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Bandė nužudyt E- 
gipto premjerą

Sukilime Brazilijoj esą 400 
civilių užmušta

Komunistai, netekę farmer-la- 
bor’ių, savo kandidatų nomi

navo Foster į
riuomene konfiskuoja maisto, 
drapanų ir vaistų sandėlius ir 
siunčia juos j Sao Paulo tiems, 
kur pasiliko ištikimi Tederalei 
valdžiai.

400 civilių užmušta
BUENOS AIRES, Argentina,

Bandė nužudyti Egipto 
premjerą

• _____ _ __

Zaghlul Paša pašaltas į ranką; 
puolikas suimtas.

KAIRO, Egiptas, 
Egipto premjeras

liepos 12.— liepos 12. — Žinios iš Santos 
Zaghlul Pa- skelbia, kad įvykusiame mūšy

ša, kurs ką-tik rengės trauki su Sao Paulo sukilėliais- buvę
niu išvažiuoti i; Aleksandriją, 
geležinkelio stoty buvo šoviniu 
iš revolverio sužeistas į dešinę 
ranką. Puolikas buvo tuojau 
sugautas. Tai buvo jaunas, 2(1 
metų vaikinas, vardu Abd-el- 
Cbadir, studentas.- Kadangi 
Zaghlul Paša yra žmonių labai 
mylimas ir gerbiamas, tai mi
nia, sugavus šoviką, baisiai jį 
sumušė ir norėjo čia pat jam 
galą daryti'. Policijai betgi pa
vyko jis išpiešti iš minios rau
kų ir pabėgti. Premjeras, kurs 
yra senas. 77 metų aitfžiaus 
žmogus, nugabenta ligoninėn.

Po to kažin kas paleido gan
dą, kad šovusia premjerą esąs 
armėnas. Bematant tuojau su-Į 
sidarė govėdos chuliganų ir 
leidosi į armėnų gyvenamąją

užmušta apie 400 civilių žmo
nių.

Maištininkai esą įsteigę pro
vizorinę valdžią Sao Paulo.

Komunistai, užkariavę 
Farmer-Labor partiją, 

liko be nieko
Bet jie nori pasirodyti dar su 

savo “Workers” partija, no
minuodami Fosterį kandida
tu prezidento vietai.

__________________ \

CHICAGO, liepos 12.— Far
mer-Labor “partijos”, kurią 
komunistai buvo įsteigę St. 
Paulo konvencijoj, nebeliko. Ta

miesto dalį mušti juos. Butu 
gal įvykusios kruvinos skerdy
nės ir plėšimas armėnų, bet 
vyriausybė tuojau padarė žings
nių ir prie to neprileido. Gau
jos buvo įtikintos, kad puoli
kas ne armėnas, bet egiptietis.

Brazilijos valdžia atsisako 
taikytis su maištininkais

Reikalauja besąlyginio insur
gentų pasidavimo.

RIO DE JENEIRO, liepos 13.
Brazilijos valdžios paskelb

tas biuletenis sako, kad Sao 
Paulo maištininkai atsiuntę sa
vo atstovą su pasiulymu dary
ti taiką, bet federales kariuo
menės divizijos vadas, kuris 
veda ataką prieš maištininkus, 
pasiūlymą atmetęs.

Biuletenis sako, kad valdžia 
sutiksianti priimti “tik besąly
ginio maištininkų pasidavimo 

pasiūlymą.”

Federalė kariuomenė imanti 
viršų.

Kitas valdžios pranešimas 
sako, kad karinės operacijos 
prieš Sao Paulo maištininkus 
einančios sėkmingai. Iš visa ko 
matyt, sako pranešimas, kad 
maištininkai- deda paskutines 
savo jėgas, bet tų jėgų neilgam 
jiems išteks. Tuo tarpu felera- 
lės kariuomenės pozicija esan
ti daug geresnė ir ji visur 
imanti viršų.

Federalė kariuomenė kon-
• fiskuoja sandėlius.

“partija” komunistams sprogo 
kai muilo burbulas.

Tai jau antra “partija,” kilu 
rią komunistai buvo “užkaria
vę” ir kuri po “užkariavimo” 
tuojau jiems išdūlėjo.

Komunistai gali tat didžiuo
tis savo užkariavimais.

St. Paule įsteigtoji partija 
susmuko todėl, kad ta ne-ko- 
munistų grupė, kur buvo prie 
jos prisidėjus, dabar vėl su ja 
atsisveikino, atsiskyrė. “Parti
joj” beliko tik pačių komunis
tų saujalė.

VVilliam Mahoney, St. Paulo 
konvencijos vice-pirmininkas 
ir Minnesotos farmer-labor par
tijos pirmininkas, taipjau na- 
cionalės farmer-lahor partijos 
vykdomojo komiteto narys, 
bendrai su kitais komiteto na
riais pareikalavo, kad tos kon
vencijos nominuotieji kandida
tai: Duncan McDonald — pre
zidento vietai, ir Wm. Bouek 
— vice-prezidento vietai, iš
trauktų savo kandidatūras, už
leisdami vietą La Follettui.

Juodu tatai padarė — pasi
traukė.

Komunistų “užkariautosios” 
nacionalės farmer-lahor parti
jos nebeliko.

Minnesotos farmer-labor par
tija ir kitos, kur buvo per klai
dą susidėjusios su komunistais, 
dabar stoja už La Follettą. 
Foster — komunistų kandida

tas prezidentui.
Užkariavusiems ir čia jau 

praradusioms farmer-lahor par
tiją komunistams beliko vėl 
tik Skurstančioj i jų Worker’s 
partija. Į ją jie grįžo. Kas nors

SANTOS, Brazilija, liepos 12.
Federales jėgos, kurios lai

ko apsupę Sao Paulo miestą iš 
pietų pusės, yra susikoncentra
vusios ties Alto da Serra, 20

reikia daryt.
Praeitą penktadienį Wor- 

kers’ partijos žmonių kuopelė, 
susirinkus Imperini Hali salėj, 
2409 North Halsted, Chicagoj,

mylių j šiaurę nuo Santos. Ka-

AUDROS SUGRIAUTAS J. V. PAŠTO AEROPLANŲ TRIOBESYS

šiemet Amerikoj dažnai siaučia smarkios audros, vėsulos ii' perkūnijos, darydamos 
kraštui neapsakomos žalos, šis paveikslėlis parodo, ką audra padarę su Jungi. Valstijų oro
pašto triobesiu Ak-Sar-Ben stovykloj netoli Omahos, Nebr. Iš jo liko tik griuvėsiai. Triobe- 
sy buvę septyni pašto aeroplanai buvo taipjau sutriuškinti, Dalis to milžiniško triobesio
stogo buvo audros nuversta ir nunešta du šimtu pėdų.

arė vis tik nepasiduoti ir sta
lyti savo partijos kandidatus. 
Nutarė ir padarė. Jie nomina
vo savo lyderį Willianią Z. 
Fosterį kandidatu prezidento 
vietai, o neAvyorkietį Ben Git- 
lową kandidatu vice-preziden- 
tui.

Bolševikai atsiima aukse 
iš Latviu banku

Rusijon kas mėnėsis pareina iš 
Amerikos apie milijonas do
leriu. C

RYGA, Latvija, liepos 12. — 
Per pastarąsias tris dienas so-
vietų prekybos delegacija iš
ėmė 1,200,000 dolerių — beveik 
visus savo pinigus, kurie buvo 
depozituoti latvių bankuose.

Rygos bankai mano, kad tie 
pinigai pervedami j bolševikų 
bankus, idant tuo bildu pada
ryti įspūdžio franeuzų banki
ninkams, kad išimtieji čia pi
nigai buvo duplikuoti Berline ir 
Kopenhagoj, kur sovietų depo
zitai siekia daugiau kaip 10,- 
000,000 dolerių.

Per pastaruosius dvejus me
tus sovietų deĮlegatĮija Rygoj 
už visus pirkinius mokėjo 
Amerikos doleriais. Tų dolerių 
Maskvos valstybės bankas su
renka iš žmonių, kuriems jų 
giminės Amerikoj atsiunčia, 

ypač iš žydų. Vien tik per Ry
gos bankus gyvenantieji Ame
rikoj žydai parsiunčia saviš
kiams Rusijoj apie milijoną 
dolerių kas mėnesis.

Brandeis kviečiamas kaii- 
diduoti su La Follettu.

----- i___
WASHTNGTON, D. C., liepos 

13. — Louis D. Brandeis, Jung
tinių Valstijų Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas, gavo pakvieti
mą priimti kandidatūrą vice- 
prezidento vietai, I.a Foliet Co 
tikietu.

Ta žinia gauta iš šaltinių, 
arti stovinčių prie Progresyves 
Politinės Akcijos konferencijos 
komiteto, o todėl veikiausia ne- 
prasimanyta.

Brandeis yra labai progresy
vus žmogus, žinomas visoj A- 
merikoj. Jis yra vienas arti
mesnių La Folletto draugų,

La Folletto rėmėjai įsitikinę, 
kad jeigu teisėjas Brandeis su
tiktų priimti kandidatūrą ir ei
tų kartu su La Follettu, juodu 
laimėtų visą New Yorko vaistu 
ją, o tai ypaq svarbu, nes Nevv- 
Yorkas turi 45 balsus elektorlų 
kolegijoj.

Ar teisėjas priims tokį pasiū
lymą, kol kas nežinia.

LAIVŲ JUDĖJIMAS TARP 
KLAIPĖDOS IR KAUNO

KAUNAS. — Palyginus su 
pereitais metais, šiemet preky
binių laivų judėjimas tarp Klai
pėdos ir Kauno daug gyvesnis. 
Iš Klaipėdos gabenama į Kau
ną daugiausia cukraus, geležies, 
cemento ir kt. užsienio prekių. 
Susisiekimą palaiko Klaipėdos 
laivai.

AMERIKOS LAKŪNAI AP
SKRIDO Į AUSTRIJOS 

SOSTINĘ

VIENA, Austrija, liepos 13.— 
Keliaujantieji aplink /pasaulį 
Amerikos lakūnai šiandie 3:30 
po pietų atskrido čia iš Bucha- 
resto. Pakeliui jie trims valan
doms buvo sustoję Budapešte. 
Rytoj rytą išskris į Paryžių.

PROVINGETC>WN, Mass., 
liepos 12. — Jungt. Valstijų 
submarina S-29 užėjus ant bu
rinės jachtos Miladi, pramušė 
. ą ir paskandino. Jachtos ke- 
eiviai buvo visi išgelbėti. Sub

marina nenukentėjo.

iHAMPTON ROADS, Va., lie-
pos 12.— Besirengiant išskris- 

i aeroplanu į Washingtoną 
aviatorius Įeit. Schiff per neat
sargumą pakliuvo po propele
riu ir likos ant vietos užmuš-

apsvarsčius vargus bedas, nu- tas.

Chicago ir apielinkė.— Šian
die dalinai apsiniaukę, sako 
oro pranašas; vėsu; vidutinis, 
didžiumoj šiaureryčių vėjas.

Vakar temperatūra siekė vi
dutiniai 630 F. ♦

PINIGU KURSAS

šeštadienj, liepos 12 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.36 
Belgijos, 100 frankų ............  $4.57
Danijos, 100 kronų ............... $16.11
Italijos, 100 lirų ................... $4.26
Francijos, 100 frankų ........... $5.12
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ......   $13.42
Olandijos, 100 florinų ..... ». $37.75
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.24

Del parsigabeni- 
mo giminių A- 

merikon
Kai kurie naujojo imigracijos 

įstatymo paaiškinimai tiems, 
kur nori savo gimines atsi
kviesti Amerikon. ,

Hughes iškeliava Europon
Su juo kartu išplaukė 850 Ame

rikos advokatų.

WASHINGT()N, 1). C., liepos 
12. — Imigracijos vyriausybė 
duoda kai kuriais imigracijos 
įstatymo punktais šitokių pa
aiškinimu: c

Amerikos piliečių giminės ne
gali būt Įleisti į Jungtines Val
stijas virš kvotos, tuo labiau 
negali būt įleisti virš kvotos 
giminės ne piliečių.

NEW YORKAS, liepos 12.— 
Valstybes sekretorius Hughes 
šiandie išplaukė garlaiviu Be- 
rengaria į Londoną. Su juo 
kartu išplaukė 850 Amerikos 
advokatų su šeimynomis. Jie 
dalyvaus Anglijos-Amerikos ad
vokatų konvehcijoj, kuri įvyks 
Londone liepos 20 dieną. •

KAIP JONIKIENĖS PROSAS 
LAIMĖJO GINČĄ SU 

PYTER1U

Pyteris Smith, 1017 West 
14 Place, pasimokė iš Onos 
Jonikienės, 1437 S. Morgan, 
kad ginčytis su moteriške nie
kad neišsimoka.

400 arešty Chicagoj už 
greitą važiavimą auto

mobiliais
šeštadienio vakarą ir sekma

dienį Chicagoj policija areštavo 
daugiau kaip 400 žmonių dėl 
greitesni i<>, negu vyriausybes 
nustatyta, važiavimo automobi

liais. 
I

Automobilininkai turi žinot po
licijos nustatytas važiavimo 

taisykles.
Automobilininkai, važinėda

mi automobiliais, turi būt atsar
gus, dabotis, kad neužgautų ki
tų ir kad patys išvengtų nelai
mės. Kadangi daugelis labai ne
atsargiai važinėja ir dėl to. dau
gyba nelaimių pasitaiko, Chica- 
Tos. policija išleido p; tvarkymą, 
griežtai apribojau1 j vėžiavimo 
greitumą. Kiekvienus automo
bilininkas turi tat ct? tą 
I-u t vaikymą ir jc J. 'Pytis, jei 
nenori pakliūti bVon — būti 
areštuotam ir s<c,uc?iąi nubau
stam. Taisyklės tokios:

Nevažiuok greičiau kaip:—
8 mailes per valandą sukdamas 

kiton gatvėn;
10 mailių per valandą važiuo

damas per skersinę gatvę;
10 mailių per valandą važiuoda

mas bizningomis miesto dali
mis, kame yra didesnis judė
jimas;

15 mailių per valandą važiuoda
mas tirščiau gyvenamomis 
gatvėmis;

20 mailių per valandą važiuoda
mas rečiau gyvenamomis 
miesto dalimis.

Reikia visai sustoti: —
Ties kiekvienu bulvaru.

[Sustoti nereikia tik tada, jei 
automatinis rodyklas arba 
policininkas duoda ženklą va
žiuoti] ;

Prieis pervažiuojant arba 'įva
žiuojant “through trafic” 
gatvę;

Mažiausiai 10 pėdų užpakaly 
gatvekario, \sustojusio išleis
ti ar priimti pasažierius.

Prieš išvažiuodamas iš ielos.
Prieš išvažuodam'as iš garažo 

gatvėn.
Niekados nereikia lenkti gatve- 

karis, arba šiaip vežimas bė
gąs gatvekario vėžėmis, kai
riąja puse. Gatvegariai ir ki
ti jo bėgiais važiuoją veži
mai galima lenkti tik jų deši
niąją puse.

Virš kvotos bus Įleidžiami 
tik Amerikos piliečių žmonos 
ir nemečiai vaikai, kuriems 
dar nesuėjo 18 metų.

Taipjau, neatsižvelgiant į 
kvotą, gali atvažiuoti: dvasi
ninkai (kunigai), kolegijų pro
fesoriai ir jų žmonos su neme
iliais (nesukaktisiais 18 metų) 
vaikais; aukštųjų mokyklų

Pyteris taisė užpakalinius 
namų “purčius.” Ten buvo ir 
misiis Jonikienė. Pyteris sako, 
kad “porčiai” truputį į vieną 
pusę pakrypę. Misis Jonikienė 
sako: ne, “porčiai” tiesiai sto
vi. Pyteris ima įrodinėti, gin
čytis, kad netiesiai, kad “por
čiai” labai pakrypę, ir tai ga
lįs kiekvienas Pyteris' pasaky
ti.

studentai su diplomatais; kurie 
nori savo studijas tęsti ar baig
ti Amerikos aukštosiose mo
kyklose.

Misis Jonikienė nuėjo į “ki- 
Činą”, ir tuojau iš ten sugrį
žus Py toriu i pasakė striukai 
drūtai su prosu. Pyteris buvo

Sekama klasė, kuri nors ir 
nėra išskirta iš kvotos, bet tu
rės pirmenybės kvotoj, yra 
Amerikos piliečių vaikai tarp ; 
18 it- 121 motų amžiaus, taipjau į 
toki imigrantai, kurie yra gc- i 
ri žemės ūkio (farmų) darbi-; 
įlinkai ir jų vaikai dar nesuka- f 
kę 16 metų amžiaus.

nugabentas Į kauntės ligoninę, 
o misis Jonikienė į Maxwell po
licijos stotį.

Žemes Ūkio paroda.

KAUNAS. — šiais metais ren
giama nuo rugpjūčio 22 d. iki 
rugsėjo 1 d. 3 Lietuvos žemės

Kiekvienas pilietis, kurs no- Ūkio ir Pramonės Paroda Kau-
ri gauti savo giminei leidimą ne. ši paroda žada būti didesnė 
atvažiuoti Amerikon virš kvo- ir Įvairesnė už praeitųjų metų 
tos, turi paduoti prašymą imi g- parodas, nes kaip vietos taip Ir 
racijos komisijonieriui, pridė- užsienio firmos labai susidomė
damas prie tokio prašymo dar ję š. m. paroda. Pavilijonuose 
dviejų ar daugiau atsakomin- veikiai visos vietos bus paim- 
gų piliečių liudijimus. tos.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo Įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafines 
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. 
T0WN OF LAKE: BENOŠI AUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.



NAUJIENOS,' Chicago, UI. Pirmadienis, Liep. 14, 1924

“Vilkolakio” ; gas
trolės Biržuose.

........III « ■ lllll

[“B.ž”] “Vilkolakis” tai yra 
Kauno satiros (pašaipos) teat
ras. Jis kelia aikštėn musų gy
veninio netobulumus, jo ydas, 
blogumus, ir tų blogumų kalti
ninkus pliekia savo satiros bo
tagu. šio teatro vedėjas p. Sut
kus.

“Vilkolakio” vaidinamieji vei
kalai yra daugiausia improvi
zuojami pačių, vaidintojų, Vei
kalų siužetai imama iš pačios 
tautos gyvenimo. Dažnausiai 
tuose veikaluose liečiama 
opiausi dienos reikalai. Vaidi
nama be suflieriaus. Artistams 
duodama kuo daugiausia lais-

švarkų ir pasiimdamas visus 
įstaigos pinigus.

Veikalo mintis gilesnė — 
dažnai mes perdaug kreipiame 
domesio į visokius formalumus, 
pamiršdami pačių dalyko esmę.

“Buridaniada” tai jau išti
sa musų gyvenimo ydų kolek
cija. Jos vedamoji mintis ta, 
kad visur, kur tik pažvelgsi, vis 
ydos, netobulumai; žmonių su
smulkėjimas, sumenkėjimas; 
permaža arba ir visai • nebėra 
žmonėse idejingumo, altrujis- 
tingumo, per daug egoizmo.

Čia ir musų teatrų netobulu
mai, jų režisierių ir suflicrių 
“vargai”, čia ir artistų kapri
zai, čia ir donžuanai (mergi
ninkai), čia ir ministeriai, ku
rie turi mokėti cilinderius dė
vėti, ir seimo nariai, kurių 
svarbiausias darbas yra sėdėti

ras provokatorius, įsiveržęs j 
profesoriaus laboratorijų dirb
ti aukso, susprogdina tik pre
paratus ir pats vos gyvas be- 
išlieka. . , ” • 'i

Tuo tarpu senelis profeso
rius, valdžios kankinamas, iš
eina iš proto. Jį ponai minis
teriai įsako uždaryti į bepro
čių namus.

Taip tragingai baigia savo 
gyvenimo dienas vargšas aukso 
išradėjas.

Čia auksas—tai kilnios, gra
žios idėjos, kurios, patekusios 
į valdžios aparatų, niekais 
virsta. Kas baisiausia — tai, 
kad tų idėjų skleidėjai yra taip 
ncžpioniškai kankinami.

iBĮrJi ečianks ypač patiko šis 
pastarasis (veikalas. Pasibaigus

......... I —III III   .HM. ■ 1 11 "

ELEKTRA
tvtaą ir pajfegą amdain* I senu* Ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokijimo.
Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO, Ine.
A BARTKUS Pres

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatą* 

DUnomi* Room 514-616 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5684 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6877/
-------  'n.............................. .....

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. t

L. FABIONAS CO.

vės patiems kurti. Jų iniciaty
va nevaržoma. Scenos aksesua
rų “Vilkolakis” nepripažįsta.

ir balsuoti, ir kunigai, kurie vaidinimui, delnų plojimui ne
traukia nebe į bažnyčių pamal- buvo galo. Taip atsilygino pub- 
dų laikyti, bet į turgų žmonių lika gerbiamiems artistams už

beveikę aukštų

Paprastos paklodės tai ir visos 
dekoracijos. Taigi jo scenoje 
ministerio kambarys 
niekuo nesiskiria nuo tarno
kambario. Satirose vartojama 
sutirštintos varsos.

“Vilkolakio“ tikslas kurti 
savo tautinė vaidyba.

Tai tokie maždaug “Vilko
lakio” savotiškumai.

Biržuose “Vilkolakis” vaidi
no š. m. birželio mėn. 18 ir 19 
dienų.

Pirma diena buvo vaidinama 
“Vagis,’ 1 veiksmo groteskas,, 
ir “Buridaniada,” 2 v. tautinis) 
mutinys.

agituoti; čia ir litų gerbėjai 
karjeristai, čia ir studentai, 

įstaigų valdininkai ir 
t. t. ir t. t. Žodžiu sakant, tai
tikras mišinys, arba, kaip 
“Vilkolakis” pavadino, 
nys.

Antrų dienų buvo vaidinama 
“Slastai,” l veiksnių tragi ko
medija.

“Slastuose” vaizduojama, 
kaip vienas senas chemijos pro
fesorius išrado aukso dirbimo 
paslaptį. Jo tas išradimas pa
siekė ministerio pirmininko ir 
finansų ministerio ausis, ir jie 
sumanė tuo Išradimu pasinau-

gražų vaidinimų.
Publikos spektakliuose ne 

• perdaugiausia buvo, tikimasi 
, jbuvo\kur kas daugiau. Mat va- 

(suros metu žmonės randa ir muti-‘ kitokių sau pramogų.
Pagerbti gerb.vartįstams bir

žiečiai “Mūzos” iniciatyva su
rengė vakarienę, kurioje daly
vavo apie 60 žmonių. Per va
karienę buvo pasakyta daug 
širdingų tostų.

Laukiame dažniau tokių sve
čių atsilankant. —J. K.

Pirmame 
ma, kaip

veikale vaizduoja- doti gerinti valstybės finansi- 
vienas kriminalūs nei padėčiai, išsivaduoti iš fi-

ėentro įstaigos viršininkas su
ka sau galyų, benagrinedarnas 
įvairias vogimo sistemas, kad 
jas išaiškinus, galima jau bu
tų pritaikinti ir atatinkama 
bausmė nusikaltėliui. Kovoti

nansinio krizio. Kad profeso
riaus išradimas pasiliktų pa
slaptyje, valdžia sumano prote-* 
šorių ir jo draugų atskirti nuo 
viso pasaulio žmonių, uždarant 
juos viename iš vasarnamių.

gi su pačiais vagimis jau laiko 
nebelieka. Atsitikus vagystei, 
tenka nukentėti ne vagiui, bet 
apvogtam. Galų gale vagis ap
vogė net ir patį įstaigos virši
ninkų, nutraukdamas nuo jo

čia profesorius dirbti atsisako. 
Tuomet valdžia vieno daktaro 
provokatoriaus pagalba sužino 
iš profesoriaus aukso dirbimo 
paslaptį ir pati imasi to darbo. 
Bet nieko gera neišeina. Dakta- r

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provųs Lietuvoje

s Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pli kimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taipjau jeigu kas turi vedi*
1 •• s > ,

m ui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St, 
Chicago, 111.

Didžiausia Finansine

Tel. Daarbora &057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

OfaM vidurmiastyji
Boon 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waehintton St.

Cor. Wa«iaington A Clark
■—B. „I ■

Tal.i Hydą Pąrk M9S )
--------——-..i.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. yVashington St.
Tel. Central 6206

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

6-8 y. v. apart Panedelio ir 
Pčtnyčios.

>■—" , „ ■■ H t

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 Be, La Baile St. Room SM 
Tel. Centrą! 6890

V»k. 3223 S. Halsted S t., Chicagą, 
Te). Yąrd* 4681

U.-..,........... — ...»............— w... , , /

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public . ...

3405 Deodor Street, *
Phonc: Indianą Harbbrz279, 

Indiana Harbor, Ind.

PIumingo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mčnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirk<iami nuo musų.

PEOPLES PLUMHING AND 
IIEATING SUPPLY CO.
490 Milwaukee A ve. and

461 N Halsted St.
I Havnuirknt 1018. HavmHrkef 42SH

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. »

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn SU Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

832S So. Halsted St. 
Tel.: Boalevard 131Ū

’ Valandos: aue 6 iki 6 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvertą. 

Alediliomis nuo 9 iki 13 ryta.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stn arti Leavitl St,
. Teiaphonai Canal 2662

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. So- Įį 
redoj ir. Pėtnyčicj nuo 9 r. iki 6 v. 
Vedą visokias bylas visuose tąįą- 
tnuose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus*, 
Serkant arba parduodant Lotus 

lamus. Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. 8AGBZIUNAS
advokatas

Veda bylas visuose Teismuose. Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įvaliojimv-,

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDINO 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
——- k

S. YV. BANKS, Advokatą* 
Val.i 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Bmlding
79 Mpnroe Street Ckift^gu, 

Telephone Randolph 2960 
Rez. 3203 So. Halsted SK

Yards 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.

Institucija už Vidurmiesčio
Bus įsteigta šiandien, Liepos 14,1924

su Pagalba Susijungimo

Kaspar State Bank IR American State Bank
1900 Blue Island Avė. 1825 Blue Island Avė.,

Dvi gerai vedamos ir pasekmingos bankos susijungė į vieną tvirtą finansinę instituciją po vardu

KASPAR AMERICAN STATE BANK
Šiandien American State Bank nustos veikusi savo senuoju adresu 1825 Blue Island Avė. Jos buvusieji kostu- 
meriai yra prašomi savo biznio reikalus j naują namą Kaspar American State Bank, 1900 Blue Island Avė., 
kur biznis abiejų originalių bankų bus vedamas senu atsakomingu budu iki to laiko kol nauja vieta bus gatava. 
Depozitoriams abiejų bankų todėl yra patariama, kad taupymo knygutes ir čekių knygutes butų permainytos 

>laipsniškai kuomet darysite depozitus. Nėra būtino reikalo tuojau reikalauti permainymo.

Naujas bankas bus vedamas dabartinių viršininkų susijungusių bankų, kurie turi reputaciją savo patyrimu, 
geru patarnavimu, konservatizmu ir draugingumu.

, h f ' 1 • »,• \ f f • 4 ■' ’ 1

1900 Blue Island Avė., kampas 19 St., * Chicago, Illinois.

Resursų ................   $20,000,000 Kapitalas ir surplus ...................   $2,000,000

S/ugus Bankas fiur Org n/Moo

!

a

5



Pirmadienis, Liep. 14, 1924 NAUJIENOS, Chicago, Dl.

KORESPONDENCIJOS1___ — - -

St. Charles, III.
John Alexander, 35 m., tapo 

nuteistas kalėjiman nuo vienų 
metų iki gyvos galvos už užmu
šimą automobiliu 

vieškelio seno 
VVellington Jay, iš 
pasidavė kaltu.

Koronerio teisme prieš Alex- 
ander liudijo George Morris, 
Bruno Shakes ir 14 m. Raymond 

Bogushinskas, kurie važiavo 
kartu su juo. Pastarasis liudi
jo, kad Alexander buvo girtas 
ir važiavo gana greitai, visaip 
kreivezodamas ir išsisukinėda
mas tarp automobilių. Užmuš

tojo Jay lavoną rasta grabėje 
sale kelio, į kur jį numetė auto
mobilius. Bet Alexander, už* 
mušęs žmogų, visai nesustojo; 
rasta tik kepurę, iš kurios ir su
sekta kaltininką.

“Kada mes buvome arti vieš
kelio dvišakumo, aš pamačiau 
priešais mus žmogų”, liudijo ko
roneriui R. Bogushinskas. “Jis 
ėjo kelio pakraščiu. Mes jį už- 
gavome ir jis liko užmestas ant 
radiatoriaus ir sparnų ir tada 
nuslydo į šalį. Mes nesustojome. 
Kada atvykome į St. Charles, aš 
pasakiau Aleksandrui, kad mes 
užgavome žmogų ir kad jis ge
riau važiuotų atgal ii' pažiūrėtų 
ar sunkiai sužeistas. Aš išlipau 
iš automobiliaus ir nuėjau na
mo, taip kad aš nežinau ar jie 
gryžo atgal ar ne.—

ant Lincoln 
barzdaskučio 
Geneva. Jis

KLAIDOS ATITAISYMAS

“Naujienų” No. 154 tilpo Ma- 
riampolės Realūs Gimnazijos 
fondo atskaita, kur pasakyta,jog 
$28.80 aukavo J. Kurtinaitis 
iš Cle Elum, Wash. Tikrenybėj 
tuos $28.80 aukavo Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
Draugystė, o J. Kurtinaitis juos 
tik prisiuntė.

—Stanislovas Zakiavičia, 
—J. J. Kurtinaitis.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

MAUDYMOSI SEZONAS

Kaunas. Jau antra savaitė 
kaip Lietuvoj laikosi pusėtinas 
karštis —siekiantis neretai ligi 
35 laipsnių.
Esant karščiams Nemune išti
sas dienas maudosi daugybė vi
sokio amžiaus žmonės.

Kadangi Nemunas yra gilus, 
tai iš besimaudančių nėra tos 
dienos, kad nenuskęstų po du— 
tris ar daugiau žmonių. Nuo pra
džios maudymosi sezono iki šiol 
Kaune jau nuskendo keliolika 
žmonių kurių tarpe yra ir ka
reivių. —Lietuvos darbininkas.

ŠIAULIAI

Musų “činauninkai”

Pravažiuojant iš Kauno į Maš- 
cikius, teko pastebėti Šiaulių 
stoties bufete prie staliuko tris 
asmenis, kaip matyti iš jų kepu
rių pagrąžinimų—gelžkelio val
dininkai, drūčiai įsigėrusius 
svaiginančiojo skystimėlio. Taip 
jie jau buvo gero ūpo, kad ne
žiūrėdami, jog jie randasi vie
šoje vietoje, pradėjo kabinėtis 
prie ten buvusių keleivių. Vienas 
iš jų —Gužutis nusitvėręs žy
duką lamdė jį visokiais budais, 
stengdamas nugriebti už barz
dos, bet šis neiškentęs tokių 
“vaišių” iš “činauninko” pusės 
leidosi bėgti iš stoties miestan. 
“Kiti sėbrai” S-gaila ir Jokūbas 
nesikišo į šias imtynes.

Pašaliniam žmogui tat ma
tant labai keista atrodo tokie 
kompromituojanti valdininkų pa- 
sielvimai viešoje vietoje.

—Ten buvęs.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Savivaldybės ir 
demokratija

Lietuvos Seimo didžiuma pa
naikindama savivaldybes, panai
kino taipogi ir vieną žymų rams
tį, ant kurio stovėjo musų liau
dies laisvė. Valsčiai ir apskri
čiai per išrinktus atstovus galė
jo tvarkyti savo reikalus tam 
tikrose srityse, taip kaip jiems 
atrodė geriau. Centralinė val
džia, būdama Kaune, neįstengia 
kaip reikia suprasti sodžiaus ir 
miestelio reikalų, o per atsiųstus 
valdininkus irgi ne kažin kų ga
li padaryti.

Tas yra ne tik pas mus Lie
tuvoj, bet kiekvienoj civilizuotoj 
valstybėj. Vietiniems išrink
tiems organams, jeigu jie nėra 
labai priešingi valstybei, per
leidžiama dalis juridikcijos, ar
ba galios tam • tikrose srityse. 
Perdidelė centralizacija pagim
do greit biurokratizmą ir nesą
žiningumą valdininkų tarpe. Pas
kiau ir pats demokratizmas rei
kalauja, kad žmonėms butų leis
ta tvarkytis savo valsčiuose 
taip, kaip jiems išrodo tiksliau.

Lietuvos savivaldybės atlikda
vo puikų darbą. Statydavo nau
jas mokyklas, ligonines, prie
glaudas; taisydavo kelius, par
kus ir daugelį kitokių dalykų. 
Pinigus šiems reikalams imda
vo ne vien iš valdžios, bet mokė
davo ir pačios susirasti. Paga
liau ir žmonės paskatinti savi
valdybių ima rūpintis. Per šiuos 
trumpus laikus savivaldybės pa
rodė tiek darbštumo, pasišventi
mo, kad iš ‘atgabentų valdininkų 
šimtinės dalies nebūtum susi
laukę. Bet tai buvo tik pradžia. 
Ateity būtumėm susilaukę daug 
daugiau.

Neperdėsiu gal pasakęs, kad 
savivaldybės buvo lopšys musų 
naujos valstybės. Besitraukiant 
vokiečiams iš Lietuvos, laikino- : 
ji vyriausybė buvo tiesiog bejė
gė. Pirmą savo veiklumą ji pa
rodė atsišaukdama į liaudį or-

ganizuoti savivaldybes. Tos nau
jai susiorganizavusios savival
dybės sudarė valstybės viduje 
branduolius, iš kurių išaugo Lie 
tuvos kūnas. Sunkiausiais rek
vizicijų laikais, valsčiai ir apsk
ričiai niekad neatsisakydavo pa
dėti nors ir jų neririktąjai val
džiai. Kauno valdininkai niekad 
nebūtų išgavę tokio žmonių pa- 
siaukavimo.

Turint tą viską omeny, nesu
prantama tiesiog kuo pasirem
dami krikščionys-demokratai at
lieka tokią žalingą valstybei ope 
raciją. Jeigu savivaldybės steng
tųsi nusikratyti Lietuvos, tuo
met butų šiek tiek aiškiau. Da
bar gi, nieko panašaus nėra. 
Panaikinant savivaldybes, nesu
mažės valstybės išlaidos. Prie
šingai, dar padidės, nes reikės 
vietoj išrinktų asmenų, statyti 
valdininkus. Rinktieji dažnai 
dirbdavo iš pasišventimo, o val
dininkams teks mokėti.

Seimo didžiuma, matyt, šiam 
dalyke vadovavosi vien savo par
tijos reikalais. Savivaldybės yra 
demokratiškumo ir pažangos 
tvirtovės. Jose dalyvauja pla
čiau mąstanti žmonės, ne visad 
pritariantys klerikalų politikai. 
Per savivaldybes liaudis mokina
si kaip valdyti kraštą ir daugiau 
galvoja apie valstybės reikalus. 
0 kur liaudis susipratusi, ten 
kferikalams nedaug vilties pa
tekti į seimą.

Netolimoj ateity reikia laukti 
naujų žygių iš klerikalų pusės.' 
Matydami, kad jų šeimininkavi- 
mo dienos artinasi prie galo, jie 
stengiasi apsikasti busimoms im
tynėms. Vienok jie tai daro ne 
iš tos pusės. Ir ateinantiems 
kovotojams už žmonių laisvę ne
sunku bus laimėti mušis. Kleri
kalai faktinai elgiasi taip kaip 
Liudvikas XVI, Prancūzijos ka
ralius, kurs nuolat kartodavo: 
“Po musų tebūna nors tvanas”.

Garsinkitės Naujienose

HE KNOWS 
ITS BETTER

Jis bandė visus malt 
extraktus ir žino, kad 
Puritan yra turtingiau
sias, stipriausias, aug- 
Ščiausios rųšies. Geriau 
sios pasekmes. 
Pabandykit, ir 
pamatysit pa
tys. Dvi rūšys 
Paprastas Pu
ritan Malt Kx- 
tract, 3 uncijų 
pakelis apy
nių ir Puritan 
Hop - Flavored
Malt Sugar 
Syrup.

PuriTan 
_ M0P ~ ^41 M B ■■■ PLAlN 
FLAVORED JfcjB A ■ EXTRACT
SUOAR Kv|AlL| WITH ERESH •VRUP • W ® B • PRKSSKD KOPS 

"Highcst Qluaiit 
------------------------ ..-----------------------------------------------------

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

DR. VAITUSH, 0. D,

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti, priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu* 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai* 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 ild 1 p. p. 
1545 West 47 th St.

Fhone Bcnlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su raust 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
itą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite sav« 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IŠSIKIRPKIT ŠIĄ APLIKACIJĄ, IŠPILDYKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramų. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didelė ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigų siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus paduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavardė-------------------------------------------- --------------- - ------------------ ------------- -----

Numeris namo ar bakso ------------------------------- gatvė ........................... ,---------------------------------

Miestas ..................... -.................  Valstija ......--- ------------------------------------------ ,

Indedu money orderį (ar pinigais) ................  dolerių ..........centų ($------------------- )

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI Y P AT A Į .

Vardas ir pavardė ....................... .............. 1----- ------ .------ ---- ------ --------------------

Kaimas ................    Valsčius................. .............................. ....................

Paštas ----------- ---------- ------------------------------- Apskritis---------- --------------------------------------

Siuntėjo parašas.................................-..............  —
PASARGA: Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.”

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

50 litų 
100 litų 
2M litų 
800 litų 
400 Htų 
100 Utų

.................. ............  >64)0 600 litų...............
700 litų................

...............................................  >62.75
.............     11.00 .....................      7SJOO
. .......        2U5 800 litų............... 8845

..................................................................... 31.75 900 litų .............. ..........................................   0840
....................................................................  42.25 1000 litų............... .......................................................... 103.75

...............       52.50 5000 litu .....................    51445
(Stambesnėms sumoms specialia kursas)

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj
j tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUšERKA

3111 So. Halsted StM 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.

— Tel. Blvd. 8188 ' 
r K VVoitkevrUi 
| BANI8 

AKUMCRKA'
rį Puriu patyrimu 
V Pasekmingai pe» 
Ui tarnauju motą* 

grims prie rimdy- 
1 tno kiekviename 

^atsitikime. Teiktą 
vj/patišką prižiūri* 
|LĮjimą. Duodu pe- 
į tarimus moterimi 
ii ir merginoms dy- 
Ii kai.

3113 South 
Halsted St.

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

Optomctrlat 
T.L Boul..ar4 *48Y 

8. A.hhm4 
Kjudpm 47-tM tat.

1-roa lub.be
Į . . .................... ■ .............. ■ —*

F 11 "" "A
Tel. Lafayette’ 4228

Plumbing, Hcating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška, 

3228 W. 38-th St., Chicago. Iii.

X^*0R> HERZMAN"M3k 
-19 RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 11 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nae- 
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorljai 1021 W. 
18tb St., netoli Morgan St.

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

‘ f Dienomis: CanalTd.fond. ] 

’ Boulevard 4188

8411 So. Halsted St.
Vai.t 9—10 A. M. Ir po 8 vai. vak.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

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

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinčji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, Iii.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 1Q Ud 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tek Drexel 2279

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių .vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989 j
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare *

4608 S. Ashland Aven 
netoli 46th St., Chicago, Ui. į

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsinkitės Naujienose

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phong 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 11 ry
to, 7 iki 8:88 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuoklt Procpect 0611

Phone Boulevard 8088
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEVVICZ
Rasiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chlnurgas 
3325 So. Halsted St.

Vai. nuo 9 iš ryto iki 9 vakare 
Phone Boulevard 3033

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronlP* 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Ave^ esi 
viršaus Ashland State Bantot

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 Ud 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet)

Biuras 4848 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 8878 J

Dr. J. W. Beaudette j
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ino Konferencijai. Be soci
alistų pagelbos La Follette’o 
kandidatūra ištisoje eilėje 
valstijų visai negalėtų būt 
padėta ant baliotų (balsavi
mo blankų). .Pavyzdžiui, 
Oklahomoje yra tokia padė
tis, kad laikas nepriklauso
mųjų kandidatūrų statymui 
jau yra praėjęs. La Follet- 
te’as tenai galės eiti tiktai 
socialistų partijos sąrašu.! 
Panašiai yra ir Californi- 
joje.

New Yorke La Follette’o 
kandidatūra bus veikiausia 
pastatyta ant Darbo Parti
jos tikieto, o šią Darbo Par
tiją yra suorganizavę ir kon
troliuoja socialistai. Wis- 
consine socialistai yra taip 
stiprus, kad, jeigu jie remtų 
priešingą La Follette'ui kan
didatą, tai laimėtų Coo- 
lidge’o arba Davis’o šalinin
kai.

Karveliai Kaipo Laišknešiai

Water būrio Progresyvių 
Draugijų Sąryšis nutarė 
spaudoje išreikšti “užuojau
tos ir pagarbos žodį” Dr. 
Jonui šliupui už jo pasiprie
šinimą laisvos minties var
žymui Šiaulių gimnazijoje 
Tai yra pagyrimo vertas nu
tarimas.

Nors politikoje Dr. Šliu
pas dažnai atsiduria ne toje 
pusėje, kur reikia, bet jo ko
vą prieš klerikalų kėsinimą
si pavergti žmonių protą, 
privalo remti kiekvienas pa
žangus žmogus.

Taip pat labai teisingai 
Waterburio Sąryšis pasiel
gė, išreikšdamas savo nepa
sitenkinimą Lietuvos liaudi
ninkų “talkininkavimu kle
rikalams”. Ištiesų, liaudi
ninkai per toli ėjo savo nu
silenkime viešpataujančia1’ 
Lietuvos partijai.

• Kuomet pirm dvejeto me
tu liaudininkai vadindavo 
save “socialistais”, tai pro
tingesnieji žmonės iš to tik
tai pasijuokdavo. Jie gerai 
padarė, kad to netinkamo 
jiems vardo atsižadėjo. Bet 
kaip jie galėjo, būdami val
džioje, pakęsti karo stovį, 
spaudos cenzūrą, žvalgybos 
smurtą ir panašius daly
kus? Išrodo, kad ir demo- 
kratybe jie daugiaus giria
si, negu tiki į ją.

Kad Amerikos politikoje 
netruktų humuro, tai Ponas 
Dievas sutvėrė komunistus. 
Pasiryžę įstatyt Fosterį į 
baltąjį namą (kuomet su
griuvo St. Paul suvažiavime 
gimusioji “masinė klasinė 
Farmer-Labor partija”) jie 
paskelbė, kad Clevelando 
konveticija, kuri nominavo 
La Foįlette’ą, buvusi “reak
cingiausią už visas šių metų 
konvencijas” —:
nė už republikonų konvenci-1 
ją ir už demokratų konven
ciją. 0 La Follette’as esąs 
“atžagareiviškas’ smulkiojo 
biznio atstovas”.

Jeigu La Follette’as yra 
atžagareivis ir jo rėmėjai 
yra atžagareiviškesni net 
už republikonus ir demokra
tus, tai kodėl Fosteriui ne- 
pamėgint sudaryt bloką su 
Coolidge’u arba Davis’u? 
Juk Fosterib draugai stengė 
si įsiskverbti į “reakcingiau- 
siąją” progresistų konvenci
ją Clevelande (buvo ir 
mandatus atsinešę). Su 
mažesniais reakcionieriais
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Tirėtų jiems būt lengviaus 
nusitaikyti.

so “Kapitalo” ir krikščionių Bi
blijos yra perdaug didelis skirtu

I mas, kad tokie palyginimai ga
lėtų būt teisingi.

j Biblija yra istorinių padavi
mų, religinių mytų, anekdotų ir 
moralinių pamokslų rinkinys, 
susidaręs bėgyje keleto šimt
mečių. “Kapitalas” yra, moks
lo veikalas, išdėstąs tam tikrą 
visuomeninę teoriją. Į Bibliją! 
galima tikėti arba netikėti; o|dymų duoda 
Markso “Kapitalą 
prasti, — kitaip jisai neturi jo-1 ti, geruose! gurbuose užlaikyti, 
kios vertės, žmogus, kuris tiki nuo ligų apsaugoti, bet už vi- 
į mokslinę teoriją taip, kaip sa tai svarbiau yra mokėti juos 
fundamentalistas į Bibliją, yra tinkamu laiku suporinti, pa- 
ne sekėjas tos teorijos, bet jos rinkti į poras atatinkamos 
darkytojas. veislės pateles ir patinėlius, Ži-

[ Taigi, jeigu bolševikai ir iš novai pataria karvelių neporin- 
tiesų žiūrėtų į Markso “Kapita- ti ligi kovo mėnesio. Jei žie- 
lą”, kaip į Bibliją, tai jie visai | ma yra lengva, tai tuojau po 
nebūtų marksistai.
“Darbininkas” žino, kad bolševi
kai iš viso remiasi “Kapitalu” ? 

“Kapitalo” jisai juk veikiau
sia niekuomet nėra matęs savo 
akimis; o kad jisai nėra jo skai- 

[tęs, tai negali būt jokios abejo
nės. Nes “Kapitale” nėra nė 
vieno žodžio, kurį butų galima 
išaiškinti, kaipo raginimą prie 
“kruvinos revoliucijos” . Bet už 
tai jame yra ištisi skyriai, kur 
aiškinama reikalingumas įsta
tymų, apsaugoj ančių darbinin
kus, ir panašus dalykai. Tenai 
taip pat yra išdėstoma, kad so- 
cialižmo įvykinimui yra reika
lingas didelis pramonės išsiplė- 
tojimas .

Ar šitų idėjų laikosi bolševi
kai? Ne. Visokius įstatymiš-j 
kus darbininkų būvio pagerini
mus “buržuazinėje valstybėje” 

reakciriges- l l’e apšaukė “kontr-revoliuciniu 
darbu”' ^^“d^rbinipkų mulkini
mu” I Eftbteittm '^ekonominiai
atsilikusioje iš visų Europos ša
lių, Rusijoje, jie mėgino įvykin
ti socializmo tvarką greičiaus, 
negu Anglijoje arba Vokietijo
je! '

Vienok “Darbininkas” vadinai 
juos tikriausiais “marksistais”. 
Iš to aišku, kad jisai yra toks 
pat ignorantas, kai]) “Laisvės” 
Bimba.

Apžvalgą
MARKSIZMO “AUTO

RITETAS”.

dar vis pasa- 
kad Marksas buvęs “kru- 

revoliucijos” apaštalas, 
įrodyti jisai kalba apie 
Nearing’ą, kuris labai ge-

(Pabaiga)

Vietos stoka neleidžia šičia 
plačiai kalbėti apie “pašto” kar
velių auginimą, veisimą ir 
priežiūrą.k Prityrę žinovai daug 
šioje srity pasako, gerų nuro- 

Svarbu yra ne 
reikia su-j tik racionaliai karvelius lesin-

“PLATUS IEŠKINIAI.”

Labai negudriai rodo sa
vo anti-socialistinį senti
mentą “Dirva”, rašydama, 
kad Amerikos socialistų 
parija labai mažai tereiš- 
kianti tarpe tų organizaci
jų, kurios Clevelando pro- 
gresyvėje konferencijoje in- 
dorsavo La Follette’o kandi
datūrą į prezidentus. Socia
listai surenka apie milioną 
balsų rinkimuose ir turi 
daugiaus išlavintų kalbėto
jų ir organizatorių, negu 
bent kuri kita radikalė or
ganizacija Amerikoje.

“Darbininkas” 
koja, 
vinos 
Tam 
Scott
rai pažįstąs Markso mokslą ir 
“savo prakalbose praveda min
tį, kad net Suvienytose Valstijo
se reikėsią kruvinos revoliuci
jos.”

Bet iš ko “Darbininko” redak
torius žino, kad Nearing’as pa
žįsta Markso mokslą? Ar ga
lėtų, pav. žmogus, kuris pats ne
moka kiniečių kalbos, pasakyti, 
kas tą kalba vartoja gerai, 
kas ne?

Kitas “Darbininko” 
yra tas, kad kruvinos
jos idėją skelbia Rusijos bolše
vikai. Girdi:

O

įrodymas 
revoliuci-

Socialistai, be to, turi na- 
cįonalę (visą šalį apiman
čią) organizaciją ir legalį 
pripažinimą daugumoje val
stijų, ko dar iki šiol trūksta 
Progresyvio Politinio Veiki-

“Bolševikai yra marksistų 
fundamentalistai. Jiems 
Markso Kapitalas yra Bibli
ja. Gi tokie socialistai, kaip 
‘Naujienų’ Grigaitis, yra 
marksizmo modernistai.”

Šitą “D.” palyginimą mes ga
lėtume priimti, kaipo gana ma
lonų komplimentą. Nes moder
nistai yra, žinoma, šimtą kaitų 
išmintingesni žmonės, negu fun
damentalistai, kurie į kiekvieną 
Biblijos žodį tiki, kaipo į šven
tą tiesą. Bet, dėja, tarpe Mark

“Vienybė rašo:
“Mes su socialistais nesiba- 

fame, nes jų ieškiniai, išsky
rus svajones apie internacio
nalizmą, veik tokie pat, bet 
niekuo negeresni, kaip mes 
turim Sandaroje (musų net 
platesni ir Lietuvos liaudžiai 
išganingi).”
Kad tautininkų ieškiniai yra 

“platus”, tai tiesa. Jie remia 
liaudininkus Lietuvoje ir kartu 
reiškia pageidavimą, kad Lietu
voje susikurtų nacionalistų par
tija; jie giriasi esą demokratai, 
bet savo spaudoje pasakoja, kad 
demokratija gal jau atgyvenusi 
savo amžių ir ją pakeisianti faši 
stinė arba kokia kita diktatū
ra; jie sakosi esą klerikalų prie
šai, bet kuomet socialistai pa
reiškė, kad nereikia duoti nė 
cento klerikalų kontroliuojamai 
valdžiai, tai jie (tautininkai) ap
šaukė socialistus Lietuvos prie
šais. |

Tas tautinirfkų “platumas” 
primena bedievį, kuris sako: 
“Del viso ko papoteriausiu. Jei
gu Dievo nėra, tai poteriai man 
nepakenks. O jeigu Dievas yra, 
tai išsigelbėsiu nuo peklos.”

NĖ AČIŪ, NĖ IŠGRAUŠ.

Visi tautininkų laikraščiai ir 
kai kurie klerikaliniai paėmė iš 
“Naujienų” žinią apie savival
dybių organų panaikinimą Lie
tuvoje; bet nė vienas jų nesitei
kė pažymėti, kieno dėka jie pa
tyrė ją.

O paskui jie rašys, kad “Nau
jienoms” Lietuvos reikalai neru
pi, kad jos skrajoja kažin kur 
padangėse ir ignoruoja tautą!

p E R B. Naujienų akai* 
VJ tytojoa ir skaitytojai 

’ prašomi pirkinių reikalais 
į eiti j tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujieupię.

Bėt iš ko naujų metų patariama karve- 
. liūs atskirti, kad per anksti ne- 
1 siparuotų. Taip pat patariama 

tada jiems duoti lengvo mais- 
, to, kaip kanapės, vikiai. Per 

riebus maistas nėra sveikas ir 
kiaušiniams, nes iš riebių kiau
šinių jauniems paukšteliams 
yra sunku išsiristi, kadangi jie 
priskrenta prie lukšto plėve
lės.

Vietos stoka taip pat nelei
džia plačiau kalbėti apie gur
bų įtaisymą. Turiu tiktai pažy
mėti, kad Vokietijoj, Belgijoj 
ir Prancūzijoj prieš pasaulinį 
karą buvo įtaisyti geri gurbai 
karveliams visose įžymesnėse 
tvirtovėse.
Karvelių dresūra (mokinimas)

Karvelių dresūros vyriausias 
dėsnis yra jų pratinimas iš vis 
tolimesnių ir tolimesnių viėtų 
greitai parlėkti į savo lizdą. 
Vokiečių karvelių veisimo drau
gijų sąjungai pavyko taip da
lyką suorganizuoti, kad labai 
patogiu budu per metus laiko 
galima karvelius įpratinti su
grįžti per 1,000 kilometrų. Mi
nėtoji sąjunga naudojasi savo 

I karvelių transportavimams di- 
I dėlių geležinkelių . tarifo suma
žinimu.

Karvelius pradeda pratinti 
keliauti po pavasarinio perėji
mo, jei tai yra seniai karveliai. 
Iš pradžių jiems “užduoda” 

I parlėkti per kokį 10 kilometrų. 
Trumpuose tolumuose galima 
karvelius lakdyti po du kartu 
kas savaitę. Jei reikia leisti 
lėkti kokį 100 km., tai galima 
tai padaryti tik vieną kartą 
savaitėje. Apskritai, kiekvie
nam kilometrų šimtui reikia 
skirti po vieną savaitę poilsio, 
taip kad po 1,000 km. galima 
“lakdyti” tik kas 10 savaičių. 
Čia, žinoma, svarbią rolę lošia 
karvelio sveikata ir oro sąly
gos.

Karvelių auginimo draugijos 
turi tam tikrų pintinių savo 
karveliams transportuoti. Į vie
ną tokią pintinę gali tilpti po 
30 karvelių. Ji paprastai yra 
perdaryta į dvi dalis, — viena 
patelėms, kita patinėliams. 
Prie tos pintinės yra pritaisy
ta vandens rezervuarėlis, iš ku
rio kelionėje karvelius girdo
ma.

Paleisti iš pintinės karveliai, 
jeigu jie lekia pirmą kartą iš 
nežinomos vietos, paprastai dar 
ore kiek paskraidė, kol nesu
randa savo namų linkmės. Jau 
lėkę paprastai 
orientuojasi ir 
savo kraštą.

Oro sąlygos, 
šia didelę rolę 
savo lizdą. Silpnesnis karvelis 
prieš vėją, žinoma, ne taip grei
tai parlėks kaip stiprusis. Blo
giausia karveliai lekia laike 
perkūnijos, arba jperkunijos 
nuotaikai esant. Pastebėta, kad 
perkūnijų dienomis karveliai 
stengiasi jų išsilenkti ir lekia 
aplinkui, kur perkūnijos nėra. 
Silpnas lytus karvelio nesulai
ko, jeigu jis jau savo kelią ra
do. Žinoma, smarkus lytus silp
nesnius karvelius be galo nu
vargina ir gali juos .visai nu- 
kaiįųuoti. į Bet»ne į vipn ; blogas 
oro sąlygos ’yra kalvelių ’ prie-; 
šai. Juos dažnai vargina ir žu
do įvairus vanagai ir kiti dras
kantieji paukščiai. Dažnai laiš- 
kanešis karvelis parlekia ap
draskytais sparneliais, praplėš
tu gužiu. Todėl karvelių augin-

pavojingąsias vietas, o užfron
tę. Fotografavimas yra įdomus 
kaipo savo rųŠies sportas. Tik 
įsivaizduokime. Mes paleidžia
me tą malonų paukštelį su fo
tografijos aparatu lėkti. Jis 
parlekia. Mes skubinamės pa
imli 'aparatą ir žiūrime savo 
tamsioje kameroje, kokių nuo
traukų šis lakūnas padarė. Iš
vystame negatyvą ant popie
riaus. Galvojame, kokia čia 
viela nufotografuota, kur ji 
yra, koks įdomus atvaizdas? 
Kiek čia malonaus galvosūkio!

Karvelių racionalus veisimas, 
jų pratinimas “laiškus” nešio
ti ir fotografuoti, įvairus jų

konkursai, parodos;, dovanos, 
medaliai, pagyrimo lakštai, 
visa tai žmogui įdomu. Tai iš 
teisybės gražus ir savotiškas 
sportas, ne vienam daug malo
numo gali suteikti. Reikia tik jį 
Lietuvoje plačiau organizuoti, 
reikia, kad atskiri karvelių 
mylėtojai burtųsi į draugijas, 
o tos draugijos įsteigtų vieną 
bendrą sąjungą visai Lietuvai. 
Tuo butų padaryta ne tik kar
velių veisimo ir sporto reika
lui, bet drauge butų paruošta 
viena krašto gynimui reikalin
ga priemonė. Manau, kad vi
suomenė, o ypač šauliai šį rei
kalą įvertins! —G—is.
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MAKSIM GORKI Vertė K. Baronas

Senutė Izergil

iš sykio gerai 
lekia tiesiog į

. be abejo, lo- 
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tojai privalo rūpintis naikinti 
tuos nelabuosius plėšikus-vana- 
gus.

\ Karvelių reikšmė krašto 
gyvenimo reikalams.

Stebėtina, kad ir šiame tech
nikos amžiuje nei bevielis tele
grafas, nei telefonas, pei galin
gi orlaiviai negalėjo išstumti 
karvelių reikšmės karo reika
lams. Paskutiniame kare kar
veliai ne tik depešas per fron
tą nešiojo, bet tiesiog “užsiė
mė” karo žvalgyba. Ypatingai 
prancūzai ir belgai karveliais 
plačiai naudojosi žvalgybos rei
kalams. Jų lakūnai parašiutų 
pagalba nuleisdavo karvelių už
pakalyje vokiečių fronto, kai 
kada drauge su žmogum, o už
imto krašto gyventojai 
davo tiems nuleistiems 
liams pritaisyti depešų 
leisti per frontą. Esant
orui karvelius per frontą per
keldavo mechaniški batonai, 
kurie po tam tikro laiko nusi
leisdavo žemen. Čia juos paim
davo savieji ir su žiniomis pa
leisdavo per frontą atgal. Fron
to tarnyboje karveliai daug 
žmonių gyvybių išgelbėjo.

Vokiečiai, okupavę Belgiją., 
pasiskubino pasinaudoti belgų 
karvelių veisle. ’ Jie išsiaugino 
jų savo reikalams. Laike pa
liaubų buvo konstatuota, kad 
belgų karvelių vertė, kurie 
tarnavo vokiečių karo reika
lams, siekė 120 milijonų auk
so frankų t. y. kelis sykius tiek, 
kiek dabar yra Lietuvoje litų! 
Belgijoj vokiečiai karvelių ne
naikino, bet juos naudojo savo 
reikalams. Tuo jie įgijo šiokių 
tokių simpatijų iš belgų kar
velių sporto .mėgėjų pusės.

Karo reikalams yra svarbios 
ne tik karvelių nešamos depe- 
šos, bet ir jų daromos fotogra
finės nuotraukos. Tikra tiesa! 
Pasirodo, kad ne tik žmogus 
gali fotografuoti, bet ir karve
liai... Žmogus dabar lakioja, 
virsta paukščiu, o paukščiai 
tampa fotografais.

Dr. Neubronner išrado mažą 
lengvą aparatą, kurio pagalba 
lėkdamas paukštis ga|li gerai 
fotografuoti. Jau 1909 m. oro 
laivyno parodose buvo galima 
matyti atviručių, kurių paveiks
lus “nuėmė” karveliai.

Mes žinome, kad varnai gali 
pakelti jauną' kiškelį, vanagai 
gana sunkių daiktų pakelia, o 
karvelis gali pakelti ir toli lėk
ti, nešdamas jam uždėto svorio 
kokius 75 gr., kas sudaro net 
visą % jo paties svorio.

Prie tokių apsunkinimų kar
veliai greitai pripranta, jie ra
miai lekia su fotografijos apa
ratais, ar jų modeliais, visai 
nesibaidydami. Jų lėkimo link
mę ir greitumą, atsižvelgiant į 
oro sąlygas, galima iš anksto 
apskaityti, panašiai kai]) pa
trankos šovinio lėkimą.

Karvelių fotografavimo 
todas yra gana paprastas,
reikalinga turėti gurbas, kele
tas karvelių, fotografijos apa
ratas ir keletas medinių mode
lių lėkimo pratyboms, nes kar
veliai turi priprasti prie savo 
naujo uždavinio. Svarbu mo
delį taip pritaisyti, kad jis ne
svertų vienoje vietoje, bet ly
giai visas karvelio kūno dalis 
apsunkytų, kad nebūtų dau
giau svarumo nei priešakyje, 
nei užpakalyje, lygiai 
kuriame viename šone, 
džių pritaisomi lengvi 

liai, pradedant 30 gr.,
jie vis sunkinami iki 75 gr. Vi
są pritaisymo būdą, negalima 
smulkiai aprašyti. Bet specialiai 
padirbti aparatai* jokių keblu
mų pritaisant nesudaro.

Prityrimas parodė, kad su 
įbėgančiais aparatais lekian
čius karvelius bijo ir vanagai 
užpulti, — jie lekia šalin paiįui- 
tę, kad čia nepaprastas paukš- 
ti§ lekia.

Karvelių fotografavimas yra 
įdomus ne tik karo reikalams, 
kada , tas nekaltas paukštelis 
nufotpgrafuoja priešo fronto

mc-
čia

ir bet
Iš pra- 
mode- 
toliau

Aš stovėjau ir svyravau 
prieš šį akmeninį kareivį... O jis 
vis kartojo: “ne!” Ir kiekvieną 
kartą kada aš girdėdavau jo šal
tą žodį, dar karščiau many už
sidegdavo troškimas pamatyti 
tą Arkadėlį... Aš kalbėjau ir 
akimis mieravau kareivį — jis 
buvo mažas, liesas ir vis kosėjo. 
Ir štai aš parpuoliau ant žemės 
prieš jį ir apkabinusi jo kelius, 
vis maldaudama jį .karštais žo
džiais, parmečiau kareivį ant že
mės. Jis sukrito į purvą. Tada 
aš greit perverčiau jį veidu prie 
žemės ir prispaudžiau jo gaivą į 
klaną, kad jis nešauktų. Jis ne
šaukė, o tik vis kapstėsi, sten^d 
gdamasįs mane numesti nuo 
savo nugaros. Aš -gi abiejomiš 
rankomis spaudžiau jo galvą gi
liau į purvyną. Jis ir užtroško... 
Tada aš puoliau prie klėties, kur 
dainavo lenkai. “Arkadėli !”..*. 
šnabždėjau aš per sienos ply
šius. Jie susipranta, tie lenkai, 
—ir užgirdę mane sustojo dai
navę. Štai jo akys prieš mano. 
“Ar gali tu iš čia išeiti?” — 
Taip, per grindis!” pasakė jis. 
—“Na, eikš gi”. Ir štai keturi jų 
išlindo iš po klėties: trys ir 
mano Arkadėlis. ‘,Kur sargy
ba?” paklausė Arkadėlis. — 
“Štai guli!”... Ir jie nuėjo pa
tylomis, prisilenkę prie žemės 
prie tos vietos, kur gulėjo tas 
kareivis, o kada ėjo pro šalį, tai 
koliojo jį, o Arkadėlis, pakėlęs 
šautuvą, perdūrė kareivio nuga
rą durtuvu. Lietus vis smarkiau 
lijo, o vėjas kaukė taip garsiai. 
Mes išėjom iš kaimo ir ilgai ty
lomis ėjome mišku. Taip greitai 
ėjome. Arkadėlis laikė, mane už 
rankos ir jo ranka buvo karšta 
ir drebėjo. O!... man buvo taip 
gerai su juo, kol jis tylėjo. Pas
kutinės tai buvo minutės, —ge
ros minutės mano godaus gyve
nimo. Bet štai mes išėjome į 
pieivą ir sustojome. Jie dėkojo 
man visi keturi. Ak- kaip ilgai ir 
daug jie man ką tai kalbėjo! Aš 
vis klausiaus ir žiurėjau į savo 
poną. Ką gi jis man padarys? Ir 
štai jis apkabino mane ir pasa
kė taip išdidžiai... Neatsimenu 
ką jis pasakė, bet tarp išėjo, 
kad jis dėkingumui už tą, kad 
aš jį išvedžiau, mylės mane... 
Ir atsiklaupė jis ant kelių prieš 
mane, šypsodamos ir sako man: 
“mano karalienė!” štai kokis 
melagingas štio jis buvo!... Na, 
tada aš jį paspyriau koja ir 
bučiau davus jam per veidą, bet 
jis pasilenkė ir atšoko. Rustus ir 
pabalęs stovi jis prieš • mane.'.. 
Stovi ir tie trys, visi nusiminę. 
Ir visi tyli. Aš pažiurėjau į 
juos... Man tada — atsimenu— 
pasidarė tik nuobodu Ir tokis 
tinginys mane apėmą... Šaltas 
tinginys. Aš tariau jiems: “ei
kite!” Jie, šunys, paklausė ma
ne: “Tu sugryši ten parodyti 
musų kelią?” $tai kokie nedorė
liai! Na, visgi jie nuėjo. Tada 
ir aš nuėjau... Ant rytojaus su
ėmė mane jūsiškiai, bet greitai 
paleido. Tada aš pamačiau, i kad 
jau laikas pasidaryti sau guštą, 
užteks gyventi gegute! Jau sun
ki pasidariau ir sparnai nusilei
do, ir plunksnos pasišiaušė... 
Laikas, laikas! Tada aš išvažia
vau į Galiciją, o iš ten į Dobru-

džią. ’štai jau apie, trejetą de- 
sėtkų metų gyvenu aš čia. Tu
rėjau ir vyrą, maldavietį; pasi
mirė metai laiko atgal. Ir gyve
nu aš štai. Viena gyvenu... 
Ne, ne» Viena, o štai su tais.”

Senutė mostelėjo ranka linkui 
jurų; Ten vis dar buvo tylu. 
Kartais gimdavo kokis tai trum
pas, prigavingas garsas ir tuo- 
jaus numirdavo.

—Myli jie mane, Daug aš pa
sakoju jiems visko. Jiems to 
reikia. Dar jauni visi... Ir man 
gera su jais, žiūriu ir mąstau: 
štai buvo laikas, kada ir aš bu
vau tokia... Tiktai tada, mano 
laikais, žmoguje buvo daugiau 
spėkos ir ugnies ir todėl gyve
nos/ linksmiau ir geriau... Taip!..

Ir ji nutylo. Aš žiurėjau į ją 
atidžiai ir ilgai. Man liūdna pa
sidarė prie jos. Ji gi snaudė, lin
guodama galvą ir tykiai, tykiai 
šnabždėjo ką tai... galbūt mel
dės.

Nuo juros pakilo debesis — 
juodas, sunkus, ruščios formos, 
panašus į kalnų retežių. Jis slin
ko į stepą. Nuo viršūnių ati
trukdavo šmotai debesio, skrie
jo pirmyn nuo jo ir gesino vieną 
po kitos žvaigždės, Jura smar
kiai ošė. Netoli mus, vynuogių 
krūmuose bučiavos, šnabždėjo, 
dūsavo. Toli stepe* kauke šuo... 
Oras darėsi troškus Tr erzino 
nervus keistu kvapsniu, kutenu
siu nosį. Nuo debesų puolė ant 
žemės tiršti būriai šešėlių ir 
slinko jąja, nyko ir vėl atsiras
davo... Mėnuo užgeso, jo vietoje 
pasiliko tik neaiški opalinė dėmė, 
bet ir ją greitai visai uždengė 
pilkas debesėlis. Ir stepo tolu
moj, dabar jau juodoj ir baisioj, 
kaip ir tykančioj ir paslėpusioj 
savy ką-tai, užsidegdavo “ mažy
tės melsvos ugnelės. Tai šen, 
tai ten jos valandėlei atsirasda
vo ir gęsdavo, tarsi keli žmonės, 
išsiblaškę po stepą toli viens 
nuo kito, j ieškojo joj ko tai, už
sidegdami degtuką, kurį vėjas 
tuoj aus gesindavo. Tai buvo la
bai keisti melsvi liežuvėliai, pri
menantys ką tai pasakingų.

—Ar matai tu kibirkštis? — 
paklausė manęs Izergil.

—Štai tas, melsvas? — rody
damas jai į stepą atsakiau aš.

—Melsvas? Taip, tai Jos.... 
Reiškia, visgi skraido! Na-na... 
Aš jau štai nematau jų daugiau. 
Negaliu dabar įmatyti daugelio.

—Iš kur tos kibirkštys? — 
paklausiau aš senutės.

Aš buvau kątai girdėjęs pir
miau apie jų paėjimą tų kibirkš
čių, bet norėjosi išgirsti kaip 
papasakos apie tai senutė Izer- 
gil.

—Tos kibirkštys paeina nuo 
degančios Danko širdies. Buvo 
sviete širdis, kuri kartą užsiliep
snojo .ugninį... Ir štai iš jos tos . 
kibiiįk^tys. Aš papasakosiu tau 
apie visą tai... Taipgi sena pasa
ka... Sęria', viskas sena! Matai 
tu;kiek senovėje visko?... O da
bar štai nėra nieko tokio — nė 
žygių, nė žmonių, nė tokių pasa
kų, kaip senovėje... Delko? Na 
gi, pasakyk! Neįstengsi... Ką tu 
žinai?

(Bus daugiau)
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Automobilistai užmušė 

tris žmones
Nežiūrint sumažėjimo greitu- Bedarbė Illinois didėja

mo važinėjimo automobiliais, t . " '
ketverge, nelaimėse su automo-, e”ar^ v’^oje valstijoje yra 
biliais trys žmonės liko užmuš- ' ap,e iS9,000.
ti. Vienas jų žuvo susidūrime 
automobilio su omnibusu.

Omnibusas, kurį valdė Čiau
do Knapp, 1055 Grace St., Lake 
Shore Drive gatvėj bandė pra
lenkti kitą omnibusą ir lenkda
mas tiek toli pasuko į kairę, 
kad užvažiavo ant ii priešingo: 
pusės važiavusio automobilio, 
jį sutrupino ir David F. Connor, 
7001 Crandon Avė., kuris va
žiavo automobiliu, užmušė ant 
vietos. Connor matė, kad susi
dūrimas yra neišvengtinas ir 
bandė iššokti iš savo automobi
lio, bet pakliuvo po sunkiais 
omnibuso ratais. Knapp ir om
nibuso konduktorius tapo areš
tuoti.

John Hatchett, 45 m., 3952 
Lexington St., liko užmuštas 
automobilio einant skersai 
Clark gatvę prie Illinois gat.

Ralph Varcan, 5 m., 3116 
Princeton Avė., liko užmuštas 
bebėgiojant gatvėj prie savo 
namų. Abejuose atsitikimuose 
automobilistai bus kamantinė- 

jami koronerio teismo, bet Jų 
nesuimta.

.Vienas vaikas galbūt mirtinai 
tapo sužeistas irgi žaidžiant 
gatvėj.

Peštieji džiaugiasi, kad au
tomobiliai dabar nebe taip lak
sto. Bet patys nelabai mėgsta 
nau jojo patvarkymo. Jie protes
tuoja prieš tai. Protestą pada
vė ir Chicago Motor Club, nu- f Prairie
rodydamas, kad sumažinimas 
greitumo važinėjimo sumažina 
ir biznį. Be to ne visos nelai
mės atsitinka dėl greitumo va
žinėjimo — didžiuma nelaimių 
atsitinka dėl pačių pėsčiųjų ne
atsargumo, nes jie eina skersai j 
gatves nė nepažiūrėję ar yra au-j 
tomobilių, o ir šiaip automobilių i 
nesidaboja, visai nepaisydami i 
to, kad automobilių yra daug j
sunkiau sustabdyti, negu se
kundą palūkėti iki automobilius 
pravažiuos. Be to tėvai išleidžia 
vaikus gatvėn žaisti ir jais visai 
nesirūpina, o vaikai laksto tarp 
automobilių, landžioja apie 
juos, kabinėjasi — patys lenda 
po automobiliais. Tik kada su
žeidžia ar užmuša, tai tada tėvai 
sukrunta — verkti ir kaltinti 
automobilistus, o kada dar vai
kas buvo gyvas ir sveikas, tai 
apie jį ir jo saugumą nesirūpi
no. Del tokio tėvų nerūpes
tingumo tiek daug vaikų ir už
mušama automobilių.

Policijos viršininkas fcaik.os'i 
protestų nepaisąs. Esą jei au- 
kos dėl greito važinėjimo su- 
mažėsią, tai jis tada ieškosiąs 

t kitų priežasčių ir jas taipjau 
naikinsiąs.

Automobiliai vis dar tebeva- 
žinėja daug lėčiau, nors visgi 
atsitinka ir tokių, kurie tebela- 
ksto kaip lakstę. Daugiausia ir 

areštuojama už greiti} važinėji
mą, — ketverge jų areštuota 
177. Bet daugelis dar nesilaiko 
atsargumo ir užsisukimuose ne
sumažino greitumo, nors tokioj 
vietoj daugiausia nelaimių ir iš
tinka. Daugelis tokių neatsar
gių važinėtojo taipjau pakliuvo 
—viso ketverge tokių pakliuvo 
ir tapo areštuota 53 automobi
listai.

Illinois darbo departamento 
tyrinėjimais, bedarbė Illinois 
valstijoje nuolatos didėja. Su
rinktosios žinios rodo, kad laike 
pastarųjų trijų mėnesių dar 7 
nuoš. darbininkų liko atleisti iš 
darbo. Palyginus su pereitų me
tų vasara dabar yra atleista iš 
darbo 11 nuoš. darbininkų.

šiemet svarbesniosios indus
trijos yra atleidusios iš darbo 
apie 80,000 darbininkų. Delei 
overprodukcijos daugelis kasyk
lų užsidarė, taip kad angliaka
siai dabar sudaro žymią dalį 
bedarbių. Be to daug bedarbių 
yra privažiavusių iš kitų valsti
jų, kad dar labiau padidina, be
darbių skaičių Illinois valstijoje.

Bedarbė labiausia palietė Mo
line miestelį. Ten pereitą mė
nesį paleista iš darbo apie 25 
nuoš. darbininkų. Mėnuo prieš 
tai buvo atleista 13 nuoš. Jo- 
liete atleista 14 nuoš. Chicago 
betgi nuo bedarbės palyginamai 
mažai kenčia. Čia pereitą mėne
sį atleista arti 3 nuoš., bet už
tai darbai pradėjo eiti nieku- 
riose sezoninėse dirbtuvėse, 
pav., pas kriaučius.

Apiplėšė banką
Ketvirtadieny Oak Park per

gyveno pirmą banko apiplėšimą, 
šeši ginkluoti plėšikai užpuolė 

State Bank, kertėj Ma- 
dison ir Austrin gatvių, didžiau
sio Oak Park judėjimo centre. 
Jie sustatė banko darbininkus 
ir kostumerius prie sienos, bet 
spėjo pasiimti tik $1,000. Mat 
plėšimą patėmijo banko kaimy
nas ir pašaukė policiją. Bet tą 
patėmijo ir vienas plėšikų, ku
ris davė ženklą kitiems plėši
kams bėgti. Jie pabėgo dideliu 
automobiliu, kurį buvo pasistatę 
prie banko.

PABĖGO NUO PAČIOS, SU
GRYŽO, RADO JĄ VEDUSIĄ.

John Bruno 1913 m. pabėgo 
nuo savo pačios. Dabar, po 11 
metų slapstymosi jis sugryžo 

ir rado savo pačią vedusią su ki
tu vyru, Victor Wardinski. Jis 
užpyko už savo pačios “neištiki
mybę” ir patraukė ją ir jos 
naująjį vyrą teisman.

Teisme jo imti aiškinosi, ka
da jos vyras pabėgo, ji dvejetą 
metų jo j ieškojo, bet niekur 
nesuradusi, ji apsivedė su 
VVardinskiu, betgi nepasirūpin
dama gauti reikiamas perskyras 
su pirmuoju vyru. Su savo ant
ruoju vyru ji sugyveno sūnų, 
kuriam dabar yra jau 7 m. am
žiaus.

Teisėjas Padden, kuris turi 
rsą tai išlyginti, nežino kf dr 
ryti ir davė laiko iki rugp. 8 
d. patiems susitaikinti.

Lietuvis užmuštas dėl 
merginos

Barnis kilo su kitu vyru dėl pas 
jį gyvenusios lietuvaitės.

■ ■■ ............... —

Barnis dėl jaunos lietuvaitės 
užsibaigė labai nelaimingai — 
vienas jų liko užmuštas,*o kitas 
sėdi kalėjime ir yra kaltintamas• — ** 
žmogžudystėje. Petęr Kontiun, 
35 m., 3656 So. Union Avė.,
barny liko kito vyro užgautas 
į galvą spaidykla ir tai taip 
smarkiai, kad galvos kiaušas 
sprogo ir jis neužilgo pasimirė 
pavieto ligoninėj. Tas kitas vy
ras, Antim Monowski, 39 m., 
2907 Lowe Avė., tapo areštuo
tas. Jis prisipažįsta sumušęs 
Kontiuną ir tai už tai, kad Kon
trimas meilinęsis prie p-lės An- 
nie Lukis, kuri gyveno Kontiu- 
no name.

Įves dar vieną naują 
mokyklą sistemą'
I, .......■■■■ , ■.

. Mokyklų taryba užvakar nu
tarė įvesti šalę jau nutartųjų į- 
vesti junior high mokyklų dar 
vieną naują mokyklų sistemą, 
t. y. “platoon system”. Ta siste
ma, kuri labiau sumechanina 
mokinimą ir neduoda laisvai iš
sivystyti vaikų protui. Ta siste
ma bus įvesta tik niekuriose 
mokyklose ir tai tik neva bandy
mui.

Mokytojai ir darbininkų orga
nizacijos priešinosi ir šitai nau
jąja! sistemai, bet mokyklų ta
ryba nekreipė į juos domės, bet 
kaip ir su junior high mokyk
lomis, aklai klausė mokyklų su
perintendento McAndrews. (

DAUG SUŽEISTA SULUŽUS - 
PORČIAMS

Dešimt žmonių išsigelbėjo 
nuo mirties, bet niekurie liko 
sunkiai sužeisti sulužus trečio 
augšto porčiams užpakaly na
mo 601 Gilpin PI. Ten buvo vai
ko laidotuvės ir todėl daugiau 
žmonių susirinko. Seni porčiai 
neišlaikė sunkumo ir sulužo, nu
sinešdami • su savim dešimtį 
žmonių, jų tarpe keletą vaikų.

Policistas pakliuvo už kyšių 
ėmimą.

George Wabol, šoferis veikian
čiojo detektyvų viršininko Wm. 
Schoemaker, tapo pašalintas iš 
vietos ir uždarytas kalėjiman 
už ėmimą kyšių. Jis paėmęs iš- 
Trunchino, 921 So. Kedzie Avė., 
du sykiu kyšį po $50.

Trunchino kartą užėjęs į sa- 
įiuną prie 38 ir Emęrald gatvių. 
Išeidamas jis patėmijo gatvėj 
Wabol sustabdžiusį automo
bilių, kuriame buvo trys galio
nai degtinės. Wabol reikalavęs 
iš žmogaus $50 kyšių. Tas žmo
gus neturėjęs tiek ir Trunchino 
jam paskolinęs. Wabol automo
bilių paleido, bet pasiėmė .su sa
vim Trunchino ir nusivedęs jį 
prie 3845 Lowę Avė., pareikala
vo dar $50 “už įsimaišymą”. 
Trunchino ir tuos užmokėjo, 
bet pasiliuosavęsi pašaukė polici
ją, kuri padarė kratą pastaruo
se namuose ir rado policistą 
(ten gyveino jo švogeris) ir pa
slėptus gautus $100 kyšio.

Lietuvių Rateliuose 
__ I v

Musų dainininkės Lietuvoj
“Musų Mariutė” pasilieka 

Kaune dar vieniems metams.-— 
Norai Kaunas irgi patinka; 
duos ten koncertą. — Onytei 
Pocienei irgi sekasi, bet Pocius 
vylioja ją atgal Chicagon. — J. 
Babravičius. — Iš Lietuvos vy
ksta Chicagon trys žymus arti
stai.

MARIUTĖ RAKAUSKAITĖ
Mariutė turėjo labai pasek

mingą sezoną Lietuvos Operoj. 
Ji debiutavo dvejose operose, 
būtent, vadovaujančią rolę už
ėmė operoj “Cannen” ir Ne- 
dos Pagiliacosie; taipgi priren
gė 4 mažas roles. Ji pasirašė 
kontraktą ateinančiam sezonui 
ir tapo priskaityta pirmoj ka
tegorijoj artistų tarpam Rašo 
Mariutė: “Noriu dainuoti dar 
vieną sezoną, paskui atvažiuo
siu atlankyti savo mylimus 
cliichgiečius, kurių begalo es- 
mu pasilgus.” Atostogauja Ma
riutė garsioje Palangoje.

“Musų Nora.”
Nora Gugienė dabar Kaune 

vieši ir sako, kad jai taip pa
tinka, kad net nemano gryžti 
atgal šiemet. Rengiasi prie 
koncerto, kurį ketina duoti 
kaip ir visos kitos musų lakš
tingalos, Baltos Gulbės salėj 
apie rudenį. “Žinoma, prie to,” 
sako Nora, “reikia dauginus 
prisirengti, negu padainuoti 
koncerte Chicagoje, nes tai 
mano debiutas ir visą progra
mą pildysiu viena.”

Ona Pocienė
P-ia “Pociuvienė,” kaip kad 

ją kauniečiai ten vadina, taip 
pat turėjo gero 'pasisekimo 
operoje. Ji dainavo Gildos ro
lėj “iRigollcto” ir keletą ma
žesnių ir su geru pasisekimu. 
Kaip žinome, p-as Pocius nu
važiavo ją parsivežti Chicagon, 
bet jai taip pat yra įteiktas 
kontraktas geromis sąlygomis, 
Aigi klausimas ar pasiseks 
Antanui savo Onytę atsivilioti 
atgal Chicagon pas josios se
nuosius draugus.

Babravičius
J. Babravičius jau keletą sa

vaičių kaip sugryžo iš Italijos, 
kur jis išbuvo tris menesius ir 
prisirengė prie įstojimo į Chi- 
cagos didžiąją operą. Ar mums 
teks' p. Babravičių išgirsti čio- 
nykštėj operoj, tai klausimas. 
Jau buvo paskelbti visi naujie
ji artistai, kurie dainuos atei
nantį sezoną, bet jo vardo nesi
mato. Pats p. Babravičius, tai 
taip kaip migla — pasirodė ir 
vėl prapuolė, sako, kad po 
“sunkiam darbui” jis išvažia
vo atostogauti į Woodboro, 
Wis.

Atvažiuoja Vanagaitis, Dinei
ka ir Olišauskas.

Birž. 23 d. apleido Kauną 
trys geriausi valstybinio teat
ro artistai, kurie neužilgo bus 
musų sostinėj — Chicagoj. Re
komenduodama juos chicagie- 
čiams, p-lė Rakauskaitė štai 
ką sako apie juos: “Vanagaitis 
tai yra geriausias musų artis

tas, gražiai rašo dainas cho
rams ir solistams, gabus chor
vedys ir labai linksmo * budo 
vaikinas. Tą patį galima saky
ti ir apie p. Dineiką, tik jis ne 
kompozitorius; bet apart artis
to, iš jo išeina begalo geras 
atletas. Olišauskas yra “Vilka- 
lakio” artistas. Drąsiai juos 
jums rekomenduoju ir kad 
daug apie' juos sakyčiau, tai 
niekuomet nei trupučio ųeper- 
dėčiau.”

—Laisvės Mylėtojas.

Iš Birutės
Nors pasivėlinau, bet nega

liu praleisti neparašęs savo 
įgytus įspūdžius iš paskutinio 
įjirutės šeimyniško išvažiavi
mo, kuris buvo 29 d. birželio, 
Willo\v Spring miškuose.

Apie 11 valandą ryto visi 
automobiliais nudundėjo j pa
skirtą vietą, kur visi visą die
ną būriais tarp savęs kalbėjo, 
šnekučiavo, žaidė, nes mat ta 
diena pasitaikė šilta ir graži, o 
žmonės nepripratę prie šilu
mos, būreliais trauke kur į pa- 
iinksmę. Bet vakaripp, kada 
saulė pradėjo už medžių kavo- 
tis, tuomet jau visi pradėjo 
daugiau į vieną būrį spiestis, o 
apie 6 valandą tai jau trūksta 
žodžių išreikšti kas pradėjo 
dėtis: visi į ratą, žaidžia, dai
nuoja, juokauja, rodos kad ki
ti žmonės pasidarė. Kažin ko
dėl tarp niekurių narių buvę) 
kas tokio trūktino, kad nebu
vo galima juos sykiu pritrauki.

Komisijos nariai V. Bigcliutė 
ii* J. Gedaitis daugiausiai prie 
to išvažiavimo pasidarbavo; 
kas labiausia yra pagirtina, 
kad valgių pagamino ant tiek 
žmonių, kiek buvo užsirašę 
(nes turėjo visi iškaliu) užsi
registruoti) ir kad šis buvo 
pirmutinis išvažiavimas, kuris 
davė Birutei keletą dolerių pel
no.

Pagirtina yra kad niekurie 
musų prieteliai bei rėmėjai 
taipgi dalyvavo k. t. Dr. Kulio 
šeimyna, Dr. Žylvitis &u žmo
na, Suromskis,. adv. Olis su 
žmona, Olsze\vskienė,' Maska- 

lunai, Valančius su žmona ir 
kiti, kurių vardų nežinau. Bu
tų labai malonu, kad į rengia
mus Birutės išvažiavimus ir 
daugiau panašių svečių ir rė
mėjų dalyvautų, lai tuomet bu
tų proga musų naujiems “Biru
tės” veikėjams arčiau susipa

žinti su savo rėmėjais, nes 
šiandien randasi daugiau nau
jesnių ir energingesnių veikė
jų. Kuomet iki šiol veikdavo 
daugiausiai tie patys veikėjai.

Patarčiau Birutei ir daugina 
išvažiavimų rengti, bet kur to
liau. • —Svečias.

Chicagos Lietuvių Audito
rium Bendrovės direktorių ir 
Draugijų atstovų atsibus extra 
susirinkimas pirmadienį, liepos 
14 d. Keistučio spulkos name, 
840 W. 33 gat. lygiai kaip 7:30 
vai. vakaro. ' - .

Esate kviečiami pribūti visi 
iii rektoriai ir atstovai, nes yra 
svarbus susirinkimas dėl Audi
torijos apsvarstymo, nes Audi
torijos pradės antrą aukštą 
budavoti.

Bendrovės sekretorius
—A. Jankauskas.

Iš North Sides
Komunistų žvaigždė užgeso.

Pereitą sekmadienį čia įvyko 
didelis Chicagos Lietuvių Drau- 
jos Savitarpinės Pašalpos 
mėnesinis, susirinkimjas. Susi
rinkimas' buvo /svarbus dviem 
klausimais: ('priėmime pereito 
susirinkimo protokolo ir įvezdi- 
nime į draugijos svetainę Lie
tuvių Kriaučių Kliubo.

Reikia pabrėžti, kad šios dvi 
draugijos “apsivedė”, iš dviejų 
pasidarė viena. Kas keisčiausia 
—“Matrijarkato gadynės” bu- 

du — vyras turėjo priimti pa
čios vardą! Bet vestuvės buvo 
geros ir abu jaunavedžiai pa
tenkinti. čia tik buvo paprastos 
ir visai ^neįspūdingos vestuvių, 
apeigos, o iškilmės nutarta at- 
provyti kitą kartą kur nors mi
škuose. Išvažiuosim, sako, tai 
bus vestuvės ir medaus mėne
sio galas.

* Savitarpinės pašelpos draugi
ją komunistai kėsinosi padaryti 
savo idėjų bazę. Jie čia verbavo 
savo jėgas, jie čia drūtinosi, 
taisėsi pozicijas ir buvo pareiš
kę kad vėliaus ar anksčiaus 
jie laimės. Ale štai ėmė ir įvyko 
eudai — komunistai prakišo vi
sas pozicijas!

Trejetas mėnesių atgal Drau
gija kaip vienu balsu nutarė 
taisyti konstituciją; pavedė dar 
bą valdybai ir ji atliko ir per
skaitė savo raportą. Konstituci
jos pataisose, komunistai paste
bėjo didelio pavojaus savo pla-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

s , V■ *’'AlA

HELEN KARBAUSKA1TĖ 
Mirė liepos 11, 1924, 6:30 vai. 
iš ryto, 24 metų amžiaus, neve
dus. Kilo iš Kauno rėd., Ra
seinių ap. Išgyveno Amerikoj 3 
metus. , . ,

Paliko dideliame nuliudime 
dvi seseri — Antoniną Karbau- 
skaitę ir Domicėlę Uardauskie- 
nę. Lietuvoj paliko motiną ir 
dvi seseri ir vieną brolį.

Kūnas pašarvotas po No. 2^58 
W. 46th PI. Laidotuves įvyks 
Utarninke, liepos 15 d., 1924, iš 
namų, 8 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Ma
rijos Švenčiausios bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nubudę Dvi seserys An
tanina ir Domicėlė.

Laidotuvėms patarnaut grabe
lius Eudeikis — Yards 1741

Are you selficonscious 
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—somethmg that at once 
brands them as eithcr 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.

Ustirifu Tooth Paitt c/mmi tttth a ntw 
way. A t lašt our dumists havs dhcovtnd a 
fioliskiHt tnlrsdUnt that rtallf cbans with- 
oat seratehiat thunamtt—a diffkult prohbm 
finalb solvtd.

A large tube of Listerine Tooth 
Pašte is only 25 cents; at your dnig- 
gist’s.—LambertPharmacalCo.,Saint 
Louis, U. S. A.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
1333 So. Haisted St., Chicago, III
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki V v v. 
Nedėlioiran nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

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

operacijų
4647 So. Haisted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
T ei. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tol. Pulman 5147 ,

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

- LITTLE - 
SPINOGfJAPHS

Apsisaugokit nuo: — 
“Kad aš bučiau žino-

* jęs geriau”.
Geras nusprendimas 

reiškia suradimas fak- to?
tų pirmiausiai, pas- 
kiau veikimas su ap- \
mąstymu. * raį

Pasirinkdami metodą 
su pagelba kurios jus M*
galite atgauti savo • a® 
sveikatą, vartokite ge- EmB
rą nusprendimą — pa- 
sirinkite Chiropractic.

Tol. Boulevard 7006 
DR. J. M. FJNSLOW, 

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

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

nams. Veizėk, sako, čia jau blo
gai, čia reikia tuos punktus nu
mesti. Sušaukė Dr-ja mitingą 
ir valdybos pataisyta konstitū
li ją punktas po punkto priima 
užgiriu ir patvirtina! Visos ko
munistų rankos neturi jokios 
reikšmės!

Blogai.
Jie parėkavo, parėkavo ir 

išėjo.
Parėję komunistų vadai namo 

sumanė parašyt \peticiją” ir
parašė: Kadangi valdyba pa
taisė konstituciją; kadangi susi
rinkimas neatsižvelgdamas į 
musų mizernas, proletariškas 
rankas tą konstituciją priėmė; 
kadangi ta konstitucija yra no 
good; kadangi liko sulaužytos 
Roberts Rules; kadangi pasaky
ta taip ir taip; kadangi parašy
ta šitaip, o ne taip; kadangi šis, 
kadangi tas, tai mes, nuskriaus
tieji strošnai protestuojame ir 
pasiryžtame kovoti visomis ke
turiomis iki pergalės!“ Kad 
toji “peticija” priduotų skaitan
tiems strošnesnę išvaizdą, pe- 
ticijonėriai pridėjo ketvertą la
pų daugiau popieros ir parašė 
ketvertą desėtkų pavardžių. Tą 
vožną raštą atneša ir įteikia su
sirinkimui.

Susirinkimo sekretorius per
skaitė, nariai išklausė, pa- 
diskusavo, pasiginčijo ir atme
tė. Vai jergutėliau! Tiek darbo, 
tiek galvosūkio, tiek nemiegotų 
naktų — viskas į gurbą!...

Užgeso šiaurėje šviesioji ko
munistų žvaigždė ir niekados, 
niekados nebepatekės!

— Reporteris Pupa.

lim taipogi savo nusistatymų 
pareikšti ir tokiai Tautų Sųjun- 
gai ir užmesti savo įtakų ant 
Vilniaus klausimo svarstyklių.

Bet pirmiausiai tam reika
linga organizacija — Vilniaus 
Vadavimo Komitetas, kurs 
tuom rūpintųsi. Jo reikalai bei 
darbuotė ir bus svarstoma ry
tojaus susirinkime, j kurį kvie
čiame visus užinteresuotusmu
sų

ASMENĮ! JIESKOJIMAI 
Turtle Creek, Pa,

Traukinys užmušė lietuvį

sostinės ateitim.
—Vilniaus Komitetas.

‘'LAISVĖS VARPO 
VARGAI

die-Buvo toks atsitikimas: 
vas kažin iš kur buvo atsiun
tęs Chicagon kokį tai žmogų, 
kuriam vos tik į čia pribuvus 
pakilo didis “šturmas”, kuris 
ūmai sujudino lietuvių 
padangę. Tarp to

meno 
sumišimo 

žmonės pradėjo tikėtis to, ko 
jie suvis sesistengė įgyti ir ne
mano stengtis, o vilnys savo 
putas tėškė ten, kur visai jų ne
reikėjo. Na, žodžiu sakant bu
vo tikras .“krutėjimas.” Tada 
nuliūdo “Laisvės Varpas” ir 
balso suvis neišleido, tik pa
skendęs pelkėse savo svajonių

Virto nauja gadynė: pavadi
no dievas į ten iš kur buvo at
siuntęs tą žmogų, suskamba, 
subeldžia “Laisvės Varpas,” ta
rytum pergalę pajutęs ir tik 
skamba, tik gaudžia.

Bet lyg ant nelaimės nieko 
nesiklausęs ir vėl tas žmogus 
nepoilgio pribus į Chicago ir 
imsis savo pradėtų darbų va
lyti pirmyn. Dabar jau bus vi
siems aišku, kokio likimo ne
laimingas “Laisvės Varpas” su
silauks. Ir vėl reikės nutilti ir 
liūdėti. —K. S. Urbaitis.

AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Dr. Montvidas sugrįžo 
sveikas

Pranešimai
Sako, bolševikai dar nepajėgę jo 

sunaikinti..

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
uojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaiti po dolerį-kita, nei 
lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
jinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulka
1739 S. Halsted St.

Pranešimas Lietuvių visuomenei 
Chicagoje. Gerbiami lietuvių kliubai 
ir draugijos malonėsite nesirinkti 
lošimui veikalo “Piningėliai,” nes tą 
veikalą statys scenoje Chicagoje, M. 
Meldažio svetainėje, spalio mėnesy L. 
E. L. Pašelp. draugija.

— Komitetas.

sukėlė prieš 
ir jie 

girdi, bu- 
nuo poros 

mėnesių.

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

Norintieji prisidėti 
malonėkit atsilankyti.

Raymond Cha-

prie orkestros

Ork. Kom.

PARDAVIMUI automobilius, Hud- 
son coach, 1923 m.
man automobilius, 1922 m. Vieną 
iš tų parduosiu pigiai, nes du nėra 
man reikalingi. Mainysiu ant Fordo 
t roko. i

3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI AR MAINOMS.
Taipgi Mor- j 2 augštų muro rezidencija, labai 

moderniška, garu šildoma, 2 karų 
muro garadžius, parinktoj Brighton 
Park apielinkėje. Kaina $8,650. Kiek 
jus turit?

TUPONICH & SIMAN 
•1344 West 18th Street

Birželio 22 d. tūlas Mike Am
brose, 30 metų amžiaus, vos pa- 
siliuosavo iš kalėjimo, mėgino 
užlipti ant bėgančio traukinio ir 
parvažiuoti, bet paslydo ir liko 
traukinio užmuštas.

Jeigu kas žinote jo gimines ar 
draugus, malonėkite pranešti: 
John Limanovich, Turtle Creek, 
Pa. . — S. D.

PAJIEŠKAU pusbrolio, Kazimiero 
Margio. Paeina Smeigių parapijos, 
Panevėžio apskr. Girdėjau, kad se
niau gyveno Detroit, Mich. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti, ai 
kas žinote, malonėkite tuoj pranešti.

STANISLOVAS KUČIS, 
2120 W. 15 Avė., Gary, Ind.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
tl, 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 virė pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„
3149 So. Halsted S t., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTĖ
stogą prakiurimas užstaisomas 

ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
70kų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
imk&j. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diii.usia ir geriausia stogų dengim.’o 
a^Aiga Chicagoj. Tik 
darbininkai samdomi. 
Roofing Co., 3411-13 
Phone Lawndale 0114.

patyrę unijos 
J. J. Dunne 
Ogden Avė.,

PAINTOR1US ir plaisteruotojas 
iš lauko ir vidiije. Darbas padaro
mas gerai ir pigiai. Kas norite sa
vo namus papuošti rašykite.

K. BRUŽAS,
3210 So. Halsted St., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIP
FURNIŠIUOTI kambariai dėl vy' 

rų ar dėl moterų; $3 į savaitę už 
kambarį be valgio, su valgiu — 
pusryčiais ir vakariene — $7 į sa
vaitę. Taipgi nefurnišiuoti kamba
riai; porai 4 kambariai $13 į mėn. 
ar 2 kamb. $7.

1813 String St.

PARENDAVOJIMUI viršui 3 
kambariai vedusiai porai 
merginoms.

4026 Artesian Avė.
Brighton Park

arba

DIDELIS BARGENAS
3V2 tono trokas Nelson Lemon ant 

pardavimo Starke Bare, atrodo kaip 
naujas už prieinamą kainą, Kam 
reikalingas, gera proga pasinaudoti, 
priežastis einu į kitą biznį.

Atsišaukite 5:30 v. v. iki 8:30 v. v. 
3658 So. Union Avė.
Tel. BouleVard 1099

PARSIDUODA pigiai dviejų 
augštų muro namas su beizmen- 
tu, moderniškas, karštu vande
niu šildomas ir dviejų augštų 
darbo šapa užpakalyje. Atsišau- 
kit pas savininką:

2842 So. Union Avė.

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS- 
TĖS* RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
mond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.;, kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 83rc 
st.; maršalka K. Mickus.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metame: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Ūme St.; Kontro
lės .rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

PARDAVIMUI West-Cut, 7 paša; 
žievių automobilius. Geras, mažai 
vartotas. Parduosiu pigiai, ar mai
nysiu ant mažesnio siden karo, Fordo 
ar 2 pasažierių karo.

Atsišaukite
F. L.,

4623 So. California Avė. 

PARDAVIMUI
PARSIDUODA APTIEKA 

1249 Madison St., Gary, Ind.
Pardavimo priežastis — savinin

ko mirtis.
Sąlygos labai geros. Sutinkama 

aptieką mainyti į kurią nors nuo
savybę.

Del platesnių informacijų kreip
kitės Chicagoje į Krazewskį, 6128 
S. Wood St. Telefonas. Republic 
2323 arba Gary’j į T. Korablinovą, 
1701 Broadvvay. Tel. 782.

PARDAVIMUI rezidencija 8 kam
barių, mūrinis namas, 8 metų senu
mo, ant dviejų plačių lotų, barnes, 
gražus skiepas, elektra, gasas, pui
kus sodnas, — patogiausia vieta gyve
nimui. Lietuvių kolionijoje. Kaina 
$4000. Atsišaukit

629 Meadow Avė., 
Rockdale Joliet, III.

PARDAVIMUI pigiai 2 augštų me
dinis namas, 3 po 4 kambarius ir 1— 
5 kambarių. Elektros šviesa, rendos 
neša $852 į metus. Kaina $7,000, 
namas randasi, 4640 So. Marshfield 
Avė. 
mą.

\

Su $2500 galite nupirkti tą na- 
Atsišaukit prie savininko.

ANDREVV WIRTEL, 
4725 S. Paulina St., 
Tel. Boulevard 9314

, bučernė Kl 
irt virtinio /ŠildomaPARDAVIMUI grosernė, 

ir delikatesen. Labai geroje vietoje. 
Geri fixtures, daromas cash biznis, 
5 gyvenimui kambariai iš užpaka
lio, pigi renda, pardavimo priežas
tis — liga.

(>758 So. Elizabeth St.

PARDAVIMUI namas, 3825 Lowe 
Avė., 6 kapvbarių presuotų plytų cot- 
tage, kieto medžio grindys, furnace 
oMuviua, elektra, 2 karų garadžius, 
savininkas pasiūlo už pigią kainą, 
$4250.

R. M. O’BRIEN & CO., 
3457 Indiana Avė., 

Douglas 1588

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė, 

pigiai. Priežastis — nemoku buče- 
rio darbo.

J. A. ŽITKUS,
Krautuvė, 6759 S. Ashland Avė.
Gyveninio vieta 722 W. 18 St.

2 lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI dvigubų plytų na
mas, ant kampo 73 St. ii' Perry, karš
tu vandeniu šildomas, 12 didelių kam
barių, 4 bay langai, geras sklepos, 
kaina tik $12,750, pinigais $2500.

Pašaukite
Tel. Vincennes 8080

PARSIDUODA grosernė ir viso- 
<ių smulkmenų krautuvė, nėra to- 
do biznio per visą bloką. Parsi
duoda su namu arba atskirai.

Kreipkitės
6009 S. May St.

DIDELIS BARGENAS
Kvietkinyčia parsiduoda, geroj 

vietoj lietuvių apgyVentoj; biznis 
geras, parsiduoda iš priežasties li
gos. Atsišaukite:

749 W. 31 st Str.
(prie Halsted St.

Tel. Boulevard 4668

EXTRA BARGENAS
Pardavimui vyriškų ir moteriškų 

čeverykų ir aprėdalų krautuvė. 
Parduosiu pigiai; nes važiuojame 
Lietuvon. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų; ,

4554 So. Paulina St.

TURIU parduoti tuojau savo 
8800 vertės grojiklį pianą 
$120; 75 roleliai ir benčius.

Atsišaukit
2918 Mihvaukee Avė.

Tel. Spaulding 6695

uz

\ 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, UI.
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 bu,vj 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

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

Northsidiečiai dabar vėl yra 
pilni ūpo ir humoro, kad jų my
limas daktaras A. Montvidas su
grįžo sveikas ir dar labiau ener
gingas, negu išvažiavo. North
sidiečiai buvo pasiuntę jį- į Wil- 
kes Barre’y su didele misija: Į 
SLA Seimą ir LSS konferenciją. 
Ten veikdamas Dr.
savo komuno-bolševikus 
paskelbė jam karą, 
sias “sunaikintas” 
savaičių iki poros
Daktaras sako nepaisąs ir bol
ševikišką galybę skaitąs sau ne- 
pavoj inga.

Northsidiečiai myli savo dak
tarą. Jie jau spėjo apvertinti 
jo darbus kaipo profesionalo ir 
kaipo veikėjo; todėl lai daktaras 
nepaiso jokių grasinimų, nes 
Northside nuo Rusijos yra la
bai toli. Northsidiečių draugas.

Susirinkimas Vilniaus 
reikalais

Rytoj 8 vai. vakare, Ray
mond svetainėje, 816 W. 31 St. 
įvyks susirinkimas apsvarsty
mui musų sostinės Vilniaus da
bartinio stovio. Kas skaito laik
raščius, tam jau aišku, kaip 
žiauriai elgiasi okupantai su 
musų ten gyvenančiais bro
liais. Pasibaisėtinas skaičius 
asmenų pasodinta kalėjime; 
žymi dauguma mokyklų užda
ryta, o likusios taip suvaržy
tos, jog faktinai negali tęsti 
švietimo darbo. O ką bekalbė
ti apie medžiaginę padėtį Vilni
jos lietuvių? Pagaliau ir pati 
musų sostinės ateitis tebėra 
miglota. Lenkai spiriasi, o Eu
ropa tuom tarpu tyli. Rudeny 
Vilniaus klausimas bus svars
tomas Tautų Sąjungoje, 
daugelis dalykų paaiškės, 
nok daug kas priklausys 
musų pačių; nuo to ant
lietuvių tauta sugebės apginti 
savo reikalavimus.

Aišku, kad Amerikos lietu
vių balsas nemažai nusvers 
šiam dalyke. Mes galim Vilni
ją sušelpti medžiaginiai; mes 
galim paremti ją moraliai; ga-

Ten 
Vie- 
nuo 
kiek

(’icero Lietuvių Kooperacijos pus
metinis šėrininkų susirinkimas įvyks 
panedėlyj, liepos 14 d., 7:30 vąl. va
kare, Lietuvių Liuosybės svetainėj, 14 
St. ir 49 Ct., Cicero, 111. Esate kvie
čiami visi šėrininkai atsilankyti į su
sirinkimą, nes bus svarbių raportų, 
išgirsit ko negirdėjot, o katrie nebū
sit, tai gailėsitės. Taipgi prisiųskit 
savo antrašus kurie dar neprisiuntet.

— Nut. Rašt. J. Tarvid.

U. S. Lines
Paskutiniu laiku kur buvo sureng

ta ekskursija į Lietuvą su lietuviu 
palydovu, buvo labai pasekminga vi
sais atžvilgiais. Tą ekskursiją su
rengė United States Lines.

Yra gautas sekamas laiškas rašy
tas nuo laivo Baltara, kuris vežė eks
kursantus iš Londono j Klaipėdą. Eks
kursantai buvo išvažiavę iš New Yor- 
ko ant didžiausio laivo “Leviathan” 
gegužio 24 dieną, o Londone jie sėdo 
ant Baltara Klaipėdon.

Laivas “Baltara”, Birželio 2, 1924. 
— Mes jau baigiame savo kelionę, jau 
esame netoli nuo Dancigo iš kurio rei 
kės važiuoti tiktai 10 valandų 
iki Klaipėdos (Memelio). Kelionė 
ant laivo “Leviathan” buvo labai ma
loni, oras visą laiką buvo labai gra
žus. Iš Southamptono mes nuvažia
vome į Londoną geležinkeliu ir auto
mobiliais. Ant laivo “Baltara” mes 
jaučiamės labai juokingai, nes mums 
išrodė, kad mažas laivelis sulyginus 
su milžinišku laivu United States Li
nijos ’TEVIATHAN”. Iš pradžių 
mes tikėjomės supimo ant laivo “Bal
tara”, bet laivas ėjo per vandenį kaip 
žuvii. ir visą kelionę nejautėm jokio 
supimo, o oras buvo labai malonus. 
Valgis ant laivo “Baltara” buvo la
bai geras. Visas patarnavimas buvo 
labai draugiškas. žodžiu, mes turė
jome geresnę kelionę negu tikėjomės. 
Paskutinę dieną, mes jaučiamės čio
nai kaip namie ir turėjome puikiau
sią kelionę. Kuom-et važiavome per 
Kiel kanalą, matėm tokius puikius re
ginius, kad verta už juos mokėti, o 
mes tą viską matėm dykai.”

Mes išreiškiame padėką Mr. Ryp- 
kevičiui už puikų vadovavimą ekskur
sijoj ir taipgi padėką United Baltic 
Corporation Ltd. kuri suteikė mums 
gerą laivą “Baltara” ir taipgi Mr. 
Pettifer kuris suteikia mums visuo
met daug malonumo prirengiant ke
liones, taipgi kapitonui Mr. Myers ir 
visiems laivo oficieriams.

Mes žemiau pasirašę patariame vi
siems keliauti šios kompanijos lai
vais, esame tikri, kad nei vienas ne
bus apviltas”.

(Apskelbimas) ,

RUIMAS dėl rendos vienam 
geram vaikinui, kuris nevartuo- 
ja svaiginančių gėrimų — prie 
mažos šeimynos. Kreipkitės:

841 W. 33rd Place 
(2-ros lubos)

GREITAS PARDAVIMAS
Siuvimo, dažymo, valymo ir tai

symo dirbtuvė; užpakaly pagyve
nimui kambariai. Benda pigi — $35. 
Pardavimo priežastis — einu į ki
tą biznį.
209 W 51st St., arti Wentworth

PARDAVIMUI aptieka, tirštai ap
gyventa lietuvių ir lenkų apielinkė, 
pietvakarinėj pusėj. Geras biznis. 
Turi būt parduota tuojaus.

. Atsišaukit į Naujienų ofisą 
Box 509

Amerikos Lieluviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystčs 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.

ŠVIESUS frontinis kambarys ant 
rendos dėl vieno arba dviejų vy
rų, be valgio. Elektra, maudynės ir 
kiti 
rais,

parankumai. Matykite vaka- 
subatoj po pietų ir nedalioms 

3258 S. Union Avė.
3 lubos frontas.

TURIU parduoti iš priežasties li
gos cigarų, tabako, pypkių, saldainių, 
Ice Creamo, žaislų, mokykloms reik
menų, sportiškų reikmenų, 5 gyveni
mui kambariai ir vana, 3 metų lysas.

Atsišaukite
5613 So. Racine Avė.

PARANDAVOJIMUI kambarys ant 
Bridgeporto dėl dviejų vyrų, merginų, 
ar vedusios poros. Elektriką, garo ši
luma, visada šiltas vanduo, dėl mau
dynės. Vedusieji galės pasigaminti 
valgį, bus duota indai. Nevedusieji, 
jei norės pagaminsiu valgj.

950 W. 33 St.
2 lubos, iš šono.

PARDAVIMUI grosernė ir delika
tesen, tabako, saldainių, Ice Crea- 
mo, ir visokių mažmožių krautuvė, 
netoli nuo didelių dirbtuvių, daromas 
geras biznis, parduosiu pigiai.

964 W. 37 PI.
Phone Boulevard 3626

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina ‘ Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
NedSldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dienų mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3801 So. Halsted St., Chicaga. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros luboa)

REIKIA DARBININKŲ
_ _______ VYRŲ_________

REIKALINGAS bučeris prie 
abelno bučemes darbo, turi bū
ti šiek tiek patyręs ir blaivas.

Atsišaukite:

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė prie gero biznio kampo, 
labai prieinama kaina.

Atsišaukite:
3600 So. Union Avė.

1727 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė, sau
sa mėsa, saldainių, soft drinks, 
kitų smulkmenų ir mokyklos 
reikalingų įrankių krautuve.

Kreipitės
1903 W. 23rd Street

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

REIKALINGAS bučeris, kal
bantis angliškai ir slavoniškas 
kalbas. Geros sąlygos ir gera 
alga.

Atsišaukite:
2306 Bhie Island Avė.

NAMAI-ZEME

REIKIA —
Pianų pališiuotojų.

Atsišaukite
341 N. Crawford Avė.

2nd floor

TIKRAS BARGENAS
In Marquette Manor, 2 flatų mū

rinis, 1 metu senumo, plieno kon
strukcijos, 5—5 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, ąžuoliniai tri- 
mingai, pleisteriotas skiepas, as
bestu apvyniotos paipos ir boile
ris. 2 karų medinis garadžius,

Kreipkitės
BEN. P. BOHAC 

2643 W. 51 st St. ‘ 
tas $17,000, kaina tiktai $15,500.

ver-

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininke Petr. Kvietkienė, 8231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Carney, 6920 S. Peo
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

Draugystes D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242 

28rd Plftcėi

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Denvereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas rrcen. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž. •

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S'. Union av.; ka
sos glob. Jonas Julijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av, 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m?, amžiaus.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Clicsterfield 0498; padėjėjas 
.1. Chernauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State si., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų š.š. Parapijos 
svet., Roseland.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY- 
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J. Mickevičius, 857 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. . Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfielc 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Zvviązek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. čemaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le- 
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Bo
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm-. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St, ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Aye.; 
kasierius A. Česna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Square parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. lfcth St.; kasierius J. Jackus 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se‘ nadienį 1-mą vai. po pie
tų J. Manr.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliuniene 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudienė 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitic- 
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškienė 3018 Emerald avė; kasie”. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė;

1 kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus, 840 W. 33rd St.; padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesis 
paskutinio antradienio Vakarą Mil- 
CbM sfet.j 3142 Si Halsted PL

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m-.: 
Pierce Avė.; 
2042 “ 
drelė 
rašt. 
St.; 
1740 
krickas .3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

pirm. J. Bočiunas 2046 
padėj. A. Sabeckis 

Homer St.; nut. rašt. P. In- 
1626 N. Oakley Blvd.; fin. 

J. Radišauskas 5124 Dakin 
kont. rašt. P. Labanauskas 

N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
3256 LeMoyne St.;

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas .1. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowc av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sckt. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 VV. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenceį Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija Šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. StaneviČia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. Šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant MargeviČia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. 
st.; 
kis; 
gis;
I maršalka (Vincas
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

Vincds Norkus 639 W. 18 
kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kasos glob. Vincas Greitjur- 

kasier. Petras Paulauskas;
Balsevičia,

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd, 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 85 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; pade1* 
jėjas J. Motejunas 8820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m*.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvgčius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai liikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno menesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimarrd visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au
burn Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazls; Ka- 
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