginės puši- 
nėlyje surengė gegužinę-pasilin- 
ksminimą. Į pasilinksminimo vie
tą gegužinės dalyviai iš Kauno 
keliavo laivu “Nemunu” per du 
atveju—11 vai. ryto ir 2 vai. po 
pietų. Gegužinėje dalyvavo ga
na daug publikos, kurią sudarė 
daugiausia pašaliečiai, o ne są-l 
jungos nariai. Diena buvo pui-1 
ki, todėl atvykusieji miškeliu 
kauniečiai linksmai sau žaidė, 
šoko įvairius šokius, kurių tarpe 
netruko ir tokių, kurie vaišinosi 
“linksminančiu skystimėliu”. i

Gerokai prisilinksminę geguži
nės dalyviai turėjo važiuoti atgal 
per du sykius. Su grįžtančiais 
į Kauną gegužininkais garlaivis 
“Nemunas” iš Kačerginės iš
plaukė jau sutemus—10 vai. 15 
min. vakaro. Atplaukus kokius 
4 kilometrus nuo Kačerginės ant 
laivo netikėtai pasigirsta stiprus 
trenksmas ir podraug garo uži
mąs. Publikoje kilo didžiausia 
panika, kuri iš baimes kad skęs
ta ir ištiko gaisras ėmė visokiais 
balsais šaukti, o kiti laivui su
stojus eiti nieko nelaukdami iš 
laivo šoko į gelbėjimo laivelį, ku
lis apsivertė ir sušokusieji į ją 
žmonės suvirto į vandenį. Kurie 
mokėjo plaukti, tai tie ir patys 
greit išsikasė iš vandens, o nėr. 
mokančius plaukt teko gelbėt iš 
vandenio drąsesniems piliečiams.

Lietuvos valdžios krizis ir 
pažangioji visuomenė

Kaunas. —Lietuvos visuome
nėje jau nuo senai ėjo gandai 
apie busimą Ministerių Kabine
to krizą ir tas . pranašautasai 
krizis šiandie jau yra įvykęs 
faktas. Ministerių pirmininką 
p. E. Galvanauską ir ministerius 
liaudininkus—Žalkauską su Na
ruševičium dabartinio Seimo • 
krikščioniškojo bloko visas vei-1 
kimas jau iš pat pirmųjų savo Į 
gyvavimo dienų yra pastatęs į 
nesuderinamą padėlį, kuri ilgai 
tęstis negalėjo. Gi birželio 6 
per Seimo posėdį trilypiam kri- 

j kščionių blokui savo balsais at- 
' metus valdžios projektą pravesti ■ 
naujas gelžkelių šakas kryptimis 
Amaliai-Telšiai-Kretinga ir' 
Kazlų Hudą-Tauragė-Klaipėda p. 
Galvanausko Kabinetas neberas
damas kitokios išeities atsista
tydino.

Puolus Galvanausko Kabinetui

Pakeltas j ekstraordi narius 
profesorius.

s Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III

4.
Bankas atdaras Utarninko vakarais ir 
Subatomis visą dieną iki 8:30 vakare.

PUIKUS METINIS

PIKNIKAS

Paaiškėjus dalykams, kad lai
vas ne skęsta ir nėra jokio gais
ro, nes tesprogo tik esanti prie 
cilinderio j švilpį einanti triube- 
lė, dėl kurios laivui nėra jokio 
pavojaus—publika greit nusira
mino. Tik po to daugelis negalė
jo surasti saviškių ir rimtai kal
bėjo, kad apsivertus valčiai tūla 
moteris su dukterim nuskendę, 
bet ar tai yra tiesa ir ar yra 
skenduolių, — nebuvo jokių tik
rų žinių net ir trečią dieną. Tik 
laivo mašinistas su pečkuriu iš
siveržusiais iš sprogusos dūdeles 
garais rasta dikčiai nuplikinti. 
Pečkuris, kaip teko girdėti, jau 
mirė.

Su laimėjimais, žaismėmis ir visokiomis 
štukomis

Rengia

DR-TĖ ŠVIESIOS ŽVAIGŽDĖS No. 1

Birželio-June 29 d., 1924

A. ZOPELIO DARŽE,
SUMMIT, ILL.

'J

Pradžia 10 vai. iš ryto. Įžanga 50c. asmeniui.

Šiame piknike bus apart šokių žaismių, laimėjimų ir dovanų, vie
nas naujas dalykas: tai bus kepamas ir valgomas gyvas Avinas. Bus 
juokų iki kaklo.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti.
KOMITETAS.

Aprimus publikai už poros va
landų ėjusis iš Jurbarko puses 
laivas “Balanda” suėmė nuo su
gedusio 'laivo “Nemuno” įbau
gintus gegužininkus ir apie 1 
vai, nakties laimingai atvežė vi
sus į Kauną. Gi antradieny 10 
birželio atvežė j Kauną ir patį 
sugedusį laivą “Nemuną”, o 11 
birželio per Seimo posėdį tarp 
kito ko buvo kalbėta ir apie įvy
kusią laivo katastrofą, kur pra
nešta, kad tardant sprogimo 
priežastį paaiškėjo, jog sprogi
mas įvykęs pečkuriui (kačega- 
rui) per neatsargumą sudavus 
į triubelę. Del ko nekurie Seimo 
nariai kaltino už tai valdžią, kad 
tokioj atsakomingoj vietoj kaip 
laivo vairininkai buvę ne etati
niai atsakomingi tarnautojai,

Iviesą ir padegą suvedamo | senut ir naujus namus, taipgi dirb- 
b. Caah arba ant iimokijimo.

____Pirmutini Lietuviu Rlektroe Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

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

stoliai dėl minėtojo sprogimo esą 
nedideli ir laivo pataisymas ap- 
seisiąs apie 200 litų. Taigi su
rengtoji kauniečių valdininkų 
pirmoji gegužinė nenusisekė .

—Lietuvos darbininkai.

A
tv9«tt«rtAaA a MuiĮaĘd.Plaitir

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c an<F 65c,\ jnrs and tubea 

Hospitahaize, $3.00
' i ii 'rii itfi) ■ -.........

jarsinkities Naujienose

PIKNIKAS!
Rengiamas

W. Pullman L. Pašelpos Kliubo
WEST PULLMAN, ILL.

Nedėlioj, Birželio-June 29, 1924 
Calumet G rovė Darže

BLUE ISLAND, ILL.
Pradžia 1 vai. dienos.

Muzika K. POCIAUS.
Kviečia KOMITETAS.

Kaip Važiuoti: — Iš Chicagos pa
imkite Blue Island karus ant Halsted 
ir 63rd St., arba Vincennes Avė. ir 
103rd, lllth, arba 119th Sts. ir va
žiuokite iki Western ir Canal Street, 
Blue Island, III.

Illinois Central traukiniu 
Blue Island stoties, iš ten 
liai nuveš iki daržui.

Automobiliais — ant 
Avenue iki Canal Street, 
blokus j rytus.

iki 
automobi-

Western 
ir apie 4

šeštadienis, Birž. 28, 1924 h——   i .i >■— ■ ■ •>

NOREDAMlj 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUSi^ 

ANT NAUDOS. h

jaunimo choras. Pamaldose per 
sumą, šv. dieną, chorui giedant, 
kaip ims vargonai cyfrti, švilpti 
burbti, tai norfc ėmęs it bėgtum 
iš bažnyčios. 'Choras demorali
zuojamas, maldininkai nuo mąl- .—»• «iiskiAiiuA am'
dos atitraukiami ir erzinami. Ęet Biržiška pakeltas į extraordina- g Į | CO

Teko patirti, kad Lietuvos' 
Universiteto Humanitarinių mo
kslų Fakulteto docentas p. V.

tikimasi, kad sintautiečiai įsten- rinio prof. laipsnį.
gę pasistatyti tokią gražią did-----------------------------------------
žiulę bažnyčią (kurią šią vasarą
baigs.iš lauko tinkuoti) įsitaisys'liaujantieji aplink pasaulį Ame- 
gerus vargonus, kurie iš tikrųjų rikos aviatoriai šiandie po pie- 
trauks žmones į bažiiyčią ir prie tų atskrido čia iš Akyabo, ties 
maldingumo. Bengalijos įlanka.

KALKUTA, birž. 26. — Ke-

809 W. 351h St„ Chicago 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. *

Virimo Receptai

T....... .. ....... "■

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn StM Koom 111-11 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai 
8823 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

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

Nedlliomia nuo 9 iki 12 ryte.
»—--------- --  ■ ■ —

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

Lietuve šeim-yninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaino šei
mininke ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Tomatos yra skanios daržovės 
I padarymui ger%s zupės. Visada lai- 
‘kyk dėžę savo namuose greitam 
, naudojimui. Bandyk šį receptų ge- 

krikščionių ūpas labai pakilo ir 
,tą įvykį jie skaito savo dideliu 
laimėjimu ir atvirai net per savo 
organą “Rytą” į ministerių pir
mininkus traktuoja barzdotąjį 
kun. Krupavičių. Paskiausiomis 
žiniomis Prezidentas p. Stulgins- 
kas vėl siūlo p. Galvanauskui su
daryt Ministerių Kabinetą ,bet 
pastarasis nesutinkąs. Taigi Lie
tuvos pažangiajai visuomenei ir virink penkiolika 
dėl stiprėjančios reakcijos tenka i at.lm:
rimtai susirupiiiti ,kad atlaikius 
nors dabar turimas pozicijas.

—Lietuvos darbininkas.

savo namuose greitam

SMETONINfi TOMATU ZUPĖ
2 puodukai evaporated pieno
1 puodukas vandens
3 puodukai iš dėžės ar virtų švie

žių toniatų. 
riekutes svogūno.
šaukštas trinių petruškų.
ašukšlukas druskos 

šaukštuko pipirų.
1 šaukštukas cukraus
U šaukštuko kepamos sodos
2 šaukštai sviesto 
2 šaukštai miltų. 
Sudėk prieskonius

2
1
1

prie tomatŲ 
ininutų. Is- 
aišildyk. Su- 

Į tarpink sviestų diibaltavam virdu- 
lyj, dadėk miltus, išmaišyk iki liks 
b’«i. , . .Atmiešk pienų su vandeniu ir pilk 

į sviestų ir miltus — nuolat mai
šant iki mišinis sutirštūs, dadek 
sodų į tomates, ir sumaišyk su bal
tu sosu. Tuoj dėk į stalų.

Virtuvės Reikaluose
Kožna šeimininke, kuri pati ga

mina valgius turi padaryti virtu- 
Į vę linksmų. Turi žiūrėt, kad viskas 

- "! butų vietoj taip kad gidėtų rasti
Senieji Vargonai šiopo-.kada reikia. .

I Maža, gerai vėdinama virtuve bus 
sevika ir linksma.

I Jeigu dedi |emonps į pečių pirm 
I naudojimo jų, sušildyk pilnai ir 

.. ........... 1 suminkštėja. 
_ ___ _ ........ _ i

iš šalto, bet taipgi juose yra sko
nis kokis šaltame lemone niekad

i tt • • -v, • .i ’ iMHunvi dengi vaisių indus, vieką. Vargonai visiškai suklerę; įoj rj§(į popigra su šniūrais, įmerk 
(lumlės pučia nelygiai, kartais nepergeriamų taukais popierų į la- 
perdaug kartais nedapucia; spy- ant stiki0, prispaudžiant stan-

BĖDA SU VARGONAIS

[“L.”] Sintautai, šakių apskr.
Nelaimingi sintautiečiai su var
gonais.
je buvo toki netikę, kad net kilo 
žmonių patarlė :$nuo mąro, ba- Į 
do... ir Sintauty&argomj -«el- j ... . .
būk mus Viešpatie*’. Dabar nau-į Turėsi ne tik daugiau sulčių negu 
joje bažnyčioje neva naujiems 
vargonams vėl toji patarlė lin- nesiranda.
. v . .v, . , i 1 Kuomet

ruoklės iš mechanizmo krinta ir

RODYKLE No. 1.

tižiai iš šonų. Kuomet sudžius po- 
piera bus kai dangtis ir oro neįleis.

Naminiai Pasigelbėjimai
Baltų langų užtiesalų galima nu

valyt naudojant labai tirštas muilo 
putas su spondžiu. Naudok baltų 
muilų ir ištlų vandenį putoms da
ryti. Spondžiu reikia išspaust be
veik sausai kad vandenių nepersi
gertų uždangalas. Geriausios pa
sekmės būna ištiesiant uždangalų 
ant plokštumos.

Surūdijusi prosų galima nuvalyt 
su pumika arba, bile pudra, žiūrėk 
kad j)roso apačia butų slydi, nes 
nereguliariškumai kliūva už mate
rijos ir tankiai sugadina Šilkų ir 
vilnonius.

Gerai yra rengiant krakmolų pa- 
drožti kelis šmotelius muilo ir da- 
dėt į krakmolų. Tas padarys gra
žų slidų paviešį aklnierių ir kap
sų ir neduos prosui lipti.

Valant pintinius j*:dies(dus, ge
riausia yra naudoti šaltų vandenį 
ir anionijų.

Grožės Patarimai
Padidėję odoj skylutės yra nuo 

naudojimo pauderio arba stokos at
sargumo odų mazgojant. Odų išva
lius kiek reikia, nuplauk pirma šil
tu vandeniu, paskui šaltu. Jeigu šal
to vandens nenaudosi skylutės pa
siliks didelės ir didės. Numazgojus 
burnų pilnai, naudok mostį (kurių 
gali gauti Vaistinėj už mažų kainų) 
Jr įtrink jų į odų pirštų galais iki 
išdžiusiant.

Ypatiška Sveikata
Svarus dantys retai genda, eJi- 

gu užlaikysi dantys švariai visada 
— ne lik retkarčiais, išvengsit daug 
skausmo nuo dantų gėlimo. Varto; 
kit gera dantų valytojų reguliariai 
po valgųi ir einant gulti ir nuei
ki! pas dentišlų du sykiu j metus 
išegzaminavimui ir patarimui, ir 
turėsi! švarius, baltus, tvirtus dan
tis, kurie dailės gražumo jūsų iš
vaizdai ir sveikatai.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Learitt St.
Telephonaa Canal 2552 

Valandoaj 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius., Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaai 

lengvomis išlygomis.

r
s

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimui

7 South Dearbom Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
*■ 1 111 "i i ........ i »

.S. W. BANES, Advokatas 
Val.j 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 Weat Monroe Street, Chicago* I 

Telephone Randolph 29S0 
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yardą 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvyg Advokatu 

Dieuomia Room 514-516 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Are. 

Telj Fullman 6377.

Mes Rekomenduojame sekančius Produktus:
krinta, tokiu budu dūdos ir be.i Kuomet jums reikia pieno dary- geriausias pavaduotojas tikram pie- 
<
gia. Yra Sintautuose bažnytinis m'iir, "tadanii ®’s'
spaudimo klavišių pačios stati- mui pudingu, zupių, pyragaičių ir . . smctonaį reikalingiems šito-

* • naudoti Borden’s
> yrą* kierns daiktams.

-- > ----— ------------------------- -
*

VASARINIS IŠVALYMO
PARDAVIMAS

Mes nesenai pirkome $11,000.00 vertes puikių sliperių labai geros vertas, vėliausių 
stylių nuo Harper & Kirschten Shoe Co. — 231 W. Monroe St. & The Novelty Co. 
— 32 S. Wells St. 40c. už kiekvieną dolerį pinigais pigiau.
Šis išpardavimas prasidės subatos rytą, birželio 28 ir visi tie nauji sliperiai yra 
sudėti į musų langą, sužymėti aiškiais numeriais ,parodančiais kaip jie buvo par
duodami pirmiau— ir po kiek mes parduodame juos dabar.

MES PARODOME KELETĄ ŠIŲ PUIKIŲ BARGENŲ

Tel. Daarborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofivas vidurmieityji
Room 1726

CHICAGO TEMPLĖ BLDG.
77 W. Washinxton St.

Cor. Waekington & Clark

Barnu Tai. i fiyda Park 8395

i

1

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple BIdg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6209

Cicero PanedSlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

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

r

A. A. OLIS 
Auvokatas-

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

i R
3301 S. Halsted St., Te], Blvd. 6775 

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

$3.85

Moterų satininiai sliperiai patentuotos arba kume
liuko skuros, vėliausio išdirbimo ir stylių su baltais 
arba spalvuotais pamušais franeuziškomis arba mi- 
litariškomis kulnimis .
Vėliausių stylių pirmiau kainos
buvo $7.85, specialiai po
Vyrų rankomis siūti čeverykai arho oxfordai paten
tuotos arba kumeliuko skuros juodi veršiukų arba 
rudi rusiškų veršiukų skuros uždėtais galais. — Ge
riausi kokiuos už pinigus galite nupirkti, (fcO OIZ 
pirmiau apkainuoti $7.00, specialiai

Moterų balti audekliniai sliperiai vėliausių stylių ir 
visokių augštumo kulnų, pirmiau 
kainavo $3.85, specialiai po
Mes turime daug kitų čeverykų pirktų nuo šių fir
mų, bet nėra vietos Čia viską išaiškinti, bet jie visi 
yra parodyti musų languose, viską ką mes norime, 
tai kad Jus ateitumėt pamatytumėt ir sutaupytume! 
pinigų.
Pirmutiniai atėję gaus geriausj pasirinkimą.
Mes turime pilną pasirinkimą puikių sliperių ir ex- 
tra dideles mieros <lcl storų moterų.

V. W. RUTKAUSKAS | 
Advokatas

29 Sa. La Salia St. Room 519
Tel. Central 6890

Vak, 3223 S. Halsted St., Chlcar*. i
Tel. Yarda 4681

l

» ' « ' t ’ ■ ■ *i '
į 'i -'Musų Krautuvė atdara kiekvienų vakarą ifrNedėlioj iki 6 vai. vakare.

1341 SO. HALSTED ST.

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Haihor, Ino.

Arliuningo-ir Apšildymo įrengimai 
v Olselio kainomis visiems. 
Pigiausi dabar radįtatoriai ir.boile ' • • 1 ' • r* — ■,Iriai. Jie bus brangesnis'po mSnesio 

I gegužio. Sutaupykit pinigų tiesia 
pirkdami'nuo musų. '' ‘
♦ PEOPLES PLUMRING. AND 
1 J .HEATTNG S1JPPLY CO. . r 

■ u,' ?490 Jlfilwaukee Avė. and
461 N Halsted St.

Haymatket 1018, Haymarket 422"X
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Lietuvos 
Konsulato 
Pranešimas

PILIETYBĖS TVARKYMAS
Nors Lietuvos Respublikos 

Nepriklausomybei jau šešti me
tai sukako, bet nemažas skait
lius šioje šalyje gyvenančių Lie
tuvos piliečių iki šiol dar nepasi
rūpino savo pilietybės sutvar
kyti. Tai yra faktas. Ir tiktai 
umaus reikalo (pasą gauti; įga
liojimą pasiųsti) prispirti, sten
giasi savo pilietybę įrodyti įvai
riomis iš caro laikų užsilikusio- 
mis popieromis; pisitaiko, kad 
net tokių dokumentų pritrūksta. 
Nenoroms kyla klausimas: kaip 
dar ilgai tos pasenusios rusiškos 
“svidietelstvos” tarnaus Lietu
vos žmonėms ,kaipo asmens liu- 
dymai? Iš kitos pusės pasidaro 
gana keista padėtis; kada iš Lie
tuvos ateivis, nebūdamas dar 
nei Amerikos nei Lietuvos pilie
čiu, parodo cariškos Rusijos pa
są: išeina, kad tokio paso savi
ninkas yra nebeesančios valsty
bės pilietis, kitaip sakant, pilie
tis be pilietybės. Gi šioje gady
nėje piliečiai be pilietybės nesi
skaito normaliu apsireiškimu. 
Tat yra aišku, jog seniai atėjo 
laikas savo pilietybės reikalus 
sutvarkyti, įsigyjant lietuviškus 
dokumentus ir pasenusius rusų 
popieras atiduodant archyvam

Einant Lietuvos pasų įstaty
mu—pasas yra asmens liudymas 
ir kiekvienas Lietuvos pilietis 
per 17 metų amžiaus privalo tu
rėti pasą ,o vykdamas užsienin, 
užsienio pasą. Kadangi pasas 
išduodamas tik Lietuvos pilie
čiui, tai esant reikalui gauti pa
są — reikia pirma savo piliety
bės teisę pn parodyti. Pasų klau
sime, Lietuvos piliečiams Ame
rikoje, įstatymas teikia tokį pa
lengvinimą: “valstybėse, kurio
se pasų sistemos nėra, pilietybei 
išlaikyti, užtenka įsiregistruoti 
pas Lietuvos Atstovą arba Kon
sulą.” (V. ž. eil. 1052).

Pilietybės išlaikymo pareiški
mas priimamas ir įregistruoja
mas Konsulate be jokio mokes
nio. Bet jeigu to pareiškimo 
padavėjas norėtų gauti įregi
stravimo liudymą ar pilietybes 
budynių, tai, einant Lietuvos 
Atstovybės paskelbtu “Konsu- 
liarinio Tarifo Įstatymu”, už į- 
registravimo liudymą turėtų į- 
moketi Konsulatui $1.00, o už 
pilietyties liudymą ligi vienų me
tų $1.50; virš vienų metų $2.50. 
Blankai tiems pareiškimam gau
nami Lietuvos Ęonsulate .

9 —* •

SUGRĮŽIMAS, LIETUVOJE 
ATSILANKIUS.

Pastebiama, jog Amerikos lie
tuvių kas metą norinčių atsi
lankyti Lietuvoje yra labai dide
lis skaitlius. Bet žymus skait
lius tų “norinčių” susilaiko ne
važiavę dėl „ nežinojimo ar jie 
galės vėl grįžti Amerikon, ar ne: 
vieni abejoja negausią Amerikos 
Konsulo vizos atgal Amerikon 
grįžti; kiti vėl spėja, jog Lietu
vos Valdžia juos sulaikysianti 
dėl kalinės prievolės reikalavi
mų. šiuo du dalyku tenka čia 
paaiškinti.

Amerikos svečiai lietuviai su 
Lietuvos ar Amerikos tautiniais

jokių klinčių iš Lietuvos Val
džios puses negali sutikti. Tie 
gi, kuiie vyksta Lietuvon su 
“leidimais” vietoje pasų, — “lei
dimą” pakeičia į laikinąjį pasą 
vienam mėnesiui, o paskui gau
na vidaus pasą ir norėdamas 
grįžti Amerikon išsiima užsienio 
pasą ir vizą ir išsirūpina Ame
rikos vizą. Kad gauti Lietuvoje 
užsienio pasą vykti Amerikon, 
reikalaujama pristatyti Vidaus

c) Mobilizacijos Skyriaus liudy
mą, bet tik tada jeigu asmuo yra 
šaukiamų ar mobilizuojamų me
tų (nuo 18 iki 45 metų) ir d) du 
savo atvaizdu. Lietuvos Valdžia 
savo piliečiams nedraudžia vyk
ti į svetimas šalis ypač Ameri
kon, jeigu tik emigrantas (išei
vis) turi išgavęs Lietuvos užsie
nio pasą ir vizą Lietuvos rube- 
žius peržengti. Gi užsienio pa
sai duodami be išimties kiekvie
nam piliečiui, jeigu tik nėra nu
sikaltęs ir yra atlikęs karinę 
prievolę, tai yra tikrąją karo 
tarnybą, nors jis ir butų skaito
mas atsargoje ar apsaugoje; i 
reiškia tik šaukiamojo amžiaus 
nuo 18 iki 27 metų vyrai yra su
laikomi ir tai tik tada, jeigu jų 
šeimynos padėtis, ar sveikatos I 
stovis, nuo to sulaikymo nepa-1 
liuosuoja.

Tokiu budu yra aišku, jog 
Lietuvos Valdžia atvykstan
tiems svečiams jokių kliūčių vy
kimui atgal svetur nedaro ir tik 
jaunus vyrus iki 27 metų am-1 
žiaus kviečia savo pilietinę pa- Į 
reigą atlikti.

Kas dėl spėjamų klinčių iš 
Amerikos Valdžios puses, tai jos 
yra tokios rųšies, kad kiekvie
nas tas kliūtis gali pats išanksto 
prašalinti. Einant naujai pri
imtais “Imigracijos Įstatymo” 
pakeitimas ir papildymas, kurie 
pradeda veikti nuo šių metų lie
pos mėnesio 1 d., kiekvienas 
Amerikos gyventojas, bet ne 
Amerikos pilietis, norėdamas ap
lankyti by kokią šalį ligi vienų 
metų laiko, daugiausia pusantrų, 
gali kreiptis į Commissioner 
General of Immigration, Wash- 
mgton, D. C., ii gauti leidimą 
sugrįžti atgal Amerikon. Tuos 
“leidimus sugrįžti’ lengvai galės 
gauti kiekvienas, jeigu tik jis 
ouvo teisėtu budu atvykęs Ame- 
r.kon. Kad gauti tokį (Return 
Permit) —reikia, besirengiant 
vykti į Lietuvą (besirupinant 
Lietuvos paso ir vizos gavimu) 
—paprašyti iš Commissioner 
General of Immigratino, Wash- 
ington, D. C., tam tikslui at
siųsti blanką. “Return Permit” 
Planką bus taipgi galima gauti 
ir konsulate. Tą blanką, išpil
džius pas Notary Public po pri- 
siega, pridėjus dar dvi fotografi
jas ir už tris dolerius money or
derį — reikia atgal pasiųsti Wa- 
shingtenan registruotame laiške 
ir laukti atsakymo.

Tokį “ledimą. sugrįžti” galima 
išsirūpinti ir pas Amerikos Kon
sulą Kaune, tik, žinoma, gali 
Lut daugiau vargo ir bereikalin
go rupesnio.

3.

žiEMĖS ŪKIO IR PRAMONĖS 
PARODA KAUNE

Kasmetinė Lietuvos gamybos 
paroda šiais metais įvyksta rug
pjūčio mėnesio 22 d. Kaune ir 
tęsiasi iki rugsėjo mėnesio 1 d. 
Paroda yra akyvas vaizdas Lie
tuvos ekonominės gerovės augi
mo. Kas metą daroma žymi pa
žanga. Neabejojama, kad šių 
metų .paroda pralenks savo įdo
mumu pernykščių parodą. Spėja
ma ,kad parodoje atsilankys 
daug lietuvių amerikiečių ir kai
mynų.

Adresas: Lithuanian Consul-
ate, 608 S. Dearborn St., Chica
go, Ilk

Wennersten’s
Bohemian Blend

*ennerste*'s

Reikalų Ministerijai prašymas, by®“-®
pridedant-a) sav o vidaus pasą,

Kauno konferenciją
“Rzeczpospolita” rašydama 

apie Kauno konferenciją, prane
šė, kad Lietuvos Ministeris Pir-Į 
mininkas p. Galvanauskas ati-, 
darydamas konferenciją be ko '

I kita kalboj palietęs Vilniaus j
Klausimą ir pareiškęs, kad Pa
kaitės valstybėms būtinai reika
linga koordinuoti savo pastan
gas solidarumo atžvilgiu kaimy
nių tautų santykiuose. Toliau p. 
Galvanauskas pareiškęs vilties, 
kad konferencija duosianti gerų 
ezultatų ir reiškė džiaugsmo,

I kad konferencija įvyksta nepri- 
I Klausomoj Lietuvoj, laikinoj jos 
sostinėj. Ta aliuzija Vilniaus 
adresu suteikusi Galvanausko 
kalbai politinės tendencijos, ne- 
itatinkančios Kauno konferenci
jos ūkio programui iššaukdama 
įeigiahio įspūdžio atvykusių dip-| 

’omatų tarpe.
Lenkų laikraštis mano, kad 

jei Kauno konferencija nepatin- 
1 kanti Lenkijai, tad ir jos kiti da 

yviai turį laikytis tokio pat nu
sistatymo. Jau buvo pranešta, Į 
kad Lenkija net protestavusi Į 
Rygoj ir Taline prieš Latvijos ir 
Estijos dalyvavimą Konferenci-I 

[joj. Nors laikraštis, tam tikros 
politikos laikydamasis, ir norėtų I 
Iššaukti tarp konferencijos daly
vių “neigiamojo įspūdžio”, bet Į 
tiesioginių konferencijos dalyviui 
pareiškimai, kaip antai p. Sey-l| 
os, aiškiai pabrėžė, kad kon
ferencijoj viešpatavusi širdinga 
ir draugiška atmosfera. (Elta).

NAUJIENOS, Chicago, ŪL*

Tegul jūsų pinigai uždirba 6%. 
Ateikite į musų banką ir klaus
kite bile vieno viršininkų apie 
musų pirmus morgičius ir bonus.

Peoples Bank

Gerai 
tuvių 
r u m u

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St ir Ashland Avė
CHICAGO

NETIKRI OLANDŲ PINIGAI 
KAUNE.

- šiomis die- 
policija gavo 

netikrų Olandijos, 
po 10, 25, 40, 60,' 
250, 300 ir po 1000 
Banknotui pažymėti i 
datomis pradedant , 
m. ir baigiant 1923

Kaunas [»L]. 
nomis Kriminale 
padirbtų 
banknotų 
100, 200, 
guldenų, 
išleidimo 
nuo 1912
metų datomis. Pinigai gana vy
kusiai padirbti, jog nežinan
čiam negulima jų klaidingumą 
pažinti, tik kai kurie bankno
tai po 10 ir 25 guldenus yra be ( 
[parašų. Olandijos pinigų yra 
apyvartoje Lietuvoj, todėl, 
žmonės gali būt lengvai sūkiai-! 
dinti.

Phone Boulevard 6369
FOTOGRAFAS’ 

P. CONRAD 
3130 So. Halsted St. 

Patyrimas mano įgytas per 15 me
tų. Visus darbus atlieku kuo- 

geriausiai.

BUVO PRIVERSTA AP
LEISTI NAMU DARBĄ

Sergantis vyras turėdavo 
atlikti jos namų darbą. Vi
sai atgavo sveikatą varto
jant Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound.

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
VVennersten’s yra išdirbėjai pagal į 
musų patentuotą procesą. Yra labai ( 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau

giausiai darbo padarome musų išdir-

krities Viršininko liudy- HenningWennerstenInc
mą, kad nėra prasikaltęs ir nė
ra likęs Valstybei skolingas,

2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

Perkelk savoPinigus 
po Liepos Pirmos

Į šią pirmutinę, seniausią ir geriausią Lietuvių Valsti- 
jinę Banką Amerikoje, kur Saugumas ir Patarnavimas 
yra pamatas augimo šios stiprios Bankos.

Pradek taupyti su $1.00 ar daugiau ir už visus pa
dėtus pinigus j šią didžią Banką iki Liepos 15 d. š. m. 
gausite 3 nuošimtį i metus už vieną mėnesį ant Sausio 
1, 1925 m.

Siunčiame pinigus Į visas pasaulio dalis doleriais ar
ba litais dienos kursu, parduodame laivakortes ant visų 
Linijų, inšiurinam namus ir rakandus nuo ugnies, darome 
paskolas ir parduodame Pirmus Morgičius kurie atneša 6 
nuošimtį Į metus.

South Bend, Indiana. — Aš visai 
buvau nusilpusi ir turėjau didelius 

skausmus nugaro
je. Aš buvau taip 
skaudi, kad 
tik galėjau 
valkioti ir 
negalėjau 
namų 
vyras 
dieną 
rėjęs 
davo 
darbe.

---------- t—pasakė, kad aš tu
nu moteriškų ligų silpnumą, kad nė
ra kitos pagelbos, kaip tik padaryti 
operaciją, suprantama, tas kainuotų 
daug pinigų. Mano vyras išgirdo 
apie Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound dirbtuvėje ir vieną naktį 
jis sustojo aptiekoje ir nupirko man 
vieną buteli. Aš buvau pradėjusi 
manyti, kad jau man pagelbos nėra, 
bet as išvainojau tris butelius ir aš 
dabar jaučiuosi kaip tik gimusi. Kai
na už tris butelius nebuvo tokia, kiek 
užmokėdavau daktarams. Aš neturiu 
žodžių išgyrimui Lydia E. Vegetable 
Compound”. — Mrs. Dora Osborne, 
430 Sherman Avė., South Bentd, Ind.

Moterys kurios turi silpnumus, pri-1 
valetų vartoti Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound tuojau. Parda-1 
vimui pas visus aptiekorius visur.

vos 
pasi- 
visai 

dirbti 
Mano 

visą
pa-

darbo.
dirbo 

šapoje, 
namo padė- 
man mano

Daktarai

Kapitalas ir perviršis

$275,000.00
Banko turtas virš

$3,000,000.00

MIS. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUšERKA

3191 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Metropolitan State Bank 
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA 

Z201 W. Z2nd fffi ST. 
CHICAGO.

BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 
UTARNINKAIS IR SUKATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

Su Saugumu
Buk tikras, kad investmentas kurį jus darysite ateinantį liepos mėnesį butų 
saugus visais atžvilgiais. Žinokite reputaciją tų nuo ko jus perkate. Patir
kite pirm investavimo.

Jus esate maloniai kviečiamas pasikalbėti su musų viršininkais kas link jūsų 
finansinių reikalų. Jų patyrimas ir žinojimas bus dėl jūsų suteiktas be užmo
kesčio. Tegul jie pagelbsti jums.

Žiūrėkite bankos apsaugotus Pirmus Morgičius rekomenduojamus per šį 
banką. Jus surasite juos taip gerus kaip auksą. . > < .

Ateikite j šį banką ir klauskite ponų Čaikauskio, Bagdžiuno arba Šimkaus. 
Jie kalba lietuviškai ir suteiks jums didelę pagelbą. Jus jausitės čionai kaip 
namie.

CENTRALT“°BANK
1112 West 35th Street

RESURSŲ VIRŠ DEVYNIŲ MILIONŲ DOLERIŲ
Valstijinis Bankas. Clearing House Bankas

•1. BĮ v d. 8188
M. Woitkewi«9 

HAN18
AKUtER&A 

turiu patyrimą 
Pasekmingai p*> 
a niauju mot* 
'imi prie 
rco kiekvienam* 

[atsitikime. Telkti 
/pališke prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy« 
kai.

3113 Soeth 
Halsted St.

HERZMAN'^B
Gerai lietuviams žinomas p*r 19 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1029 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4188
Telefonai i

8419 So. Halsted St.
Val.t 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Bl«e 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonai Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

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

Op to metru t 
Tel. Boulayarl I 
4M» S. Aihlsnl 
Kampu 47-tae 

*-ro« lubabe

M8!

<»t

—J

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolė nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTU. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neSn mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St.. 

Chicago, U. S. A.

LIETUVIU DAKTARAI
Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakar*

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, III.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nu* 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5i8Q iki 7i88 vakar*.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. K*dzi* Ar*. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 Tik. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoa* 
Procpect 0610. Valandos Iki 1B ry
to, 7 iki 8:39 vakare. Del speciali* 
sutarčių telfonuokit Prospect 0811

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Phone Boulevard 8038
‘Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rasiikas Daktaru 

Gydytojas ir Chirurgu 
3327 So. Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

V

✓

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4146

Prancūziškas Daktaras
u

Specialistas kraujo, odos, chronif 
ką Ir slaptą ligą

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S. Ashland Ave^ f lt 
viršaus Ashland State Bank

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 Ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 Iki 4:30 po pietą

Biurai 4348 Archer Av*.

Vai. nuo 12:80 Iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonai Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Published Daily Excapt Sunday 
By The Lithuanian Navrs Pub, Oo., Ine

Kditar P. firlcaitta

1789 South Halstod Stmat 
Chicago, DL 

Talephone Boosevalt 85fit

Subscription Ratas i
$8J)C per year in Canada.
$7JXi per year outaida of Chlcage.
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D < sunosaj įmo kaina i
Chicago  je — paštui

Metams ........ $8.09
Pusei metq__________________4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui _  , ■■■< .75

Chicagoje per naiiotajvsl
Viena kopija — , .. — 3c
Savaitei ________ L.... ............  18c
Mėnesiui 7*c

prakišo visuose punktuose. 
Iš 160 delegatų jų buvo tik
tai apie 40. Kai kuriais 
klausimais, . neturinčiais 
principialės reikšmės, jiems 
pavykdavo kartais gauti sa
vo pusėn dar dešimtį, kitą 
balsų, bet jiems nepasisekė 
pravesti nė vieno savo suma
nymo. Nepasisekė nė savo 
Bimbos apginti, nė Andriu
liui parūpinti vietą “Tėvy
nės” redakcijoje, nė tautiš
kų centų gauti savo propa
gandai, nė savo žmones įsta
tyti į Pildomąją Tarybą. O 
kiek darbo jie padėjo ir kiek 
pinigo išleido, rengdamiesi 
prie to seimo! Daugelis jų 
važiavo į Wilkes Barrę sa
vo (ar savo partijos lėšomis) 
net iš Illinois valstijos.

nedoras darbas (kų mes esa
me “Draugui” ne kartų pa
sakę), bet mes visgi mano
me, kad už jį bausti žmogų 
mirčia yra be galo žiauru.

Koksai gi
skirtumas?

Lietuvių Socialia 
Iii Sąjungos Kon 

ferencija

tevienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltui

Metams------------------ .. $7.00
Pusei matĘ ___ 8.50
Trims mėnesiams_____________ 1.75
Dviem mėnesiam____ ’ 1.25
Vienam mėnesiui.......................  .71

Lietuvon ir kitur užsieniuose: .
(Atpiginta)

Metams ............... i...... ..............- $8.00
Pusei meti .................. 4.00
Trims mėnesiams _______...... 2.00

Bolševikėliai tur-but pirštus 
kremtasi, kad jie praleido 
proga paimt Susivienymų į 
savo rankas dveji metai at
gal, kai seime buvo jų dau
guma. Kitos tokios progos 
jie nė iki sudnosios dienos 
nesulauks.

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
x^==----- ----- -L---,--- SĮTS?

*' , % k 4

Premjero Mussolini’o dik
tatūra, galima sakyt, puolė. 
Šiame antradieny senate, o 
užvakar atstovų buto dau
gumos susirinkime jisai pri
žadėjo sugražinti galių par
lamentui, ^apvalyti nuo savi- 
valingųjų gaivalų savo par
tijų ir pastatyti po regulia
rūs kariuomenes kontrole 
fašistinę milicijų. Vakar ji
sai pradėjo tartis.su politi
kos vadais dėl naujosios val
džios sudarymo! Jisai siūlo 
sudaryti jų iš visų stambes
niųjų partijų atstovų.

Tuomet jie prakišo dei ne
tikusios Dundulio vadovy
bės . J šį seimą jie buvo At
sigabenę daugiaus vadų; bet 
jų “armija” pasirodė per 
menka.. Bolševikams tuo 
budu išėjo taip, kaip tam to
toriui, sapnavusi Am kisie
lių: kai jisai matė kisielių 
sapne, tai neturėjo šaukšto į 
o kai pasiėmė šaukštą, eida
mas gulti, tai nebesapnavo 
kisieliaus.

Paimti iš dvarininkų žemes, 
įstatymo keliu, nėra joks nusi
dėjimas prieš teisę. Juk tie 
plačiausi dvarai, kurių turime 
Lietuvoje nesuskaitomas galy
bes, buvo duoti dvarininkams 
arba už mažą atlyginimą, arba 
visai dovanai. Todėl bereikąlo i 
lietuvius įtaria, buk jie vykiną 
bolševikiškas reformas. Privati
nė nuosavybė nėra taip - šventa 
ir nepaliečiama, kaip tūli asme
nys nori ją padaryti. Jeigu kraš
to reikalai nurodo, kad nusavini
mas žemės yra naudingas didžiu
mai gyventojų, tuomet vyriausy
bė gali ir turi atlikti tą reformą. 
Pas mus Lietuvoj taip ir daru
mą. ’ : ,

Vienok negalima nutylėti ne
pastebėjus keletos netobulumų, 
kurie gali pakišti koją visai mu
sų žemes reformai ir tuo budu 
nė kiek nepagerinti lietuvių 
biednuomenės padėties. Nekal
bėsim čia apie finansavimą tų, 
kurie nori pasistatyti Sali triobe
sius ant naujai gautos dirvos, 
nes tas yra vienas painiausių 
dalykų, kurio negali sugromu- 
loti nė patys lietuvių finansų ži
novai. Mums apeina štai kas: 
kad esant dabartiniems įstaty- 

pe- 
tų, 

arba 
bet

{vykinus tokias atmainas 
Italijos valdžioje, fašizmo 
diktatūra butų pabaigta, bet 
pats Mussolini dar paliktų 
prie valstybės vairo. Yra 
tečiaus klausimas, ar opozi
cija pasitenkins tuo. Itali
jos socialistų partija yra pa
siryžusi padaryti galų ne 
tiktai fašizmo diktatūrai, 
bet ir pačiam fašizmui. Ji 
nutarė reikalauti pilnos mi- 
nisterių atsakomybės parla
mentui, juodmarškinių 
milicijos panaikinimo ir 
griežto ištyrimo tos pik
tadarybės, rezultate ku
rios tapo nužudytas atsto
vas Matteotti. Jeigu Mus
solini atmestų šituos reika
lavimus, tai socialistų parti
ja siūlo opozicijai boikotuo
ti parlamentų.

Kaip incidentas, kuris su
kėlė Italijos visuomenę prieš 
fašistų valdžia, taip ir dabar 
tinio opozicijos judėjimo ei
ga, aiškiai rodo, kad vado
vaujanti jėga kovoje su fa
šizmu yra socialistų partija. 
Vienok bolševikų šlamštai 
pirma pliaukšdavo, kad Ita
lijos socialistai remiu fašis
tus. Dabar kiekvienas ma
to, koks tai buvo begėdiškas 
melas. Juodmarškinių žu
dė ikos nugalabijo socialistų 
atstovų, bijodami, kad jisai 
neiškeltų aikštėn jų purvi
nus darbus. Ir dabar vėl so
cialistai stovi tos visuome
nės priešakyje, kuri verčia 
fašistų viešpatavimų.

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seime bolševikai

“Draugas” rašo: “Mes 
niekuomet neraginome prie 
žmonių žudymo, kaip kad 
ragina savo programoje so
cialistai.” Iš kur jis ištrau
kė tokių nesąmonę apie so
cialistų programą? Jo re
daktoriai pretenduoja neva 
pilie mokytų vyrų vardo, 
vienok rašo, kaip paskuti
niai tamsuoliai.

Tas pats kunigų organas 
mėgina vėl pasmarkauti 
prieš “Naujienas” savo ži
nojimu krikščionybės. Ji
sai rašo apie tūlą Ananią, 
kuris, norėdamas įstoti į 
pirmųjų krikščionių komu
ną, stengėsi paslėpti dalį sa
vo turto. Sugautas beme
luojant, tas kandidatas į 
krikščionis krito negyvas. 
Pasak “Draugo”, šitas atsi
tikimas reikia aiškinti taip, 
kad pas minėtąjį Ananią 
“buvo tiek sąžinės ir tikybi
nės baimės, kad priparo- 
džius jam netikėtai melą, jis 
iš to krito negyvas.”

Šitokiu Aiškinimu “Drau
gas” dar kartą parodo, kad 
krikščionybę jisai tampo 
taip, kaip jam geriau. Vie
na, staigi mirtis ištiko ne 
tiktai Ananią, bet ir jo žmo
ną Sapfirą, kuri buvo susi
tarusi su savo vyru apgauti 
komuną. Yra keista vadinti 
“sąžiningais” tokius žmo
nes, kurie ne tiktai meluoja, 
bet da ir iš anksto susitaria, 
kaip meluoti. Antra, po ši
tų dviejų staigių mirčių ap
rašymo Biblijoje sakoma:

“Ir didelė baimė apėmė 
visą bažnyčią ir visus 
tuos, kurie girdėjo jo tuos 
atsitikimus.”
Tie žodžiai aiškiai rodo, 

kad staigi Ananios ir Sap- 
firos mirtis įvyko, kaipo 
bausmė. Nors melas yra

mams dvarai ne retai
rėiną nuosavybėn ne
kurie Įjuos apdirba 
norėtų patys apdirbti, 
patenka į stambių piniguočių
rankas. Reiškia pasikeičia lik 
dvarų savininkai. Pati valdymo 
forma gi pasilieka ta pati, štai 
keletas pavyzdžių. Valdžia paima 
iš dvarininko visą jo žemę, iš
skyrus 80 het., kurie pasilieka 
jam pragyvenimui. Dabar atsi
randa koks artimai stovintis 
valdžios asmuo, kurs pasiima tą 
konfiskuotą dvarą sau, neva pa=- 
vyzdingam ukiui. Keletą tokių 
dvarų turi Vailokaičiai. Nuo jų 
neatsilieka ir kiti turtingesni 
lietuviai. Ir kiekvienas po šia- 
kia ar tokia priedanga stengiasi 
įsigyti sau dvarą.

Nesenai buvo pranešta, kad 
vienas Seimo narys nusipirkęs 
dvaro rūmus ir esančią aplinkui 
•žemę. Kitas irgi panašiai pada
ręs. Kas turi progos ir pinigų, 
tas gali pirkti ištisus konfis
kuotus žemės plotus.

Paimkim ir musų gerai žino
mą Palangą. Seniau jį prigulėjo 
Tiškevičiui, kuris turi ten gražų, 
palocių ir didelį dvarą. Mieste
lio žemę Tiškevičius buvo val
džios priverstas parduoti beveik 
už dyką, nes ilgiau laikyti nebe
galėjo. Todėl visus geresnius 
piečius ir triobesius 
kurie priklausė Tiškevičiui, da
bar supirko Vailokaitis su 
Yčium. Ir neužilgo visas mies
telis pavirs į jų nuosavybę. Štai 
rezultatai musų žemės reformų. 
Bėgom nuo meškos, patekom ant 
vilko.

Ar nebūtų geriau, jeigu val
džia vietoj pardavinėti nusavin
tus trobesius ir žemes, paliktų 
jas visuomenės naudojimui, sa
kysim, mokykloms, muzėjams, 
knygynams ir panašiai. Supran
tama, ūkininkas negali sunaudo
ti dvaro rūmų, turėdamas vos 20 
dešimtinių žemės. Bet tie rūmai 
sykį paimti iš vieno asmens už 
dyką, nėra prasmės perleisti 
kitam už trečdalį vertės. Jeigu 
taip darysim, tai pati žemės re
forma nueis niekais; dvarininkų 
skaičius nelabai sumažės. Vie
nintelis būdas, tai nusavintus 
namus ir plotus, kurie nedalina
mi ūkininkams 
suomenimams tikslams,'o ne 
pardavinėti privatiniems' ąsdie- 
nims.—M. V.

LSS. konferencija įvyko Wil- 
kes-Barre, Pa. Prasidėjo birželio 
22 dienų, o pasibaigė birželio 25.

Konferenciją atidarė LSS. 
Sekretorius A. žymontas. Pir
mininku tapo išrinktas P. Mile
ris, iš Chicagos. Pirmoj sesijoj 
delegatų su mandatais dalyvavo 
8. Paskiau jų pribuvo daugiau.

Pirmučiausiai, pagal dieno- 
tvarkį, buvo išklausyti raportai: 
LSS. Sekretoriaus, įvairių komi
sijų ir kuopų atstovų, (

Sekretoriaus raportas tilps iš
tisai “Naujienose”, todėl čionai 
nei neminiu jo turinio.

Kuopų ‘atstovų pranešimai: 
33 kuopos atstovai sako, kad 
pas juos nei nebuvo verbuoja
ma daugiau narių į kuopą, nes 
naujai prisirašę tik trukdytų se
nesniųjų veiklių narių darbą. Ki
tas dalykas, — labai daug LSS. 
narių išvažiavo į Lietuvą, todėl 
kuopos nėra skaitlingos nariais. 
Visi kuopų atstovai pažymi, kad 
socialistai pas lietuvius darbi
ninkus turi labai gerą vardą. Į 
socialistų parengtas prakalbas 
žmonės lankosi skaitlingai.

LSS. Pildomojo Komiteto nu
tarimą kas link išrinkimo LSS. 
P. K. šiais metais konferencija 
patvirtina ir užgiria.

Išrinkta rezoliucijų komisija ir 
LSS. konstitucijos komisija.

Ilgokai kalbėta organo leidi
mo klausimu. Drg. Poška sako, 
kad mes jokiu būdų negalime 
leisti savo laikraščio, nes turėjo
me labai gerą patyrimą su “Ban
ga”. Redaktorių savo laikraš
čiui irgi neturime. Dr. Montvi
das sako, kad tai bereikalingas 
ir sumanymas, kad nebūtų so
cialistinių laikraščių ,tai tuomet 
reikėtų apie tai pagalvoti, bet 
kuomet yra “Naujienos” ir “Ke
leivis”, tai naujo laikraščio lei
dimas yra visai nereikalingas. 
Balčikonis sako, kad naujo laik
raščio mums visai nereikia, Są
jungai pilnai užtenka “LSS. ži
nių”, kurios yra prie “Naujie
nų”. Nutarta LSS. organo ne
leisti.

Propagandos klausimu kalbėta 
labai daug, išreikšta visokių 
minčių. Galų gale konferencija 
priėmė domėn išreikštas nuomo
nes apie naudingumą veikimo 
jaunuomenės tarpe.

Kadangi musų visuomenėje 
dhbar veikia keletas srovių, to
dėl konferencija nutarė išleisti 
tam tikrą rezoliuciją nurodant 
tų srovių skirtumus, jų naudą 
arba blėdingumą.

LSS. Suvažiavimą atidėti toli
mesniam laikui. Kiti vėliau •pri
siminė, kad artinasi Sąjungos 20 
metų sukaktuvės. Tuomet ir 

labai pato-
V/X V/kJ A

Palangoj,|suvažiavimui butų

paskirti, vi

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

gus laikas.
Nutarta pasiųsti pasveikinimą 

Socialistų Partijai. Taipgi kon
ferencija užgiria taktiką Socia
listų Partijos linkui prisidėjimo 
ir tvėrimo naujos masinės dar
bininkų partijos, taip vadinamo 
“Independent Political Action”.

Konferencija nutarė siųsti de
legatą nuo Lietuvių Socialistų 
Sąjungos į Socialistų Partijos 
konvenciją, kuri įvyks liepos 6 
dieną, Cleveland, Ohio.

Konferencija nutarė išleisti 
rezoliuciją Lietuvos padėtis 
klausimu. Kitą rezoliuciją iš
leisti dėl baisaus Rusijos bol- 
ševistinio teroro.

Konferencija priduoda labai 
didelę svarbą 
demokratų 
pageidauja, 
rnas butų 
Daugumas 
mintį<Kad Jas Fondas 
perdaug lėtdi, :: f į į i
/ Konferencija išreiškia ^nuomo

nę, kad Lietuvių Darbininkų Li
teratūros'Draugija sugrąžintų 
Sąjungai išlaidų iš laimėtos ko
munistų bylos $300.

Konferencija pageidauja, kad

Lietuvos Social- 
Rėmimo Fondui ir 

kad to Fondo veiki- 
kuosmarkiausias. 

delegatų išreiškė 
V veikia

paragra- 
konstitu- 

patai- 
visuotinam narių

butų pakviestas iš Lietuvos at-' 
stovas Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos ir, kad tam atstovui 
butų surengtos prakalbos visose 
lietuvių kolonijose. \

Konferencija nutarė išleisti 
Lietuvių Socialistų Sąjungos at
sišaukimą.

Nutarta pasiųsti Lietuvos So
cialdemokratų Partijai praneši
mą apie šią LSS. konferenciją ir 
sykiu pasveikinimą.

Pataisyti keletą 
fų J . L. S. S. 
cijoje. Konstitucijos 
symus leisti
nubalsavimui, o kitą dalį konsti
tucijos sulyginti pavesta taipgi 
Pildomam Komitetui.

Nutarimai, raportai ir rezo 
liucijcs tilps, prie “Naujienų” 
“LSS. žiniose”. Tegul draugai 
tčmija ir pasideda tuos nume
rius ateičiai.

Kaip matote, konferencija ,yra 
padariusi daug naudingų nuta
rimų Sąjungos labui. Dabar pri
klausys nuo kuopiečių tuos nu
tarimus gyvenimai! įvykdinti. 
Reikia manyti, kad visos LSS. 
kuopos nuo dabar pradės veikti 
daug smarkiau, negu iki šiol veb 
kė.—A. žymontas.

apakęs nebemato. Jo yra 
parašyta ir “Karingas Aiduo
se” 28-me puslapyje su gaido
mis išspausdinta Tėvynės gy
nėjams daina, kuri prasideda: 
Drumsčia, siaučia mišrus vė

jas Lietuvos padangėj”...
lai lokį žmogų Panemunės 

policija už išlaikymą ligi šiol 
senoviško daikto visomis jėgo
mis pasiryžo nubausti — pa
sodinti į kalėjimą. Persekioji
mo, bausmės ir visos kancclerš- 
činos sistema visai tokia, kaip 
kad rusų buvo; matyt, viskas 
iš rusų caro valdininkų 
pasiimta. Pilnai atatinka nau
jasis priežodis: “Musų valdžia 

rusų tvarka.” Tik lietuviš
kai 
jie:

mų pik Kernaziekui - Jurgiui 
(seniūnui pačiam) ir prižiūrė
ti, kad jis iki š. m. gegužės m. 
25 d. atvyktų A. Panemunės 
sk. policijos raštinei! kaslirik 
Jokubčionio Motiejaus. Jegu 
jo nėr — pranešti kur išvyko. 
A. Panemunes skyriaus IV 
nuov. mik padėjėjas (parašas)”

Kų Panom, policija Kerna- 
feiekui pasakė, nesužinojau. Jei 
sužinosiu — parašysiu.

—Pranės brolis.

Įvairenybės
FUTURISTINĖS PAMALDOS

su klaidomis parašyta. Štai

Piliuona
Nuo Kauno miesto į pietus 

už kokių 20 kilometrų ant Ne
muno kranto vra didelis kai
mas Piliuona. Kaimas, matyt, 
istoriškas, nes jo vardas kilęs 
nuo pilies ir skamba senoviš
kai — Piliuona, lyginai kaip 
Veliuona. Ęaimas didelis, arti 
prie Nemuno upės ir miško. 
Reikėtų tikrai gražiai ir pa
vyzdingai gyventi, bet gyvena
ma maž-daug senoviškai, kaip 
kad daugybė Lietuvos kaimų 
gyvena vargsta.

Piliuonos ūkininkas Motie
jus Jakubčionis, jau nejaunas 
žmogus, turėjo dar nuo jaunys
tės laikų, kai dar jis tarnavo 
Gauronskio miškų užveizda, 
turėjo kaip1 atmintį perplyšu- 
siu liaupu (luta) šautuvą. Tą 
šautuvą laikė padėjęs kaip sa
vo jaunystės ir tarnystes at
mintį, nes su juo netik ką, bet 
musę negalėtum nušauti. Tas 
šautuvapalaikis išsibuvo ru
sams Lietuvą valdant, vokie
čiams okupantams 'Lietuvą en
giant. Atėjo laikas — sava 
valdžia, nepriklausomybė ir tt. 
Kur buvę, kur nebuvę pernai 
rudenį a t stringi n o- pas Motie
jų Jokubčionį Panemunės val
sčiaus (prie kurio Piliuonos 
kaimas priklauso) policininkai 
ir jokio kyšio nebėga vę, suska
to kratą daryti. Visur iškvietė, 
viską išknaibe, išuostė ir ra
do seklyčioj už šėpos apdulkė
jusį kiauru liaupu šautuvą. 
Na, tai buvo grobis, tai polici
ninkai apsidžiaugė ir sėdę “su- 
krevizojo protekulę.” Kauno 
komendantas perskaitė polici
jos raštą, uždėjo bausmes — 
2 menesiu sėdėti, arba 200 li
tų mokėti...

Kai komendantui tapo išaiš
kinta kas per šautuvas ir kam 
jis buvo laikomas, kad čia jo
kio prasikaltimo nesama, o tik 
senovės palaikų gerbimas, tai 
komendantas Jakubčioniui bau
smę sumažino: 1 mėnesį sėdėti 
arba 100 litų mokėti. Kol ėjo 
visa ta procedūra, atėjo ir pa
vasaris, ir štai šiemet (1921 
m.) gegužes mėn. vidury Pane
munes policija, negalint už
simokėti, laike didžiau
sių pavasario darbų, ragina 
Jakubčionį sėdėti. Ir sėdėti ne 
Panemunėj, ne Kaune, bet Gar
liavoj — koncentracijos lage
ryje.

Čia dar turiu pridėti, kad 
Motiejus Jakubčionis yra “auš
rininkas.” Jis anais laikais lie- 
tuviškoj dirvoj darbavosi ir 
lietuvišką literatūrą platino ir 
padėjo gabenti.
kiibčionis ! ’ buvo ' gcrai./.pažįsla- 
mas su ^daktaru ’ Jonu Basana
vičiui- Net jo vieną -vaiką krikš
tijant daktaras Basonavičius 
buvo kūmuose... Be to, tas Ja
kubčionis ir rašihėja šį tą, 
nors jau dabar senatvėje yra

“NUORAŠAS.
Nutarimas Nr. 660

1924 metu Kovo mėn., 27 d. 
Aš Kauno miesto ir apskri
ties Karo Komendantas įMajo- 
ras Braziulevičius Vladas per
žiūrėjęs Kauno apskr. polici
jos IV nuov. V—ko raštą Nr. 
1062 ir protokolą apie pil. Jo
kubčionį Motiejų einant ' 9 

pat. Valstybes Aps. Įst. nu
tariau pil, Jokubčionį Motie
jų gyven. Piliovos kaime, A. 
Panemunes valsčiaus už nepil
dymą njano Įsakymo iš Gruo
džio mcn. 20 dienos 1924 me
tu už laikymu medžioklės šau
tuvą be leidimo nubausti’ Ad- 
mii\i|htradiniu j budu pinigais 

baudos 100 litų arba 1 menesi 
arešto. Šautuvą konfiskuoti ir 
perduoti Artilerijos ginklu san
deliu, 
siųsti 
Vadui 
bimo

Nutarimo nuorašus pa- 
Kauno apskr. policijos 

dėl išpildymo ir paskel- 
mrbaustajam asmeniui į 
ir Krašto Apsaugos M L

nisteriui per II-ros Karo Apy-

Apsaugos Įstatu

Originalą pasirašo ir 
su originalu sutinka.

Majoras Kraziulevičius, 
Kauno miesto ir apskrities 

Karo Komendantas.”
šis popieris tapo parašytas 

po paduoto prašymo panaikin- 
arba sumažinti bausmę.
“Kauno Karo Komendantui. 
Motiejaus Jokubčionio, 
kaimo Piliuonos, Aukšt. 
Panemunės /vals. gyventojo.

PRAŠYMAS.
Mano gerbiamasis Pone! La

bai nudžiugau vakar sužinojęs, 
kad sumažinta man uždėta 
bausme 100 litų, arba 2 savai
tėms arešto. Aš žmogus senas, 
karo melu medžiagiškai suvar
gintas — 100 litų jokiu budu 
nebegaliu užmokėti, nes aš, 
kaip invalydas, nieko neuždir
bu ir neturiu, tik iš savo vai
kų turto ir darbo gyvenu ir 
maitinuosi. Be to esu visai ak
las; be kito žmogaus pagelbos 
nebegaliu nė per slenkstį išeiti. 
O dabar susivėlavus pavasariui 
didžiausia pas mus darbymetė, 
nėra kam su manim į areštą 
eiti. Tai nuolankiausiai prašau 
tas 2 savaites arešto man į na
mų areštą pakeisti, 
busiu Tamstai, mano 
paprastai dėkingas. 
Jokūbą Jokubčionį, 
šaut, pasirašo -------

Kaunas, gegužės 20 d.,
Kauno Karo Komendanto, 

matyt, esama neblogo žmogaus. 
Jis prašymą patenkino, tik 
namų areštą uždėjo. Ir prane
šimą įdavė pačiam M. Jokub- 
čioniui Panemunės policijai 
nunešti. Ir kad žinotumėte, 
kokį moralį smūgį Panem. po
licijai tas raštas padarė?! Vos 
tik viršininko ir jo pagel-biįlin
ko “poplekcija” neužmušė. Jie
du, mat, norėjo būtinai tą pi
lietį M. J. nubausti. Tad pama
tę komendanto raštą savo už
riestas nosis žemyn nuleido ir 
nė. žodžio nebeištarė, tik tep,į 
vęp, kep, plep! ir ka ži n ' ką 
numurmejo. j Ir tuoj su klai
doms ‘dįatyšej štai kitokį raštą: 
“A. Panemunes Policija • 19*21 
met. gegužės 21 d. Laibai su- 
biai. Seniūnui Pilionas. Prašau 
Tamstos tuoj įteikti šį šauki-

nuora
šas

Ii

už kų aš
Pone, ne-

Už aklų
pra-jam

n

1924

Motiejus Ja-

Amerika nuo senai yra žino
ma, kaipo sąžinės ir kitų lais
vių kraštas. Kur tiktai pasau
lyje atsirasdavo sektų, jeigu 
tik jos negalėdavo savo krašte 
laisvai gyventi, Amerika juos 
visuomet priglausdavo, nesi
kišdama į tikybos klausimus. 
Taip dar prieš Didįjį karų atke
liavo iš Rusijos persekiojamų 
duchoborų, kurie apsisprendė 
Kanadoje. Lygiai daug buvo ir 
kitokių sektantų ateivių. Bet 
apart svetimų dievų, kuriuos 
čion atsigabena ateiviai — sek
tantai, Amerika 'tur'i nemaža 
ir savų. Statistikos daviniais, 
jau 1910 metais išaurės Ame
rikos Suvienytose Valstybėse 
buvo virš 100 sektų; viename 
tik Nauįorke 60! Karas šį skai
čių žymiai padidino.
- Atsirado naujų jįvajfrių įvai
riausių “pranašų” bei “apašta
lų,” kurių kiekvienas stengia
si savotiškai aiškinti šventraš
tį. Žinoma, randa ir pasekėjų. 
Vien nuo 1911 jk,i 1918 metų 
tokiu .sektų susikūrė apie 18. 
Bet visus tuos netikruosius pra
našus bei tikybų išradėjus pra
lenkė tūlas pastorius, kuris, 
reikia manyti, kad ne visai 
sveikų smegenų vyras. Vienų 
šventadienį, susirinkę liutero
nų bažnyčion žmonės buvo ne
paprastai ntistcbinti naujai su
galvotomis bažnytinėmis apei
gomis, kurios buvo ne kas ki
ta, kaip “tango” ir “džimi” 
šokiai, atliekami ties altorium 
12 lengvai apsirengusių šokė
jų... Žmonės tiek pasipiktino, 
kad po karštų ginčų su opozi
cija dasiyrė kumščių, kaipo 
vieno rimčiausių bei įtakingiau
sių ginče autoritetų.. .

Nepaisant, kad dvasiškija 
tam kunigui panašias “pamal
das” uždraudė laikyti, bet jų 
sumanytojas, kaip matyti, nė
ra linkęs panašių draudimų 
klausyti. Jis ir toliau manus 
tęsti futuristines pamaldas.

IR GALINGESNĮ už perkū
ną NUGALI MIRTIS.

Ispanijoje aštuoniasdešimtus 
metus eidamas pasimirė tidas 
cezaris Beltramas. Jis, anot 
žmonių, buvęs galingesnis ir 
už perkūną!... Kuomiet Belt
ramas ėjo dar 25 metus, per
kūnas trenkė jį, ir sudegino jo 
rubus, nepakenkdamas gyvybei 
ir sveikatai. Kelioms savaitėms 
vėliau vėl tas pats pasikartojo 
su Beltramu, tik šį- kartų neap
sėjo be nuostolių: vaikinas ne
teko vienos akies. Vėliau būda
mas varpininku, teko vėl Balt- 
ramui susiremti su perkūnu, net 
bažnyčios bokšte, šį kartų li
ko nutrenktas drauge buvusis 
jo draugas, bet jis pats sveikas 
išliko. Keliems metams praslin
kus, nelemtas perkūnas iš nau
jo mėgino tų žmogų parblokš-

Audros užkluptas, Beltramas 
slėpėsi drauge su savo sūnumi 
po medžiais. Vėl trenkė, sude
gino medį, užmušė sūnų, o 
jam nieku nieko! Pagaliau, pe
reitais metais perkūnas sunai
kino jo namus, atidėdamas se
niui mirtį iki sekančiam atsi
lankymui.
Bfltrdmas •’nesusilaukė naujos 
atakos, ir pasimirė iš savo ge
ros valios.

Tokia jo laimė leido žmo
nėms pripažinti jį “žmogumi 
galingesniu už perkūną.”

Bet' šį kartų' jau

tartis.su
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Tarptautinės Baltijos 
Valstybių Parodos

[“L.”] Tiek Lietuvoje, kaip 
žinoma, tiek Latvijoje, Estijoje 
ir Suomijoje, kasmet rengiamos 
tarptautinės žemės ūkio ir pra
monės parodos. Bet iki šių me
tų nebuvo artimesnių tarp Bal
tijos valstybių ryšių parodų rei
kalais. šįmet yra padaryti pir
mieji žingsniai, kad padėjus šių 
šalių pramonininkams, pirkliam, 
ūkininkam ir vartotojam susipa
žinti kas ką turi parduoti ir ko 
kam reikia pirkti. Kovo mėn. 9 
ir 10 d. buvo Rygoje visų Pabal- 
tijos valstybių parodų įstaigų 
atstovų konferencija tokio bend
ravimo reikalams aptarti. Smul
kiau buvo rašyta “Lietuvoj” Nr. 
72 šių 1924 metų.

Patogiausia yra dalyvauti ki
tų valstybių parodose sutvarkius 
visus vienos valstybės ekspona
tus į vieną partiją. Tuokart pa
rodoje valstybė gali turėti savo 
atskirą skyrių, geriau susitvar
kyti ir, be to, pats prekių pergar 
benimas pigiau ir lengviau at
liekamas. Bet šįmet kaip virš 
minėtoje konferencijoje paaiškė
ja pervėlu imtis tokio bendro 
parodose dalyvavimo ,todėl išsta- 
tytojams patiems reikia visu- 
kuo pasirūpinti.

Per konferenciją paaiškėjo,

rodąs daiktai atleidžiami nuo 
muito, jei po parodų vėl išveža
mi. Daromi palengvinimai išga
vime vizų, eksponatų pervežime

Ankstyviausia šįmet — Esti
jos paroda. Iki jos jau visai ne
daug laiko. Todėl toms firmoms, 
kurios nori dalyvauti, jau laikas 
skubėti. »

Vietos kaina, paviljonuose 400 
estų markių (apie 11,20 lt.) ket- 
virtaniam metrui, ne pastogėje 
arba savo įtaisytuose paviljo
nuose 100 markių (apie 2,80 li
tų). Nuo šios kainos Lietuvos 
eksponatams nuleidžiama 25%. 
Be to, parodos komitetas pasi
rūpins pagelbėti, kad susitvarky
mas ir įsitaisymas parodoje at
sieitų eksponatams kuopigiau- 
siai. Komitetas išduoda pažy
moj ifnus, kad eksponatai yra ga
benami į parodą, ir pažymėjimą 
pristačius Estų muitinės atliks 
praleidimą per sieną skubiai, be 
eilės. Tuo atveju muito kaina 
įmokama visa, bet jį grąžinama 
atgal, jei prekės per mėnesį po 
parodos bus išvežtos atgal. Kas 
norės iš Estų parodos savo eks
ponatus gabenti į Suomių paro
dą, tiems Estų parodos Komite
tas teiks reikalingos pagalbos. 
Ekskursantams ir pavieniems 
lankytojams, jei jie iš kalno pra
neš, parodos komitetas^parupins 
butų. Už atskirą mokesnį tei
kiama elektro jėgą motorams ir 
k it. reikalams. •• Į '

Estų parodoje 22 skyriai. Juo
se gali rasti vietos visoki Lie
tuvos pramonės, amatų ir ūkio 
gaminiai.

Lietuvai Estų rinka gali su
teikti nemaža prekių, k. a.: po- 
pieros, audeklų, odos prekių ir 
kt.^ A

Latvijos’ parodoj# ląis 33 sky
riai. Įvežti eksponatus į Latviją 
bus galima be muito, reikės tik 
duoti pasižadėjimą raštu, kad 
daiktai iki rugsėjo 1 d. bus iš 
Latvijos išvežti arba sumokėtas 
už juos muitas.

Vietas užsisakyti Latvijos pa
rodoje prašoma iki birželio 11 d. 
Užsakant vietas mokama 50%. 

| Užmokant vėliau, reiktų mokėti

taip pat privalo savininkai, bet 
bus pasirūpinta suteikti patogu
mų tiems reikalams atlikti. Prieš 
atgabenant gyvulius, turi būti 
pristatyta veterinorijos gydyto
jo paliudymas, kad gyvuliai ne
serga.

Suomijoje, IlelsTngforse į- 
vyksta paroda nuol—6 liepos š. 
m. Paroda susidės iš sekančių 
svarbiausių skyrių: žemės ūkio, 
pramonės, žuvies išdirbiniai ir

turi daug panašumo su Latvijos 
ar musų paroda. Vietų kainos 
sekančios: už kvadratui meterį 
paviljonuose 200 suom. mark.— 
50 lt., už kvdr. mtr. Pastogėse 
100 suom. mark.—25 lit.

Nuo vĮetų kainos Baltijos 
valstybėms 25% nuolaidos.

Smulkesnes žinias dėlei Balti
jos parodų galima gauti Lietu
vos žemes Ūkio ir Pramones Pa
rodos Komitete, Kaunas, Gcdi-

Asmeniška
Neprigulmybe f
Washingtonas buvo išrinktas pirmas Prezidentas Jungtinių Valstijų, 
todėl, kad jis kovojo karėje ir laimėjo ją dėl šalies neprigulmybės.

Jei jus norėtumėt turėti neprigulmybę ię. spėką, jus turite padėti ■ 
pamatą. ..

Tikriausias ir išbandytas lengvas būdas, tai tuojau atidaryti taupymo 
sąskaitą. Šis bankas pagelbės jums padaryti pradžią jūsų nepti- 
gulmybei.

tybėnis daugiau dalyvauti viena 
kitos parodose. Pasitaiko, kad 
mes perkame ką nors iš tolimų 
šalių, brangiai mokame už per
vežimą, o čia kaimynuose, yra 
tų pačių prekių ir arčiau, ir pi
giau, ir geresnių. Tas pats ir su 
rinka pardavimui. Be to, Balti
jos valstybės, būdamos nedidelės 
ir tarp savęs nesusijungusios, 
kiekviena skyrium mažai yra ki
tų valstybių pirklių ir pramo
nininkų vertinamos, nes nesuda
ro jiems žymesnės rinkos nei jų 
prekėms parduoti, nei ko jiems 
reikia pirkti. Tad Baltijos vals
tybių ekonominiams reikalams 
labai pravartu kuolabiausia susi-! 
artinti. O susiartinti galima peri 
tarptautines parodas. Mums I30%. Vietų kainos į-
lietuviams, parodos pas musų Iva,rlos- ^‘vilijonuose nuo 55 iki 
kaimynus, dar tubm labai svar- Į U® uz ketvirtainį metrų, o at
idos, kad jose, pav. Rygoje irTa-(virame 010 11110 ’’
line .užsimezga mazgas tarp di-| Eksponatus apdrausti nuo ug- 
džiausiu rinku — iš vienos pusės 'nles prlval° l,at>’s savininkai.
Rusijos rinkos, iš kitos—Angli- Į GyvullU3 maitinti ir prižiūrėti 
jos ir kitų Vakarų šalių. I

šįmet parodos, bus: Taline — i'phone Lafayette 0881
Estijoje, birželio 14—25 d., Hel- . . . .. . A... . ’ Darome portratus, kopijuojame,
sinke • Suomijoje, liepos 1 6 d., padidiname ir įdedame į rėmus.
Lygoje Lat\ ijoje liepos 20 Darome rėmus pagal orderį
rugsėjo 3 d., Kaune rugpiučio 22 bile mieros.
d.,—rugsėjo 1 d. M G CYNAL,

Tiek vienos, tiek kitos Baltijos Augštos rųšies fotografas 
šalių parodų komitetai rūpinasi 2426 W. 47th S’t.
pagelbėti užsienių eksponatams netoh Western Ave-
vizų, muitinių, transporto ir bu- Vestuvių grupės, šeimynos ir ban- 
tų reikaluose. Vežamieji į pa- light ir kodak užbaigiame.

ffOME BANK^TRUST (g
Milwaukee & Ashland Avė

CLEARING HOUSE BANKAS

Išpardavimas
Laike šio išpardavimo sučėdysi daug pinigų 
ant Gramafonų, Pianų, Jewlry, Radi® 
aparatų, kamerų (Cameras).

Phone Lafayette 0881
Darome portratus, kopijuojame, 
padidiname ir jdedame į rėmus.

Darome rėmus pagal orderį 
bile mieros.

M. G. CYNAL, 
Augštos rųšies fotografas 

2426 W. 47th S’t. 
netoli Western Avė.

Vestuvių grupės, šeimynos ir ban
ketai musų specialumas. Flash 

light ir kodak užbaigiame.k________________________ j

Gulbrausen Registruoti
Pianai kaina už upright

$275.00
Player nuo

$420.00 iki $700.00
Brunswick Phonografai 
kaina nuo

$45.00 iki $350.00

Player Pianas Schultz 
su benčiu ir rolėmis 
tiktai

$275.00
Lengvais išmokėjimais, $2.00 į savaitę

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

CHICAGO

Sol Ellis & Sons.
2112 iki 2122 So. State Street

Phone Victory 2454-4356

Illjl

Mes dabar galime 
suteikti viską kas tik 
yra reikalinga dėl 
plumbingo, apšildymą 
namų ir elektros reik
menų, negirdėtai že
momis iki šiol kaino
mis.

Mums yra būtinai 
reikalinga vieta ware- 
house, nes turime daug, 
naujo stako, bet netu
rime vietos kur iš
krauti. ■

Musų didžiausiu no
ru yra jumis užganė
dinti ir mes esame tik

ri, kad mes galėsime 
tai padaryti, jei tik 
jus duosite mums pro
gą.

Musų pardavinėtojas 
susikalbės su jumis 
jūsų prigimta kalba. 
Mes dastatome į visas 

dalis miesto ir apielin- 

kes. Jei jus
atvažiuoti ir apžiūrėti 
tuos bargenus, rašyki
te arba telelonuokite 

/ / . i
ir m ūsų pardavinėtojas 
bus prie jūsų su iliu 

stracijomis ir 
kainomis.

ilTMI am
aaaMAoanMMi

$60

PALM BEACH SIUTAI

Musu trokas dastatys į jūsų namus

Išpardavimo 
kainos

$23

■■■■■■■i

8d.1£’,16 R°O8eTeIt Rd.
Ave.

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8912
f » • C; -W -. - . - ■>zZ- x • M i •, .• • A

TurnerBros. Clothing Co. 
4as Metinis Išpardavimas

mino g. Nr. 7 a. tel. 493 Nr. Te
legramų adresas: Kaunas Paro
da.
:• Geistina, kad jau šiais metais 
kuodaugiauski Lietuvos pramo
nininkai, pirkliai ir ūkininkai 
pasirodytų savo prekėmis ir pro
duktais Baltijos parodose.

Vyrai ir vaikinai iš visų dalių Chica- I I Visi siutai yra nužemintomis kaino- 
gos užpildydavo musų krautuvę visų mis nuo $10 iki $15 laike šio išparda- 
pereitų savaitę, kad pasinaudojus ta vimo, tas reiškia tikrą sutaupymą 
nepaprasta proga kurią mes dabar nuo $10 iki $15 ant musų paprastų 
pasiūlome šiame musų išpardavime. | | kainų ir vidurmiesčio kainų.

* J,', v/ I L/ ' ‘

Sutaupysi nuo $20 iki $30
Jus taipgi turite progą kuomet mes dar turime savo stake tūkstan
čius siūtų geriausiu išdirbėję visoje šalyje, kaip tai KUPPEN- 
HEIMER, STRATFORD, FASHION PARK,1 iF kitu, visų pagei
daujamų stylių, spalvą ir materijolo. Su kiekvienu siutu jus gau
site garantiją dėl pilno užganėdinimo arba jūsų pinigai bus grą
žinti.

PARDAVIMO KAINOS

Siutai su dvejoms Kelnėms
Paprastos

kainos
$35 didelis stakas 1, 2 ir 3 eilių guzikais siutų, naujausios 

mados, su vienomis ar 2 kelnėmis, apkainuoti musų išpar
davime taip'žemai kaip ..... -................................

545 Augštos rųšies materijolas, geriausis pasiuvimas, sportiški 
arba konservativiški modeliai, tinkami dėl jaunų ir senų, 

visų spalvų su ekstra kelnėmis, musų išpardavime..........

$55 Kuppenheimer, Stratford, Fashion Park siutai, taipgi ki
tų gerų išdirbinių, visų naujų stylių, spalvų ir materijolo 

su 1 arba 2 kelnėmis, musų 4 metų išpardavime .

Siutai, geriausių išdirbimų šalyje, pasiūti iš geriausio ma
terijolo ir pasiuvimo, šilkiniais trimingais laike šio ketu
rių metų sukaktuvių išpardavimo su ekstra kelnėmis tik

Mohair,i šilkiniai ir daug kitų materijolų ir spalvų už

$12. $14, $16

fURNER BROS. CLUTHING [ĮB.
S. IV. Corner Roosevelt andHalsted St.
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auorassBBSEBonAmerikos svečiai 

atvažiavo
Kaip buvo pranešta iš Londo

no, kad Amerikos Lietuvių eks
kursija United Baltic Corpora
tion laivu “Baltara” atplauks į 
Klaipėdą trečiadienio vakarą 9 
valandą, —apie tą laiką jau bu
riavo uosto pakrantėmis žmonių 
būreliai ,akis įtempę žiurėjo į 
jūrių angą, pro kurią turėjo į- 
plaukti baltasis laivas su bran
giausiais svečiais. Bet vakaras 
artinosi, iš jurų pro žiočių angą 
audringas vėjas varė kalnus pu
tojančių vandens masių, tolybėje 
kaukė, gargaliavo pati jura, lai
vas nesirodė. Laukiantieji su
žinojo, kad laivas dėl didelio ju
rų bangavimo, bijodamas užkliū
ti už nesenai nugrimzdusio uos
to žiotyse lai'vo, liks nakvoti ju- 
roje ir įplauks į Klaipėdą ryt
metį anksti.

Ketvirtadienio rytą dar saulei 
tekant susirinko uosto prieplau
koj būrys Klaipėdos lietuvių in
teligentų ir karininkų su karo 
orkestru, šį kartą laukimas ne
apvylė. Jau toli dar anapus ju
ros angos pasirodė balta gulbė. 
“Baltara” ir J/j5 vai. buvo jau 
ties jurininkų bokštu uoste. Visi 
svečiai buvo ant borto. Karo or
kestras griausmingai sugrojo su
tikimo maršą. Laukiantieji ir 
laukiamieji dax oficialinio sutiki
mo nelaukdami apsimainė nuo 
laivo ir kranto entuziastingais 
pasisveikinimais.

gsmo šukavimai. Dauguma sve
čių negalėdami susilaikyti 
džiaugsmo ašaromis apsiverkė. 
Antras kalbėjo p. Stikliorius, 
Klaipėdos lietuvių vardu. Jis sa
vo jausmingoje kalboje palygino 
laukusiųjų lietuvių širdis toms 
audringoms juros bangoms, ką 
laukdamos ir nesulaukdamos 
savo giminių grįžtant įsisubavę 
negali nurimti.

Ekskursantų vardu atsakė p. 
Jonas Sekys iš Lawrence, Lietu
vių Mylėtojų Dr-jos sekretorius, 
pažymėdamas Amerikos lietuvių 
išsiilgimą tėvynės ir džiaugsmą 
tų, kurie dabar gali atsistoti lais
vos Lietuvos nuosavame uoste.

Tuotarpu dvi ponios iš ekskur
santų apdovanojo Vyr. Įgalioti
nį p. Budrį, p. Simonaitį, p. Stik- 
licrių, karininkus ir visus susi
rinkusius Amerikos lietuvaičių 
įteiktomis parvežti dovanomis 

saldainiais ir šokoladai Klaipė
dietės lietuvaitės atnešė glėbius 
gėlių, jomis apkaišė sulauktuo
sius svečius, kurie savo džiaugs
mą lygino Nojaus arkos šeimy
nai po didžiojo tvano, sulauku
siai per karvelį žalių alyvos ša
kų.

Įdomus kurjozas buvo su len
kais, kurių apie 50 galvų, įsėdu
sių Dancige plaukė į Londoną. 
Pradžioj ir jie buvo išlipę ant 
laivo paviršiaus bet užgrojus 
Lietuvos himną, daugumą jų lyg 
velnias šventintu vandeniu api
piltas, nubildėjo į kajutes ir tik 
patys “nesusipratusieji” pasiliko 
ant viršaus.

GALIMA BUTŲ KULTŪRIN
GIAU

[“L.”] Mariampolė. Miesto pa
čiam vidury yra Piliečių Aikštė, 
žmonių paprastai vadinama rin
ka. Turgo dienomis — trečia
dieniais ir penktadieniais — čia 
privažiuoja žmonių su įvairiais 
savo gaminiais: javais, verše
liais, paukščiais, paršeliais, 
sviestu, sūriais, malkom, šienu 
lentom ir t.t. čia pat ištisa eilė 
išsirikiavus pardavėjų su savo 
ragažėmis; jos laiko, visokių 
niekniekių pradedant nuo apipu
vusių obuolių, cibulių ir baigiant 
visokiomis virtuvės reikmeni
mis, senais drabužiais ir t.t. Pa
čiam aikštės vidury ilgas per vi
są aikštę namiukas, kuriame iš 
abiejų pusių pilna krautuvėlių; 
ko jose nėra? Pradedant nuo 
tabako degtukų, žibalo, tepalo 
ir baigiant manufaktūra. Tur

gaus dienomis, savaime aišku, 
švaros palaikyti negalima, žiemą 
dar nieko, bet vasarą tai tiek pa
smirdęs oras esti, kad nesmagu 
ir pereiti. Gal ir butų galima tas 
dalykas kies pagerinti. Iš Pilie
čių aikštės galima butų iškelti 
turgus kur į miesto pašalį. Žmo
nėms bus beveik tas pat. Bet 
miesto vidurys paliks kulturin- 
gesnis.

Čion galima butų įtaisyt ma
loni, graži žmonėms vieta. Juk 
čion didžiausios krautuvės, res
toranai, knygynai, bankai... O 
kaip visa tai pažemina kasdieni

nė nešvara — mėšlai, purvas, 
dulkių debesys... Ar nekulturin- 
giau butų, jeigu žmonės ,o ypač 
ir iš kaimo susirenkančius šven
tomis dienomis po pamaldų, vie
ton grudusio “Varšavinė”, žavė
tų švara, paminklas, fontanas 
Piliečių Aikštėj? Argi nemalo
nu butų jeigu šią vietą papuoš
tų žali tiesus kaštonai, klevai ir 
gražios liepos? Taip kultūringa 
butų, ši rinka nukeltina miesto 
pakraštin, kurią tučtuojau ap
suptų murai — mūreliai. Pana
šiai buvo padaryta ir Suvalkų 
mieste. Tik šioj statyboj ata
tinkami asmens privalėtų pri
žiūrėti, kad namų statytojai lai
kytųsi tam tikros tvarkos, kad 
nepasidarytų iš besistatančių na
mų tik daržininkų kaimelis.

Tat ištikrųjų nors apskričių 
miestus didinkime ir užlaikyki- 
me gražiai  kili tul'ijlgai. Mes 
nepaiegsim sukurt milioninių 

Paryžiaus ar Berlyno, bet dailės, 
grožio galime jų siekti.

—Ba. Og. Kr. , 
LIETUVOS MEMORANDUMAS

ITALIJAI DEL LIETUVIŲ 
PERSEKIOJIMŲ VILNIJOJ.
Kaunas (E) — IJetuvos at

stovas Italijoj įteikė Italijos 
užsienių reikalų ministerijai 
verbalinę notą su tam tikru 
memorandumu, kur nušviečia
mas lenkų elgesys su lietuviais 
o k u puotoj Vilnijoj, kaip antai 
Vilniaus gimnazistų teismas, 
mokyklų uždarinėjimas, lietu
vių kalbos ir laikraščių perse
kiojimas.

KIEK VOKIETIJOJ LIETUVOS 
PILIEČIŲ STUDENTŲ

Kaunas [L] — Vokietijos 
Atstovybė 'Lietuvai praneša, 
kad 1923—24 metų žiemos se
mestre Vokietijos universite
tuose ir kitose aukštosiose mo
kyklose mokslus ėjo iš viso 
576 Lietuvos piliečių, būtent:

Prūsuose 406, Bavaruose 36, 
Saksuose 48, Virtenberge 2, 
Badene 13, Turingene 34, He- 
sene 25, Hamburge 9, Mekl. 
š veri ne 3.

KAIP JŪSŲ AKYSI
Jei akių silpnumas ar galvos skaudi- 
jimas apsireiškia, kreipkitės i paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III 

Valandos nuo 3 iki 6 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki L

Te. Boulevard 7679

Atvažiavus Vyriausiąjam Įga
liotiniui visj palipo į laivą. Po
nas V. Įgaliotinis karšta prakal
ba pasveikino atsilankiusius 
brangius svečius, ir sugrįžusius, 
primindamas, kaip jie sunkiau
siais musų tėvynės metais, dau
giausia dėl prispaudėjų perse
kiojimo turėjo apleisti savo my
limą tėvų žemę ir ilgus metus 
gyvendami tolimoje laisvoje ša
lyje teČiau širdimis ir siela pali
ko sujungti su savo motina tė
vyne, ir kaip dabar toji motina 
tėvynė jau laisva ir nepriklauso
ma atviromis rankomis, juos 
kviečia į save, kur nors bakūžės 
samanotos, bet jose laukia mei
le degančios širdys. Po p. Budrio 
kalbos arkestras pagriežė Lietu
vos himną, iš šimtų krūtinių iš
siveržė audringas valio! ir džiau-

Paskiau, p. Sekini davus savo 
draugams tvarkos nurodymų, 
svečiai išvadžioti poilsiui. Atva
žiavę yra 82 žmonės stačiai iš 
Amerikos ir 4 prisidėjo Dancige, 
kurie atskirai buvo važiavę. Tar
pe atvažiavusių randas p. p. 
Ripkevičius, “Naujienų’ bendra
darbis, Juozas Strakauskas ir 
Matas Miškinis, abudu iš Law- 
rence, Slavinskas, buvusio pirm 
karo Kauno burmistro brolis ir 
kt. Dalis svečių dar šiandien iš- 
važinėja į gimines, kita dalis va
žiuos vėliau, lankydami pakeliui 
gražesniąsias Lietuvos vietas. 
Vakare svečiai su klaipėdiškiais 
suseina Lietuvių klube draugiš
kam pasišnekučiavimui.

“K. ž.”

MADOS.
APSAUGOJIMAS BRAN

GIŲ DALYKŲ.

No. 1899. Patogi suknelė mergai
tei lankančiai mokyklą. Gali ją pa
sisiūdinti j pusę valandos.

Sukirptos mieros 4, 6, 8, 10 ir 12 
metų amžiaus mergaitėm. 8 metų 
mergaitei reikia 1% yardo 40 colių 
materijos ir 4 U yardo stugelių apsiu- 
vinėjimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigus arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.............
Mieros ......................... <per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Origialas Neprigulmybės 
Dekleracijos ir Konstituci
jos yra padėti žmonių pažiū
rėjimui Kongreso knygose, 
Washington, D. C. Tie do
kumentai yra parašyti ant 
specialiai prirengto gelati- 
ninio popierio ir yra įdėti į 
tam tikrus apdarus, taip yra 
padaryta, kas jokia šviesa 
negalėtų nublukdinti origi- 
nalio dokumento. Labiau
siai brangiu dalyku musų 
gyvenime yra gyvenimas. 
Visos musų didžiausios vil
tys sukasi apįe ji. Jei jus no
rite jį, jus turite užlaikyti 
jūsų skilvį ir žarnas švariai, 
todėl, kad daug ligų galima 
atrasti skilvy, o kuomet skil
vys bus švarus, tuomet ligos 
negalės atsirasti. Trinerio 
Kartusis Vynas užlaikys jū
sų virškinimo systemą gera
me stovyje. Jis veikia nuo 
parsto apetito, užkietėjimo 
vidurių, svaigulio, minčių 
neveikimo ir kitų panašių li
gų, o skilvio visokie trubeliai 
labai greitai ir pasekmingai 
prašalinami jei tik jus var
tosite Trinerio Kartųjį Vy
ną. Nuo persibrėžimų, su
tinimų, nuvargusių muskulų 
ir kojų, Trinerio Linimen- 
tas yra labai geras dalykas. 
Jis suteikia greitą palengvi
nimą. Jei jus negalite gau
ti Trinerio gyduolių pas jū
sų apielinkės aptiekorių, ar
ba gyduolių pardavinėtoją, 
rašykite pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

(Apskelbimas)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PRANCIŠKUS SHEIBUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 27, 1924 m., 12:25 vai. 
ryto, amžiaus 56 m., nevedęs. 
Išgyveno Amerikoj 36 metus.

A. a. Pranciškus paėjo iš 
Lietuvos, Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio, iš Raudon
dvario, Šeduvos parapijos.

Paliko dideliam nubudime 
pusbroli Ignacą Moseliuną ir 
Aleksandrą Skackauską.

Laidotuvės įvyks subatoj 
birželio 28 d., 2 vai. po pie
ty iš namų 855 W. 122nd St. 
West Pullman i Tautiškas ka
pines.

širdingai užprašom visus 
gimines, draugus ir pažįsta; 
mus atiduoti a. a. Pranciškui 
paskutini patarnavimo ir <ia- 
lyvauti luidotuvCse.

Palieka nuliūdę

Pusbroliai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741 \

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangeine powders brace you 
rlght up, the pain is gone, your stomach 
sėt ties, nerves relax, the ontire system 
responds. I’erfect medicine for men or 
women, preventa nearly all slckness. Get 
a 10c pkg. Orangelne powders oa any 
drugglst. MHHons used yearly. They never 
fail. Formula on every phtf. No narcotica,

ORANGHNE
(Povvdera)

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

6:30 iki 8:30 valandai -vakare.
Nedčlioj nuo 11 iki 12 vai.

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michlgan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

M. LEVY & CO.
Ir Vėl Kreipia Jusu Atydą apie 

Apšildymą Jusu Namu
Jei jus manote įdėti į savo namą apšil

dymą, darykite tuojau. Nelaukite iki pas
kutinės minutos. Juo ilgiau jus lauksite, 
tuo daugiau jums kainuos ir prie to dar bus 
labai sunku įdėti apšilydmą, kuomet ateis 
rush laikas.

Pašaukite mumis telefonu arba ateikite 
į musų ofisą ir musų apšildymų įdėjimo in
žinieriai maloniai suteiks jums pilną nuro- 
mą dykai. Atsineškite su savim namų pla
ną jei jus norite patys įsidėti namų apšildy
mą, musų inžinieriai išaiškins visas smulk
menas detališkai.

Mes Paskoliname Jums Visus Reika-
tingus Įrankius Dykai.

Mes taipgi įdedame namų apšildymą 
pagal kontraktą, taip kaip jums parankiau.

Todėl veikite tuojau ir išvengkite rush 
ir turėkite savo namą apšildytą kol ateis 
šalčiai.

Mes taipgi turime didelį staką plumbin- 
go labai žemomis kainomis.

Musų biznio motto yra: kuomet jus
• • • * pirksite bile kokį tavorą nuo musų, jei ne

busite užganėdintas, mes atmainysime arba 
pinigus grąžinsime.

Musų yra didžiausia krautuvė apšildy
mo ir plumbingo reikmenų Chicagoje. 
Musų vieta yra visas blokas ilgumo medinis 

namas su didele iškaba ant viršaus

BUK TIKRAS, ŽIŪRĖK TIKRO VARDO IR ADRESO

M. LEVY & COMPANY
Kampas State O. 22nd Street

Musų krautuvė atdara kasdien iki 7:30 vai. vakare. Nedėlioj iki 1 vai. po pietų. 

Duokite mums išbandymą ir mes tikri esame, kad jus daugiau niekur nepirksite 
apšildymo ir plumbingo reikmenis, kaip tik pas mus.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI Telefonai Columet 0645
lb92

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

* -tl
SPINOGPAPHSi

Liga negali būti pra
šalinama to žmogaus, 1 
kuris ją turi

Labai daug mažes
nių ligų yra taip sau 
praleidžiama tartum 
jos neturėtų jokios 
svarbos žmogaus gy
venime

Ligos yra labai pras
tas draugas, jos sutei
kiama vien tiktai tru- 
belius.

Geriau atlankykit 
Chiropractic ir išveng
kite ligų.

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

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

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

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted St.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Are you selfconscious 
.about the impression 
'you make on people?

PERSONAL appearance has a lot 
to do with the way you feel. 

Clothes count, of course. Būt štili 
there is one thing so many people 
overlook—something that at once 

1 brands them as either fastidious or 
careless—the teeth. •
‘ Notice today how you, yourself, 
watch another person’s teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept they at once become a 
liability.

LhttriM T—tk Pult cUa»» toeth • mmv 
■mj. At lart Mr elunthta havt ditetvend« 

l»tfdit»t that natlf cUa»i tatth- 
"t uratchtag tlu a cHfictlt pnhltm
fittalb tobtd.

A large tube of Listerine Tooth 
Pašte is only 25 cents; at your drug- 
gist’s.—LambertPharmacalCo.tSaint 
Louis, U. S. A.
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MUŠEIKA NUŠAUTAS
KARKIAMOJE

Karčiame j e 1608 W. Madison 
St., liko nušautas 11 šūvių po
litikierių įnagis mušeika James 
McFarland. Kas jį nušovė, poli
cija dar tikrai nežino. Tik yra 
žinoma, kad po užmušėjistės iš 
saliuno pabėgo dvi merginos ir 
trys vyrai. Du jų, manoma, bu
vo saliuno savininkas ir barten- 
deris, o trečias buvo šovikas. j 
Merginos gi esančios gerai žino
mos visoje apielinkėje. Jų visų 
vardai yra gerai žinomi polici
jai ir ji dabar jų j ieško.

Policija mano, kad McFar
land, kuris dirbdavo miestui, 
sumanė pasipelnyti vakarais ir 
atėjo į saliuną apiplėšti svečią. 
Bet jam nepasisekė ir jis užmo
kėjo už tą savo gyvastimi, 
patvirtina ir negro porterio 
■di j linas, nes porteris gerai 
Farlandą pažino, kadangi jis
toli gyveno ir ateidavo kasdie į 
tą saliuną. IMcFąiiandas jau ne 
kartą u žpu klibėdavęs žmones 
saliunuose, pačių Aalįunlnlnkų 
neliesdamas. ’ '

Tą 
liu- 
Mc 
ne-

NORĖJO SUŽEISTI
DAKTARĄ

ro, tą “slapiausi miestelį Jungt. 
Valstijose’’. Bet agentai apie tą 
siuntinį sužinojo ir nutvėrė jį 
stoty, dar neiškrautą iš vagono. 
Alus turėjo 4,75 nuoš. alkoho
lio.

O Chicagos butlegeriai šaudo 
žmones, kad pristačius iš Chi
cagos bravarų 3,25 nuoš. alko
holio alų.

DVI MOTERYS TEISIAMOS 
Už ŽMOGŽUDYSTĘ

Viena nužudžiusi savo vyrą, kad 
apsivedus su jaunu burdingie- 
rium. Kita gi bandydama nu
sižudyti, nužudė savo poduk- 
ię.

Kriminaliniam teisme yra da
bar nagrinėjamos bylos dviejų 
moterų, kurias kaltinama žmog
žudystėje.

Viena jų yra lenkė Mrs. Steiki 
Tucholski, 48 m. amžiaus, kuri 
buk nunuodinusi savo vyrą Ma
tą Siemiantkowskį, kad apsive
dus su jaunu 24 m. burdingie- 
riu Tųcholskiu. ____  ____
įrodyti, kad ji savo vyrą pama-i 
ži nuodijo arseniku, kol paga
lios jis mirė. Jo viduriuose ra
sta du gramai arseniko. Dakta
rai, kurie jį gydė liudijo, kad 
jų duoti vaistai negalėjo pagim
dyti viduriuose arseniko. Ją iš
davė gi sūnūs, kuris koronerio 
teisme liudijo, kad jos vyras 
khrtą ankščiau parėjęs negu bu
vo tikėtasi, matė ją vienmarš
kine’ skubiai išbėgant Jš savo 
burdingieria’us kambario. Teis-

Patraukė teisman advokatą 
ir daktarą PRANEŠIMAI. PRANEŠIMAI. SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Draugystės šv. Mateušo Apaštalo 
pusmetinis susirinkimas atsibus bir
želio 28 d., šeštadieny, 7:30 vai. va-P-lė Helen Lisne, 24 m. slau-;

gė, patraukė teisman advokatą kare> Mil(los apatinėj svetainėj.
Callahan, jo buvusį klerką War-
ren Lee ir Dr. Joseph Smith, Pirmyn Mišrus choras iš North 

išvažiavimą,

— Cho- 
j ras rengiasi padainuoti keletą sma- 
| Programa bus daugybė, naujų .žaia- 

dovanos. , , “
Visa Chicagos visuomenė kviečia

ma atsilankyti. Kviečia Choras.

, ... , Sides rengia draugiškųreikalaudama is jų $50,000 at- nedalioj, birželio 29 d. j Beverly Hills, 
lyginimo. isu daugybe žaismių ir dovanų. Cho-

ras rengiasi padainuoti keletą sma- 
Dabar nagrinėjama yra jų į8’ul danielių. ...

byla. Ji liudijo, kad gruodžio^ mių už kuriuos bus duodama gražios 
10, 1921 Lee pašaukė ją pas ’ 

Advokatą Callahan, su kuriuo ji 
buvo susižiedavusi. Ofise Lee 
pasiūlė $100 kad ji apleistų mie
stą, bet ji su tuo nesutiko. Jis 
tada įvilko ją į kitą kambarį, 
kur buvo į sieną suleidžiama lo
va, sudraskė jos drabužius ir 
bandė ją išgėdinti. Ji išbėgusi 
pasiskundė policistui, bet tas pa
tarė jai nieko nedaryti.

Kada ji bandė pasiskųsti val
džiai, tai ji tapo suimta ir už
daryta beprotnamjy, Dr. Smith 
paliudijus, kad ji buk esanti’ 
nesveiko proto. Jai iš beprotna-;

Valdžia bando mio bet^ Pavyko išsisukti ir 
dabar ji visus tris suokalbinin
kus patraukė teisman.

Liet.Scenos Mylėtojų Ratelis Roselan- 
do rengia draugišką išvažiavimą į Be
verly Hills, su daugybe žaismių ir do
vanų ,nedėlioj, birželio 29 d. ‘ Prasi
dės 9 vai. ryte ir tęsis iki vėlyvo va
karo.

Visi rateliečiai ir jo rėmėjai mel
džiami atvažiuoti ir laimėti dovanas 
už pasižymėjimą žaismėse.

Kviečia Rengėjai.

Lietuvių Evang. Liuter. pašalpos 
• draugystes pusmetinis susirinki** 
. 1 mus įvyks šeštadieny, birželio 28 d. 

7:30 vhI. vak., M. Meldažio svetai
nėj. Visi nariai turite prjbuti. Ne
silankiusieji mokės kdra. Taip pat 
bus apsvarstoini ir reikalai pikni
ko, kuris įvyks liepos 13 d., taipgi 
bus darbininkai piknikui renkami.

'< Raštininkas.

Stanford parko maudyklos 
jau atidarytos

'Vest Pullnian Lietuvių Pašelpos 
Kliubas rengia , pikniką nedėlioj, 
birželio 2!) d., Calumet Grove dar
že, Blue Island, III. Pradžia 1 vai. 
dienos. Kviečia Komitetas.

Trys pakliuvo kalėjimai! už suo-jme jis betgi labai nenoriai liu- 
kalbį supiaustyti dentisio vei
dą. c

dija.
Kita nijoteris yra Sylvia Vo- 

rac, tik 18 m. amžiaus, nunuo
dijo savo podukrę, kitai poduk
roj irgi davė nuodų ir taipjau 
pati bandė nusižudyti, bet tapo 
ligoninėj atgaivinta. Ji apsive-

Trys žmonės pakliuvo kalėji- 
man už suokalbį supiaustyti vei
dą dantisto l>r. A. D. Vance, ku
ris turi ofisą vichirmiesty.

Pirmiausia suimta John S. !dė su pagyvenusiu našliu, buče- 
Glen, nesenai paliuosuotą iš ka-;iiu Vorac. Už tą ją aštriai pa- 
lėjimo u'4 vagystę buvusį Mičhi-|barė motina ir ji todėl bandė 
gano universiteto medicinos stu-1 nusižudyti, nužudant kartu ir 
denta. Jis išdavė ir kitus du šuo-Į savo dvi podukros. Ji ir viena 
kalbininkus, turtingus pirklius podukrė pasveiko nuo nuodų, 
Clinton R. White, 222 W. Kin-’bet 3 metų podukrė mirė. Jos 
zią^St. ;r Hęuv^ J* Koenigsber- advokatai stengiasi įrodyti, kad 
ger, 316 N. Štate St. [ji tai padarė dėl laikinio proto

Glen prisipažino, kad jis, iš-1 paįrimo.
ėjęs iš kalėjimo, kalėjimo drau
go patarimu, atsikreipė prie' reikalaus mirties 
Koenigsberger j ieškodamas pa- abiems moterims, 
gelbos. Tasis jam
VVhite, kuris pasamdė jį pasek- ’ imdami nė vieno į jury, kuris 
ti dantistą Dr. Vance ir prie nepripažįsta mirties bausmės, 
progos supiaustyti jo veidą, Į 
taip kad jo veidas liktų pažei
stas visam amžiui, o tai už tai, 
kad dantistas buk jo ofise už
puolęs ir išgėdinęs White gimi
naitę p-lę Reginą Zelus. Pasta
roji yra policijos jieškoma. Glen 
iš pradžių

Valstijos prokurorai veikiausia 
prie' reikalaus mirties bausmės 

Bent jie tai 
pripiršo'parodė rinkdami jury ir nepri-

Suėmė už iškeitimą vogtų 
bonų

Indianapolis mieste tapo su
imtas buvęs Friar’s Inn mana- 
žeris ir kasierius Sam G. Miller, 

sutiko tai padaryti, 537 Brompton St. Jį suėmė fe- 
bet paskui nusigando ir jis pra- deraliniai agentai už iškeitimą
nešė dantistui kokis pavojus jį .$10,000 vertės bonų, kuriuos 
laukia, kartu bandydamas iš ’pavogta iš Indianapolis banko 
dantisto išgauti pinigų. Betgi j pereitais metais. Viso tų bonų 
dantistas pašaukė policiją, kuri į pavogta už $31,000. Miller prie 
ir suėmė Glen. Išėmus Glen, nė (kaltės neprisipažysta ir sako, 

kad jis bonus iškeitė pilnai tei
sėtai viename didžiųjų Chicagos 
bankų. Nė jis, nė bankas 
nojo, kad jie yra vogti.

vienas kitų suimtųjų prie kal
tės neprisipažysta.

SUĖMĖ DAUG GERO
neži

Prisiuntė žemuogių
Vakar atėjo į Chicago 55,000 

krepšių žemjuogių. Tai yra did
žiausias pavienis siuntinis iš 

i Harbor, Mich., kokio 
džios, kada apsistojo Vokietijos ant karto dar ten nebuvo išsių- 
alaus eksportas. Alus buvo pri-'sta. Kaina siekia nuo $1.40 iki 
siųstas iš Scranton, Pa. į Cice- $2.50 už krepšį.

Prohibicijos agentams pasise
kė geležinkelio stoty suimti 75 
statines geriausio alaus, kokio 
nebuvo Chicagoje nuo karo pra-lBenton iv? II __ ' i • x r . . I I ,
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Mr. I. Knowitt

Brighton Parko Ateities Žiedo 
Draugijėlė rengia išvažiavimą j Be- 
verly Kilis, nedėlioj 29 birželio.

Visi vaikai ir mergaitės važiuoja 
su automobiliais. Dideli žmonės ir
gi gali sykiu važiuoti kaip 11 vai. r. 
sueiti prieš Shiles School, 43 ir Kock- 
well ir Davis School, 39 Place ir Sa- 
eramento Avė.

Visi susirinkite laiku.
Renginio Komisija.

L. S'. J. Lygos Sporto Skyrius ren
gia tennis žaidimą Sherman Parke, 
sekmadieny, birželio 29, 8:30 vai. r.

Antrą vai. po pietų tą pačią dieną 
bus išvažiavimas j 78 St. maudynes.

Sporto Kom.

ANT RENDOS vasariniai ne- 
mai (summer resort) prie Long 
lake, galima rendavoti ant die
nos, suvaitos, arba sezoną, taip
gi botai ir valgimas prie vietos, 
prieinamos kainos.

SZEMET’S RESORT
(at Long Lake) 

Campbellsport, Wis. R. 4 B. 56

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Andrius 

Babele, kuris nuo manęs prasišalino 
.12 balandžio 1924 m. ir paliko mane 
sunkiame padėjime, aš turiu auginti 
5 savaičių kudykį. Pirmiau jis 
gyveno W. Va. iš ten atvažiavo Det- 
roitan ir pasišalino nuo manęs. . Yra 
šviesių plaukų ir veido, 5 pė<tų 5 col. 
augščio, ant kairės kojos biskj šlu
bas, nes mainose jam ta koja buvo su
žeista. Girdėjau gyvena Chicagoj ir 
vadinasi neveiįusiu. . Kas jį pažįsta, 
meldžiu man pranešti.

MARIJONA BABELIENĖ 
31)29 Ymens St., 

Detroil, Michigan.

RANDAI geras .kamabryg dėl dvie
jų merginų, kurios galės pasigaminti 
sau ir man valgį namie. Pačios np- 
švarys kambarius, delei to bus atly- 
gyta. Ateikite, o susitaikysime. Esu 
namie po G vai. vakarais.

958 W. 35th St.
2 lubos iš užpakalio

— ■ ————-— *

IŠRENDAVOJU ruimą dėl vieno 
arba dviejų vyrų be valgio. Geis
tina, kad butų blaivus; prie mažos 
šeimynos. Atsišaukite nuo penkių 
vakare.

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į krautuvę, pa- 

gelbininkas prie troko, arba galiu pi
nigais prisidėti prie kokio biznio. 
Taipgi kam reikalingas vaikas pai- 
gęs mokyklą, 16kos metų dirbti krau
tuvėj arba ofise. Atsišaukite

A. J.,
263 E. 115th St., Chicago, III,

REIKIA DARBININKĮj
,VYRy ■

REIKALINGAS geras virėjus 
(cook), kuris norėtų pusę restau- 
rano biznio užimti. Riznis gerai iš
dirbtas ir nedaug, pinigų tereikia. 
O jei kas . norėtų parduočiau ir vi
są biznį. Klauskit Naujienų ofise 
box 507.

. PAIEŠKO į'atsakančio buče- 
rio; turi mokėti angliškai, lie
tuviškai ir lenkiškai.

Atsišaukit greitai
1835 W. North Avė.

Tel. Humboldt 9355
1462 Peoria St.

Maudyklos (svvimming pool) 
Stanford parkuty, prie 14 PI. ir 
Union Avė., jau atidarytos. 
Duodama muilas, rankšliuoščiai 
ir kostiumas — dykai.

Dvi dienos savaitėj — pirma
dieniai ir ketvirtadieniai, skiria
mi yra mergaitėms ir moterims, 
o trys dienos Į— antradieniai, 
penktadieniai ir sekmadieniai — 
vaikams ir vyrams.

Be to liepos 4 d. tame parke 
bus nepriklausomybės apvaikš- 
čiojimas. Apvaikščiojimas bus 
daromas lauke ir prasidės 7:30 
vai. vak. įvairiu programų.

Roseland. — Draugijos palaikan
čios “Aušros” knygyną rengia di
deli išvažiavimą nedėlioj, birželio 
29 d., Washington Heiffhts miškuo
se. Bus gera muzika, skanių valgių 
ir gėrimų. Visi prašomi dalyvauti.

Rengimo Komisija.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ne
dėlioj, birželio 89 d., Ūkelio svet., 
3436 Auburn avė. Pradžia 1 vai. po 
piety. Malonėkite draugai pribūti 
paskirtoj valandoj, nes daug turi
me neužbaigtų reikalų,

P. J. Puiszka, nut. rašt.

Teatras Muzika.
Reuter koncertas

Ateinantį pim^adienį, birž. 30 
d., 8:15 vai. vak., Fine Arts Re- 
cital Hali, Fine Arts Bldg., Mi- 
chigan Avė., arti Van Buren, 
įvyks pianisto Rudolph Reuter 
koncertas. Pianistas Reuter yra 
jau spėjęs pasižymėti ir yra vi
sų giriamasi kaipo didelis pia
nistas. Šiame koncerte jis duos 
tokius veikalus, kaip Chopino 
“Nocturne”, Liszto “Rapsodija”, 
Schumanno, Brahms, Ilindemith 
ir kitų žymiųjų kompozitorių 
gražiuosius veikalus.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rte naujienų Spulkos, ir prisirašyk 

tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujieną Spulka
• 1799 S. Halsted $t.

Melrose Park. — Lietuvių A. 
Ukėsu Kliubo išvažiavimas iš prie
žasties lietaus tapo atidėtas birže
lio 29 d. įvyks toj pačioj vietoj. 
Serijų tikietai bus geri senieji. Tad 
nenumeskite jų. —Komitetas.

PAJIEŠKAU Antano, Juozo ir Sta
sio Dudonių, kurie septyni metai at
gal turėjo grosernę Brooklyne, paeina 
iš Garliavos parapijos. Turiu labai 
svarbų reikalų ir labai meldžiu atsi
šaukti ar kas juos žino pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga.

ELENA SAB1ENĖ-URBAIČIUTĖ 
715 W. North Avė. 

Chicago, III.

Aš, Jonas Kezelis, pajieškau savo 
tetos Magdelenos Julkus, kuri gyvena 
Chicagoj, bet aš jos adreso neturiu, 
tai malonėkit atsišaukti ant šito ad
reso :

PARENDAVOJIMUI kambarys,; 
moderniškas švariam vaikinui ar 
merginai, ^?ali naudotis ir virtuve, 
šeimininkių be vaikų.

Kreipkitės
A. Brijunas 

3123 \V. 6Lst St.

O“ TĖMYKIT
Išsiduoda kambarys prie mažos 

šeimynos, šviesus ir švarus su valgiu, 
ar be valgio, arti car lines, prie to; 
yra ir garadžius.

A. DANILE, .
; 3534 S. Pamelf AVe.

2-ros lubos />;
Tel. Yards 68*03 '

i

litkuąnia
Klaipėda, 7-to l’fešt Pulko 

1-mo Kulkosų Kuopa 
Jonas Kezelis

LIETUVIŠKAS KOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Petei 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

Amerikos Lietuvių Tautinė San
dara rengia išlei^uvių vakarienę 
pirmininkui 25 kp. Adolfui Liukui 
kuris grįžta į tėvynę.

Vakarienė įvyks suimtoj, birže
lio 28 d., 8:30 vai. vakare, Mildos 
svetainėj, 3112 South Halsted St.

Kviečiame visus draugus ir pa- 
žjstanius alsi lankyti į šią išleistu
vių vakarienę.

Renginio Komisija
-" ■

Chicagos Liet. Auditorijos B-vės 
direktorių ir ; ' ' 
kimus atsibus pr...
30 d., Keistučio
W. 33 gt.,
Direktoriai
atsilankyti butinių, nes Auditorijos 
pirmas ‘ ’
gi bus svarbus susirinkimas.

alsįovų extra susirin- 
IHTmadieny, birželio 

alkos name, 840 
7:30 v. vakaro, 

ir atstovai malonėkite
------------- > 

aukštas yra baigiamas, tai-
------------------ ------------*^«—T-----------

—A. Jankauskas, sekr.

Lietuvių Dukterų Draugystės pui
kus* išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
birž. 29 d., Beverly Hills. Visos na
rės malonėkite atvažiuoti ir už
kandžių pasiimti, taipgi atsiveškit 
svečių. Važiuoti reikia Ashland-87 
iki sustos, tada eiti į vakarus.

—Komitetas.
i S J .1

Roąelando Auksinės žvaigždės pa
silinksminimo ir pašalpos kliubas 
laikys pusmetinį Susirinkimą pa- 
nedėly, birželio 30 d., 7:30 vai. vak. 
Strumilų svetainėj. Už nepribuvi- 
mų į mitingą bausmės pagal kon
stitucijos.

Rašt. A. Barškietis.

Brighton Park. — Lietuvių Bro
liu Skolinimo ir Budavojimo Drau
gijos (spulkos) metinis ščrininkų 
susirinkimas įvyks antradienio va
kare, 7:30 v., Juokauto name, 4138 
Archer avė. Visi šėrininkai malo
nėkit būtinai laiku susirinkti, nes 
turime daug nauju reikalų apkalbė
ti. Apart to bus renkami direkto
riai. — Pirm. G. K. Budria.

L. S. J, ‘Lygos Stygų Orkestros 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. Raymond Cha- 
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti prie orkestros 
malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.

“Birutės” Choras rengia šeimyniš
ką išvažiavimą nedėlioj 29 d. birželio 
į Willo\v Springs miškus.

— Komisija.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St, 

Tel. Yards 7282.
ŠTOGDENGYSTfi

stogų prakiurimas užstaisomas 
it gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Ui.kltj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
tlfjusia ir geriausia stogų dengimo 
Įtaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
/■(oofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

A

JIESKO PARTNERIŲ
GERA PROGA MOTEREI 

Reikalingas partneris — mote
ris su keliais tūkstančiais dol. 
kapitalo prie hotelio pietinėj mie 
sto daly. Turiu daugiau biznių ir 
man sunku juos visus vienam 
v^sli. Sugabiai moterei gera pro
ga įeiti į pelningą biznį. Atsišau
kite: Naujienos, Box 506.

REIKALINGAS partneris į 
Real Estate biznį. Turi įnešti 
tiktai $200.00. Gera vieta.

Atsišaukite:
Prospect 5173

IŠRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI 6 kambariai, 

šiltu vandenili šildomi, labai gražioj 
vietoje— prie Marųuette parko. Tel. 
Republic 4533. Antros lubos.

6507 S. Talmond Avė.

PARANDAVOJIMUI fomi- 
šiuoti kambariai dėl vieno, dvie
jų-trijų ar daugiau vaikinu — 
Vyrų. Kreipkitės: 2113 So. 
Halsted St. arba 443 W. 43 St.

NAUJAS ATIDARYMAS
Kurie* ieškote darbą ir norite 

dirbti, tai Čia gal būt vienatinė pro
ga, kuri jūsų laukia. Matykit mus 
subatoj po pietų arba nedėlioj 
prieš pietus ir šiaip vakarais po 6 
vai. \

736 W. 18 St.
------——— ------ 1

REIKALINGAS ■ žmogus dėl 
rinkimo orderių dėl radio, gra- 
mafonų ir pianų; alga ir komi- 
šinaš; „ MILLER BROS., 11241 
Michigan Avė., Chicago, 11|. Tel. 
Pullman 1377 j

---   4------
REIK ALINGAS laikrodninin- 

kas krautuvėj. \ 
m^^jašąitJs 

836 W. Baltfmore S t., 
_____ , .Biltimore, M d.

RAKANDAI T“

1 ARDAVIMUI rakaųdaf 5 kamba
rių, moderniški, vartoti tiktai trum
pą laiką, parduosiu tuojau, 3 šmotų 
velour parloro setas, 3 šm. skujinis 
parloro setas, 7 šm. riešutinis valgo
mo kambario setas, 3 šm. miegamojo 
kambario setas, karpetai Jiampos, fo
nografas. 2224 S. Kedzic Avė., 1 fl.

PARENDAVOJIMUI 2 kampiniai 
kambariai, vyrams, merginoms ar
ba moteriai su vaikais, su valgiu 
ar be valgio. Kambariai naujai iš
taisyti, prie mažos šeimynos.

Visada namie.
900 W. 371h St.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino arba merginos; švarus, švie
sus, elektra, maudynės ir telefonas. 
Su arba be valgio, arti kary. Atsi
šauki! iš užpakalio namukas.

4422 So. Artisian Avė

PARANDAVOJIMUI kambarys 
Brighton Parke; puiki apielinkė 
dėl gyvenimo, dėl švaraus vaikino. 
Kambarys gražus ir šviesus. Gali
ma matyt bile kada.

4403 S. Sacramento Avė
3 lubos

PARANDAVOJIMUI švarus 
kambarys dėl vieno arba dvie
jų vyrų, prie mažos šeimynos.

Atsišaukite:
3429 So. Union Avė.
2 lubos iš užpakalio

RENDON gražus kambarys 
1 vyrui, gražioj, ramioj vietoj, 
priešais parko. Gera transpor- 
tacija, prieinama kaina. 5533 
So. Claremont Avė., Pirmos lu
bos. Tel. Republic 9059

PAPSI DUODA rakandai dėl ke
turių. kambarių. Parduosiu visus 
sykiu. Kas norės galės ir kamba
rius paimti. Turi būt parduota grei
tai — išvažiuoju.

1722 So. Ashland Avc.
2 augštas iš užpakalio

■TT’rn--- z—rr-T------------ ---------
PARSIDUODA 5 kambarių ra

kandai, 3 šmotai frontinis setas, vi
durinis setas, viktrola, 3 lovos, ko
moda, Singer mašina, šėpa, laikro
dis. Geri daiktai, kaip nauji. Par
duosiu pigiai; galima matyt kada 
norite.

822 W. 37th Place 
antros lubos frontas

PARDAVIMUI rakandai dėl 
keturių kambarių geram stovy
je; turiu parduoti greitai, nes 
išvažiuoju Lietuvon. Galima 
pirkti ir dalimis.

729 Wr18th St.

PARDAVIMUI rakandai, visai pi
giai; priežastis pardavimo — išva
žiuoju į kitą miestą. Taipgi gali
ma rendavoti tie patys ruimai.

Atsišaukit
5301 S, Paulina St.______

AlJTOMOBILIji

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI Fordas su lan
gais, 1923 m. Parduosiu, arba 
mainysiu ant bile kokio seno au- 
tomobiliaus.

J. M., 900 W. 31 St.

MiERGJNA ieško darbo prie 
namų; moka gerai valgius pa
taisyti ir kitus namų darbus.

Atsišaukite
3130 So. Halsted St.

(antras fl. iš užpakalio)

PARDAVIMUI ševerlei (Chevro
let) automobilius visai nevartotas. 
Taipgi turime parduoti Fordą visai 
nevartotą. Pirk vieną iš šitų ir su
taupyk pinigus. Ant lengvų išmokė
jimų. Ateikit po 4:30 vai. vakarais, 
nedėlioję iki 12 dieną.

4607 So. Caliiornia Avė. 
2tros lubos

By Thornton Flsher
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AUTOMOBILIAI
PARDUODU automobilių Sedan 

Page, 1921 m., geram stovyje, taip 
kaip naujas. Parduosiu pigiai tik 
už $800 ar mainysiu ant Touring 
caro.

.L J. Noreika 
2210 W. 22nd St.

PARSIDUODA Fordas — trokas, 
geras kaip naujas, tinkantis dėl bu- 
černės ar. kam kitam. Viskas gera
me stovyje, geri tajeriai. Parduo
siu už $125, vertas du syk tiek.

Tony Mikshys
1913 S. Morgan St., 2-os hib’ fron.

PARDAVIMUI Stutz 1921 ford 
modelis, viskas .yra geram stovy; 
tajeriai yra nauji, naujai numalia- 
votas. Parduosiu už labai pigią kai
ną, priežastis pardavimo — savi
ninkas apleidžia miestą

H. F. BAUMGARDT
3047 W. 63 St. Republic 5353

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bekernė, geroj vie

toj, biznis gerai išdirbtas, lysas il- 
1 gąs; 6 kambariai dėl pagyvenimo; 
turiu parduoti į trumpą laiką. Par
duosiu pigiai. Priežastis patirsit 
ant vietos.

4530 So. Jlonore St.

PARSIDUODA grosernė, rūkytos 
mėsos, tabako ■" ’ “ 
krautuvė. Vieta 
kų.

ir kitų smulkmenų 
gera; netoli

Kreipkitės
2300 W. 48th Place
Tel. Lafayette 8360

fabri-

PARSIDUODA naujas Res
toranas. Biznis geras. Lysas 
ant IV2 metų.

Kreipkitės
148 W. 69th St.

PARDAVIMU!
PARSIDUODA NAUJA KRAUTUVĖ 
tik-ką užbaigta, su 4 kambariais užpa
kalyje, ir su skiepu apačioj. Furnisu 
šildoma, varinis priekis. Geriausia dėl 
bile kokio biznio. Nauja apielinkė.

3339 W. 59 St.

NAMAI-2EME
NAMAS IR LOTAS PARDAVIMUI

2 augštų medinis namas su štoru. 
Elektros šviesa. Pečiais šildomas ant 
1618 So. Union Avė.

Atsišauk:
6854 Bennett Avė.
Hyde Park 2112.

UKININKAI, PUIKI PROGA

NAMAI-ŽEME
UNIVERSAL STATE BANK 

Real Estate Department
ANT BRIDGEPORTO

4 kambarių mūrinis namas 
elektros šviesa — augštas attic 
geras

NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME

PARDAVIMUI Dodge touring ka
ras, labai mažai vartotas, ektra ge
rame padėjime, naujai numallavo- [ 
tas, nauji tajeriai, bamperiai ir 
snabbers, kaina $450.

J. Kamarauskas
5816 S. Western Avė.

PIANAI pardavimui vertes 
$350, parduosiu už $75, nes turi 

parduoti greitu laiku.būti

PARDAVIMUI Ford sodan, išro
do kaip naujas ir gerai eina, 
spot light, front light, rear light, 

kai-

731 W. 18th St. 
3-čių lubų iš fronto

Pats savininkas parduoda labai 
gerą farmą, aptverta drato tvoro
mis, 40 akerių juodžemio, 32 ake
čių dirbamos, o kita miškas. Na
mas 5 kambarių, tarp 4 labai di
delių klevų; 5 vaisingos obelčs; 
gera barnė ir vištininkas ir skie
pas; 2 mylios į miestą, ant cemen
tinio kelio, kaina $2,500. Kreipki
tės 6 vai. vakare arba laišku.

WILLIAM KAZLAUSKY 
2017 W. 23rd St., Chicago, UI.

2 fl. front
Yra

bumberiai ir
na $370.

J. Kamarauskas
5816 So. Western* Avė.

C. brokeriai;

PARDAVIMUI

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė. Turi būt parduota j trumpą lai
ką, — kas pirmas, tas laimės. Pini
gų daug nereikia; biznis geras; ke
turi kambariai dėl pagyveninvo; lysas 
ant 3 metų.

Atsišaukite
3806 So. Wallace St.

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo bučernė ir grosernė 
Royal Blue Chain Store su visais in- 
taisais, nauja Slicing Machine, Elec
tric Meat and Coffee Grinder. Turi 
būt parduota j trumpą laiką už tikrą 
pasiulimą. Atsišaukite j Naujienų 
ofisą po numeriu 503.

PARDUODU savo naują player 
pianą su 50 volelių, kainavo $700, 
parduodu už $225. Parduodu vikt- 
rolą Brunswick su 48 rekordais, 
man kainavo $200, parduodu už 
$90. Turiu išvažiuoti greitai į Lie
tuvą. 4445 So. Artisian avė., 1 fl.

Tel. Lafayette 11,33

WEST PULLMANO PROGA
Mainysiu arba parduosiu už- 

pinigus gerą mūrinį namą 
bizniu. Du lotai šaly. Mainy
siu bile ant kokios propertės. 
Reikalas yra svarbus. Norintis 
gauti pelningą vietą meldžiu 
kreiptis pas

ir 
beizmentas. Kaina $4,000.1 

Lengvais išmokėjimais.
6 KAMBARIŲ mūrinis namas, 3 

dideli kamb. ant augšto; augštas 
beizmentas; drabužių elosetas; ge
ra apielinkė. Savininkas parduoda 
šj namą labai pigiai iš priežasties 
reikalingumo pinigų dėl savo biz
nio.

3 FLATŲ mūrinis, 5 kamb. kiek
vienas; elektros šviesa, maudynės, 
šitas namas yrą didžiausis barge
nas ant Bridgeporto šiandien.

4 FLATŲ mūrinis namas, 2—4 
ir 2—6 kamb. Elektros šviesa, 
maudynės. Renda $1,320 į metus. 
Geriausia vieta ant Bridgeporto. 
Kaina $12,000, išmokėjimais.

SOUTH SIDĖJ
2 FLATŲ medinis namas, 6—6 

kambariai, elektros šviesa, maudy
nės, garadžius dėl 2 karų. Įneša 
rendos $70 j mėnesį. Kaina $4,500, 
$2,500 įmokėti.

FARMOS
76 AKRŲ farma Wisconsin val

stijoj (150 mylių nuo Chicagos), 4 
kamb, medinis namas, 8 karvės, vi
si reikalingi įrankiai. Savininkė 
yra našlė; mainys šitą farmą ant 
gero namo (’hieagoj.

MUSŲ BARGENAI
5 kamb. naujas mūrinis bungalow, 

vėliausi įrengimai, 2 mašinų mūrinis 
garadžius, puikiausi vieta prie Kedzie 
Avė. ir 63-čios gatvės, tiktai $8500.00.

6 kamb. naujas mūrinis bungalow. 
Furnacu šildomas, kieto medžio už
baigimai, graži vieta tiktai $7950. 
$2000.00 įnešt.

5 kambarių naujas mūrinis bun
galovv. Furnacu apšildomas graži vie
ta, tiktai $7500.00. $1750.00 įmokėti, 
kitus kaip renda.

2 pagyvenimų medinis namas 5-5 
kamb., vienas lotas, graži vieta. $6000. 
$1000.00 jmokėti, kitus kaip renda.

7 kamb. medinis namas. Dabar gy
vena 2 šeimynos, cemento pamatas, 
fornacu apšildomas, garadžius 1 lo
tas, labai graži vieta. Kaina $6300.00. 
$2000.00 jmokėti, kitus kaip renda.

3 pagyvenimų muro namas 5-5-5 
kamb., garu apšildomas. Renda $60.00 
už: flatą, galima gaut daugiau. $1300. 
$3000.00 į mokėt.

s 'Pelnykite
Ar tamstos žinote, kad dabar prasi

deda naujas išpardavimas lotų prie 
Marųuette Parko, kur tamstos įmokė
dami $250.00 nupirksite lotą prie gra
žiausio Parko visoj south side.

Del viršminėtų bargenų ir platesnių 
žinių apie lotus matykite mus.

JOHN PAKALNIS ir 
BERNĄRD JAVRA 
3320 W. 63rd St.

Prospect 9288

ŠITIE NAMAI YRA | ... ... r$3,500 nupirksi puikią 6 kambarių
BARGENAI j su “Sun Parlor” bungalow, 5814 So.

pardavimo arba išmai- lliichm’on(l st., karštu vandeniu šildo- 
« y. . . ‘ ,nu> aržuolu baigta, sietelių ir stiklų6 flatai ir,2 štorai; pri- ............

mainais mažesnį namą,
o.

užpakalinis prieangis, grįstas etik, 
užlaidos, knygoms šėpa, puikus bufe
tas

S. MARKŪNAS
547 W. 120th Str„ 
Tel. Pullman 4674

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Departiwf

pa

Tel. Boul. 0700
814 W. 33rd St.,

PARDAVIMUI Ice Cream parloras 
ir krautuvė. Randasi: Notions, Sta- 
tionary, vaikų zabovos ir kiti daik
tai. Gen 
pigiai.

Atsišaukite

rakančiai, parduosiu

3528
M. P.,

So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo grosernė ir bu

černė, biznis cash ir per daugelį 
metų išdirbtas, visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimo —• li
ga. Atsišaukit pas savininką.

5700 So. Morgan St.

PAMISLYK PIRKĖJAS!
4 flatai, po 6 kamb., steam heat, su 
visais parankamais, mūrinis narnas 
gražioj apielinkėj su garadžium, dėl 
2 karų, rendos $350 į mėnesį. Parsi
duoda tiktai už $20,000, reikia $10,- 
000 cash. Klauskit

JOHN STANKOWICZ
901 W. 33 St. Phone Yards 4669

AUKSINĖ PROGA

BRIGHTON PARK
SPECIALUS BARGENAS 

Namas su 2-4 flatų kambariais, 
sas ,elektra ir toileti. 1 Aąfl
Specialė kaina ■ vV

2 augštų mūrinis namas, su skie
pu, visas moderniškas.
Specialis bargenas I ww

Musų ofisas atdaras nedėlioj nuo 
iki 4 vai. vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

10

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

Grosernė ir delikatessen; daromas ge
ras biznis, 4 kamb. pagyvenimui, pigi 
renda, ilgas lysas, gera transportaci- 
ja; parsiduoda su rakandais ir Fordu 
arba vienas biznis, už labai pigia kai
ną, nes apleidžiu šj kraštą — pasisku- 
binkit. Tel: Boul. 1524. 5135 So.
Halsted St.

PARDAVIMUI ar mainymui pui- 
<i bučemė-grosernė. visų tautų ap
gyventa vieta. Buznis cash. Geriau
sia proga pirkti pigiai — už ma
žiaus kaip pusę kainos, arba mai
nysiu ant namo. Musų ofisas atda
ras nedėliomis iki 1 vai. po pietų.

Dalgis & Savickas Reni Estate 
726 W. 18th St., Phone Canal 1603

proga pirkti pigiai
PARDAVIMUI 2 geri namai už 

gana prieinamą kainą — parduosime 
abu sykiu arba skyrium. Vienas na
mas yra mūrinis bongalow 6 ruimų, 
o kitas 4-rių ruimų. Visi tinkami 
įtaisai ir parankamai.

3906 W. 62 St.

Parsiduoda du dideli biznio namai, 
2 augštų medinis ij’ 3 augštų mūri
nis, su dideliais Storais, garadžius dėl 
10 karų, lotai 51x210 pėdų, geroj ir 
gyvoj Roselando biznio gatvėj, tirš; 
tai lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
apielinkėj. Tinka visokiam bizniui. 
Verti yra didelių pinigų, bet bus par
duoti labai pigiai abu kartu ar sky
rium. Nelaukite, bet tuojaus atsi-riam. Nelaukite, bet tuojaus 
kreipkite:

M. G. VALASKAS, 
11444 Michigan Avė., 
Phone Pullman 0670

PARSIDUODA barbernė, 3 
kėdės balto enemalo ir su vi
sais įrengimais. Turi būt par
duota į trumpų laiką.

1556 So. Wabash Avė.

PARDAVIMUI aptieka, tirštai ap 
gyventa lietuviu ir lenku apielin 
kė, pietvakarinėj pusėj Geras biz 
uis. Turi būt aprduota tuojaus.

Atsišaukit į Naujienų ofisą.
Box 509

ANT PARDAVIMO naujas muro 
namas. 3 lubų po 5 kambarius: at- 
r.išaukit po numeriu 3131 So. Eme
rald Avė. Ant antrų lubų. Priežas
tis pardavimo sužinosit ant vietos.

SPECIAL BARGENAS BRIGHTON 
PARKE

2. FLATŲ medinis namas, ne
toli 59 St. ir Halsted, 6 ir b 
kambarių, pečiumi šildomas, 
namas labai gerame padėjime, 
bargenas už $6,800, pinigais 
$2,000.

SHEEHAN W1TOUS & CO.
1654 W. 63rd St., 

Prospect 1910.

ANT PARDAVIMO grosernė 
ir bučernė, geroj vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite tuo
jaus. ENGEL CO.,

1358 So. VVestern Avė.
Tel. Lafayette 0797

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė su namu arba be 
mo. Savininkas parduoda.

Kreipkitės
3300 So. Union Avė.

ir 
na-

PARDAVIMUI greit restauranas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas per 10 
metų, lysas ant ilgo laiko, norinti 
įsigyti gero biznio atsišaukit į Nau
jienas, Box 508. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

ANT PARDAVIMO Storas Ice 
Cream kendes, cigarai, tabakas, ciga- 
retai ir notions ir taip mažų dalykų. 
Vieta labai graži. Lietuvių kolonija. 
Pardavimo priežastis — liga. Savi
ninką galit matyti vakarais.

3302 So. Union A Ve.

PARSIDUODA mažutis groseru- 
kas arti prie mokyklos, yra pilnai 
įrengtas su cigarais tabako ir Ice 
Cream ir kitokiais mokyklos smulk- 
menais su pagyvenimo ruimais.

6009 S. Racine Avė. 
Phone Normai 5252

PARSIDUODA LUNCH ROOM su 
minkštais gėrimais, šalę didelių dirb
tuvių . Biznis gerai išdirbtas; atiduo
sit už teisingą pasiulimą. šią sa
vaitę turi būti parduota.

Atsišaukite
1358 W. 22 St.

PARDAVIMUI saldainių, tabako, 
marškiniu, darbinių drabužių ir viso
kių smulkių dajktų krautuvė. Biznis 

Pigi renda, 4 
Priežastį pa

išdirbtas per 15 metų, 
kambariai gyvenimui, 
tirsit ant vietos.

114 E. 107 
Tel. Pullman

st.
1030

PARDAVIMUI delikatesen, 
grosernė ir nesvaiginamų gė
rimų krautuve, Ice Cream. Par- 

duosiu pigiai. Biznis išdirbtas.
3720 WaHace St.

PARSIDUODA, battbernė, jiauios 
mados rakandai ir įtaisai, trys kė
dės, renda $60 į mėnesį kartu su 
kambariai pagyvenimui; lysas ant 
trijų metu. Savaitinės įplaukos 100 
doleriu. Kas pirmesnis, tas laimės.

New City Barber Shop 
2410 W. 47 St.

Tel. Lafayette 1094

PARSIDUODA krautuvė, soft 
drinks, Ice Cream, saldainių ir ki
tokių smulkmenų. Biznis geras, lie
tuvių apgyventa vieta. Turiu par
duoti. nes pati nepajėgiu vesti biz
nį. Kreipkitės

1737 S. Union Avė

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, senai įsteigta, biznio kam
pas. Lietuvių apielinkėj, parduo
siu staką ir viską už $2,500 iš prie
žasties ligos.

Tel. Canal 0817

TURU’ parduoti savo puikų $275 
vertės Queen ’Anne Console Vict- 
rolą, vartotą tiktai 3 mėnesius, yra 

adata,daug rekordų, deimantinė 
$6,500.

2502 W. Division St.
2 flatas

Tel. Armitage 1981

N E PAPRASTAS BA R G ENAS
Pardavimui saldainių krautuvė 

su visais įrengimais: sodos fonta
nu ir visais fikčeriais ir elektros 
pianais. Viskas gerame stovyje, 
kaip nauji. Geriausioje apielinkėje, 
prie lietuvių bažnyčios ir mokyk
los; pusantro bloko 
mokyklos. Biznis eina labai gerai 
Kas pirks nesigailės.
priežastį patirsite nuo savininko.* 

Mrs. M. K.
1437 So. 49th Court 

CICERO, ILL.

nuo Public

Pardavimo

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; parduosiu už cash ar
ba mainysiu ant mažo namo.

Atsišaukit:
4511 So. Wood St.

PARDAVIMUI gera bučernė 
ir grosernė, pigiai parduosiu, 
nes turiu apleisti miestą.

Atsišaukite:
3625 So. California Avė.

< J "

PARSIDUODA * krautuvė, ci
garų, cigaretų, kendžių ir smul
kių daiktų.

Atsišaukite:
975 W. 19th St.

PASISKUBINKIT tik šį mėnesį; 
parduosiu namą, po 4 kambarius, 
labai gerame stovyje, lotas 37’6x 
125, apie $4000 pinigais, likusius 
pagal sutarties. Savininkas ant 
antrų lubų, 4432 So. Washtenaw 
Avė., Brighton Park.

FARMOS
Pardavimui arba mainymui

120 akrų, 45 mylios nuo Chica
gos. prie gražaus miesto, puikus 
budinkai, gražus sodnas, geras ke
lias. visos mašinos kaip ir naujos, 

gyvuliai, 16 melžiamų kar- 
geri arkliai, 10 kiaulių ir 
paukščių; užsėti laukai, 

miškas, miestavas vanduo 
toiletai ir maudynės; biz-

vi ų

gražus
šluboj, 
nio daroma apie $400 mėnesiui už 
pienų. Priežastis 

senatvė. I
j pardavimo —• li

ga ir senatvė. DVI platesnių žinių 
kreipkitės prie ANTON BRUŽAS, 
3122 S. Halsted St.

83 akrai Illinois valst., Y2 my
lios nuo miesto, derlinga žemė, 121 
galvijų, 3 arkliai, 13 kiaulių. Mai
nysiu ant Chicagos prapertės.

80 AKRŲ derlingos žemės prie 
Luther Michigan, su gerais budin
kais; parduosiu už $2800.

80 AKRŲ lygios žemės, seni bu
dinkai, aptverta, 40 akrų dirba
mos. likusi — miškas su ganykla, 
raminsi Wisconsine. Mainysiu ant 
automobilio ar bučernės. Reikale 
farmų kreipkitės prie Anton Bru
žas, 3122 S. Halsted St. Vienintelis 
farmų agentas Chicagoje; gausite 
teisingą patarimą. Patarimai dykai.

PARDAVIMUI 4 flatų, naujas kam
pinis namas. Bargenas. Randasi 
Marųuette Manor, visi po 4 kamba
rius, 8x12, sun parlor, savininkas, 

2605 W. 60 St.,
Republic 9501

PARSIDUODA naujas 8 kambarių 
namas. Karštu vandeniu šildomas, 2 
maudynių kambariai, miegamasis por- 
čius; 5 kambariai žemai ir 3 ant vir
šaus. “Penel” valgomasis; įėjimas iš 
šono; ant biznio gatvės; visos aržuo- 
lo baigtas.

3341 W. 59 St.

PARSIDUODA 2 pagyvenimu po 6 
kambarius muro namas geram stovv. 
Elektra, gasas, garu apšildomas. No
riu parduoti greit todėl leisiu pigiai.

Savininka galima matyti nuo 4:30 
iki vėlam- laikui.

6119 S. W|iipple St.

x EXTRA!
Pardavimui mūrinis namas, 6 

kambariu ir beismentas gyvena
mas; dviem karam garadžius. Elek
tra. vanos. Rendos neša $57 į mė
nesi. Kaina $5,300. Atsišaukite pas 
savininką.

3350 Emerald Avė., ChicagoPARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen Jackson parko apielinkėj', 
pigi renda su kambariais dėl gy
venimo, kas nupirks šią krautuvę, 
tas nematys blogų laikų užėjus be
darbėms, nes Čia gyvena vien tur
tingieji žmonės, kito tokio biznio 
nėra per du bloku. Atsišaukit greit. Savininkas gyvena žemame flate.

2. 2? 2'.. — 2212. 4200 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI naujas, 4 mėnesių 
mūrinis namas, 2 pagyvenimų, vi
si įtaisymai naujausios mados. Ge
ra apielinkė, namas ant pat kampo.

1413 E. 58 St. Tol. Fairfax 2619.

PARDAVIMUI grosernė. saldai- PARDAVIMUI 9 kambarių na- 
niu. smoke meat ir visokiu daiktų mas su tvartu, 3 kambariai ant pir- 
krautuvė. Vieta gera, biznis senas.1 rnu lubu ir 6 kambariai ant antrų 
Turi būt parduota į 6 dienas^ Par-j lubų Tinka dėl bile biznio žema- 

„L ------ Parduosiu pigiai, nes
esu savininku.

5228 So. Emerald Avė,

davimo priežastį patirsit ant vie- sis floras, 
tos. Parduosiu pigiai.

524 W. 33rd St. Mr. Thomas

Parsiduoda 2jų augštų muro namas, 
po 6 ir 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas, augštas cimentuotas skie
pas, antaukštis drabužių džiovini
mui, namas randasi, Brighton Parke, 
parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 
mažesnio namd, mamas turi būt 
Brighton Parke, arba South Sidėj.

Kreipkitės
FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

FARMOS FARMOS’
Parsiduoda geriausioj lietuvių koloni
joj, Hart, Mich. Nelaukite kol visai 
bedarbė ateis, pirkite farrhas dabar, 
nes yra geras laikas, darbymetis. Aš 
nutariau patarnauti lietuviams. Aš 
esu didelis ūkininkas, gyvenu an; 
ūkės, žinau gerai apielinkę, atsišau
kusiems duosiu patarimą kokias far- 
mas pirkti ir kokioj vietoj, kokią že
mę su kiek pinigų galima pradėt far- 
meriaut. Aš turiu ant pardavimo ke
lias ukes, visokio didumo, kokia kam 
patiks. Yra gera žeme, geros triųbos, 
nekuriu yra murinės. Katras farmas 
mainysiu j lotus ar mažą stubą. Atsi
šaukusiems turiu vietas, prabilkite, 
kad ir porą savaičių, pakol patirsite 
apielinkę ir farmas. Rašykite greit 
arba atvažiuokite, tai bus vakacija ir 
farm-ą nusipirksi.

J. JUŠKA,
R. 1, Hart, Mich

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Nauji 2 pagyvenimų mūriniai na

mai, 4-4 kamb. 2 dubeltavi bedrui- 
miai didelis kičinas ir frontinė, 2 dra
bužiam kamb:, kieto medžio florai, 
aukštas ir 'bimehtUOtas beizm-antas, 
aukštas stogas, maudynė, elektriką, 
drabužiam ploviklas beizmante ir kiti 
vėliausi įrengimai. Randasi netoli 
bažnyčios, prie mokyklos ir krautu
vių, verti $11,000, jei pasiskubinsite 
nupirksite už $9,400. Matykite savi
ninką, antras aukštas, 4421 So. 
Talman Avė. Tel. Lafayette 3475.

ČIA TAI TIKRAI BARGENAS!
2 augštų po 6 kambarius mūrinis 

naujas moderniškas namas prie bul
varo parsiduoda greitai ir labai pi
giai, kaipo dalj įmokėjimo priimsim 
Mildos šėrus cash. Klauskit

JOHN STANKOWICZ
901 W. 33 St. Chicago. Yards 4669

REIKALINGOS FARMOS
Turime daugybę gerų namų mai

nymui ant farmų. Farmeriai kurie 
norite parduoti ar išmainyti atsišau
kite tuojaus.

ELTA COMMERCE CO., 
3251 So. Halsted St.

Yards 1234

PARDAVIMUI didelis muro budin- 
kas: trys flatai ir krautuvė — viršui 
1-6 kamb. ir 1-4 ir apačioj 4. Namas 
visai naujas. Muro garadžius dėl dvie
jų automob. Karštu vandeniu šildomas 
ir visi patogumai. Del .platesnių in
formacijų kreipkitės

5628 So. Kedzie Avė. 
Prospect 8583

' GERA ROAD HOUSE 
PARDAVIMUI

BARGENAI
4 fintu mūrinis, rendų $180, ne

toli 63 St. ir Winchester $115,500
4—5 KAMBARIŲ medinis na

mas ......................................... $3,900
2 l’LATU mūrinis, 5—6 kamba

riu ......................................... $9,500
2—6 KAMBARIŲ ir užpakaly cot- 

tage, rendų $100, pinigais $2.500, 
kaina ............................. $6j,750

J. F. KALUZNY & Co. 
5037 So. Ashland Avė. 
Ofisas atdaras nedėlioj

Yra labai gera road houso, gera 
vieta dėl maudynių ir žuvavimo. Yra 
2 akrai žemės, 9 kambariu namas, su 
baru ir šokių svetainė 40x50 pėdų. 
Vandeniui pompa, ledaunė, garadžius 
dėl 5 karų, vištininkas, labai gražus 
barruimis. Gera vieta dėl geru žmo- 

Ta vieta randasi prie Dupagenių.
upės.

Del informacijų atsišaukite
D. LUŠKA, 

514 Moen Avė., 
Rockdale-Joliet, III.

PARDAVIMUI 6 kambarių gra
žus namas. Eelektra. gasas, didelis 
beismentas ir kiti narankumai. 
Parduosiu nigiai. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

F. ČEKAUSKIS
5914 Stewart Avė.

PARDAVIMUI Marųuette Ma
nor 5-6 kambariai, garu šilima, 
40 pėdų lotas.

Savininkas:
6143 So. Sacramento Avė

PARSIDUODA dviejų flatų 
mūrinis namas beveik naujas, 
karštu vandeniu šildomas. Kai
na $14,500.

Atsišaukite greitai:
1924 ,48th Ct., Cicero

NEBŪTAS BARGENAS
3 augštų mūrinis namas, 6 fla

tai ir Storas, maudynės ir elektra, 
metų senumo.
Kreipkitės pas

JUSTIN MACKEWICZ 
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

8

PARDAVIMUI puikus namas, lo
tas 30x150. ' prie Marųuette Blvd.. 
netoli Western Avė., prie lietuvių 
jažnyČios ir mokyklos. Parduosiu 
žemiau marketo kainos, veikite 
greit.

3640 W. 64th St.
Tel. Prospect 8510

BARGENAS; pardavimui arba 
mainymui 2 augštų medinis namas, 
cementiniu pamatu, 4—4 kambarių, 
platus kampinis lotas. Atiduosime 
abai pigiai už pinigus.

Tuponich & Siman 
1344 W. 18 St.

5 KAMB. mūrinis bungalow, la
jai moderniškas, pabudavotas tik
tai metai atgal: karštu vandeniu 
šildoma, užgnayictė, knygų šėpa ir 
sun parlor. Kaina $6,800, išmokė
jimais. Savininkas

6927 So. CIaremont Avė

PARSIDUODA 4 kambarių 
namas ir 4 lotai, elektros švie
sa ir vanduo, garažas ir vištoms 
namelis.

5636

Parduosiu pigiai.
C. BOBCEK
So. Kilborne Avei

Ant 
nymo 
imsiu 
lotą arba farmą.

6 flatų gražus muro namas, 
garu apšildomas; kaina $32,000. 
Įmokėti reikia $10,000.

4 flatų muro namas turi bū
ti parduotas arba išmainytas 
ant lotų.

2 flatų muro namą parduo
siu arba mainysiu ant bučer
nės, ar grosernės.

Su reikalais kreipkitės pas
GRIGAS,

3114 S. Halsted St.
Phone Blvd. 4899

NORIU FARMOS
Turiu du didelius biznio namus, 
vieną dviejų augštų medinį, o ki
tą trijų augštų mūrinį, abu su 
dideliais Storais, geroj ir didelėj 
biznio gatvėj. Mainysiu ant ge
ros farmos Wisconsino ar Michi- 
gano valstijose. Atsišaukite:

M. G. VALASKAS 
11444 Michigan Av., Chicago, UI.

REIKALINGA FARMA
6 pagyvenimų medinis namas išsi

maino ant farmos. Platesnių 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted Street, 
Boulevard 9641.

žinių

BIZNIAVAS namas pardavimui 
arba mainysiu į mažesnį namą, lo- 

ran-tą arba biznį, šitame name 
dasi ir karčiamos rakandai taip, 
kad tuoj galima karčiamos biznį 
tuoj pradėti. Gera proga, pasisku
binkite. Kreipkitės: AUŠROS KNY
GYNAS (No. 126), 3210 So. Hal
sted Street.

REIKALINGA BUČERNE
Kas norėtų mainyti ant namo, 2 augŠ- 
Lų ,4 pagyvenimų, garadžius ant dvie
jų automobilių, rendos $87.00. Kai
na $8,500. Kas turi bučernę savinin
kas priims už pirma imokejimą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641.

PARDAVIMUI 
flatų po 6 kamabrius 
trimingai aržuoliniai. 
leris, maudinūs, 
mais. Parduoda

Atsišaukite
3220 So.

murinis, dviejų 
namas. Visi 
Elektra, boi- 

visais paranku- 
savininkas.

SU

Union Avė.

TIKRAS BARGENAS
Kas jieškote kero namo patogiam 

gyvenimui ir už nedidelę kainą — pa
sinaudokite šia proga. Du nauji tik 
pabaigti namai po pusantro pagyve
nimo turi būt parduoti trumpam lai
ke. Imokėkai $3000, kraustykis ir 
gyvenk. 5923-25 So. Robey St., Savi
ninką galima matyt nedėlioj.

PABDAVIMUI 6 kamb. mo
demiškas mūrinis bungalovv, pu
sė bloko nuo bulvaro ir “bus’o” 
linijos. Trys blokai nuo lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos. 6627 
S. Mozart St. Republic 7190.

PARDAVIMUI arba mainy
mui dvi 40 akrų farmos su ge
rais budinkais, Michigan valsti
joj.

C. H. PIERITZ, 
4557 Princeton Avė.

PARSIDUODA trijų aukštų mūri
nis namas, cementinis skiepas, etik, 
gasas,, elektra; rendos neša $175 j 
mėnesi. Priežastis — išvažiuojame

1447 W. 17th St. 
Tel. Roosevelt 1791

PARDAVIMUI 5 akrai žemės ne
toli Chicagos apie 15 m-inutų tikt i 
eiti nuo karų $300 jmokėti, kitus 
mokesniais.

Kreipkitės prie savininko 
2613 Sd. Union Avė.

1 lubos užpakalis

i

PARDAVIMUI mūrinis 3 lubų 6 
pagyvenimų namas. Elektra, gesas 
ir visi parankumai. Randos • neš-1. 
$125. Kaina pigi. Namas yra 3112 
So. Union Avė.

Savininkas
6619 So. Rockwell St.

1 floor

. BRIGHTON PARK
Parsiduoda muro nam-as 2 po 6 kam

barius su puikiausiais įtaisymai 
beismantas 8 pėdų aukščio, reikia 
įneš'i $4000, kitus savininkas paska
lis. kas norės. Kaina $10300.

Kreipkitės
2440 Pershing Rd. 

Ant Imu lubų

ir visi patogumai. Kaina $9,800.
WM. WITWICKI, 

6034 So. California Avė.
Tėl. Republic 9020

PARSIDUODA namas, 6-6 kamba
rių ir garadžius dėl 2 mašinų. Na
mas naujai išdekoruotas. Taipgi it 
m-ašina sykiu parsiduoda. Del grei
to pardavimo patirsit ant vietos. At
sišaukit greit, nes turi būt parduota 
j trumpą laiką. Antanas Petkus, 6234 
So. Maplewood Avė. Telefonas 
Prospect 5690. Agentai neatsišaukit.

FARMA 83 akeriai žemės, 42 ake- 
riai dobilais užsėta, 7 akeriai miš
ko, žemė juodžemė, molis, žvirų; 
auga bulvės ir žieminiai javai. Per 
ėmę bėga upelis, nauja auza 8 kam
bariai, 
barnės gerame stovyje, 
5 karvės, kiaulės, 
mašinerijos kas 
$8500. Parduosiu 
imt gero namo, 
Chicagos. Turiu 
nes turiu Chicagoje kitą biznį.

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8167

apšviečiama su carbonu; 4 
_ 3 arkliai,

150 vištų, visos 
prideda, kaina 

arba mainysiu 
300 mylių nuo 

greitai parduoti,

EXTRA; parsiduoda namas ant 
2 fl. po 5—5 rumus; beismentas po 
visu namu, ant eonerete. Garadžius 
elektra, vanos. Parduosiu arba 
mainysiu ant cottage, farmas arba 
loto. Savininkas 2 lubos

5525 S. Oakley Avė.

PARSIDUODA labai pigiai 2 pa; 
gyvenimų namas ir labai gražioj 
vietoj. Karštu vandeniu šildomas, 
dviejų mašinų mūrinis garadžius; 
prekė $8800. Savininkas gyvena ant 
pirmų lubų.

6546 S. Marshfield Avė

MARQUETTE MANOR

Arti lietuviškos mokyklos ir baž
nyčios, naujas2 flatų mminis 6 ir 
(h kamb., sun parloriai, visas mo
derniškas. Turi būt pamatyta, kad 
įvertinus. Viršutinis 
davotas. ‘ .
$4,000. Raktas randasi ofise pas.

Weber & Wil!iams, builders 
2514 W. 63rd St.

Tel. Republic 1932

”■ ” ‘ i fintas paren- 
Kaina $15,500. įmokėti

MORTGECIAI-PASAOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už G% palūka
nų ir mažą konrišiną. Taipgi perka
me kontraktu dokumentus.

LOUIŠ STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnhona Bldg.

160 N. La Šalie St.
“9

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti būvį 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells Str., Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

y

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Gramtnar Schod, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina Hetuvių kal
bos gramatikos ir raiybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi- 

---- ------ , .. „ . rengę pradėti. Pagal musų naują 
riai su dviem maudynėm kiekvie- sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 

2 . 4---’ » grindis ir tri- jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas ko] 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 MadHon Sh

PRIVERSTAS (parduoti. Savinin
kas nužemina kainą$1000 dėl 3 fla
tų namo. 5006 Michigan Avė., ak
meninis frontas, 8—9 ir 9 kamba

n am flate. Ąžuolo 
mingai. Eelektra garu šildomas. Lo
tas 35x160 pėdų, 2 karų mūrinis 
garadžius. Kaina $32,000, pinigais 
$6,500. McCLUN

217 W. 63 St.
Tel, ,Wentworth 1844
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Pinigai Viską Gali
rodyti, ką milionai padaryti ga
li; parodyti, kad viskas yra 
leista tam, kas turi dolerių”.

Taip galvoja Amerikos Smer- 
diakovai.

Pinigai viską gali!*)
Taip mano ir tiki daugelis 

Amerikoje — nuo stambaus mi- 
lionierio iki, biednuolio.

Kokie tam įrodymai?
—Jokių; ir labai daug.
Už pinigus juk daroma viso

kios nedorybės, žiaurumai, prie
varta ir žudymai. .Pinigais pa
perkama prokuratūra'ir teisėjai. 
Ir bjauriausių prasižengimų kal
tininkais, jeigu jis tik patepi, 
kur reikia, išeina iš vandens. 
sausas. Nuo jo visi kaltinimai 
nurieda, kaip vanduo nuo žąsies. 
Toki taisyklė.

To užginčyti negalima. Visuo
se tuose reikaluose pinigai lošia 
svarbią — o gal ir svarbiausią 
—rolę.

Vienok negalima visko suvers
ti ant pinigų, negalima sakyti, 
kad pinigai yTa prasižengimų į-| 
rankis.

Pinigai, kaip ir kirvis bei 
elektra, patys savaime nėra nė 
blogi nė geri. Ir pinigai, ir kir
vis, ir elektra gali tarnauti atsie- 
kimui gero arba blogo, žiūrint j 
tai kokiu Ųkshi jie vartojama. •

Leopold’as ir Loeb’as
Šiandien daugiausia Ameriko

je kalbama apie nužudymą ketu
riolikos metų Roberto Franks’o, 
milionierio sunaus. Ir kas įsta
biausia — ta vaika nužudė du 
studentu irgi milionierių sūnus. 
Visuomenė baisiai pasipiktinusi 
tuo žvėrišku užmušimu. Laikraš
čiai diena iš dienos rašo visokių 
butų ir nebūtų dalykų sąryšyje 
su tuo nužudymu. Apie žudei-] 
kas Leopoldą ir Loebą pasakoja-] 
ma nepaprastų dalykų.

Nužudymo tikslas.
žmogžudystė papildyta, 

riuo tikslu —neaišku. Nagrinėji
mas neparodė nužudymo moty
vų. Ir patys žudeikos nieko 
tikro nepasako. Psichiatrų ir 
psichologų nuomonės irgi įvai
rios. Jokių motyvų, jokios prie
žasties, rodosi, negalėjo būti.

Bet nejaugi visa tai įvyko be 
jokios priežasties? Vargu.

Mes žinome, jog nužudoma 
žmonės iš keršto, iš pavydo, api
plėšimo tikslais, etc. Tokiuose) 
atvejuose lengva pastebėti tiks
las ir motyvai.

Papildoma taipgi žmogžudys
tės teismo nuosprendimus pil
dant. Tai žmogžudystė sulig į- 
statymo.

Tankiai žmogžudžiai greit no
ri pralobti: jie žudo, kad kito 
turtą pasisavinti, žinodami, kad 
sąžiningai dirbant palocių neįsi-j 
gysi. Tokios žmogžudystės prie) 
dabartinių sąlygų yra pilnai su
prantamos. Bet žmogžudysčių 
be jokio tikslo, be jokių motyvų 
—sunku sau įsivaizduoti.

Kas paskatino Leopoldą ir Lo
ebą nužudyti Robertą? Kodėl jie 
jį nužudė?

Ku-

aprašymus apie jųdviejų papil
dytą žmogžudystę.

Kokie norai ir mintys sukosi 
žmogžudų galvose, — to mes 
nežinome. Tačiau turint galvo
je kai kuriuos šių dienų Ameri
kos gyvenimo reiškinius galimai 
šiokių tokių išvadų padaryti, t

Ubagai dvasioje
Pasaulio karas davė Amerikai 

. progos daug turto susikrauti. 
[Tiesa pasakius, pralobo ne Ame
rika ,kaipo nacija, o tik atskiri 
asmenys ■— visokie spekuliantai. 
Milžiniški turtai suplaukė į ne
daugelio rankas. Atsirado aibė 

) naujų milionierių. Jie nebežino 
kas daryti su tuo geru. Penukš- 
liai turtuoliai dūksta nuo per- 
teklio. Bet turtais perdaug ne
nustebinsi. Kas tad daryti mi- 
lionų mieščioniams, kurie yra 
ubagai dvasioje? Kuo pasižy-- 
mėti, išsiskirti, pasirodyti hero-,

I jum ? Kas daryti, kad pasaulis 
atkreiptų dėmesį, imtų kalbėti?

Dėjimas savo paveikslų į laik
raščius ir žurnalus pasidarė per
daug jau paprastas dalykas. 
Priegtam tai gan šabloniška. 
Kuo gi tąsyk pasižymėti? Milio- 
nais? — Jų šimtai. Kurių nors 
ypatingų dvasinių ypatybių nė-| 
ra. Ką nors kurti ir gi negali:

I kiaulė gali tik ryti, o ne kurti.
4’

Kas daryti?
Kas visgi daryti atbukusiems 

ir ubagams dvasioje miesčio- 
nims? Kuriems tikslams milio- 
nai mėtyti? Papirkinėti val
džios viršūnes? Bet tai ne nau
ja. Tad kuo ki užsiimti, kaip 
Savo aš pareikšti. Sportu? Bet 
sportu kiekvienas laidokas už
siima. Galima užsiimti skulptū
ra, muzika, filosofija, mokslu. 
Bet nejaugi milionierius tokiu 
nedėkingu darbu užsiims! Ką 
veiks samdomi artistai, rašyto
jai ir mokslininkai. Juk jie pri
valo milionieriams dirbti. Vis-1 
kas už dolerį perkama. Atbukę 
miesčionys patys savo pajėgo
mis nieko negali padaryti. Me- 

| nas jiems taipgi nesuprantamas.
Kad meną suprasti, reikia pa
čiam dalinai menininku būti. O 
miesčionys estetinio jausmo ne
turi. Doleris—jų dvasia.

Doleris pirmoje ir paskutinė
je vietoje. Už dolerį viską gau
si, nupirksi Toks supratimas 
ima įsigalėti Amerikoje. Ne liuo- 
si nuo jo ir ateiviai.

“Dievas, caras ir teisėjas”
Tiesa, nėra teisybės be išim

ties. Pasitaiko amerikiečių, ku
rie turtais nepasitenkina, o ieš
ko dvasios gerybių. Mat, yra kas 
tai tokio, ko pinigai duoti nega-

“Eksperimentas”
Franks’o žudeikos Leopold’as 

ir Loeb’as ciniškai prisipažino, 
kad tai buvo tik eksperimentas. 
Esą taip jau buvę lengva nužu
dyti vaiką, kaip ir vabalą ant 
adatos užmauti!

O vėliau Loeb’as pareiškė, jog 
jis bus paliuosuotas, nes jo tė
vai turi milionus. Vadinasi, pi
nigai viską gali.

Sunku pasakyti, koks bus teis
mo nuosprendis. Gal gynėjams ir 
pasiseks įrodyti, kad žmogžu
dės yife nesveiko proto. Tokiame 
atvejyje bus pakartota Thaw’o 
komedija, kur “insane” po kele- 
riu metų išvirto “$ane”. Doleris

/ ■’ į I

tada vėl triumfuos. I
h I

----  - - ---- *--- - - - - - I

Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

Tiii vis yra misterija, dėl Rvi- 
iios ne vienas suka sau galva.'

aprašo

Kaip žmogžudystė buvo 
papildyta

Laikraščiai šitaip 
žmogžudystę: du studentai—mi
lionierių sūnus — pasisamdė 
autobobilių ir važinėjasi po Chi- 
cagą. Jiedu įsivilioja į automo
bilių pažįstamą vaiką ir tuoj 
pavaišina jį kaltu. Paskui už
deda kaukę apipiltą rukštimi, 
kad veido nebūtų galima pažin
ti. Važiuoja į restoraną ir gar
džiai pavalgo. Po to nurėdo vai
ką, jo kūną įmeta į vandenį, o 
drabužius sudegina. Atlikę vi
sa tai, jiedu bastosi po miestą, 
tarytum, nič nieko nebūtų įvy
kę. O ant rytojaus jiedu aty- 
džiai ima skaityti laikraščius,

*) Sekta Prerianecu.

Bet bendrai imant, visas Ame- 
| rikos šeįmyninis, socialinis ir 
politinis gyvenimas doleriu pa- 

| remtas. Nuo pat mažens vaikui 
pradedama kalti apie dolerio 

Į Šventumą. Mokykloje jam irgi 
I diena iš dienos bubnijama apie 
| pasisekimą. Nes pasisekimas 

j kiekvieno gero amerikiečio yra 
I dievaitis. Ne bet koks pasiseki
mas, 0 būtent tdks, kuris dole
riais yra matuojamas.

štai kodėl Amerikos studentai 
labiau futbolu domisi, negu vi
suomenės judėjimo klausimais. 
Dauguma jų yra tyriausio van
dens karjieristai, kurie tiki į do
lerio visagalingumą.

Dienos herojai
Akyvaizdoje viso to, lengva į- 

sivaizduoti sau tokius degenera
tus, kurie maždaug šiaip galvo
ja: “Reikia papildyti šlykšČiausį 
prasižengimą; reikia padaryti 
kuodaugiausia tmkšmo, šauks
mo, reikia dienos herojais pasi
daryti (be reklamos Amerikoje 
nieko nedaroma). Reikia (išju
dinti stovinti bala, o paskui pa-

Kūnas ir maistas.

Musų kūnas, kaip žinote, su
darytas iš organų, t. y. iš dalių 
ir dalelių, kurių visos atlieka 
joms nuskirtą darbą. Rankos, 
kojos, akys, skrandis, jak- 

I nos, širdis, smagenys ir tt. yra 
musų kūno organai. Tie orga
nai ne tik tai jiems nuskirta 
darbo dalį atlieka, bet sykiu su
daro visą tai, ką mes vadiname 
žmogaus kunu, visas jo ypaty
bes, ghlima pasakyti, dvasines ir 
fizines: žmogaus išvaizda, ūgis, 
svoris, ūpas, charakteris, išim
ties visi reiškiniai ir tt. yra pa
darai tųjų musų organų. Šiais 

) klausimais čionais neturime vie
tos kiek reikėtų plačiau susido
mėti.

Kiekvienas organas sudary
tas iš celių. Celės, galima pa
sakyti, yra plytos, iš kurių or
ganai sudaryti. Musų kūne ran
dame įvairių celių (jos mažutė
lės, tiktai didinamieji stiklai 
mums jas parodo): raumenų, 
kaulų, riebalų, nervų ir kt. ce
lės. Vienokį darbą dirbančių 
celių susibūrimą vadiname audi
niais: turime kaulų, raumenų, 
nervų ir kt. audinius. Audiniai 
sudaro organus — viename or- 

Igane gali būti kelių rųšių audi
nių ; organų harmoningas dar
bas sudaro gyvą kuną. Gyvąjį 
kuną (žmogaus ar gyvūno arba 
ir augalo) dar vadiname orga
nizmu.

Kūnas nuolatos juda, orga
nuose, audiniuose ir celėse yra 
nuolatinis medžiagos pasikei
timas. Celės nuolatos miršta ir 
jų vieton naujų atsiranda. Gy
va medžiaga skiriasi nuo negy
vos tiktai tuomi, kad ji nuola
tos pasikeičia. Negyva medžia
ga aidosi, skirtosi arba pūva; 
griūva, bet atsistatyti negali. 
Gyva medžiaga keičiasi nuola- 

! tos, nuolatos taip sakant miršta 
ir gimsta. Nuolatinis gyvos 
medžiagos besikeitimas vadina
si gyvybė, pasikeitimo sustoji
mas — mirtis. Gyvoje, medžia
goje tokiu budu eina nuolatinis 
griuvimo ir atstatymo darbas; 
gyvybė gali pasilaikyti ten, kur 
atstatymo procesas didesnis už 
griuvimo procesą, arba bent jam 
lygus; gyvybė nyksta jei griu
vimas viršyja atstatymą.

A. ts t ty mo darbe reikalinga 

tokia medžiaga, iš kurios gyva 
medžiaga gali pasidaryti. Gy
va medžiaga reikalinga maisto. 
Be maisto musų kūne butų tik
tai griuvimo procesai; gyva me
džiaga suirtų, išsiskirstytų ir 
liktų negyva. Gyva medžiaga 
skiriasi nuo negyvos dar luomi, 
kad ji (gyva medžiaga) gali iš 
negyvos medžiagos (maisto) 
paimti kas reikalinga savo griū
vančių dalių pataisymui — at
statymui.

Chemijos žvilgsniu kūnas su
sideda iš dvidešimts elementų, 
būtent iš šitų: anglis, vanden- 
gilis, azotas, deguonis, siera, 
fosforas, iodas, silika, fluorinas, 
chlorinas, sodas, kali jus, kalbės, 
amoni j a, 
geležis, 
švinas.

magnezijus, liti jus, 
manganezas, varis ir 
Šitie elementai visuo-

met susijungę 1 tarp savęs įvai
riose kombinacijose. Tie susi
jungimai lengvai suira, pakeičia 
savo formas. Tuos elementus, 
kūnas gauna Iš maisto ir oro. 
Gal būt svarbiausi elementai 
yia: deguonis, vandenilis ir ang
lis; jie gamina1, energiją ir yra 
geriausi audinių atstatytojai. 
Musų maiste šitie elementai už
ima svarbiausią vietą. Audinių 
atstątymui fr sudarymui kaulų 
reikia sieros, fosforo, geležies, 
kalijaus ir kalkių. Jei vaiko 
maiste trūksta šitų elementų, 
tai kaulai palieka minkšti. Kau
lai susideda iš 50% kalkių fos-I 
fato, be kurio negali būti nor-| 
malinių kaulų. Stoka geležies 
druskų maiste pagamina anemi
ją (mažakrau jystę); stoka kali
jaus druskų pagamina , Skorbu- 
tą. Skorbutas atsiranda ir ta
da, kad nevalgoma bulvių, dar
žovių arba vaisių.

Chemijos žvilgsniu von Liebig 
skiria maistą į du skyrių: azotL 
niai ir neazotinįai daiktai. Tai; 
grynai mokslinas paskirstymas.;

Azotiniai daiktai susideda iš:i 
anglies, deguonies, vandenilio, 
azoto, sieros ir fosforo, šitai 
grupei priklauso visokis iš gy
vūnų paimtas maistas, apari 
riebalų ir glikogeno. Svarbiau-1 
šia šit kas: pienas, kiaušiniai, 
mėsa, žuvis, paukštiena, suris ir 
augalų baltymai. Azotai mais
to daiktai yra audinių arba mė
sos gamintojai.
. Neazotinei grupei priklauso 

jėgos arba energijos gamintojai; 
jie kunui suteikia kuro ir palai
ko šilumą, “šitos grupės,mais
tas susideda iš trijų elementų; 
deguones,. vandenilio ir anglies, 
ir įvairių druskų. Šiai' grupei 
priklauso įvairios daržovės, vai
siai,’ grudai, krakmolai, cukrai, I 
riebalai, aliejai. I

Maistas dar dalinama šitaip*.I 
proteinai, (azotinė grupė), rie- 
balai ir angliavandžiai (neazoti/ 
nė grupėj, žiūrint į tai, kokias 
funkcijas kūne valgomi daiktai

atlieka, jie dar šitaip galima pa
skirstyti :

a) Audinių gamintojai.
Proteinai (baltymai), 
Mineralai, 
Vanduo,

b) Jėgos ir šilumos gamintojai.
Proteinai, 
Angliavandžiai, 
Riebalai, 
Mineralai,
Vanduo. |
Svarbu žinoti maistinė verty- 

| jė kokio nors valgomo daikto. 
Suradimui maistinės vertybės 

! valgomus daiktus galima tirti 
ketveriopai: 1) chemiškai, 2) 
fiziškai, 3) fiziologiškai ir 4) 
ekonominių žvilgsniu. I

1) Chemikinis analizas paro-, 
lo procentą maistinių sudėtinių 1 
(proteino, riebalų, angliavan
džių, etc.) valgomuose daiktuo
se; tai parodo maisto 
audinių gaminime arba 
jos suteikime. Vėliaus 
tuo klausimu turėsime 
kalbėti.

2) Maistas sudega musų kūne 
ir tuo budu pagamina šilumą. 
Kalorija vadinasi šilumos sai
kas — reiškia tiek šilumos, kiek 
reikalinga pakėlimui temperatū
ros 1 gramo vandens 1° C. Tai 
mažoji kalorija. Maisto šilumos 
vertybei surasti vartojama di
džioji arba kilokalorija — šilu-

| mos kiekybė sušildymui vieno 
litro vandens iki 1° C. Mes vi
sur vartosime šitą kaloriją. Rub- 
nero tyrinėjimai parodė, kad

I 1 gramas proteino suteikia 4. 
1 Kalorijų šilumos,

I 1 gramas angliavandžių — 4. 
1 Kai. šilumos.

Į 1 gramas riebalų — 9. Kai. 
šilumos.

Arba paėmus paprastus val
gomus daiktus, vienas gramas. 
Lašinių suteikia 
Sviesto suteikia 
žąsies tautų suteikia 
Kiaulienos suteikia 
Avienos suteikia 
Kornų suteikia 
Ryžių suteikia 
Pupų suteikia 
Jautienos suteikia 
Baltos duonos sut. 
Juodos duonos suteikia 2.78 
Sūrio suteikia 
Kiaušinių suteikia 
Bulvių suteikia 
Pieno suteikia 
Morkų suteikia ‘ 
Obuolių suteikia 
žemuogių suteikia 
Salotų suteikia

3) Neužtenka žinoti, kad mai
stas užturi užtektinai proteinų, 
angliavandžių ir riebalų arba 
kad gali suteikti užtektinai šilu
mos. Maistas turi būti tokiu, 
kad skrandis ir žarnos jį galėtų 
suvirškinti ir kad jis galėtų 
lengvai pereiti į kūną t.'y. tap
ti kunu. Apart to maistas ne
gali būti tokia medžiaga, kuri 
nuodyja celes ir audinius (kū
ną). Chemiškai imant piuve- 
nos arba vazeliną gali suteikti 
šilumos, bet musų skrandis jų 
negali suvirškinti nei absorbuo
ti (jos negali į kuną pereiti), -----
fiziologijos žvilgsniu pjuvenos 
arba vazeliną nėra maistas mu? 
su kunui.

4) Suradus valgomų daiktų 
maistingumą, šilumos suteikia
mą kiekybę ir sužinojus ar leng
vai jie viduriuose susivirškina ir 
pereina į kuną (absorbuojami), 

| palieka surasti jų ,brangumas. 
[Ekonomiškai imant, reikia su-

■ rasti kiek pv. už dešimts centų 
galima nusipirkti energijos ka
lorijų ir atstatymo medžiagos 
(proteinų). Ne visi gali pirkti

■ vištas, antis ir grietinę, vienok 
; naudinga žonoti, kad tų pačių 
I maistinių elementų ir maždaug

toj pačioj formoj turi pigesni 
valgomi daiktai, būtent pienas, 
žuvis, suris, žirniai, pupos ir pi
gesnės mėsos atraižos.

• prirengimas labai daug reiškia: 
gera virėja iš pigesnių daiktų

vertybę 
energi- 
mes ši-
progos

Kai8.86
8.60 Kai.
4.95 Kai.
4.12
4.03
3.71
3.51
3.31
3.27
3.03

2.40
1.59
0.98
0.70

0.54
0.32
0.20

Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai. 
Kai.

'gerus valgius gali pagaminti. 
Netikęs virimas sugadina bran
giausius valgomus daiktus.

Maistas turi turėti atatinka
mą proporciją proeinų, riebalų 
ir angliavandžių turi būti leng
vai virškinama^, greitai absor
buojamas (apčiulpiamas — su
geriamas) ir neperbrangUs.

Vitaminai. Vėliaus pamatysi- 
j me, kad vitaminais vadiname 
• maisto sudėtiniai kūno mitybos 
reikaluose lošia labai svarbią ro
lę — užtat be jų, žinoma, mais
tas negali būti geras. Tyrinėji
mai aiškiai įrodė, kad be vita
minų maiste kūnas nyksta, silp
sta visokiais budais; stoka vita
minų pagamina ir ligb, apie ku
rias savo vietoje pakalbėsime.

Balastas. Dar vienas daly
kas ir-gi labai svarbus. Chemi- 
stas mums jokiu budu negalėtų 
būti tinkamu maitintoju. Che- 
mistas, žinoma, galėtų iš valgo
mų daiktų išskirti musų kunui 
reikalingus elementus arba jun- 

, ginius ir koncentruotoj formoj 
mums maistą pagaminti. Jisai 
galėtų lengvai išskirti iš musų 
pasakysim vienos dienos maisto 
visas medžiagas, kuries musų 
kūnas paprastai atmeta, ir 
mums paduoti keletą šaukštelių 
ekstraktų. Tai‘butų chemiškai 
imant tobulas maistas — gry
nas maistas. Bet mes šitokiu 
maistu neilgai tegyventume. 
Musų virškinimo aparatas reika
lingas balasto, reikalingas ir to
kių medžiagų, kurios nesusivirš
kina, musų skrandis, žarnos ir 
visi kiti virškinimo organai, taip 
sakant, reikalauja tokio maisto, 
kuris yra jų apčiuopiamas (jei 
taip man leisite pasakyti). Eks
traktais mes neilgai savo gyvy
bę tegalėtume palaikyti. Musų 
kūnas reikalingas dar ir tokių 
medžiagų, kurios negali ne 
energijos, nė šilumos suteikti 
— pv. be vandens mes jokiu 

j budu negalėtume gyventi.
(Bus daugiau)

kad neužsimoka 
Bet kadangi ne

i

SIR CHARLES HIGHAM 
Apskelbimų ekspertas atvyko j 
Suvienytas Valstijas idant užin- 
teresuoti Amerikos Apskelbimų 
Agentus įvykstančia neužilgo 
parodą Londone, Anglijoje.

Maisto

Apdraudos 
Dalykai

Rašo J u o z as K. U k t v e r i s

Central States Life Ins. Co.

Distrikto Atstovtas.
Pereitame pasikalbėjime mes 

išdėstėme pamatinius apdraudos 
dėsnius. Mes pabrėžėme tą fak
tą, jog seniau apdrauda. buvo ne 
kas kita, kaip tik savo rųšies 
savitarpinė pašalpa. šiandien 
nuo savitarpinės pašalpos idėjos 
voš maži pėdsakai beliko: ap
drauda tapo ant biznio pamatų 
pastatyta.

Nėra kalbos, kad ir . šiandien 
apdraudoje yra tas principas, 
jog nelaimės ištiktus turi šelpti 
tie, kurie gal per visą savo gy
venimą jokios nelaimės nepergy
vena — neserga, jo namai nesu
dega, etc. Bet juk niekas negali 
būti užtikrintas, kad jis nelai
mės išvengs, šiandien nelaimė 
užgriuvo rytoj Joną, o po
ryt Jokūbą. Jie visi moka ap- 
draudą ir visi lygiai naudojasi 
apdraudos privilegijomis,

Kiekvienas apsidraudęs žmo
gus turi mokėti tam tikrą mo
kesnį, kuris eina išmokėjimui 
apdraudos tiems, su kuriais ne
laimė atsitinka^ o taipgi paden
gimui biznio vedimo lėšų. Mo- 
kesniai imama tokie, kad ap
draudos kompanija galėtų pasi
laikyti. s

Apdrauda žmonėms atneša ne
įmanomai didelę naudą. Dėka 
jai tūkstančiai šeimynų išvengia 
skurdą. Ką, sakysime, darytų 
moteris likusi su mažais vaikais 
netekusi vyro, kuris yra vienin
telis šeimynos duonpelnis? Ji 
turėtų pakęsti baisiausi skurdą 
ir vargą ir net nuo gerų žmonių 
prašyti išmaldų. Bet jeigu jos 
vyras buvo apsidraudęs, tai jai

to skurdo nereiks kęsti.
Apdrauda suteikia pagalbą, 

kuomet netikėtai ir nelauktai 
nelaimė ištinka. Pavyzdžiui, 
tūkstantis žmonių eina į mūšio 
lauką. Jie žino, kad daugelis jų 
žus arba bus sužeisti. Bet ku
ris žus, o kuris gyvas išliks? 
Niekas pasakyti negali. Tas 
pats esti ir su gaisrais arba ki
tais nelaimingais atsitikimais. 
Gali būti tūkstantis vienokių 
namų. Kas gi dabar gali pasa
kyti, kuris pirma sudegs? O fak
tas yra tas, kad kartais ir prie 
didžiausio atsargumo negalima 
gaisro išvengti.

Apdraudimas namų ir siunčia
mų laivu prekių šiandien jau 
gan prasiplatino. Mat, nelaimė 
yra geriausias mokytojas. Kuo
met tūkstančiai žmbnių pražudė 
savo turtą, tai kiti tūkstančiai 
ėmė suprasti, 
Ugnimi žaisti.
visuomet yra vienokie šansai ne- 
'aimei atsitikti, tai apdrauda 
prisieina klasifikuoti. Aišku 
kiekvienam, jog senas laivas ga
li greičiau nuskęsti neg naujas; 
apgriuvęs namukas irgi gali 
greičiau žūti. Tad kur daugiau 
rizikos yra, didesnis ir mokes
nis imama.

Apdrauda taipgi yra visoke
riopi: nuo gaisro, susižeidimo, 
pomirtine, etc. Suprantamas 
daiktas, jog mokesniai skiriama 
sulig to, kiek yra rizikos. Jeigu 
paima pomirtinę 20 metų jau
nuolis, tai, žinoma, jis mažiau 
mokės už 60 metų senį, kuris 
nori apsidrausti.

Galima čia tiek pridėti, jog 
paskirstymas mokesnių taip, 
kad kompanija galėtų verstis, 
yra gan sudėtinis mokslas.
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Vincas Shultz — Ar 

kompanija išmoka' pomirtinę 
tuoj ir pilnai?

A t s.—Taip. Pomirtinę išmo
ka tuoj po gavimo mirties paliu
dijimo visos apdraudos kompani
jos..

Jonas B u b i n a s. — Kaip 
kompanija gali žinoti, kaip ilgai 
aš gyvensiu?

A t s. — Kompanija nežino, 
kaip ilgai jus gyvensite. Vie
nok ji žino, kaip ilgai, vidutiniš
kai imant, gali pragyventi jūsų 
amžiaus žmogus. Sakysime, jei
gu vienas žmogus miršta 40 me
tų, kitas—45, trečias —55, ket
virtas—60, jjenktas —35, —tai 
vidutiniškai jų amžius yra 47 
metai. Vadinasi, jeigu pasire
miant tais daviniais kompanija 
apdraustų 30 metų žmogų, tai ji 
skaitytų, kad tas žmogus gyvens 
ki 47 metų.

RUSŲ APONO KLIOŠTORIUS 
SUDEGĖ

Telegrafas pranešė pasauliui, 
kad šiose dienose vienas didžiau
siųjų Apono klioštorių sudegė. 
Jis įsteigtas dar XII šimtmety
je, kai krikščionių tikybai buvę 
siaura, žmonių ašaros upeliais 
tekeję.— ir nuo Graiku ligi Ru
sų jurų 14000 Klioštorių buvę.

Baisiems kryžeivių žygiams 
siaučiant daugybė gabesnių gy
ventojų bėgdavo į minėtą Apo- 
ną pasislėpti; 1571 m. jį paėmė 
į savo globą rusų Jonas Baisu
sis; jį globojo rusų Petras didy
sis ir paskyrė kasmet po 100 
rublių, kurią sumą rusų valdžia 
mokėjo ligi 1917 metų.

Pabaigoje 17 amžiaus Aponas 
buvo ištuštėjęs, bet paskui vėl 
atgijo. Jame buvo labai turtin
ga biblioteka, daug senų seno
vės bažnytinių knygų, užrašų ir 
t. t., gražiausias su šiltų šalių 
augmenimis sodnas, vynuogės, 
iš kurių tik “bažnytinis vynas” 
tebuvo daromas. Ten buvo bai
siausia užginta netik moterims, 
bet net gi karvėms, kumelėms, 
kalėms — abelnai imant mote
riškos lyties gyvūnams pasiro
dyti.... Pr. br.
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NETEISĖTAS
(Iš A. Čechovo

Darydamas vakarinį pasivai
kščiojimą, asesorius Migujevas 
sustojo šalę telegrafo stulpo ir 
giliai užsimąstė. Savaite tam 
atgal, toj pačioj vietoj, grįžtant 
jam iš vakarinio pasivaikščioji
mo į namus, jį pasivijo buvusi 
jo tarnaitė Agnija ir pasakė 
gąsdindama:

—Palauk. Toki tau vėžį iške
psiu, jog tu žinosi kaip nekaltas 
merginas iš kelio vesti, ir vai
ką tau pamesiu, ir teisman pa
duosiu, ir žmonai pasakysiu...

Ji reikalavo, kad Migujevas 
padėtų bankan jos vardu penkis 
tūkstančius rublių. Migujevas 
atsiminė tai, atsiduksėjo ir dar 
kartą su širdies skausmu per
spėjo save už nesu valdymą jaus
mų, kas jam atnešė daug ne
smagumo ir skausmo.

Atėjęs lig savo vasarnamio, 
Migujevas atsisėdo gonkelėse, 
kad atsipusti. Buvo ligiai de
šimta valanda, iš už debesų žiu
rėjo mėnulis. Gatvėse ir kie
muose nebuvo nei vieno gyvio: 
seni dačninkai ėjo jau gulti, -o 
jaunieji vaikščiojo kur nors go
juose, Ieškodamas kišenės deg
tukų, kad užsidegti papirosą, 
Migujevas alkūne dAsiiytėjo ko 
tai minkšto; kadangi ' neturėjo 
ko veikti jis pažvelgė po dešine 
alkuna, ir staiga ant jo veido 
atsimušė baisus neramumas, 
kaip kad jis butų pamatęs šalia 
savęs gyvatę. Prie pat gonke
lių gulėjo ryšis. Kas tai buvo 
suvyniota. Vienas ga'las ryšio 
buvo atklotas ir asesorius, įki
šęs į jį ranką* apčiopė ką tai šil
ta ir drėgna. Išgąstyje šoko jis 
ant kojų ir apsižvelgė, kaip pra
sižengėlis, kurs ruošiasi pabėg
ti nuo sargybinių...

“Atnešė, pametė” — su pik
tumu pratarė jis pro dantis, 
gniaužydamas kumštis. — “Vot 
jis guli... O Viešpatie”.

Iš išgąsčio, apmaudo ir gėdos 
jis suakmenėjo... Ką dabar da
ryti? Ką pasakys žmona, jei 
sužinos? Ką pasakys bbndra-

mo.

darbiai? Jo malonybė tikrai 
pasakys: — Sveikinu... he-he- 
he. žilis galvon, o velnias uo
degon... ištvirkėlis Erastovo Si
monas”. Visi dačninkai sužinos 
jo paslaptį ir, gerbiamos moti
nos šeimos atsakys nuo savo na-

Apie primestus vaikus ra
šys visuose laikraščiuose, ir to
kiu budu Migujevo vardas per
lėks visą Rusiją...

Vidurinis vasarnamio langas 
buvo atdaras, ir buvo girdėti 
kaip Filipo Ona, žmona Miguje
vo, rengė stalą vakarienei; kie
me už vartų sargas griežė bala
laika... Reikėjo tik kūdikiui atsi
busti ir paslaptis išeitų aikštėn. 
Migujevas jautė, kad reikia'sku
bintis.

“Greičiau, greičiau—murmė
jo jis. Tuoj kol dar niekas 
nemato. • Nunešiu kur ( nors ir 
padėsiu' prie svetimo namo.,.”

Migujevas viena ranka paėmė 
ryšį ir tyliai vienodu žinksniu, 
kad nepasirodyti. įtariamu žen
gė gatve...

—Nuostebiai biaurus daly
kas, — manė jis stengdamas 
priduoti sau ramią išvaizdą. — 
Asesorius vaiku nešinąs eina 
gatve. O Vięšpatie, jeigu kas 
pamatys ir supras kame daly
kas, aš prapuolęs... Padėsiu aš jį 
prie šio namo... Ne, palauk čia 
langai atdari ir^gal kas nors žiu
ri. Kur galima butų jį? vot, 
numesiu aš jį pas pirklį Melki- 
ną... Pirklys žmogus turtingas 
ir m,elaširdingas gal dar ačiū pa
sakys ir auginti sau pasiims.”

Ir Migujevas būtinai sumanė 
nunešti kūdikį pas pirklį Melki- 
ną, nors pirklio vasarnamis bu
vo visai kitam, gale gatvės, prie 
pat upės.

“Kad tik jis nepravirktų ir 
neiškristų iš ryšio, — manė ase
sorius. — Vot tikrai, dėkoju— 
nelaukiau. Po pažastim nešu 
gyvą iimogų, kaip portfelį. Žmo
gus gyvas su1 dūšia, jausmu, 
kaip ir kiti. Dar, ko gero, Melki- 
nai paims jį augint, ir iš jo bus

►

kas nors toks... Gal bus profeso
rius, pulko vadas, rašytojas... 
Visaip būna pasaulyje. Dabar 
nešu aš jį po pažastim kaip ko
kią biatpybę, o už 30-40 metų, 
prisieis gal man prieš jį nusi
lenkti...”

Kada Migujevas ėjo siaura 
gatvele, šalia tvoros, jam ėmė 
rodytis, kad jis daro žiauriai.

“O iš tikro, kaip tas begėdiš
ka—mano jis. — Taip begėdiš
ka, kad begėdiškiau ir išgalvoti 
negalima... Kodėl mes nelaimin
gą kūdikį metam prie namo? Ar 
gi jis kaltas, kad gimė? Ir ką jis 
blogo mums padarė? Niekšai 
mes... Mėgstame važiuoti, o ro
gutės prisieina traukti nekal
tiems vaikams. Tik įsigilinti rei
kia į visą tą muziką. Koki žiauri 
ateitis jį laukia.,. Pamesiu aš jį 
Melkinams, o jie jį į prieglaudą 
atiduos, tenai visi svetimi...nie
kas nepamyluos... Išmokins jį 
batsiuvystės... Išmoks gerti, 
keikti ir stips nuo alkio... Bat
siuvys, o jis gi sudus asesęrio, 
jame mano kraujas...”

Mingujevas išėjo ant kelio 
užlieto mėnulio šviesa, išrišo ry
šį ir pažiurėjo į jaunagimį.

‘,Miega — prašnibždėjo jis.— 
Matai tu tik, nosis kumpa, tė
vo... MieĮga ir nejaučia, kad "į jį 
žiuri tikras tėvas... Drama 
lau... Atleisk... Dovanok, 
lau... Taip tau lemta...”

Asesorius pradėjo merkti 
akimis ir pajuto, kad įier jo vei
dą slenka lyg skruzdelės. Jis 
suvyniojo kūdikį, paėmė po pa
žastim ir žengė toliau. Visą ke
lią. iki Melkino vasarnamio jo 
galvoj sukėsi sociališkas klausi
mas, o krūtinėj braižėsi sąžinė. K I

„Bučiau aš ištikimas žmogus, 
—manė jis: — spiaučiau ant vi
sų ir nueičiau su tuo kūdikiu 
pas Filipo Oną, atsiklaupčiau 
prieš ją ant kelių ir pasakyčiau: 
/Atleisk. Nusidėjau. Kankink 
mane, bet nekalto kūdikio nežu
dysiu. Vaikų hics neturime; 
paimsim jį auginti. Ji moteriš
kė gera, — sutiktų... Ir butų 
mano vaikas pas mane... Eh”...

Jis atėjo pas Melkino vasar
namį ir abejonėje sustojo... Jam 
vaidenosi, kad jis sėdi pas savo 
salione ir skaito laikraštį, o ša-

lia jo trinasi vaikiukas ir žaid
žia galais jo chalato; tuo pat lai
ku jo vaidentuvėj buvo bendra
darbiai ir jo malonybė, kurie iš
juokia jį... Širdyje, greta sąži
nės, sėdėjo kas tai mjalonus ir 
šiltas ir liūdnas... ' •

Jis atsargiai padėjo jaunagi
mį ant laiptų terasos ir pamojo 
ranka. Ir vėl per jo skruostus iš 
viršaus apačion slinko skruzdė
lės...

“Dovanok, brolau, man valka
tai, — sumurmėjo jis.

Jis padarė žingsnį atgal, bet 
tuoj griežtai pasakė: “Spiaut 
man ant visų. Paimsiu jį, tegul 
žmonės kalba, ką nori. Paėmęs 
vaiką greitai žengė atgal.

“Tegul sako ką nori. Eisiu 
tuoj, atsiklaupsiu ir pasakysiu: 
‘Filipo Ona... Ji boba gera, su
pras... Ir auginsim mes... Jeigu 
vaikiukas pavadinsim: jį Vladi
miru, jeigu mergaitė Ana... Tai 
bent senatvėj bu^ linksmybė.

Ir jis padarė taip kaip manė. 
Verkdamas ir merdėdamas iš 
baimės ir gėdos, pilnas vilties ir 
neramumo, jis įėjo pAs žmoną ir 
atsiklaupė ant'kelių...

—Filipo Ona. — pasakė

aseso- 
laikas da- 

be to negalima... tai

pono piktumą, pakasė pakaušį ir 
atsiduksėjo.

—Atsiprašau ponas
riau, — pasakė jis:, 
bar toks...
yra be bobos... Ir pažvelgęs į 
išplėstas ir nustebusias pono 
akis, jis nusikaltusiai tęsė:

Tai yra nuodėmė, bet ką da
ryti... Jus įsakėt svetimų bobų 
kieman neleisti, bet kur savo 
paimt. Seniau, kada dar gyveno 
Agnija, neleidau svetimų todėl, 
khd savo buvo, o" dabar patys 
matot be svetimų neapsieisi... 
Prie Agni jos betvarkės nebuvo, 
todėl...

I

—Nešinki^/ šalin biaurybe. 
— Suriko ant jo Migujevas, su
trypė kojomis ir nuėjo butan.

Filipo Ona sėdėjo toj pačioj 
vietoj, nustebusi ir nenuleisda
ma akių nuo .vaiko.

—Nu, nu, nebeverk,
tarė pabalęs Migujevas. •— 
apsigavau... Tai ne nemano, 
o.... skalbėjos Aksenijos.
aš apsigavau... Nunešk jį kiem
sargiui. -^Vertė Estera.
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Vargo poetą
Džiugesys
IŠ jaunatvės, iš ugningos — 
Kaip ugniakalnio, krutinės, 
Lyg žuvėdros pajūrinės, 
Džiaugsmas kyla...

rZMilAAk

Mintys, širdžia gaivalingos, 
Į beribį laisvių plotį 
Sielą šaukia nuplasnoti,— 
Ten kur amžiai, ten kur tyla.

i

i

k

Kad dainuoti, tai dainuoti, -? ,
Sveikos, juros ir žuvėdros!...—
Džiaugsmui sielą atiduoti,—

L Ž,taoinhrdlutaoinhrdlu etaoinshrdl
LaisVos man’ minčių žuvėdros!...

Vėjas
Mes žemę juosiame per naktį, 
Juras šlubuojame’ per dieną, —
Nerasi kraštą anei vieną, <
Kur musų brolis nenukaktų.

<<

Vargo pocl*. •

bro- 
bro-

, . jis
kukčiodamas ir dėdamas vaiką 
ant žemės. — Neteisk manęs, 
tik leisk žodį tarti... Nusidėjau.. 
Tai mano vaikas.,. Tu Agnija at
meni, tai vot... nelabasis supai
niojo...”

Ir nejausdamas savęs iš bai
mes ir gėdos, nelaukdamas atsa
kymo, jis kaip mušamas išpuoš 
laukan ant tyro oro...

“Busiu čionai lauksiu, kol ji 
manęs nepašauks, duosiu jai pa
galvoti...”

Sargas Jermolovas praėjo pro 
šalį, pažvelgė į tą pusę kur buvo 
asesorius ir patraukė pečiais.

Po minutės jis vėl praėjo, ir 
vėl patraukė pečiais.

—Vot istorija, murmėjo jis 
j nokdamas. — Ką tik atėjb, po
nas asesoriau, boba skalbėja 
Aksenija. Padėjo, kvailė, savo 
vaiką prie durų ant gonkelių ir 
tuo laiku, kaip ji pas mane sėdė
jo, kas-tai paėmė ir nunešė vai-

“Ką? Ką tu sakai?” — suriko 
visa gerkle Migujevas.

Jermolovas savaip išaiškinęs

v Šiaurys
Darbo Daina

Susirinkę, susibūrę 
uždainuosime smagiai
sunkus darbas, — vargo turim.
—Ką, broluži,—pailsai ?

Plati šeima lakunų-brolių;
Antai—šiaurys iš poliaus krašto 
Nakčių rūstumą smarkų dvelkia, 
Leduotais gyliais žemę smelkia 
Ir neša sunkią naštą;

Tai vėl—zefyras, saulės brolis, 
Pamilęs palmines viršūnes, 
Laukinio žmogaus palapinę . 
Ir šviesią dieną tropikinę, 
Taip tyliai lekia—kaip bektyns

Stokim buriu sveiki likę, 
traukim dainą dar smagiau, 
nors dainuojam, bet nuplikę 
dirbant naktį dar sunkiau.

Tai malonumą kilnų teikia, 
Tai išgąstingas audras veikia 
Lakūnai—broliai amžinieji) 
Piliečiai patys jau laisvieji

Mes gi kalant vargui kryžių 
dirbant priekalu sunkiai, 
nors nuvargę pasiryžom 
pailsėti čia smagiai

Pąsiskleiskim burių būriai 
jog saulutė dar augštai 
ir kruvosna susibūrę 
pasilinksminkim smagiai.

★ * *

Lenda mintys kaip pašėlę 
čia bedugnėj* prieš akis — 
argi musų jaunystėje 
jau per amžius neprašvis.

/
Čia tik skurdas, čia šešėliai, 
čia kapynas, čia mirtis, 
Čia prislėgta jauny stelė 
mums bestovi prieš akis.

Mes gi dirbam tiesų.kelią 
j saulėtąsias šalis — 
kaip sujungsim krūvon galią 
teišpuola mums dalis.

Seka skurdas kaip pašėlęs 
čia bedugnėj prieš akis— 
bet tamsieji tie šešėliai 
ar per amžius neprašvis ?..

Siaurys.

[‘ERDVE IR LAIKAS”
I.

K U R č I O S S I E N O S , 
(vaizdelis)

(Per L. Vitkauską)
Ir tarė Dievas: “štai Adomas pasida
rė kaip vienas Musų, žinąs gerą ir 
piktą dabar tad, kad kartais neišties- 
tą savo rankos ir nepaimtų taip pat 
nuo gyvybes medžio, ir nevalgytų ir 
butų gyvas per amžius...
Ir išvarė Adomą ir pastatė prieš lai
mės rojų Cherubiną su degančiu ir 
sukinanČiuosiu kardu saugoti keliui j 
gyvybės medj.” (Genesis 3, 22-24.).

Naktis. Kalnuotas vaizdas.
Iš dešinės žemės rojaus vartai; prie jų 

stovi Cherubinas su liepsnojančiu kardu. 
Už vartų matytis medžiai apkloti vaisiais ir 
šviečia dangiška šviesa.

Iš priekio—aukšta Kurčią Siena; po 
dešinei ji užsisuka gilumon ir jungiasi su 
rojaus sienomis. Iš kairės toks pat užsisu
kimas dingsta debesiuotoje gilumoje. Už 
sienų nieko nematyti, bet ten slepiasi virš- 
materialinės ir viršlaikinės sferos. Viršūnes 
Sienų kloja tamsus debesys. x

Kairėje paprastas šio pasaulio reginys, 
kalnai, klonys, bedugnės. Viršujė to reginio 
žvaigždės ir planetos sukasi kosminiame 
bagyje ir suteikia neįgirdimą mirtingie
siems—muziką dausų.

Iš tarpuikalmio prapulties iškyla Šėto
nas. Prieina prie rojaus vartų, bet Ange
las nuvaro nuo ten. Eina pliekiu, bet atsi
muša į Kurčiąją Sieną ir suklumpa,ant.ak- 
ugninių jos pakopų, š Paskui-/ąjt$trątikiii; ąt-< 
,galJ*ir'kąĮba grūmojančiai: ’

Q, Jus Diey^i, anUĮ^ngiški tiro^ąi! 
(kreipiauUs į šalį rojaus, bei šio pasaulio 

vąizjo šalį): ,
Ir Tu, kurs kūniškam pasauly— ‘ < 
Erdvės ir laiko viešpatauji,

Kursai daiktų dalykas pirmutinis 
Ir paskutinis rezultatas jų, 
Pasiekiąs ir apvaldąs viską. 

( Kreipiantis į neapribotas šalis):
Ir Jus kiti, kurie kitus pasaulius
Užvaldėte savąja pajėga:

(Rodąnt už Tylinčiųjų Sienų):
Tuos, kurie anapus medžiagos,
‘ Viršdvasios ir anapus laiko randas

Ir esančius tarp jųjų įterptais
Nors nesančius jų panašybėj...*')

Galingi Jus. Bet bijote prarasti
Valdžią savo, dieviškos galybės

' Pavydint savo sutvėrimams.—
Jums rupi Jūsų patvaldystėje būti:

(Vol rodant į pusę Žemės Rojau# ir kai
rėn—kur paprastas šio pasaulio vaizdas):

Ir Tau, kursai molekulų slaptas
Ir paslaptis dausų užgrobei

Kad mes įėgų neapvaldytam jųjų
Ir kad pažinę jas netaptume
Erdvės berybiosios valdovais.

Idant nuo Tavęs nepaveržti galios 
Tu piktas net tapai ir pavydus 
Pirmiesiems savo sutvėrimajns...

(Tą ištaręs žetonas nutyla nedrąsiai 
lyg laukdamas bausmės už fcios šventvagiš
kus žodžius ir baimingai prinyksta žemėn... 
Bet vėl įsidrąsina ir besididžiuojant ir su 
sąmone savo teisingumo kalbo toliau):

šėtonas gudrųjį pasiuntęs žaltį
Teisybės pažinimą duoti jiems**)

—*-- :--- - 'v' ‘ 6
*) Jeigu.daleisti, kad apart materhilio yra dkr bėga- ; 
lybė kitų?, pasadiių, nepanašių į materiją ir nębetu- 
rinčią jostaisyklių ir išimčių, tai vienoje ir toje pat 
erdvės vietoje ir viename ir tame pat laike (esančia
me. tikrai .kiekiu’ir priejyga gamtiškų apsireiškimų, 
t. ,y. ‘mąterijįos padaru), visaj neprieštaraujant logi- ... 
kai, — gali nutu daugelis kitų substancijų-pasaulių. 
Tokiu budu, l šėtono išsireiškimas apie interptus pa
saulius tampa suprantamu.

♦*) T. y. pirmiesiems sutvėrimams.

, , . > i
, Teisingiau ir geriau padarė

Neg Tu, pastatęs apginkluotą vergą 
Prie vartų Rojaus—amžinos būties 
Ir laimes amžino šaltinio.—

(Vėl nutyla ir paskui besikreipia su ap
kaltinimu patvaldystėje Esančio už Tylin
čiųjų Sienų):

Ir Tau, kurs dvasią apribojai musų, 
Liuosybės alkio pilną ir laikai 
Iš laiko ir erdvės neleidžiant,

Kursai už Sienos Tylinčios esant 
Esybės savo neparodai mums:
Nei jausmui ir nei protui jokiam.—

(Bet niekas beatsiliepia iš Tylinčiųjų 
Sienų. Ir liūdna darosi Šėtonui ir mota jis 
savo apkaltinimą patvaldingo užgrobimo pa
slapčių kitiems nežinomiems dievams ir taip 
baigia besikreipiant į neapribotas šalis):

Ir Jums kitiems, apie kuriuos žinios net 
Nėr, kad esat Jus nei kad galit būt, 
Kurie tik tunit spėjos galioj.—

Štai kiek Jus galite pažinti Jumis, 
Begludint užsida,rę, slaptoje, 
Į savo p&tvaldingas būtis...

O, kokią neapykahlii jaučiu aš jums!..."
Tą ištaręs šėtonas včl prisiartina prie 

Kurčiosios Sienos, slepiančios nežinomą pa
saulį ir ilgai stovi prieš ją. Apžiūri ją lyg 
tyrinėdamas. Godžiai žiuri į debesiuotą 

aukštį josios. Mėgina judinti jos akmenis, 
lyg bandydamas jėgas jų, lyg norėdamas 
sugriauti. Siekia kopti aukšti n, bet sus 
klumpa ir, netekęs Vilties, ilgai liekasi taip. 
Ir tyliai kalba į belaikiau jų sferų Dievą:

O, paliuosųoki mane... Duok išvengt ' 
Sunkiosios kūno prigulmybės
Ir laiko begaliuiojo vergijos...

, Leisk; išvyst neripistančįąjąi dvasiai , .
//Bdldikinį pasaulį Tavi)!'/* , H' j' Y

H’ N^jau pavydi laisvės nery botos? '
Ar gal bijai kad neišplėščiau jos? ; | 

0, pagailėki s.utvėrinąo UJ
Kuris tik trokšta maišto prieš vergiją,
Kuriam tik rupi paslaptys išrišt, 

Pažinti ir liuosybėj būti....

Bet neatsidaro ir tyli nepereinamosios 
ir Kurčiosios Sienos. Ir nieko neatsako ne
rimstančiam šėtonui slepiantis už jų anapus 
dvasinio pasaulio Dievas. O gal ir atsako, 
bet jo balsas negirdimas jam, esančiam šio 
dvasinio pasaulio sutvėrimu, skirtingo anam 
—viršdvasiniam.

Tik jis šioje pusėje Sienų esančių daik
tų gat plačiosįos Sienos Sutvėrėjas žino ką 
slepia ji už savęs.

> O gal ir Jis patsai nežino? -Nes čia juk 
baigiasi pasaulis Joįo...

Bet ne, Jis tur žinot! Ir gal iš ten, kur 
Tylinčioji Siena jungiasi su užtvaromis Ro
jaus, — ano pasaulio Dievas kalbasi su 
Juoin “besivaikščiojančiu po rojų, esant vė- 
jaliui nuo‘pietų’’.*)

O, delko Adomas būdamas ten nepa
žvelgė už Sienų tų, delko žaltys neprašliau
žė už jų!

Liūdna Šėtonui. Ir abejonės kankina 
jį. Nuobodu, jam, pažinusiam pasaulio vie
nodumą: dvasią, (kuri yra tik materija) 
materiją ir lajką (kuris yra irgi tik materi
jos padaru) ir nieko neturinčiam daugiau 
dėl pažinimo erdvėje ir laike.

Ir nuobodžio kankinamas šėtonas vėl 
prisiartina prie Cherubino ir kalbina jį:

,« Drauge senasis... Nejaugi užmiršai
Kada abudu būdami danguos 

Vergavom Jani per ilgus amžius 
Ir manėme, kad esame laimingais, 
Kq1 nesukėliau maišto aš prieš Jį.

Nors tu vergauti palikai Jam
Manydamas iš to daugiau išlošti, bet...
Apgavo tave Ponas tavo,

Sakydamas, kad esi liuesas, dargi — 
jįBekuniškosios dvasios- pajėga.,— ■.

Netiesa...' Netikėk, — juk tavo ' ■
Ir kardas ir ugnis nurodo tiktai

.. .<Kad be materijos negalit jus • } , \ 
Kaip žemės apsieiti...**)

Tik ten, už Tylinčiųjų Sienų randas
• ■ - ■ •s

*) Genesis 3, 8.

Tikra Ji uosy bė ir neturi 
Dvasia pavydalo erdvybės.

Tik ten tu savo visagaliam Ponui 
Galėtum nevergauti niekados

. Ir būti, gal, didesnis Jojo...
Drauge. Ugningą kardą atiduok man 
Idant galėčiau aš sugriauti juom 
Kurčiosios Sienos^paslaptybę...

(Tą ištaręs šėtonas dar arčiau prieina 
prie Cherubino —vingiais, — lyg bijant jo, 
lyg nepasitikėdamas senąjam savo draugui 
—ir prisiartinęs .mėgina paimti iš jo rankų 
kardą, bet žaibo greitumu atšoka vėl atgal; 
atstumtas dangiška jėga ir lydimas rūsčiai 
siais Cherubino žvilgsniais. — Atšoka ir bū
na taip lyg gėdindamos už Seną savo drau
gą, kankinamos ir lyg nustojęs vilties ir ne
turįs rainumo. Paskui vėl prieina arčiau 
prie Rojaus sargo ir taria) :

Tad leiski, nors vartus praeiti Rojaus 
Ir ten, kaip jus, šaltinio laimės gert 
Ir paragavus jo nurimti...

Bet tyli Viešpaties Cherubinas, tik lie
psnoja jo sukinantis kardas ir akina dan
giška šviesa nuo vartų Rojaus. Ir atsitrau 
kia nuo jo Šėtonas rūstybės, paniekos ir il
gesio kankinamas... Ir vėl prieina prie Kur
čiosios Sienos. Bet vėl tik suklumpa į jos 
akmenines pakopas. Ir ilgai esti taip. Bet 
atsikelia. Ir puikybės pilnas stovi išdidžiai 
prieš ją. Ir domesį įtempęs žiuri jon. Ir 
klausosi.

Bet tyli paslaptingosios Sienos.
Ir viskas tylu: naktis, kibinai, klonys, 

bedugnės., Tik sukasi jų viršuje žvaigždės 
ir planetos ir nuo jų kosmonio bėgio, įtemp
ta Šėtono klausa, girdi vien tylią muziką 
dausų... ■' i . < — S. B.
_-xl_—------- a .
**y Neatsjžiurint į bent'kokias idealizmo teorijas, 
jof/nebegali apsieiti be laikoJr erdvės, tai yrą jos. 
yra^eisYengiamąifnjąteridlistinės. Taip pat ir Bib
lijos7' DicVias ir:Aangėląi yra kuniškofjios ; paderinės, 
nes visi jos objektai taip tampriai su erdve ir laiku 
surišti, kad be ją visas dvasinis Biblijos pi -nulis pa
virstą į nieką. Taigi Šėtono posakis apie “Ją“, tai 
yra Dievo ir Angelo prigulmybę nuo materijos,—tu
ri savyje panvato.
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knygos ir paskleidęs tarp tokių 
žmonių, kur tikėjosi sau dau
giausia naudos. Kad tos knygos 
paskleidimas nebuvo bergždžias, 
galima numanyti iš tų absurdi
nių teorijų, kurios'šiandien pasi
darė labai populerės Europoje ir 
Amerikoje.

IV

jai pamatus patiesė indusai, ba- 
bilioniečiai ir egiptiečiai; stiklų 
išrado egiptiečiai; akiniai paei
na iš Indijos; -popieris, vienas 
Žymiausių musų civilizacijos ele
mentų, yra chiniečių išradimas... 
Verta pastebėti ir tai, kad kar
tais neįmanomos svarbos idėjos 
gimsta pas taip vadinamas atsi
likusias tautas. Centralinės 
Amerikos tauta Maya vartojo 
skaičiavime nolį, kėris europie
čiams pasiliko nežinomas tol, kol 
jie iš Indijos jį nepasiskolino, 
žymus etnologai , taipgi yra tos 
nuomonės, jog geležies apdirbi
mo technikų išrado negrai”.

Visi juk žino, kad literatūroje, 
mene ir kitose dvasios srityse 
graikai, žydai ir romėnai buvo 
pasiekę nepaprostos aukštumos 
jau tuo laiku, kuomet dabartiniai 

iš nordikai gyveno barbarų gyve
nimų.

Vienas žymiausių Vokietijos 
fiziologų, prof. Geofg Nicolai, 
savo knygoje “Karo biologija” 
(Die Biologie dės Krieges) sako, 
jog kiekvienas,;kuris perskaitė 
Goeth’es raštus, gėrėjosi Beetho- 
veno muzika ir studijavo Kanto 
filosofijų dalinai tapo vokieti^. 
Lyginai tas pats galima pasaky
ti ir apie tuos, kurie skaito 
Shakespeare’ų, Newtonų, Dar-

winų arba ieško dvasinio peno 
Tolstojaus, Pavlovo ir kitų rusų 
raštuose. Jie taipgi dalinai tam
pa arba anglai arba rusai.

Civilizuoto žmogaus tautybė 
yra labai neaiški sąvoka. Rich- 
ard Dehmel visai teisingų mintį 
pareiškė, kuomet jis pasakė, jog 
jo išmintis yra paimta iš dešim
ties tautų. ’ •

Akyvaizdoje tų faktų, skaityti 
nordikus kokiais tai išrinktais 
žmonėmis yra didžiausi nesąmo
nė. Prie kokių kvailybių nordi
kų teorijos eksponentai prieina 
bus aišku iš to, jog kai kurie jų 
pataria įsileisti viduržemius ir 
alpinus taja sąlyga, kad jie butų 
sterelizuojami ir tuo budu nega
lėtų šeimynų turėti... Greit mes 
turėsime “Sons and Daughters 
of the Nordics” draugijas, kurių 
obalsis, kąip saiiastiniai Dr. 
Vernon Celogg pastebi, bus: 
‘‘Nothing Good South nf Fifty!”

I priklauso, o pastaruoju šimtme
čiu pasauliui jie davė tik ropių 
ir degtukų — blogas reikalas! 
Bet teoretikas nesiskaito su fak
tais. Štai kodėl tik keli juod
bruviai tegalės į Amerikų įsi
gauti, kuomet blondinams bus 
atdaras kelias. Ir dviem tūks
tančiam metų praėjus šimto 
nuošimčių amdrikietis gal turės 
kuo nors pasigirti”.

“Kas yra šimto nuošimčių 
amerikietis dabartiniu laiku?”— 
paklausė Ileddle.

‘‘Aš nežinau”, atsakė seržan
tas. “Tat turbut iš įvairiausių 
tautų šiupinys”.

II
Suprantama, nesunku pašiep-

r

Viename
j(T h e E n g 1 i s h R e v i e w) 
telpa toks pasikalbėjimas^

“Girdėjau, kad Pilburnas ren
giasi į Jungtines Valstijas va
žiuoti”, pastebėjo p. Heddle.

“Pilburm^ — Pilburnas”, pa
kaltojo seržantas Murphy. “Pa
laukite. Jis turi apvalių galvų ir 
storas kojas. Jis nebus įleistas. 
Jis nėra nordikas. šiais laikais 
tik nordikai tėra įleidžiami, ir 
tai tik kelių tiesimo trustui rei
kalaujant ,nes trūksta pigių dar
bininkų, kurie sutiktų per kiau
ras dienas lopetas kilnoti’’.

“Ką visa tai reiškia?” — pa
klausė šeimininkas.

Nejaugi jus nieko negiidėjo-Lį įr geras dalykas. Juoktis gali
te apie dabartinę Jungtinių Vals- ma visko. Tad pažiūrėkime, 
tijų politikų, Ileddle? , Tai yra kįek angjų pašaipa yra pama- 
tikia sensacija. Pirma jife ^U-.tuota. Pažiūrėkime, ar yra bet 
sakuodavo imigrantus sulig to, kokio pagrindo tikėti, jog nordi- 
kiek dolerių jie turėdavo ^arba. kaį 'intelektualiai stovi aukščiau 
teisingiau — kiek neturėdavo. 
Dabar jie klasifikuoja rasėmis, 
ir toks juodbruvys, kaip jus, 
Ileddle, turi tiek jau šansų į 
Jungtines Valstijas įsigauti/ 
kaip turtingas žmogus išlįsti pro 
kupranugario akį. Su maniui kas 
kita — aš esu blondinas ir tu
riu pailgų galvų, vadinasi, nor- 
dikams priklausau. O tai reiš
kia, kad aš aukščiau stoviu už 
kitus. Tokių, kaip aš, jie pagei
dauja palaikymui atsiekto^ 
Amerikoje civilizacijos, išėmus 
Jynčiavimo plotus”. 1

“ ^Pasmerkime* sako kongre
sas, ‘tuos žmones, kurie privalė
tų, o vienok nesiskuta du kartu 
dienoje. Bananų biznyje didelis 
perviršis. Statistika rodo, kad 
iš penkių prigavikų keturi yra 
juodbruviai, kuomet blondinai 
pasilieka sau aliejaus graftą. 
Juodbruvys, apvalios" galvos 
žmogus, kai įtūžta ,tuoj už peilio 
stveriasi. Tuo tarpu šviesių 
plaukų aristokratas labiau pasi
tikt savo revolveriu.

“Todėl nuo šiandien rankos 
bus tiesiamos visiems mėlynų 
akių ir šviesių plaukų europie
čiams, kurie pas mus nori atva
žiuoti, bet bus duodama sagtis 
norintiems į musų šalį įsigauti 
juodbruviams”.

“Tamsių plaukų žmogus yra 
tiek jau geras, kaip ir šviesia
plaukis”, griežtai pareiškė Hed- 
dle.

“Galbūt tai ir tiesa, Heddle”, 
atsakė seržantas, “bet nebūtų 
jokios prasmės taip kalbėti buk
liam nordikų teorijos autoriui. 
Šimtų metų ar daugiau Jungti
nėms Valstijoms buvo visos tau
tos geros, išėmus mažiukus azia- 
tus. Koks to rezultatas? Nor- 
kotų kontrabanda, filmų indus
trija, butlegerystė ir nusibank
rutavusi laivų budavojimo tary
ba. Tad važiuoja profesorius į 
Europų ieškoti priežasčių. Bu
riamas pats baltplaukis, jis greit 

.priėjo prie išvados, jog blondi
nai yra išrinktieji žmonės.

“Blondinus jis pakrikštijo 
nordikais, o likusių Europų jis 
padalino tarp viduržemių ir alpi
nu. (Mažieji juodbriįyiai priskai- 
tyti tapo viduržemiams, o di
dieji—alpinams). Ir savęs paten
kinimui jis įrodė, kad blondinai 
pasaulį valdo. Kas tik praeityje 
gero ir kilnaus buvo padaryta, 
tai vis nordikų, o jeigu ne nor- 
dikų, tad jie privalėjo nordikais 
būti, — tokiu budu principas 
pasilieka tas pats. Todėl, tar^ 
jis, įsneiskime juos į savo žemę, 
o juodpaukiams užkirskime ‘ke- 
1 • k ' .. ' *7 ‘ \ * ‘S ? L- ilių. . \ 
\ “Tiesa, kartais jis jautėsi ne
smagiai, kuomet faktai nesutiko 
su jo teorija. Pasirodė, kad gry
nai nordikų rasei tik švedai te-

Anglijos žurnalų

ruž kitas rases.
Beveik kiekvienas žmogus ma

no, jog jis yra geresnis už sa- 
J v o kaimynų — ar tai todėl, kad 
jis pasižymi iškalbumu, fizine 
pajėga, sumanumu, mokslingu
mu, ete.

Tas pats galima pasakyti ir 
apie tautas. Nuo senų jau laikų 
viena tauta žiūrėdavo į kitų iš 
aukšto. Sunku surasti tokia 
tautų, kuri nebūtų nukentėjusi 
nuo tos nacionalistines aroganci
jos. Išpiadžių kuri nors tauta 
ima savintis kokias nors geras 
ypatybes. Paskui ji pasiskelbia 
esanti “išrinktoji tauta”, ir po 
pretekstu kilnių idėjų skleidimo 
hipokratingai ima spausti kai
mynes tautas. O tai priveda 
prie bado ir kraujo praliejimo. 
Arogancijos liga buvo apsėdusi 
graikus ir žydus, paskui ji per- 

pųmetė į Francija, vėliau siautė 
IAnglijoje ir ,ant galo, gan aš
trioje formoje pasireiškė Vokie
tijoje. Ir didžiausi tragedija yra 
ta, kad apsukrus politikieriai vi
suomet “nacionalę arogancijų” 
panaudoja atsiekimųi gan žemų 
tikslų.

Visų tautų patriotai šaukia, 
jog reikia savo tautos tyrumų 
išlaikyti. Jie bando net mokslu 
pasiremti, kad įrodyti, jog tyro 
kraujo francuzas, anglas ar šve
das yra daug geresnis, negu 
maišytos tautos žmogus. Žiūrė
kite, sako jie, kodėl branginama 
tyros veislės gyvuliai? Ilolstein 
veisles karvės yra labai bran
gios. Tas pats yra ir su kai ku
riomis arklių bei kiaulių veislė
mis.

Bet tai yra labai silpni argu
mentai. Dr. G. Nicolai teisingai 
pastebi, jog tos gyvulių tyros 
veislės yra tik žmonėms naudin
gos, o ne gyvuliams, žmogus no
ri tokių karvių, kurios daug pie- 
no duotų. Tatai, žinoma, žmo
gui naudinga, bet jokio pliuso 
neduoda pačiai karvei kovoje 
dėl būvio. Ne kitaip yra 5r su 
kitais gyvuliais.

O kai dėl žmonių ga*ma tiek 
pasakyti, jog nėra tokio daikto, 
kaip tyro kraujo francuzas, ang
las arba švedas. Teorija apie 
tautų tyrumų yra mytas. Kiek
viename musų bėga kelių (o 
gal ir keliolikos) tautų kraujas. 
Per šimtmečius įvairios tautos 
bastėsi po Europų. Jos susidur
davo viena su kita. Tokioms gi 
sąlygoms esant, tautų tyrumų 
nebuvo, galima išlaikyti.
•. y.et'tus/^nCagUUs išv$įž^ 
da'įY^i’iauŠįai priklauso nuo tų 
fizinių apystovų, kuriose jis .gy
vena. *Jėan Finot (žiūrėk jo 
“Prejudices”) sako, jog Londo
nas uždeda savo antspaudų ant 
atsikrausčiusių iš kitur žmonių.

Tų žmonių vaikų vaikai prade
da prilygti bendram Londono 
gyventojo tipui, nežiūrint į tai, 
kad jie paeina iš francuzų, italų 
ar kurios nors kitos tautos.

\l
Iki pat pastarojo laiko daug 

dėmesio buvo kreipiama į tautų 
kokybę. Kiekviena tauta sten
gėsi pasisavinti žymesnius žmch- 
nes. Prieš kiek laiko Chamber
lain bandė įrodyti, jog visi did
vyriai, įskaitant Kristų ir Dan
tę, priklausė teutonų rasei! At
simokėdamas jam, francuzų an
tropologas Paul Souday pasiryžo 
įrodyti, jog visi žymesni vokie
čių žmonės yra kilę iš celtų arba 
slavų. ’ Gi gryno kraujo vokiė- 
-čiai tik alui gerti tetinku... Na, 
o amerikiečiai, kai karas prasi
dėjo, gan rimtai įrodinėjo, jog 
mokslo srityje vokiečiai nieko 
ypatingo nepadarė. Dab<4r, žino
ma, jie jau kitaip mano.

Lietuviai irgi neatsiliko. Ko
kios tautos buvo Kantas? Lietu
vis. Dostojevskį mums jo duk
tė primeta. Nors ir be koippli- 
mentų: Dostojevskio kuklumas, 
prietaringumas ir kitos ydos 
paėjo iš to, sako jo duktė, kad 
jis buvo kilęs iš lietuvių... Tols
tojus irgi iš Lietuvos paeina. 
Net Katrė II, pagarsėjusi savo 
palaidumu Rusijos carienė, buvo 
lietuvaitė... žodžiu, mums pri
klauso ne tik geriausi pasaulio 
žmonės, ale ir blogiausi. Vadina
si, sukertame kitas tautas viso
kios rųšies garsenybėmis...

Prie tokio tai absurdo priveda 
savinimosi svetimų garsenybių.

Dabar pagvildenkime pagarsė
jusia “nordikų” teorijų, kuria 
jau pradeda užsikrėsti ir lietu
viai. Spaudoje jau kelis kartus 
juvo su pasididžiavimu pabrėž- 1 
ta tas fakts, jog lietuviai nordi- ■ 
<ų rasei priklausų. Vadinasi, 
ie sudaro žmonijos Smetonų. ■ 

Nes reikia žinoti, jog Ameriko- ’ 
. e dabar įėjo į madų klasifikuo
ti žmones sulig rasėmis. Balt- 
odžiai statoma aukščiausia. Ta
čiau baltodžių Smetonų sudaro ' 
taip vadinami “nordikai”. Ir 
štai ta nordikų teorija Ameriko
je pradėjo daryti įtakos į imi
gracijos patvarkymus, švietimo 1 
reikalus ir eugenikos problemas. 
Ne kitu kuo remiantis buvo pri
imtas dabartinis imigracijos į- 
statymas, kuriuo einant bus į- 
leidžiama daugiausia išrinktųjų 1 
žmonių, nordikų.

Nordikų teorijai pamatai bu- ' 
vo patiesti praeityje. Prieš sep- ' 
;ynias dešimtis metų francuzas : 
Comte Arthur de Gobineau pa
rašė “Essai sur l’lnegalitė dės 
Races Ilumaines”. Toje knygoje 
is įrodinėjo, jog baltodžiai sto

vi aukščiau visų kitų rasių, o 
taipgi, kad tik tyro kraujo tauta 
gali tikėtis didelius darbus nu- : 
dirbti. x

Gobineau knyga tapo tuoj iš- 
eista Amerikoje ir jaja buvo 

bandoma negrų vergija patei
sinti. Bet šiaip Europoje ji di
delės įtakos nephdarė. Bet štai 
jrieš keliolikų metų pasirodo 
louston Stewart Chamberlain’o 

“Die Grundlagen dės Neunzehn- 
ten Jahrhunderts” (Devyniolik
to šimtmečio pagrindai). Toje 

“išrinktųjų žmonių 
dąvesta iki didžiausio 
Visa, kas yra gero 

priskaito teuto-

Prieš , keletu metų Amerikoje 
pradėta skleisti lygiagrečios 
Chamberlain’ui mintys. Madison 
Grant, Lothrop Stoddard ir kiti 
ėmė rašyti alarmingus trakta
tus apie tai, jog Amerikai gre
bia baisus pavojus. Atvažiuoja, 
girdi, iš Europos daugiausia to
kių žmonių, kurie ^protiniu žviĮ- 
gsniu žemai stovi. Jeigu nieko} 
nebus daloma sustabdymui įva
žiavimo ordų puslaukinių žmo
nių, tai Amerikų laukianti labai 
tamsi ateitis. Paveldėjimo mo
kslas sako, jog iš blogų tėvų 
gimsta blogi ir vaikai. Iš to, 
vadinasi, išplaukia, jog Ameri
kai gresia išsigimimas; puslau
kinių imigrantų vaįcai, girdi, 
nelabai aukštai išstovės proti
niai. X.-

Pabrėžiu, — epitetas “puslau
kinis” ne mano pridėtas. Tai 
paimta , iš “nordikų teorijos”, 
eksponentų. Pridėsiu da ir tai, 
jog vienas autorius ir lietuvius 
puslaukiniais vadina.

Taigi kad Amerikų 'išgelbėti 
nuo išsigimimo tapo sugalvota 
nordikų teorija. Esmeniniai 
ji nesiskiria nuo Chamberlaino 
teorijos. Chamberlain’as visa, 
kas yra gera, priskaitė vokie
čiams, o Grant Stoddard ir kiti 
sąvoki! “vokiečiai” pavadino 
“noi-dikais”.

Kas yra tie nordikai? Tai mė
lynakiai bloiKlįnai, kurie gyvena 
šiaurinėje Europos dalyje (šve
dai, norvegai, olandai, vokiečiai, 
etc). Juodbruviai priklauso ar
ba viduržemiams (gyvenantiems 
apie Viduržemių' jurų) ar- ’ 
ba alpinams. Tad nor
dikų garbintojai bando įrodyti, 
jog mėlynakiai blondinai yra iš
rinktieji žmonės. Trejetas metų 
atgal Albert Wigąųm (labai sen
sacingos, o todėl nelabai moks
liškos knygos “The New Deca- 
logue of Science” autorius) pa
rašė straipsnį, kurį iliustravo 
žymių žmonių paveikslais. Strai
psnyje buvo įrodinėjama, jog 
visi žymesni rašytojai,'moksli
ninkai ir politikai priklausų nor- 
dikams. Atsimenu, prie išrink
tųjų kompanijos buvo priskaity- 
tas ir Lloyd George.

Kad tos rųšies įrodymai netu
ri mažiausios vertės, — pigu su
prasti. Iliustravimui parenka
ma tik nordikams priklausantys 
žymus žmonės, o alpinai ir vi
duržemiai “užmirštama”. Be to, 
šių dienų žymiausių antropologų, 
biologų ir psichologų (Ęipley, 
Boas, Lowie, Dixon/Pavlov, Cun- 
ningam, Stockard, Guyer, Kel
logg, Griffith, Woodworth, etc.) 
tyrinėjimai kuoaiškiausia paro-

Educational

do, jog nordikų teorija, skelbian
ti, kad mėlynakiai blondinai sto
vi aukščiau kitų raęių, yra tik 
humbugas, paremtas prietarais 
ir pseudo-mokslu.

Prof. R. S. Woo<lworth ilgai 
tyrinėjo įvairias rases. Jis sako, 
kad proto žvilgsniu pastebėti 
skirtumų tarp Europos tautų be
veik negalima. Suprantama, jis 
tyrinėjo įvairių tautų žmones 
maž daug vienokio išsilavinimo. 
O visai nesenai prof. W. C. Bag- 
ley (T h e
R e v i e w) parašė straipsnį, kur 
aiškiai parodoma visas paikumas 
pro-nordikų propagandos. Re
miantis armijos proto tyrimo da
viniais, jis parodo, kad Illinois 
valstijos negrai yra intcligen- 
tiškesni už pietinių valstijų balt- 
odžius. O pietinėse valstijose 
daugiausia randasi nordikų ! _ 
kitos pusės, Massachusetts ir 
Concenęticut valstijose daugiau
sia susibūrė viduržemiai (italai 
ir kili). Bet nežiūrint į tai, tų 
valstijų gyventojai inteligentin- 
gumo žvilgsniu stovi priešakyje 
visų kitų valstijų. ’

Dabar pažiūrėkime kiek yra 
teisingas tas tvirtinimas, kad 
nordikai sukurė civilizacijų. Tik 
paskutinis -ignorantas nežino to 
fakto, kad pagrindai šių dienų 
civilizacijai buvo ne nordikų pa
tiesti. Pirmykščių civilizacijų 
sukure mongolai, semitai ir apie 
Viduržemių jurų gyvenantys 
žmopūs. Dr. Robert H. Lowie 
savo knygoje “Culture and Eth- 
nology” sako: ‘ \

“Musų ekonominis gyvenimas, 
kuris yra paremtas auginimu 
kai kurių javų pagelba prijau
kintų gyvulių, paeina iš Azijos; 
tas pats galima pasakyti ir apie 
technologiniu žvilgsniu neįkai
nuojamų ratų. Arklio prijauki
nimas tikrai prasidėjo vidurinė
je Azijoje; šių dienų astronomi-

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendravę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

AUGIMAS
1

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus..

Tunelio tragedija c

Jis—Jei bučiau žinojęs, kad 
linelis bus taih ilgas, tai bučiau 
;ave, mano mieliausia, pabučia

vęs. . , J
" Ji—Air tai ne jus mane, bli-f 

čiavote ?

į

Galima Gauti
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A, Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs serijų puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštų jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi-

8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus- su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS \
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

knygoje 
teorija 
absurdo. 
Chamberlain
nams.. Gi^isos blogybės prime
tamu ne-teu tonams. Po • to/pa
kanka tik žvilgterėti, kad pama
čius, jog didelio ūgio blondinas 
vokietis stovi nepalyginamai au
kščiau už kitos tautos žmones. 
Pasakojama, kad buvusis kai
zeris nupirkęs 30,000 egz. tos

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu* 
viams kostuineriams stiprumų ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankas yra druRiškas ir 
kaip namuose daryti biznį. t

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite, į banką,, jūsų parankumui, Panele Kudulis, musų lietu- 

<> vaite bankos darbininke, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
( galimą-jums patarnauti. >). U • a t \ S a*

4162-72 So. Halsted Street, Chicago.
CLEARING HOUSE BANKAS.

»

N

AR ESATE MEGINE TEPALAS

evera’s Ęt k o
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

• * <’ *** | y / \ L

Kaina JJO centai
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAP1DS, IOWA
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Pirmą dieną balandžio

PINIGAI Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofL 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujOt 
inkstų, pūslės ir šlapumo U-

šeštadienis, Birželio 24, 1924
'-'.'l. • l'Į.'i ' •■"—H" n ' i, ,1, ... .... f. ' ,n.

SATYRA IR JUOKAI
O jei dar nesiliausi klausinė- 

«jęs, jautri siela paneria akis iki 
J maximum ir ima kažkokiu, pilvo 
j balsu savo išpažintį.

tik’ —Tai buvo senai. Pavasaris. 
Į Kambarys, o į langą žiuri naktis.

i žydi, jų kvapas

Analitikas >
Jautrios Sielos

[Feljetonėlis]
[“L. ž.”] Pasaulyje žinau 

du luomu, įsigijusiu ,taip sakant, 
juridinių teisių — katorginin- Į Darže alyvos 
kai ir tie padarai, kuriuos bend- daigina. Plaukiame dviese 
rai vadinama jautrios sielos.

čia reikalas eina 
sielą, bet ir kūną, 
klauso.

Paprastai, jautri 
specifingą išvaizdą; 
didelė, veidas smulkus, arba vei
das platus, nosis didelė.

| tą skaičių įeina ir vienakės, 
šlubos, kreivos, šleivos ir t. p. 
Fizionomistai tvirtina, kad dide
lė nosis yra didelio proto pažy- 
mis.

Susiduriant su žmonėmis, 
man teko juos pastudijuoti ir aš 
priėjau išvados, kad didele nosis 
yra dideles nosies pažymis ir 
daugiau nieko.

Jautrios sielos, jaunesnės 25 
metų aš nesu sutikęs. Siela, mat, 
ima jautrėti nuo to amžiaus, kai 
kandidate į jautdiąsias baigia 
mylėti penktą, o ateities per
spektyvoje daugiau norinčių ne
simato.

Tuomet noroms nenoroms su- 
jautrėsi. Pradedant nuo 25 me
tų, sielos jautrumas neriboja
mas, bet retai kas jų pratęsia 
iki 100 metų.

Jautri siela visais atvejais la
bai opi.

Pirmiausia ji myli šuniukus, 
kačiukus ir kitas nedorybes.

Jei jos mylimam šuniukai už
lipti ant uodegos — ji nežmo- 
niškiausiu falcetu taip sudai
nuos, kad paprastai toks drąsuo
lis neria per pirmas pasipynu- 
sias duris.

Užmynus ant uodegos jai pa
čiai, ji diplomatiškai tyli .

Jautri siela — be galo išauk
lėtas žmogus ir mėgsta muziką. 
Ji pažįsta Bethoveną, Šubertą ir 
kitus. Tik dažnai juos maišo.

Aš vieną syk ‘girdėjau, kad 
vienam muzikos mokyklos mo
kiniui beskambinant piand gana 
sudėtinius pratimus, jautri sie
la ėmė ašaroti.

— Koksai gilumas, kokia gro
žė! Tamsta tik pamanyk! Oje, 
Tamsta niekuomet Bethoveno 
nesuprasi...-t- ekstazėje kliedėjo 
jautri siela.

—Dovanokit, čia ne Bethove
nas, tik Czarny’o klavierschule.

—Ką tamsta7 kalbi! Aš Betho
venu išauklėta, aš jį viena gama

Jonas: “Prašau adituoti 
1000 litų, kuriuos paskolinai nuo 
manęs 1 d. balandžio ir žadėjai 
tuoj atiduoti”.

Baltras O ar tu žinai kas 
tai yra 1 diena balandžio?

Joną s—“Gi melų diena”.
Baltras: Na, tai ir aš mela- 

kad atiduosiu skolą.
K. Seniūnas D. D.

Jautri "siela žino, kodėl pas Jo
nienę gimė duktė, o ne sūnūs ir 
kada Antanienė dovdnos pasau
liui žmogų.

Iš viso, tarp tų dviejų luomų 
—katorgininkų ir jautrių sielų 
—yra tik menkas skirtumas.

Pirmieji, dėka savo jautrumui, 
akmeniu užmuša žmogų ir dabar 
esti tenai, kur jiems ir dera, o 
antrosios išlengvo žmogų muša, 
kaip ir kiekviena anormalija, — 
išlėto, bet vykusiai ir į kalėjimą 
sodinamos nėra.

Stebiuosi, kap į tai musų 
tvarkdariai nekreipia dėmesio!

vau.

Roselando
Lietuvon

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams ,galės grįžti Amerikon ne
atsižvelgiant 4 kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seredą,..tre
jais ekspreso laivais
BERENGARIA AQUITANIA

MAURETANIA
(per Cherbourgą ar Southamptoną)

—o—
Iš Lietuvos į Ameriką

JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas \ užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
kl&sos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumas ir 
maistas. Smulk
menų klauskis vie 
tos agento arba

privatiikų gydymui kambarių
Ola atėję gauna 

geriausi Ameriko
niškų i* r\xope- 
jiškų btių rody
mo. Dičhili skai
čius žmozjų tlffy- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progų duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimų že
miausią kaina. To

Roselandiečiams ir ken-
Džiaugiasi permaina■ - HToteliu. Tolumoj šunes kaukia, 

netik apieUal^um nelaim§ lemia. Tik... O
i. 1 Dieve!.. — užlaužta rankas jaut

ri siela ir skurdžiai suvaitoja.
Imk dabar, jei mandras ir su

prask ,kur ta visa tragedija at
sitiko, ar kambary, kuriame luo
teliu plaukė ,ar už tango, kame 
alyvos svaigalais alsavo, šunims 
pritariant ,ar dar kur nors?..

Bet toliau gaji nei nesiklausti. 
Jautri siela viską pasakė.

Jautri siela labai mėgsta slau
gyti ligonis, kurie jau mirę, arba 
kurie dar neserga.

Pirmuoju atveju esti štai kaip.
Jautri siela nugirsta mirus ne

tolimą kaimyną. "Ji nuperka po
rą apelsinų ir bėga paskubomis 
į nelaimingą šeimyną.

—Miręs!—bevilčiai nudrimba 
jautri siela, matydama begulintį 
lavoną.

—Ar tai gali būti, kad tas 
žmogus, kuris dar vakar suktinį 
šoko, šiandien bejėgis lavonas?!

—Dovanokite, ligonis 4 metus 
sirgo ir ne tik suktinį nešoko, 
bet ir iš lovos nesikėlė.

Antruoju atveju, kuomet jaut
ri siela slaugo nesergantį, reika
las vyksta šiaip.

Jautri siela įžiūri, kad kuris 
nors, jo nelaimei, matytas as
muo eina gatve vienu raudones
nių žandu, kitu mėlynesnių.

—Tamsta sergi, — kategorin- 
gai pareiškia jautri siela įvai
riaspalvių žandų savininkui.

—Ką tamsta kalbi! — mėgina 
atsikalbinėti ligonis.

—Sergi ir nėra čia ko slėptis.
Kulnį diegia? ,

—Kaip čia tamstai pasakius... 
kai kada, ypač jei siaurus batus 
užsiaunu.

—Taip ir yra. Sergi.
—O pilvas niurna?
—Kai kada lyg ir niurna.
— O jei taip porą kilometrų 

risčia pabėgi, ar prakaitas išpi
la?

—Tuomet žinia. Kaip kibiru 
išpila.

—Taip ir yra. Tulžis, broleli, 
su jaknomis susikabino. — Sku
botai nustato jautri siela savo
tišką diagnozą.

—Reikia gydytis. Ir nekalbėk. 
Mirtis ant nosies, o jis čia prieš
tarauja.

Žmogus, kuriam taip netikėtai 
surandama baisi neišgydoma 
tulžies su jaknomis susikabini
mo ligą, baigia reikalą dvejopai: 
arba iš pat sielos gelmių atsiko
sėjęs prispiauna jautriąja! sie
lai akis, arba susimąstęs grįžta 
namo ir ima čiupintėi šonus ir 
pakinklius. Į

Jei ligonis nejuokais apserga, | 
jautri 
dingsta 
tinai 
niuje, kai ligonis baigia sąskai- 

' tas su “svieto mamastimis”.
Kai kurie jautrią sielą vadina 

labai konkrečiai ir ryškiai — 
“ragana”.

Bet aš turiu davinių, kad šis 
terminas jautriai sietai nepri
taikomas: raganęs joja šluotta- 
žiu ir per kaminus, o jautri sie
la svetimu sprandu per duris.

Jautri siela taip pat nepaken-i 
čiamas faktorius vestuvėse.

Jei vyras senas ir vietoj bur
nos valgį deda į ausį, jautri sie
la įrodys, kad tai tik šposus kre
čia ,ar moksliniais eksperimen
tais užsiiminėja, norėdamas su
rasti kitą, daug tobulesnį maiti
nimosi būdą. Ir būtinai įpirš 
jį kokiai 17 metų gimnazistei., 

Jei moteris tik viena akimi 
arba ir tik viena koja teišsukta, 
jautri siela įrodys, kad koja ir 
akis žmogaus gyvenime nieko 
nesudaro ir kad čia visų svar- L 
blausia—širdis, kuri nei išsukta, j 
nei išdurta būti neirali. I’

kam ši pri-

siela turi 
arba nosis

DAVĖ OBUOLĮ,
S t u t z—Ką Violetą pasakė, 

kai pranešei jai, jog gali su vie
na ranka automobilių valdyti?

M ere e r—Ji davė man obuo-

ATATINKAMA TEMPERA
TŪRA. '

Pas vieną advokatą, kurio ofi
sas buvo labai įšildytas, įeina 
klijentas ir pastebi, kad kamba
ryje šilta, kaip pirtyje.

—Tai parodo, — atsako advo
katas, — kad aš labai karštai rū
pinuosi savo klijenty reikalais.

Irgi moksliškai

ne-—Kodėl tamsta laikraščių 
skaitai? \

—Gi bijau kad nepaliktų 
dėlės akys.

—Kaip tai?
—Ugi taip, — aš skaičiau evo

liucijos mokslą — kad kokius 
kūno sąnarius naudoja, tai jie 
tada tobulinasi ir didėja, taigi 
bijau, kad ir akys besitobulinda- 
mos neišaugtų kaip abrinai.

K. Seniūnas D .D.

di-

* Mokytojas—Kokia didžiausia 
permaina įvyksta, kuomet van
duo pavirsta į ledą?

Mokinys.—Didžiausia permai
na įvyksta kainoje.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

singtoniečiams artim

iausia v įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi-

PINIGAI
ROCKFORDO
Lietuvon

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Į Lietuvą
White Star Line

N. Y. Cherbourg — Southampton
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai 
tas

Majestic, Olynvpic, Homeric. Grei- 
susisiekimas su Baltijos portais.

American Line

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, III.

N. Y. — Plymouth —* Southampton — 
Cherbouig — Hamburg 

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

jYnt wer p
Zeeland & Gothland (3rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Belgenland & Lapland 
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas 
127 So. State St.; Chicago, 111.

nigaį nueina Lietuvon 
greitai, su pilna 
rantija. 
Iš Roselando ir

gva-

Ken-
pini-

Nau-
singtono siųskite
gus Lietuvon per
j ienų Skyrių Tupikai- 

I

čio aptiekoje, 233 E.
115tb St., Kensington.

kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks • 
tau ja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje, 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 5G8 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vaL 
ną. Panedėlyj, seredc> U 
aubatoje nuo 10 vai. rytų 
Iki 8 vai. vakare.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

John J. Smetona
I AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos. «iambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Palengvins akių įtempimų, kurių 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaisą 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Bccdevard 7589

Aišku, į cemento sieną kuolo 
neįsmeigsi.

Jautri siela tiki į sapnus ir iš 
jų sprendžia apie savo pažįsta
mų mirtį.

—Sapnuoju aš... — pasakoja 
jautri siela.— Einu, rodosi, dar
žu. Prisodinta runkelių. Raudo
nų, baltų. Ugi žiuriu — Anta
nas sėdi ant kulnų, rauna run
kelius ir valgo.

Ką tu čia, — sakau — Antan 
darai ?

—Cyščių
Antanas.

Matysit, 
mirs.

Jei kalbamasai Antanas turi 
50 metų, labai dažnai įspėja, 
nes už 20 metų jis tikrai miršta. 
Tik kaži, ar jis runkelius valgo 
ar ne.

Jei 
metų 
nors, 
ta eis

Jautri siela visuomet yra-per
gyvenusi didelę tradegiją. Bet 
niekas apie tat neišgirs iš jos 
nei žodžio.

Ji užtat pavasario metu mėgs
ta sėdėti sode ant suolelio ir sva
joti. Ir jei paklausus jos, ką be- 
svajojanti, kuomi savo galvelę 
bekvaršinanti, ji paprastai atsa
ko: - • <

—Sunkios valandos prisimena. 
Oi sunkios. Aš tiek esu pergy
venusi !

kenčiu, — atsako

Antanas būtinai

Antanas turi dvidešimtį 
— vistiek miršta kada
Ne bereikalo ji jautri sie- 

pranašauti.

sieta 
ir 

su

tūlam laikui 
grįžta tik bu- 

apelsinais kiše-

J. L. GRUŠO 
©rcįtstra

3147 So. Halsted Street 
Chicago. III.

Telefonas Boulevard 8674

n

SVEIKATA

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti, šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą tvariojo ir svei
koje padėtyje.garbės pranešti Lictu-

, Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvieno ser
gančio žmogaus 
draugas. Mano 
geriausias paty
rimas. “Nei vie
no dolerio nerei
kia mokėti, kol 
nebus pasekmių”

Giduolčs išski
riamos. )

ištepant galvą ku vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimtį dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
Rufflcs tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- 
mų su pleiskanomis.
Bonka 05c. aptiekose, arba už 75o. 
prisiunčiame stačiai ii dirbtuves.

F. AD. RICHTER & CO. 
104*114 So, 4th St., Brooklyo, N. T.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
Specialė Generalč Vidurvasario Eksku/sija Tiesiai iš New York j

LIETUVĄ
per Klaipėdą su S. S. POLONIA Liepos 5tą

Šis laivas yra žinomas tarpe lietuvių, kaipo labai parankus, nes mes 
gauname daug laiškų su pagyrimais nuo musų pasažierių.

I <

Pirkite laivakortes iš kalno
Baltic America linija kreipia labiausiai atydos į 
moteris ir vaikus ir abelnai visiems keliauninkams 
patarnauja gerai ir kompanija žiuri, kad kelionė 
butų maloni. t
ATYDOS: Daug lietuvių neatlankė savo šalies per 
daug metų bijodami, kad jie negalės sugryžti atgal 
į A.DierilcQ
DABAR YllA JŪSŲ PROGA. Pagal naujų tiesų 
kiekvienas gali atlankyti savo šalį metams ar dau
giau. Daleidimas bus išduotas Jungtinių Valstijų 
valdžios sugryžimui atgal.

Del pilnų informacijų ir laivakortes kreipkitės prie vietinio agento arba

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie Str., Chit&go.

9 Broadway, New York.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytrfs tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangui.

KODĖL?
• 1) — RYTAS — )

2) — PIETUS — TRYS DIENOS LAIKAI.
3) -~ VAKARAS. »

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą. 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO 
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai Į 

LIETUVĄ
/. per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN 
Z LLOYD 
100 No. La Šalie St 

Chicago, III.

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIU APTIEKA
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

Turiu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap
tiekę vardu NEW CITY BHAR- 
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 3327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su manim, jei butų 
reikalas namuose, kadangi aš esu 
ištikimas visais žvilgsniais, y

Aš turiu pakankamai prityrimo 
vaistus sutaisyti ir patarti visuo
se pasaulio kraštuose. '

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur5

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimai dantų be skausmo. 
Bridg® geriausio aukso. Su atrast 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, if 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Reumatizmas sausgėlė 
, Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau-; 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55a arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų^

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

Aš noriu pakalbėti su kiekvienu 
kenčiančiu nuo Chroniškų, Nervų, 
Kraujo, odos, šlapumo, Išėjimo žar
nos ir Privačių Ligų.

Mano 35 metų 
pasekmingo prak 
tikavimo aš pa
švenčiau gydy
mui ir atbūdavo* 
jimui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ir visais 
siais ir 
mados 
įtaisymais, 
trukdykite laiko 
ir pinigų rinki
mui daktarų; a- 
teikite ir sužino
kite tiesą apie 
jūsų nesveikatą. 
Mes suteikiame 
X-Ray ir mikros
kopiškus egza
minavimus, krau
jo, šlapumo ana- 
lyzą ir t. t. kuo
met reikia ištai
syti diagnozą ir 
būti tikram, kaip 
gydyti.

Apsisaugokite klinikų ir Institutų 
su jų pavojingu nepatyrusių studen
tų egzaminavimu.

Dabokite savo sveikatą. Aš užtik
rinu jums patyrusį, teisingą gydymą 
už mažą kainą.

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

pietų, kasdien. Utaminke, Seredoj ir 
Subatoj vakaris iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register, 
09 N. Dearhorn St., Chicago, III.

geriau- 
naujos 

elektros
Ne




