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IfLenky nusivylimas (telpa-Aiiantų Konreren- žiy sa s ^^0 
cija sukliuvo VARŠUVA (E). — Lenkų 

spauda apie Kauno konferenci
ją rašo: “Po musų valdžios a-

Brazilijos federalai darą Naujas Graikijos ministe 
riti kabinetaspažangos

<^>437 ' No. 179

Lietuvos žinios.
BUENOS AIRES, Argentina, 

liepos 24. ... Laikraščio La
Nacion gautas šį rytą oficialia

ATĖNAI, liepos 24. — Pa
skirtas Graikijos premjeru bu
vęs Makedonijos gubernatorius

JUROS SUAKMENĖJĘ GYVU
LIAI LIETUVOJ.

Sovietai exportuoja javus, 
kad namie ir badas

10 žmonių žuvo traukiniui 
sudaužius troką

Alianty konferencija Lon 
dona sukliuvo

Nežiūrint bado namie so 
vietai javus eksportuoja

Dalykai nepažengia dėl skirtu
mų tarp Francijos ir banki
ninkų.

24 d. — 
spiriasi, 
turinti

Čekai įsakyta šaudyti be teisino 
asmenis, kurie bandytų prie
šintis javų išgabenimui užsie
nin.

LONDONAS, liepos 
Kuomet franeuzai vis 
kad Versalės sutartis 
pasilikti šventa ir neliečiama, o 
tarptautiniai bankininkai irgi 
tvirtai laikosi, reikalaudami tin
kamų garantijų paskolai, kurios 
jie turėtų parūpinti Vokietijai 
apie 200 milijonų dolerių, idant 
Daweso planas galėtų būt vyki
namas, konferencijos delegatai 
vis tik tikisi, kad galų gale bus 
rasta būdas išeiti iš to keblumo 
ir susitarti.

Svarbiausias susirinkimas są
ryšy su reparacijų konferencija 
šiandie įvyko Dovving gatvėj, 
kame Francijos premjeras Iler- 
riotas, Belgijos Theimfs, Ameri
kos ambasadorius Kellogg ir 
Italijos finansų ministeris Ste- 
fani per dvi valandi konferavo 
su ministeriu pirmininku Mac- 
Donaldu.

Nors pati svarbiausioji komi
sija — pražangų ir sankcijų ( 
komisija, kurios preliminaria jon, kur tie javai 
raportas visai nepatenkino fi-’kainomis 20 nuoš. 
nansininkų, — dar nėra laikius nei Amerikos kainos, 
pilno susirinkimo, bet jos nariai j Nusimanydama, kad dėl 
turėjo pasikalbėjimų su Britų gali kilti valstiečių riaušių, mai- 
ir Amerikos bankininkais, 
darni kokiu nors budu 
prie susitarimo.

Britų, Belgų ir Amerikos de-' Įjodama jos agentus šaudyti be 
legatai stengiasi išgauti nusilei- jokio teismo asmenis, kurie tik 
dimų iš abiejų pusių, susitai- ' bandytų javų išgabenimą užsie- 
kyti kompromiso keliu. Pagal- nin trukdyti.
bon buvo vakar pasikviestas da- J 
gi esąs dabar Londone Ameri
kos pinigyno sekretorius Mellon 
ir jis, neoficialiu budu, davęs 
kai kurių patarimų.

Paskirta prieš savaitę komisi
ja vakarykščioj plenarėj sesijoj 
savo raporto nedavė, nes kol 
skirtumai tarp bankininkų ir 
Francijos nebus išlyginti, komi
sija negali nieko lemta daryti.

orga

derlius 
nei 

Ukrai-

BERLINAS, liepos 24. — O- 
ficialiai sovietų valdžios 
nai Maskvoje dabar jau atvirai 
pripažįsta, kad ši’emet
Rusijoj yra dar blogesnis 
buvo 1920 metais, 
noj derlius bus ne didesnis kaip 
10 nuoš. normalio užderėjimo, 
o Caricino ir kitose žemutinės 
Volgos gubernijose derlius visai 
žlugęs-

Neužderėjimo priežastys yra 
— nepalankios oro sąlygos ir 
bloga sėkla.

Ūkininkai kreipėsi į valdžią 
reikalaudami pagalbos, bet val
džia atsisakė duoti 
pašalpą, nes, sako, 
esąs tuščias.

Nežiūrint, kad 
žmonių badas jau
valdžia įsakė didelius javų sam
pilais iš Odesos apielinkės ma
gazinų ir elevatorių gabenti 
Francuzijon, Danijon ir Olandi- 

parduodami 
pigesnėmis

kokią nors 
pinigynas

milijonams 
į akis žiuri,

to

nore- jštų ir smurto žygių prieš sovietų 
prieiti valdininkus, valdžia išleido spe- 

ciales instrukcijas “čekai“, įga-

genturos telegramų, kurios pra
nešė, kad Kauno suvažiavimas 
nedavė jokių konkrečių rezulta
tų, konferencijos uždarymo pro
tokolas iš gegužės 22 d. skamba 
kaipo smarkiausia ironija. Pri
imtų Kaune nutarimų įgyvendi
nimas rodo visišką susiliejimą 
ūkio srity Latvijos Estijos ir 
Lietuvos valstybių, o muitų uni
ja panaikinama visokie apribo
jimai tų teritorijų sienose. To
kiais pamatais iškeliama politi
nė konstrukcija: bendras veiki
mas užsienio politikos/ srity, Pa
baltos valstybių akcijos koordi
navimas Tautų Sąjungos foru
me ir kitose tarptautinėse įstai
gose, ir t. t.’*

Toliau lenkų spauda priduria, 
kati Kauno pasitarimų rezulta
tai yra paskutines Varšuvos 
konferencijos pasekmė, kaip ją 
yra vedęs Žarnoj skis. Pasirodęs 
giminingumas tarp suomių ir 
lenkų užsienių reikalų ministe- 
terių, giežtas skirtingumo pa
brėžimas tarp Suomijos iš vie
nos pusės: ir Latvijos, Estijos iš 
kitos turėjo privesti prie to, kas 
šiandie net valdžios sferose akai 
tomą “labai nemaloniu epizodu“. 
Tai yra net daugiau, negu epizo
das, tai yra perversmas. Ir jei
gu pasirodytų, kad sunkus Suo
mijos vidaus persilaužimas bai
gtųsi išskyrimu broliškos Ža
rnoj skiui sielos iš vyriausybės 
tarpo, tai smūgį atjaus net ir 
pats ministeris“.

Pagaliau dėl Vilniaus klausi
mo pastatymo Tautų Sąjungos 
rudens darbų dienotvarkėn, len
kų spauda kaltina pereitų metų 
Lenkijos *politikus, ries tas- klau
simas- lenkų visuomenei' buvo iš
aiškintas kaipo lietuvių pasiūly
mo Vilniaus klausimo numari
nimu, kaipo III klasės laidotu
vės. šių metų T. Sąjungos dieno
tvarkė rodo, kad tai buvo vie
nai iš gausingų tų laikų Lenki
jos vyriausybės apgauliojimų.

Rio de Janeiro valdžios prane
šimus skelbia:

‘Tedera les jėgos daro nuo
latinės pažangos. šiandie jos 
toliau priekin pažengė centre 
ir kairiajame sparo?.

Sofulis sudarė naują mįniste- 
rių kabinetą. Premjeras Sofu- 
lis pasilaiko ir laivyno minis- 
terio portfelį. Kiti ministeriai 
yra: finansų — Tsuderos, bu-

Musų(vęs susisiekimo ministeris Ve- 
aviatoriai bombardavo sukilę- nizeloso kabinete; užsienio rei- 

koncentracijos punktus, kalų — Russos, buvęs užsienio 
aeroplanas ministeris, taipjau buvęs mi- 

nisteris Jungtinėms Valsti
joms; karo — gen. Katehakis; 
vidaus — gen. 
žemdirbystes — 
tą pirtį portfelį 
leso kabinete.

lių 1
^Vienas sukilėlių
sunaikintas.“

Rio de Janeiros valdžia pa
skelbė dekretą, kuriuo leidžia
ma be muito atgabenti gyvu
lius ir mėsos produktus.

6 žmonės žuvo viešbučio 
gaisre

Daugelis pavojingai sužeisti; 
materialiai nuostoliai siekia 
1,000,000 dol.

ne visiems

\RANGER, Tex., liepos 24. — 
Abksti šį rytą gaisras sunaiki
no Mideli McClesky Viešbutį. 
Kadripgi ugnis kilo kai visi žmo
nės dar miegojo,
viešbučio svečiams pavyko išsi
gelbėti. Kiek žinia, šeši žmonės 
žuvo liepsnoj, bet gal būt ir 
daugiau. Daug yra sunkiai su
žeistų, kiti nuo apdegimo, kiti 
bešokdami pro langus iš antro 
ir dagi iš trečio aukšto. Matė- 
rialės žalos padaryta apie mili
joną suvirium dolerių.

—,—T—j—— 
IŠPLĖŠĖ BRANGMENŲ VER
TĖS UŽ 125,000 DOLERIŲ

DETROIT, Mich., liepos 24. 
— Ginkluoti plėšikai pačiu vi
durdieniu puolė Capitol Jewel- 
ry sankrovą. Sankrovoj tuo 
metu buvo ,New Yorko bižute
rijų firmos Mazer atstovas, 
rodydamas savo prekes. Jų bu
vo vertės už 125,00 dolerių. 
Plėšikai visa tatai išveržę^ pa-

AREŠTUOTAS DEL PAŠTO 
APIPLĖŠIMO.

ANDERSON, Ind., liepos 24 
— Policija areštavo Dick’ą Tra- ' 
cy, kitaip vadinamą Tom Kelley, 
26 metų, įtariamą plėšiką, daly
vavusį apiplėšime Willow 
Branch pašto.

NEGIRDĖTI ŽMOGŽU
DŽIAI.

Tuo vardu šeštadienio 
“Naujienose“ tilps pirma 
Dr. Al. Margerio rašinio 
dalis. Rašinyje gvildena
ma visus suinteresavęs 
klausimas — ar Leopol
das ir Loebas yra norma
lus žmonės? »

Rašinyje yra surinkta 
daug įdomių faktų, ir to
dėl bus tikrai naudinga jį 
perskaityti.

Mavromihalis;
Mikniais, kurs
laikė Venize-

20 vaikų žuvo krutamyjy 
. paveiksly teatre

VERA CRUZ, Meksika, liepos 
24. — Dvidešimt vaikų buvo 
mirtinai sutremptų, o septynio
lika sunkiai sužeistų, kai užsi
degus rodomųjų paveikslų fil
mai teatre kilo panika ir žmonės 
ėmė per kits kitą 
durių 
dega-

grūstis prie
manydami, kad teatras

DEIL PIGIŲ ŠLUOTŲ 20 
TEKŲ SUŽEISTA.

MO-

NORRilSTOWN, Pa., liepos 
21. Vięna naujai atsidariusi 
sankrova pasiskelbė, kad ji 
daranti “bargęną” šluotoms — 
parduodanti šluotas po 1 ren
tą. Ant rytojaus, dar sankro
vos neatidarius, ties ja jau 
spietėsi minia, daugiausia mo
tely s, vienos pro kitas grūsda
mos, kad pirmutinėmis pa
kliūti sankrovom Per tą besi- 
grudimą dvidešimt moterų bu
vo sužeistų, kurių dvylika bu
vo taip sumankytos, sutryp
tos, kad teko gabenti ligoni
nėn.

Leckava (Mažeikių apskri
ties) [L]. — Iki šiol, rodos, vi
soje Lietuvoje, tik vienoje vie
toje, ties Papile, Šiaulių aps. 
Ventos jurakalny, buvo žinoma 
juros suakmenėjusių gyvulių. 
Bet dabar š. m. gegužės mėnesį 
man su vielos pradžios mokyk
los IV skyriaus mokiniais, da
rant ekskursijas ir smulkes
nius akmenų stebėjimus, pasise
kė rasti dešinejame Ventos 
krante ties Leckavos bažnytkai
miu keletas egzempliorių netaip 
didelių apzulintų akmenų, ku
riuose aiškiai matyti juros gy
vulių suakmenėję nameliai. Ma
niau, kad ledai pavasario metu 
atnešė kokiu nors budu iš Pa
pilės jurakalnio, ligi kurio bus 
apie 50 km. tolumo. Bet vieno 
mokinio buvo dar rasta panašus 
akmuo ties tuo pat miesteliu 
Vadakšties (Ventos įtakos) kai
riajam krante, kur jokiu budu 
negalėjo atnešti ledai iš minėto 
jurakalnio. Akmens sudaryti iš 
suakmenėjusio rudo molio, pilk
švo melsvo šlyno, balkšvos išsi- 
koriavusios medžiagos, panašios 
į klintį; kiti, kaip ir iš dumblo.

Juose galima pastebėti vie
nus namelius nedidelius, kaip 
juros austrių, kitus, nepilnus 
(dalis) kaip geldelių ar stam
besnių straigių. Suakmenėju
sių uolų klodų, tokių kaip Pa
pilės jurakalny, nematyti, gąl 
giliau kasant krantus ir ras
tųsi. Ant viršaus galima ma
tyti nuzulintų rudo suakmenė
jusio molio ir kitokių akme
nukų. Gera butų, kad gamti
ninkai specialistai į tai atsi
žvelgtų. Jie galėtų spręsti, ku
rios epochos yra minimi gy- 
vpnai, ir, vietoj apžiūrėję, gal 
daugiau aikštėn iškiltų įvairių 
geologijos mokslo žinių. Ras

tuosius akmenis padedu į vie
tos mokyklos pradedamą rink
ti gamtos muziejų.

Mokyt. St. Že*vys.

LIETUVOS PREKYBOS 
APYVARTA.

Kaunas. — Užsienių preky
bos apyvarta gegužės mėn. sie- 

į kė 44,319,000 lit., iš jų 24,- 
j 242,200 litų tenka eksportui ir 
20,076,800 lit. importui. Tuo 
budu eksportas praneša impor
tą 4,165,400 lt.

Per pirmuosius penkis š. m. 
mčn. musų prekybinis balan
sas taip pat turi aktyvaus po
būdžio ir tuo skiriasi nuo ki
tą praeitų metų prekybos ba
lansų. Nuo 1924 m. sausio 1 
dienos iki birželio 1 d. išvež
ta prekių 104,580,100 litų su
mai, o įvežta už 93,116,400 lit., 
tuo tarpu kai to pat laiko 1923 
m. eksportas siekė 49,067,500 
lit., importas gi — 59,917.00 
lit.

NAUJI LATVIJOS BANK
NOTAI-

KAUNAS- — Latvijos Banko 
Taryba birželio 3 padarė sutar
tį su Anglų Waterlow ir Lons 
firma 20 ir 50 latų banknotams 
padirbti.

Vieno banknoto padirbimas 
Anglijoj kainuosiąs 5,5 santi
mų, gi Latvių Valst. spaustu
vėj 43 sant. Anglų popieris iš
laikysiąs 260 — 280 lankstymų, 
gi Latvių poperis 140 lanksty
mų.

.Dvidešimts latų banknotuose 
busiąs Latvijos laukų vaizdas, 
gi 50 latų banknotuose Rygos 
uosto vaizdas.

Banknotai busią padirbti ir 
išleisti apyvarton dar š- m. lap
kričio mėnesy.

Norvegijos kabinetas atsi 
statydino

TRYS SESUTĖS GELBĖJO 
KETVIRTĄJA, IR VISOS 

ŽUVO.

JAPONIJA NESISKŲSIANTI 
TAUTŲ LYGAI

10 piknikininkų užmušta, 
kita tiek sužeista

Nelaimė atsitiko kryžkelėj, 
traukiniui sudaužius 
troką žmonių.

pilną

liepos 
rados

OAK HARBOR, OJiio, 
23. — Dešimt žmonių . 
užmuštų, o kita dešimt sužeis
tų, kai kurie labai pavojingai, 
pasąžieriniam New York Cent- 

;ral traukiniui sudaužius kryž
kelėj pilną žmonių automobi
linį troką.

Troke buvo dvidešimt šeši
• žmonės. Jie buvo išvažiavę vi
sai dienai į Sand Beach, prie E. 
ežero piknikauti, ir grįžtant 
vakare namo į Atticą, O., at
sitiko ta baisi nelaimė.

Traukinys trenkė tiesiai per 
vidurį troko, sudaužydamas jį 
ir jame važiavusius nublokšda- 
mas daugiau nei 100 pėdų. Kai 
kurių kūnai taip sumankyti, 
kad beveik pažinti negalima.

DU ŽMONĖS MIRĖ DEL 
KARŠČIO.

CLEVELAND, O-, liepos 24. 
— Del karščio, kurs šį rytą sie
kė 800 F., mirė čia šiandie du 
žmonės. Vienas jų, Joseph 
Paist, buvo atvykęs iš Phila- 
delphijos.

KRISTIANIJA, liepos 24. — 
Kadangi antrieji Norvegijos 
parlamento rūmai atmetė val
džios įneštą sumanymą panai
kinti prohibiciją ir įsteigti vals
tybės monopolį svaiginamiems 
gėrimams, ministeris pirminin
kas Abraham ir jo kabinetas re
zignavo. Naujai valdžiai sudary
ti karalius Haakon pakviesiąs 
radikalų partijos lyderį.

NATCHITOCHES, La., liepos 
24. — Keturios sesutes, vietos 
piliečio Cheitnuto dukters, nuo 
10 iki 17 metų, buvo išėjusios 
Caino ežeran maudytis. Jau
niausioji pateko gilumon ir ėmė 
skęsti. Kitos trys šoko ją gel
bėti, bet begelbedamos 
keturios prigėrė.

visos

SAN ERANCISCO, Cal., lie
pos 24. — Atvykęs čia iš Ja
ponijos Tadaši Okuma, specia
lia komisaras tautų lygai Že
nevoj ir Japonijos Tautų Ly
gos Asociacijos sekretorius pa
reiškė, kad Japonija neapeliuo
sianti tautų lygon dėl Ameri
kos naujojo irrtigracijos įsta
tymo japonams.

SUGRĄŽINTA $5,000,000 
TAKSŲ

PROJEKTUOJA STEIGT AME- 
RIKOS UNIVERSITETĄ 

GRAIKIJOJ

ATKiNAI, Graikija, liepos 24. 
— Amerikiečių Hali Founda
tion, kuriai atstovauja Kalifor
nijos Technologijos Instituto 
Pasadenoj direktorius Andreiws 
Millikan, esąs dabar Atėnuose, 
projektuoja įsteigti čia Ame
rikos universitetą, panašų į 
Roberto kolegiją Konstantino
poly. Tam tikslui Hali Foun
dation yra paskyrus 5 milijo
nus dolerių.

RADO SENOVĖS KARININ
KŲ KAPUS.

HALLE, Vokietija, liepos 24. 
—Reudene, netoli Hallės, atka
sta kapai karininkų, kurie, ma
noma, yra kritę mūšy apie 500 
metų po Kristaus. Jie visi pa
laidoti su sava ginklais ir šar
vais ir tie šarvai gerai išsilaikę.

QRH
Chicago ir apielinkė.— Šian

die giedra, vidutinė tempera
tūra; pusėtinas vejas, 
moj šiaurvakaris, — 
Sauja federalis oro pranašas.

Vakar temperatūra viduti
niai siekė 740, F.

šiandie saulė teka 5:35, lei
džiasi 8:18. Mėnuo teka 1:37 
ryto. j

didžiu-
prana-

WASIIINGTONAS, liepos 24. 
— Del sumažinimę 25 nuoš. pa
jamų mokesnio už praeitus me
tus, kurie jau buvo valdžiai su
mokėti prieš įstatymo išleidimą, 
pinigynas iki šiol sugrąžino 
žmonėms 5 milijonus dolerių. 
Viso bus sugrąžinta $16,000,000

$1,000,000 PAGALBOS 
LORAIN MIESTUI 

ATSTEIGTI

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 24 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.39
Belgijos, 100 frankų ........... $4.64
Danijos, 100 kront} ........   $16.16
Italijos, 100 lirų .................... $4.33
Francijos, 100 frankų ...........  $5.13
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.3?
Olandijos, 100 florinų ........... $38.20
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.40

GOLUMBUS, Ohio, liepos 24. 
— Clevelando Bankininkų Aso
ciacijos pasiulymu, Ohio val
stijos bankininkai nutarė su
dėti 1,000,000 dolerių pagalbos 
Lorain miestui, kurs nesenai 
buvo tornado sunaikintas.

KINAI GRĄŽINA RUSAMS 
KONSULATĄ

ŠANCHAJUS, liepos 24.—Bu 
vę carinės Rusijos konsulato 
rūmai Šanghajuj tapo Kinų 
vyriausybės šiandie perduoti 
sovietų valdžios atstovui J. R. 
Ellederui.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų pef 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: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Tragedija.
(Iš anglų kalbos)

Mes kalbėjome apie tragedi
jas. Balpli Payne, karo kores
pondentas, tik ką sugrįžęs iš 
Europos paprašė musų papa
sakoti didžiausių musų gyvo-' 
nime patirtų tragedijų. Pay- 
ne’as pirm negu mums leido 
kalbėti apie musų gyvenimo 
tragiškus patyrimus, pradėjo 
mums piešti savo patyrimus iš 
karo lauko, kokių baisenybių 
jis buvo liudytojas, apie žmo
nių kentėjimus nuo karo, ko
kių didelę jis patyrė tautų vie
na link kitos neapykantą, ko
kį jis matė beširdį išnaikini
mų puikių miestų, žudymų 
žmonių ir t. t. Ir šitų, sako, aš 
skaitau savo gyveninio didžiau
sia tragedija.

Bet toksai Payne’o pasakoji
mas nepadarė man didelio įspū
džio. Aš pasakiau savo drau
gams, kad karas nors liūdnas 
apsireiškimas, bet mano many
mu nėra tragedija, o tik aiškiau
sius, gramėzdiškiausiais žmo
nių paikumas, bei didelis apsi
rikimas.

Mirtis, tarė kitas, yra tai di
džiausia žmogaus gyvenimo tra
gedija, ypatingai kuomet žmo 
gus miršta jaunystėje. Bet šitas 
posakis irgi nepadarė į mane di 
Uelio efekto M‘ vis, aš pra . 
aiškint, nėra tai tragedija, 
tik prietikis, labiausia todėl, 
kad nei viena žmogiška esybė 
nesupranta, tos didžios mirties 
paslaptį, ir nei viepas neišaiški
no tos misteriškos gamtos mink- 
lę, pabaiga visų daiktų gyvybės 
misterijos. Mirtis laukia mus 
visus, bet nei vienas nežinome 
ką jinai turi paslėpus. Jinai mo
ja mus visus link savęs, bet 
nei vienas nesupranta jos miste
rijos. Ir kiekvienas, kuris mirš
ta, mano gal ką rasiąs po mir
ties. Taigi visa tai negalima va
dint tragedija.

Aš pastebėjau (nor^ žinojau, 
kad mano draugai su tuo nesu
tiks) tragedija randasi mažuose 
gyvenimo dalykuose, o netik di
deliuose.

Carlo de Mariano, juodbru
vas tamsaus veido, 24 metų, jau
nuolis, su žadančiu talentu muzi
kantas, kuris buvo bepradedąs 
patraukti žmonių atydą, pasisa
kė, kad jisai pergyveno tikrai tą, 
kas galima pavadint tragedija. 
Mes tuomet greitai atkreipėme 
atydą ,nes žinojome, kad Maria- 
no’ui buvo retenybė pasakot apie 
savo padėtį.

“Tas atsitiko’’, Mariano tarė, 
“kuomet aš buvau apie 11 metų 
vaikas”. Jo saldžiai skambantis 
balsas užžavėjo mane. Ir Maria
no tęsė toliau. “Muzika tuo
met man buvo brangiausias 
daiktas, neįsivaizdinamas, nepa
siekiamas džiaugsmas. Aš tuo
met buvau neturtingas vaikiu
kas, ir musų šeima gyveno bega
liniame skurde. Ištikrųjų, ger
biamieji, noriu įtikinti jus, kad 
buvo tuomet gyvenimo momen
tai, kuomet mums trukdavo tų 
reikmenų, be kurių negalima pa
laikyti gyvybės pulsas.

“Būnant man 12 metų vaikiu
ku aš buvau priverstas dirbtu
vėj prie mašinos dirbti 10 vai. 
dienoje. Tuomet aš buvau jaut
ri jaunutė siela, su beaugančia 
meile prie muzikos, gyvenau bai
siose aplinkybėse bedirbdamas 
sielą žudančioj dirbtuvėj. Kaip 
mano tuomet brangios svajonės 
liko neišblaškytos, prie tokių ap
linkybių, tai lieka neišaiškinama 
minklė. Aš negaliu sau visa tai 
ir įsivaizduoti. Viskas rodėsi 
man tuomet sąkalbis prieš ma
ne; rodėsi, kad likimui buvo 
lemta nuslopint visus tuos pui
kius idealus, kurie atrado ramy
bės vietą mano širdyje.

• 1 «

“Bet nežinomą jėga nedavė 
mano žibintuvui užgęsti. Kartais 
mano žibintuvo šviesa drebėda
vo; ir baugino užgesimu ant ma
no užbriežto kelio; bet pagalinus, 
išlaikė beskleidžiančią ant ma
nęs savo šviesą, ir begaivinančią 
mano nuvargusią sielą savo šilu
mą. Kuomet aš būdavau savo 
varginguos namus, aš visuomet 
bandydavau užmiršt tą žeminan
tį skurdą ir savo sielą paskandyt 
kompozicijų melodijose. Iš ryto, 
prieš eisiant dirbtuvei), aš ban
dydavau savo smuikelę; sugrį
žęs namo aš vėl paimdavau i 
rankas tą brangų daigtelį, ir vėl 
dirbdavau lig vėlai nakties. Bū
nant darbe, aš.kartais užmirš
davau mašinų užimą, ir, viduje' 
masinu bildesio aš kartais girdė
davau simfonijų žavėjančias me
lodijas.

“Prie mašinų ūžimo, bildesio, 
aš išgirdau puikius simfonijų 
balsus, kuomet aš nusitariau at
lankyt vienur operų. Aš begalo 
troškau išgirst didelės orkestros 
bei operų genijus-dainorius. Tuo
met Metropolitan trupa atva
žiuodavo savaitėj duoti persta
tymus. Musų miestas nebuvo 
muzikos centras, vienok buvo 
daug žmonių, kurie troško iš
girst dainos grožybę; ištiesi; 
dek daug buvo susidomėjusių, 
kad paskirtam name mažai buvo 
zietos, ir prie bilietų langelio 
stovėjo eilių eilės.

“Aš sužinojau, kad už vieną 
iol. galiu gauti bilietą ant gale
rijos. Aš taipgi žinojau, kad 
bilietų linijoj reiks begalo ilgai 
’aukti, gal ir visą naktį, nes nuo 
)-nių bilietų langiukas atsidaro. 
Kartais po 1,500 moterų ir vyrų 
įuo vidurnakčio laukdavo ligi 
valandai, kuomet bilietai prasi
dės parsiduot.

Aš drąsiai stojau į bilietų 
oardavimo liniją; aš taupiau tam 
tikslui skatikus per daugel die- 
aų; pagalinus sutaupiau dolerį, 
,ir su juo aš nusiskubinau į ta- 
iamą'vietą, nusiskubinau su ta- 
a minčia, kad šmotelis popierio 
itneš man daugiau grožybės ne- 

ko nors kita gyvenimas gal 
oasiulyt.

“Ar buvau aš pailsęs? Taip. 
Kartais jaučiau apsnūdimo jaus
mą, bet mano dailios svajonės, 
kad galėsiu išgirst malonias me
lodijas, privertė mane budėti. 
Pagalinus, po daugel valandų, aš 
nusipirkau bilietą. Tuomet dar 
man pasiliko atgal skubėti dirb
tuvėm

“Aš gerai atsimenu koks tai 
buvo sunkus tos dienos darbas, 
l’ai buvau aš, silpnutis vaikas,

dirbantis su pakvaišimu, kuo-.vaikas neturėjau jėgų dideliam 
met naktį nebuvau nei akį pri
merkęs. Aš jaučiau didelį norą 
mesti darbą ir skubėti namo, bet 

’ prisiminus, kad namiškiam dide- 
I lis reikalas mano mizernų skati
kų, aš susilaikiau. Neturto re
težis rišo mane prie poškančlos 
mašinos. Mąstydama^, kad iš
girsiu vakare muzikos grožę, aš 
pajėgiau atsikratyt tą snaudulį,1^' 
kuris ant manęs viešpatavo prie 
mašinos stovint.

“Ant galo, atėjo

pui-

nuovargiui atsispirk šiluma pri
sidėjo prie mano snaudulio. Mu
zika glostė mano nervus. Visa 
tai viliojo mane užmigt, ir aš už
migau besvajodamas dailias sva
jones, ir besapnuodamas 
kius, malonius sapnus. .

“Ir kuomet aš neva klausiau 
puikių operos melodijų, aš vos 
tik kelias minutes temačiau už
dangą, bepasikėlusią. Ir toji ari
ja, ta puikioji arija, kurią Caru- 

laikas eiti so taip jausmingai dainavo, žu- 
namo. Su dideliu skubumu aš iš-^vo dėl manęs-—aš jts’ negirdė- 

Po greitos vakarienės, aš jau. Kartais aš pabusdavau nuo 
nusiskubinau gausių delnų plojimų, Ųet vėl 
nekantrumu1 greitai mano galva sviro žemyn, 

laukiau kol atsidarys durys, hj ir vėl aš įpuoliau į nepergalimą 
svajojau sau, kad išgirsiu “Ai- snaudulį. Tas, gerbiamieji, atro
dą”? Caruso-gi dainuos didžiąją’ 
ariją. Ir tuomet tai bus mano ’ 
gyvenimo didžiausia džiaugs
mas. Pagaliaus! Aš pasijutau 
savo sėdynėj— ten, aukštai, au
kštai, pačiame viršuje galerijoj; 
aukštai, aukštai paskutinėj eilėj / i ę isėdynių. ( »

“Aš drebėjau iš džiaugsmo už
girdęs overturą. Tas suteikė man 
ką tai tokio neapsakomo, nesu
prantamo. Visa tai begalo ma-; 
ne tenkino. Ir kuomet aš klau- ( 
siau tos Stebuklingos muzikos, i 
pasijutau, kad mano akių blaks-1 
tįenas pradėjo slėgti kokia, tai į 
jėga. Buvau begalo nuvargęs,. 
neš diena, būdamas vos kūdikis,! 
gana sunkiai dirbau. Būdamas

ėjau.
žaibo greitumu 
prie teatro, ir su"

do man tragiškiausiu mano gy
venime dkiktu.

“Tai buvo, regis, mažas daly
kėlis; bet man jisai buvo didelis. 
Aš užmokėjau tokią didelę kainą 
už to vakaro muziką, bet sunki 
gyvenimo-' našta — nuovargis, 
neturtas, nusidirbimas — visą 
tą grožę nuo manęs pavogė.”

Mariano nustojo kalbėjęs. Ir 
apsižiūrėjęs aplinkui, jis, be abe
jonės, pastebėjo, kad mes giliai 
buvom ^usidomėję. Net ir karo 
korespondentas prisipažino, kad 
toji menkutė tragedija, kurią 
Mariano pergyveno, buvo taip 
galingą kaip ir kai^ tragedija, 
apie kurią jis taip jausmingai 
kalbėjo. / k

Vertė P. Miknaitis.

Alaaie «kyrinj« mm Uikaa 

tino laiko gvIMtulme rel- 

kalus Įdomius būsiančioms 

motinoms Ir'Motinoms jau/ 

*V kUiU«.

Kūdikių aprūpinimai ir pa* 

nčjlmaa yra dalykas «yvoa 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaustame, kad UI 

yra dalykas, kurf mos ta* 

rime reguliaritkala laiko

tarpiais atvirai ir laisvai' 
pergvUdentL.'
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Žindančios Motinos turi būti atsargios

kUDIKIv
EROVės skYRH

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

i KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

MES PASIŪLOME NEISPARDIJOTA DALĮ 
$35,000

Išleistus ir apsaugojus Pirmais Morgičiais
Radnik Apartmentus

Šiaur-Vakarinis kampas 60 St. ir Ftrancisco Avė.
6%—Pirmų Morgičių geria! Auksiniai Bonai—6% 
Datuoti kovo 10, 1924 Pasibaigs pagal serijas kovo 

10, 1926-1929. Palūkanos mokamos kas 
pusmetis, rugsėjo 10 ir kovo 10 " r P

►■■■c r

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS [ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS< 

ANT NAUDOS. I

L L FABIONASCO.

809 W. 351h SI., Chicago į
Te!. Be ievard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- | 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir r 
• Parduodam Laivakortes. * |

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
Rengia St. Charles Lietuviu Darbininkų Vartotojų Bendrove

Nedelioj, Liepos 27 d., 1924 
J. Erikson Darže

Pradžia 10 vai. ryto ir trauksis iki vėlai vakare 
širdingai kviečiame visus vietinius ir apielinkės lietuvius atsilan 

kyti. KOMITETAS.
KAIP NUVAŽIUOTI.'— St. Charles keliu iki Lily Lake, suktis po kai

rei, kelias bus pažymėtas.

PRIE MENULIO ŠVIESOS PIKNIKAS
RENGIA AUKSO RYKŠTĖS MERGINŲ KLIUBAS

. .Subtili, Liepos 26, 1924
CHURCH DARŽE, 

44th St.' ir Fairfietd Avė.
Vartai atsidarys 7:30 vai. vakare.
Muzika Chapm-an. Snapy Orkestrą.

Tikietas nuo narių 35c., prie vartų 50c. ’

K. GUGIS
' ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St„ Room 111-1B 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-41
Gyvenimo vietai 

8328 So. Maluted St. 
Tel.: Boalevard 1310

Valandos: auo G iki S ▼. ▼. kiek
vieną vakarą, iiskyrui ketvertą.

SedUiomia nuo 9 iki U ryte,
............ ...... ........................

-
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St„ arti Loavitl St.

Telephonaa Canal 2652
Valandos! 9 ryto iki 9 vakare. S*- 
redoj jr Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias byla* visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, ] 
perkant arba parduodant Lotus. * 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli- į 
na Pinigus ant pirmo morgičiass t 

lengvomis išlygomis.

Žindymo laikotarpiu motina neturė
tų persidirbti. Dažnai motinos, ku
rios iš pradžių turi užtektinai pieno, 
randa, kad jis mažta kuomet jos su- 
gryžo prie namų darbo . Kitos moti
nos turi sunkiai dirbti žindymo laiko
tarpiu, bet-darbas turėtų būti laips
niškai sunkinamas. Didžiuma moti
nų tik po šešių savaičių tegali būti, 
pilnai stiprios užsiimti darbu. Su šiuo 
laiku pieno tekėjimas pilnai nusistato.

Reikia vengti nuovargio nuo persi- 
dirbimo, pasilsint laike darbų. Daž
nai pagulint penkias miliutas kas va
landą, duos motinai progos daugiau 
darbo atlikti negu kitaip, kad sau
giau galėtų atlikti. ..Kad gavus dau
giau fiasilsio, gerai' yra motinai pe
nėti vaiką atsilošus arba pusiau gu
lint. Tas duos jai 15 ar 2O.minutų 
pasilsėjimo kas keletą valandų. Nei 
motina nei kūdikis neturėtų užsnū
sti pirm, negu peneėjimas visai pa
baigtas.

Pasibovijimas
Kuri nors forma pasibovijimo, pa

silinksminimo arba pasismaginimo 
yra reikalinga kiekvienam. Per są
žiningą motiną, kuri būna stuboje 
nuolatos sergėdama sAvo kūdikį neda
ro geriausia dėl savo kūdikio. Buvi
mas ant oro ir smagus pasibovijimas, 
kuris nenuvargina, bet palaiko motiną 
su kūdikiu linksmame upe, yra abiemss 
labai naudihgi. Reikia vengti rūpės-, 
čio, pykčio, ir stiprių susijudijimų, 
kadangi jie jtakuoja pii'n^. Motina 
turi pramokti save sukontroliuoti i? 
nureguliuoti savo gyvenimą dėl gero
vės savo kūdikio.

Saulė yra didelis gydytojas
Nesunkus maukšlinimai ore ir ant 

saulės, ypatingai ėjinvas, reikalingi 
gerai motinos sveikatai ir jos nervų 
ramybei. Jei motina turi daug darbo 
atlikti stuboje, ji neturės daug spė
kos pasivaikštinėjimams, bet visgi ji 
turėtų nusistatyti praleisti tūlą dienos 
dalj ant oro. Motinos, kurioms pati ti
ktų, smagus ėjimas, ras pasivaikščioji* 
mei gerą mankštymą. Tik nereikia 
nuvargti. Daržų prižiūrėjimas labai 
geras jei ne pervirš.

Stuboje irgi reikalinga šviežias oras 
lygiai motinai, lygiai kūdikiui, tad 
miegami ir gyvenami kambariai turi 
būti gerai išvėdinti.

Jokiam kūdikiui nėra* reikalo būti 
auka taip vadinamų kūdikystės ligų. 
Jei jo kūnas yra pirmos klesos pa
dėty, jis gamtos yra aprūpintas su 
ginklu. Tik tada kada jo kūną paė
dė nedąpenčjimas jis lengvai ligų 
pagriebiamas. Bet kiekvienas kudįkis 
gąli pilnai atsigauti jei aprūpintas 
bu titikam-omis sveikatos sąlygomis. 
Apsaugojąs maistas yra geriausis sar
gas. Pridedant Borden’s Eagle Pie
ną prie jūsų kūdikio kasdienionio val
gio, galėsite būti tikri kad jo kūnas 
gauna reikalaujamą kiekį sotumo. 
Jūsų kūdikis turėtų gauti du šaukštu 
Eagle Pieno kasdien apart kitų val
gių. Atmiešk du šaukštu Eagle Pie
no su trimis ketvirtadaliais puodelio 
šalto vandens. Kiti vaikai labiau jj 
mėgsta su ginger ale, vaisių sunko
mis, arba suplaktu kiaušiniu ir skąs- 
koniu.

.' $1,000, $5oo, $2oo ir $ldo
APSAUGA.—;;

pas 60 St. ir FtancįscO Avė., namas 2 augštų ir skie
pas, muro ir trimuotų akmenų apartmentinis namas, 
2 po 5 kambarius flatai, su vanomis ir 8 po 4 kamba
rius, su vanomis.' Garu šildomas ir visi moderniški 
įrengimai.

VIETA. — Radnik apartmentai randasi augštos 
klesos rezidencijų distrikte, transportaija prie 59 St. 
ir 63 St. karų linijų.

VERTĖ. — Mes apskaitome, kad žemė ir įren
gimas yra vertas $75,000 kuris turi daugiau kaip 
antratiek vertes, ant kiek bonai yra išduoti. - *

SAVININKAI. — Tie bonai yra tiesioginėj at
sakomybėj Francis W. Julien ir Esther Julien, jo 
moteries. Mr. Julieh atsakantis biznierius kuris tu
ri real estate biznį ir turi kitą namą šioje apielinkėje.

Cirkuliorius, kuris nurodo smulkmeniškai, 
suteikiamas dykai. r

Kaina par ir akuratiškos palūkanos.
Ęonai pasiūlomi prie pirmutinio išpardavimo.

Chicago Lawn State Bank

!i
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Žemė 66.8x125 pėdų, N- W., kam

Žindyk savo kūdikį, 
bet jei dėl kokiu 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra.

J 

<
1

Jei nežinai kaip var
toti E a g 1 e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas. Kū
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

Sixty-Third Street ir Kedzie Avenue 
“Prisidėjusia prie Chicagos Clearing House Assotiacijos” 

Banko Valandos:
Kasdien 9 ryto iki 3 po piet; sukatomis 9 iki 12 dienų.

, Utarninko ir seredos vakarais 6 iki 8.

Vien tik Lietuvių krautuve

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradonvemineralines sierines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą; Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų. • .
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl. 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika
linga. " ' ' - ' ' :

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St; *
Phone Boulevard 4552 .

VAIKO sveikata la
biausia priklauso 

nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena
motina nebando eks
perimentuoti.

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 60 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja jį* motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

THEN8DENC0MMNY 
BordenWd<LNewYbrk

Fashion
STORE
istedk

A. F. Czesna Hotel
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

■■ • .]
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Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaite ir pasidėkit ateičiai.

Kenosha
I

Lietuviai
Dabar laikas slysti 

pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus 

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigy siuntimo 
įstaigas pasauly; Naujienų 
Bendrovę ir’Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

,Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos —- naudingas ir teisingas 
patąjm^viTiias.

" A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenasha. Wis.

P 7 a’’..’4 V'- '•

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Essami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkinio ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimu* 

7 South Dearborn Street 
KOOM 1638 TRIBŪNU BUILD1NU 

Telefonas Randolph 32S1 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefoaaa Canal 1M7.

S. W. BANES, Advokatą* 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
7» We«t Monroe Street, Chieagv, 

Telephone Randolph 29t0 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Y arda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
nu ' i. i .......................... ....................

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Rooąi 514-516 z 
127 N. Dearbom St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė,

Tel.i Pullman 6377. h 
. .................. ...... .

Tai. Dearbom 9057

i j. suns
ADVOKATAS f

Ofisas vidurmiestvii
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLTM3.
77 W. VVashington St.

Cor, WaaklngtoB a Clark

Kamą Tal.i Hyde Park 8195
..........................- ..... '

. ?. ' - ' J.‘T ... L" *" V*1 “ " "" *. *1 '“* .......  1 1 «

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas: 
911 Chicago Temple BIdg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Centrai 6209 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. 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 91 I 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6Ti 5 

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

v, w. rutkauskaČ
Advokatas

29 Se. La Šalie St. Room 699
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted StH Cfaica** 
Tel. Yards 4681 .

{Plufningo ir Apiildymo įrengimai 
i ‘ Olselio kainomis visiems. ' 
Pigiausi dabar raditatoriai ir’ boįle 
ftai. - Jie bus brangesnis 'po mėnesio> 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiaC 
pirkdami nuo musų.

< PEOPLES PLUMBTNG AND
, HEATING SUPPLY CO. 

490 Milvaukee Avė. and 
\ r‘ 461 N Halsted St. 

Haymarket 1018, Haymarket 4221
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KORESPONDENCIJOS Į

Detroit, Mich. j
Draugiškas x išvažiavimas

Nedėlioj, liepos 27 d. Ameri
kos Darbininkų Apšvietos Drau
gija rengia vieną iš linksmiau
siu >»* smagriausių išvažiavimu 
Palmei* Parke, kokio dar šiemet 

nebuvo. Vieta išvažiavimo yra 
viena iš parankiausių Detroite. 
Puiki žolė, puikus medeliai, ku
rie pridengia nuo saulės spindu
liu. Todėl visi lietuviai ir lietu- 
vaitės yra kviečiami į šį išvažia
vimą. Praneškit ir savo drau
gams apie tai. Išvažiavimo vie
ta lietuvių kolonijoj. Važiuo
jantys paimkit ir valgyt, nes 
rengėjai nepardavinės, kadangi 
rpiesto parke yra uždrausta.

—Rengėjai.

Pirmiau- 
abiejų kolonijų 

Buvo dvi 
viena Keno- 
antra L. D. 
gemį tarpe 

vieni be-

Racine, Wis.
Ke- 
ra-

Sekmingas išvažiavimas, 
nosha lietuviai apgalėjo 
ciniečius. Svečių dalyvavo 
daug, pelno liks $40.

Liepos 13 d. prie Eagle Lake 
atkrančių Kenosha ir Racino 
lietuviai surengė bendrą abie
jų kolonijų draugišką pasilinks
minimo išvažiavimą. Svečiai 
pradėjo rinktis anksti iš ryto, 
5 vai. ryte jau ežere žvejojo. Vė
liaus atvykusiems turėjo ką pa
sirodyti po ilgą virtinę sužve
jotų karosų, kuriuos vėliaus 
išsivirė ir pietus valgė patys 
ir kitus vaišino. Sakysiu, tai 
nėra skanesnio valgio, kaip pa
čiam sugavus žuvį ir ją išvi
rus valgyti!

Iš Kenosha svečių suvažia
vo daug, apie dvidešimt auto
mobiliu ir visi atvyko rinkti
niai prisirengę stoti į žaislų 

eiti j i m tinęs su 
Iš Racino lietuvių 

suvažiavo. L.
nariai atvyko dide-

Žaislų programą pradėta pil
dyti 2 vai. po pietų, 
šia bandymai 
lietuvių gabumai, 
grupės bolininkų, 
sha Dailės Choro, 
Kliubo. Pradėjus 
svečių ėjo “betai, 
tus dėjo už račiui

kenoshicčius. Pasekmes iščjo 
tokios: kenoshiečiai padarė 8 
bėgimus, raciniečiai 4 bėgimus. 
Reiškia Racino bolininkų gru
pe pralaimėjo 4 bėgimais.

Antras — spėkų išbandymas, 
tai virvės traukimas. Iš abiejų 
pusių pastatyta po 10 rinkti
nių vyrų. Čionai ir kenoshie
čiai laimėjo. Taipjau smarkiu į 
bėgimu gavo dovaną J. StriŠ-l 
ka, o aukščiausiai iššoko ke- 
noshietis .S.’ Ralys. Taip kad šį 
sykį visu smarkumu mus ra- 
ciniečius Kenosha lietuviai 
žaisluose sumušė. Dar daug pa
liko programe pažymėtų punk
tų neišpildyta vien dėlto, kad 
iš Racino pusės lietuvių nesi
rado uk va t ninku stoti konku
ruoti su kenoshiočiais. Progra
mas užbaigtas 4 vai. Svečiai 
užbaigę žaismių programą vie
ni ėjo maudytis, antri laive
liais plaukioti, treti vėl būre
liais po mišką vaišinos ir šne
kučiavos, dar kai kurie pa
veikslus ėmė, o kili susėdę eže
ro atkrantėse turėdami prieš 
akis puikų vaizdą apjuosto 
miškais ežero žiurėjo, grožėjos 
ir svajojo. Taip gražiai, links
mai praleistas šis bendrai su
ruoštas abiejų kolonijų išva
žiavimas ir nepamatėm, kaip 
saulutė nusileido, pradėjo tem
ti, visi linksmus keliavo į 
mus. Kad ir ne dėl biznio 
išvažiavimas ruošta, vien 
su ta mintim, kad abiejų
lonijų progresyvius lietuvius 
suvedus į vieną vielą užmezgi
mui draugiškų ryšių ir pralei
dimui linksmai liuoslaikio, at
mokėjus rengimo išlaidas dar 
ir pelno abiem kolonijom liks 
po $20. Tai g-eriaus ir nereikia.

Tiesa, šį sykį broliai keno
shiečiai mus apgalėjo, bet mes 
energijos nenustojam ir kvie-, 
čia m < 
panašų 
n iečiai, 
noshoj 
norim 
mums žaizdą. Tikimės, kad ki
tam išvažiavime Racino- lietu
viai apgalės kenosliiečius. O 
jei tada Kenosha lietuviai im
tų viršų, tuomet .tik kelsime 
rankas į viršų, bet kol kas ne
pasiduosime!

Su svečiais išsikalbėjus pa
aiškėjo, kad kenoshiečiai ima
si už darbo tvirtinime vietinės 
T. M. 1). kuopos. Gavę nema-

žai naujų narių ir dar tikis 
gauti daugiau. Kenosha lietu
viai, matyt, supranta apšvie
tus vertę, per tai ir remia T. 
M. D. 119 kuopą, tapdami na
riais. Teko girdėti, kad’ 212 
kuopos (S.L.A.? — Red.) lai
kytame susi rink i nite' liepos 6 
dieną vietiniai komunistėliai 
audrą kėlę. Žinant Kenosha 
lietuvių rimtumą ir sumanu
mą, esu tikras, kad audros kė
lėjams komunistams parodys 
tiesų kelitį į Maskvij. Kitaip 
juk su triukšmadariais ir ne
galima apseiti, kaip parodyt 
kur randasi darys — ir tegu 
sveiki keliauja į tą šalį, Rusi
ją, kur nėra sąžinės ir teismų, 
kur diktatūra viešpatauja. Ten 
jiems ir vieta. —Meldinietis.

VIENAS METAS LIETUVOJE 
Dabar jus galite gau 
tie J. V. Valdžios 
certifikatą leidžiant 
jumis būt iš Jung
tinių Valstybių per 
šešis menesius, (su 
privilegija pailgini

mo dar šešiem® mėnesiams) be pri
skaitymo prie kvotos.

Kuomet jus planuojat kelionę į 
tėvynę, keliaukit ant vieno iš ge
riausių J. V. Valdžios laivų per 
Jungtinių Valstybių Liniją.
. Trečia kliasa ant šių laivų nėra 
tarpdėnyse. Švarus, puikus, išvė
dinti kambariai dėl 2, 4 arba 6 
žmonių; geras valgis; priimnus pa
tarnavimas; didelės denys; beno 
koncertai.

Ištirkite J. V. Valdžios laivus 
pirmiausia.

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearborn St., Chicago, UI. 

Managing Operators for
United States Shipping Board

Sergančią Moterį
Padarė Linksmia

na- 
šis 
tik 
ko-

Visai atgavo sveikatą su pa- 
gelba Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable 
Compound.

^Specialiai Tik Sukatai
Nuo 9 ryto iki 3 vai. po pietų

Nepriimam laiškais nei telefonu orderių

Vyrų šilkinės pančiakos
Juodos iv spalvuotos, dvigubai ? 
yirStui, miery, porai 5Oc

Corselettes
VVarner’s, Brocaded Coutil, su dviem parteriais, 
mieros 36 iki 38, vertos $3.50, kiekviena po

Vaikų Sliperiai
Balti sea island canvas, rankomis sįuti, pavasarines kul- "7Ea 
nys, mieros 10 ir1 10V£ ir 11, verti $1.50, dabar po f QG

$1.39

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUšERKA

Siti So. Halsted kampas 31 gat

Union Siutai
Vyrų, atletiško styliaus, pasiūti iš šilkinio madras 

* arba soisette materijolo, mieros 34—50, verti $2.5t)

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoa 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.

Tkl. Rlvd. 8188
M. Woitktrwiei 

BANIS 
AKUtTRKA

Puriu patyrimų* 
Pasekmingai 
camauju mota* 
rims prie gimdy- 
'Ko kiekvienamf 
atsitikime. Teikia 
apatišką prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus m o te rimą 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath
Hulsted St.

$1.69
Maudynes Rankšluosčiai

Extra dideli ir stori, dvigubų siūlų, neblunkanti, 
(4 daugiausiai), kiekvienas po

Vanity Cases
Iš juodo vachette, atidaromas iš abiejų pusių, šilkiniu fl* 4 DC 
pamušalu, pilnai pritaikinti, specialiai' I bUO

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
A. R. BU) MENTHAL

39c
Optom«triat

T«L Boul«var4 MSI
4041 R. Aahlanl Av« 
lunpM 47-tM cBl

I-roa lnb«b«

Toileto Muilas
10c. šmotas Lifebuoy Health Muilas (4 šmotai dau- 
ginusiai) labai specialiai, šmotas už

Motery Kalnierukai
Visai nauji. Apskritų lace ir imitacijos Irish lace, 
kalnieriai su ilgais panels, kiekvienas

6c

$1.49
Talcum Powder

“Mavis” paprastai kainuoja 25 centai. Specialiai 1 C A
šiame išpardavime kianas > I O G

Paris Carters
Sū vienu ir 2 grip, plačiais ir siaurais dirželiais 
gražių spalvų, vertos iki 35c tik 2, 2 už 25c porai

Vyrų Kelnes
Tvirtai pasiūtos iš tamsio worsteds, 
mieros 32 iki 43, $1.59

Princess Slips
Iš geriausios rųšies muslino, plačiai užlenktas to pačio QQa 
materijolo, bodice styliaus, mieros 36 iki 44, OwU

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

mos, 6,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akiu, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Silpnos .... akjs 
Skaudamos akjs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akjs

Skaudama nosis 
Varvanti nosis 
Kreiva .... nosis 
Nesveika nosis

Kurčios .... ausjs 
Varvančios ausjs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs

Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

HEBZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorljai 1821 W.
18th St., netoli Morgai St

VALANDOS: Nuo 10—12 plet< 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal
T.M0H,

( Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
, Praktikuoja 17 metai

Ofisus
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

V*—M" -.11 /

prisirengę 
programą, 
racinieČiais. 
taipjau nemažai 
D. Kliubo 
liu apkaišytu Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis troku; šiaip 
automobilių buvo apie penkio
likta. Dalyvavo tame musų su
važiavime didelis kupinas au
tomobilis chicagiečių, gerb. H. 
Mockų 
draugai, 
shiečių nusiskundė, 
paklydę bevažiuojant, bet vis
gi surado, mat nauja vieta vi
suomet sunkiau atrasti, ypač 
greitai važiuojant automobi
liais kartais sunku patėmyti 
kelrodyje įrodytas vietas. Ren
gėjai labai apgailestauja, kad 
svečiams prisiėjo bereikalingus 
lankus daryti. Jei kiek mes 
tame kalti — atsiprašome — 
nerustaukite ant musų. Už pa
stabas esame dėkingi.

šeimyna ir jų artimi 
Kaip kurie iš keno- 

kad buvo

Mart, Tesąs. — 
dia E. Pinkharr/s

“Aš vartojau Ly- 
Vegetable Com

pound, kad atga
vus savo sveikatą, 
nes aš buvau nu
silpus j ir nervuo- 
ta. Aš taip visa
da buvau skaudi, 
kad aš buvau pri
versta eiti gulti j 
lovą, kuomet man 
reikėdavo atlikti 
visą namų darbą; 
Jokios gyduolės 
man nepagelbėda-

Kortinos
Novelty ruffle kortinos, padarytos ir gražiaus languoto Swiss, 
su įnertais spogučiais, mėlini, pink ir auksiniai, C O O E 
verti $2.98. porai 4)£b£Z)--------------------------------- v...... .

Vaiku Pančiakos
Nertines arba mercerized lisle juodos, baltos, rudos, beige ir 
pilkos, dailios arba su derby ribinais,
vetos 40c. 3 poros 75c. porai COC

Muilas ; ' r ^ji'W|W}
Svvift’o smetoninis landres muilas, dideli šmotai, vandenio se
tas, didelis uzbonas ir 6 stikrai DYKAI, B* 4 A t*

______ 25 šmotai tiktai__________ I b"#w

Spare Ribs 
švieži spare ribs, specialiai par
siduoda dabar CVoA 
svarui O '

Grindžiai
“Sunkist”, dideli, saldus ir 
sultingi, tuzi- 32c

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III,
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12 

h............   ' , ■/

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pus kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II’
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki U v v. 
N ėdė ii omą n nuo 10 iki 1

Te. BciJevard 7679

Telephono Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4681 So. Ashland Avė.

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

vo kol vienas kaimynas, kuris varto- 
_ . , privertė irraci- : mane, kad aš pabandyčiau veiną bu

telį. Tos gyduolės pagelbėjo man iš 
pat pradžių ir kas dar geriau, kad aš 
galiu dabar net ir siūti be to didelio 
nervingumo, kokį aš būdavo turėda
vau. Aš būdavo turėdavau tokius di
delius skausmus, kad pradėdavau 
verkti, su tokiu jausmu, kad aš nega
liu išaiškinti. Dabar tas viskas liko 
prašalintas. Aš jaučiuosi taip sma
gi ir taipgi daugiau sveriu, gerai 
miegu ir galiu labai gerai valgyti. O! 
Aš norėčiau turėti žodžių išreikšti ką 
šios gyduolės padarė man! Aš na- 

Į mų prižiūrėtoja ir dirbu viską, prade- 
1 dant siuvimu, baigiant mazgojimu ir 
tas nvan nieko nekenkia. Jus galite 
suvartoti mano laiška kaip tik jums 
patinka. Aš busiu labai užganėdin
ta, kad pagelbėjus kenčiančioms mo
terims į sveikatą ir laimę”. — Mrs. 
B. F. Brannon, 404 Travis Avė., Mari, 
Texas.

. ii* v,* ’ i kva i viuiina ivaiiiiyir Vieną bendrai ruošti. jo Vegetable Compound, 
parengimą, mes 
sutinkame hile kur Ke- 
ar už Kenoshos. Mat 
atsilyginti padarytą

Virš minėti dalykai pardavimui subatoje nuo 9 ryto 
, iki 3 valandai po piety.

Lietuviai pardavinėtojai

Complete' inįltself

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Balansus 1923 m.

Condensed statement a t close
Gruodžio mėn. 31 d.

of Business, Dec. 31th, 1923.
(Litas = 0,10 Dol. U. S. A.) 

p 
PASYVAS—LI ABI UTIES

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000. 
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau. 

r»--

Wety4utoStrop Razor

LIETUVIĮJ DAKTARAI
Daktarui kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų lig<i 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17G7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

4.

AKTYVAS— ASSETS
1.

3.

Kasa ir užsienio valiuta .................
Cash and foreign currency ‘

.... 367.294.42 1. Akc. kapitalas ir rezervai ..........
Stock Capital & Surplus

15.169.110.39

Valstybės ir kiti % popieros, 
akcijos, kilnojamas ir — nekil-

2. Indėliai ....................................... :.......
Deposits

5.436.999.58

nojamas turtas ................................. 16.011.680.08
3. Vekselių perdiskontavimas ...........

Bills Rediscounted
... 308.329.35

Government Bonds, Stocks, other 
Securities and Inventory 4. Bankai - korespondentai ir įvai

rios sąskaitos .................................... . 4.439.395.75
Diskontas .................... ........... 7.101.085.25 Current & Special Accounts^
Loans and Discounts Correspondents

Einamosios sąskaitos, skyriai, 
bankai — korespondentai .... .. 2.528.714.57

5. Kiti pasyvai ......................................
Other Liabilities

... 307.538.06

CheckirTg accounts, branches and u 6. Gryno pelno 1923 ................... .... 347.401.19
correspondents _ _ _ _ j Profits for 1923

» i Lit. 26.008.774.32J Lit. 26.008.774.32

Lietuviai amerikiečiai, dėkite savo pinigus j šį tvirtą ir atsakomingą ban
ką įnešdami Amerikos doleriais, bankas pilnai garantuoja išmokėjimą 'dole
riais. Už įneštus pinigus mokama sekanti nuošimčiai: Vieniems metams ar 
ilgesniam laikui — 8%, pusei metų — 6%, kiekvienam pareikalavimui — 4%.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
31 Laisvės AI., Kaunas-Lithuania.

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
Prenumerata metams................
Pavienis numeris........................

Antrašas: •
“VADOVAS” 

Hatfield Hali, Northwestern University, 
Evanston, 111.

Telefonai Boulevard 1989 )
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 Iki 9:80 vakare 1

4608 S. Ashlapd Ave^
netoli 46th St., Chicago, UI. I

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S; Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611 

v-

.......... $2.00
.......20 c

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.

Valapdos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Subatoje nuo9 ryto iki 6 vakare.
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną,

v i . —

Francuziškas Daktaras
y

Specialistas kraujo, odos, chronll* 
ki ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

OfisaB 1800 S. Ashland Ave^ ivi 
viršaus Ashland State Bankr

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 Ir 8 Iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Arcker Avė.

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
<....... ... u .....................i............... ..b
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The Uthuanian Daily Nawc U ' . ,
PubiLhed Daily Excapt Sunday garsiojo socialistų vado 
■z The UthuadMi Mew. Put. Co., Ine Į jean>0 Jaures’0) kur j prieš 

pat karo pradžią nužudė 
karo šalininkai, šita partL 
ja yra mažiukė. 1920 me
tais ji buvo įstojusi į Antrą
jį Internacionalą, bet dabar 
tarptautinis socialistų biu
ras ją visai ignoruoja, kai
po ne grynai socialistinę or
ganizaciją

Iditar firlaaitta

1789 South Halatei Stigti * * 
Chicago, m.

Talephona Roosevalt 850B

per year in Canad*.
|7JKi per year outaide of Ghicege.
>8.00 per year ln Chicago.

8c per copyZ

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1739 So. Haletad St, Chicago 
UI. — Telefonas i Kooaavalt 8501

t.

Franci jos senato sudėtis 
yra ne taip paini.. Apie pu
sė senatorių sudaro “demo
kratinę kairiąją” partiją, o 
kita pusė yra pasidalinusi į 
“respublikonišką kairiąją” 
ir “respublikonų susivieny- 
mą”. Tie senato respubli
konai yra nacionalistai. Ša
lę jų randasi dar ir keletas 
konservatorių ir, kaip augš- 
čiaus minėjome, 5 socialis
tai. k

U f umoiajimo Kalnai
Chlcagoje — paltui

Matams------------------ ------------- $8.H
Pusei metą............ .........4.00
Trima miaeaiama 
Dviem mineaiam -------
Vienam minaaiui

fihieagoje per neUoteJuJ 
Viena kopija — ---
Savaitei ---------------
Minėsiu!................. .........

Bavianytoao Valatijoaa, na Chlcaioje, 
paltui

Metama , — 87.01
Pusei meti ....... ....
Trima minės lame   ................ 1.75
Dviem minesiam_ . < — 1.25
Vienam minėsiu! 41

Įdėtuvon ir kitur uiaianiuoae: 
(Atpiginta)

Metama ............    $8.0(
Pusei metą--------------- —— 4-011
Trims mėnesiams ....____..... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kąrtu su užsakymu.

.76

8c

Laikraščiuose r dabar daž
nai minima naujoji Franci- 
jos valdžia,' susidariusi po 
to, kai gegužės * IĮ..d. rinki
mus į parlamentą ■pralaimė
jo vadinamasai “nacionaįjs 
blokas”. Kad skaitytojai 
galėtų geriaus suprasti, iš 
ko ta valdžia susideda, kas 
ją remia , ir kas priešinasi 
jai, bus pravartu arčiaus su
sipažinti šU politinėmis 
Francijos partijomis. Tų 
partijų vardai amerikie
čiams dažnai yra visai nesu
prantami.

Taigi pradėsjme nuo kra
štutinės kairiosios ir eisime 
į dešinę. Kairiausioji Fran
cijos partija yra komunis
tai, kurie turi parlamente 
29 atstovus. Jie yra Mas
kvos internacionalo šaka, 
taip pat kaip komunistai ki
tose šalyse. Stambiausias 
jų vadas yra Cachin, karo 
metu pasižymėjęs, kaipo 
karštas šovinistas, kuris va
žinėjo į Rusiją kalbinti Ke
renskio valdžią, kad ji nesi
trauktų iš karo, ir kuris va
žinėjo į Italiją kalbinti Ita
lijos socialistus kad jie ra
gintų savo valdžią padėti 
Santarvei kariauti su Vokie
tija.

Ta pusiau - socialistinė 
grupe paskutiniu laiku ėmė 
veikti išvien su kita daug se- 
nesnejr stipresne organiza
cija, “Socialistiniais Respu
blikonais”, kurie yra taip 
pat žinomi po “Nepriklauso
mųjų Socialistų” vardu. Ši
ta organizacija atsirado 
apie 20 metų atgal, kuomet 
Millerand ir Viviani atsime
tė nuo socialistų partijos — 
dėlto, kad ji buvo priešinga 
socialistų dalyvavimui val
džioje. Vėliaus į tą organi
zacijų įstojo ir Briand. Bet 
šitie trys politikieriai vė
liaus pasitraukė iš jos,, ir 
šiandien jos vadas yra atsto
vų rūmų pirmininkus Paih- 
levė. Atstovų bute ji turi 
kokius 50 narių. *

Dešinesni už tuos “socia
listinius respublikonus’ ’ yra 
radikalai ,,kurių vadas, Her- 
riot, dabar;) turi premjero 
vietą. Oficialia !‘jų ^ąl*dįąs 
yra “Radikalai Socialistai”. 
Tai yra didelė buržuazinė 
partija, kuriai tečiaus pri
klauso ir nemažas skaičius 
smulkiųjų biznierių ir ūki
ninkų. Kitas stambus jo
sios vadas yra buvusis prem
jeras Caillaux, kurį naciona
listai karo laiku nuteisė iš
trėmimu provincijon ir pi
lietinių teisių atėmimu už 
jo simpatizavimą Vokieti
jai (dabar jisai gavo amnes
tiją). Parlamente šita par
tija turi daugiaus kaip 140 
atstovų.

Visos augščiaus minėto
sios partijos, išskiriant ko
munistus, remia dabartinę 
valdžią. . r 4

Francijoje, kaip matome, 
yra daug daugiaus partijų, 
negu Amerikoje, ir jos la- 
biaus mėgsta vartot gražiai 
skambančius vardus. Vie- 
nas-du stambesni politikie
riai tenai tuojaus tveria sa
vo “partiją”, ir jeigu jie pri
taria bent šiokioms-tokioms 
reformoms, tai jie duoda jai 
vardą “socialės” arba “soci
alistinės”. Tais vardais ne> 
reikia apsigaudinėti.

Socialistai tikroje to žo
džio prasmėje yra tiktai tie 
žmonės, kurie kovoja už so
cializmo tvarką ir tuo tiks
lu organizuoja darbininkus.

t

Apžvalga

gADJlfflNUg, CHagP, IH.
tuzino tų ekspertų, proto ligų} 
speciąlistų, dirbo apie menesį 
laiko, ieškodami, ar nesuras pik
tadarių sielose ko nors tokio, 
kuo pasiremiant butų galima 
pripažinti, kad juodu nėra pil
nai pormalųs asmens ir dėlto pe- 
privalo būt baudžiami visu įsta
tymų aštrumu.

Kiekvienas supranta, kad už 
tą tyrinėjimą ^Leopoldo ir Loebo 
tėvai turėjo užmokėt milžiniš
kus pinigus. Ir kiekvienam yra 
aišku, kad niekas kitas, kaip tik 
labai turtingų tėvų vaikai, ne
galėtų turėti šitokios ekspertų 
pagelbos, atsidūręs teisme- Tų 
specialistų darbas vargiai galės 
kieno nors akyse sumažinti nu
sidėjėlių kaltyl^ę, bet jisai dar 
labiaus pabrėš tą faktą, kad mi- 
lionieriams teismas nėra taip 
baisus, kaip neturtingiems žmo
nėms. v

Mes esame mirties bausmės 
priešai. Kokia iš tiesų yra nau
da visuomenei, jeigu piktadaris 
tampa nugalabintas? Kol jisai 
yra laisvėje ir turi galimy
bės padaryti ^daugiaus 
skriaudų žmonėms, jisai 
yra pavojingas; bet kartą jį 
suėmus ir atskyrus nuo visuo
menės, tas pavojus išnyksta, 
žudyt jį tiktai dėlto, kad jisai 
kitą nužudė, yra be prasmės 
darbas. Ir yra be galo žiauru, 
kad valstybėje, kuri yra nepa
lyginamai galingesnė už kiek
vieną atskirą asmenį, naikipa 
jo gyvybę, kuomet jisai jau ne
beturi jokios progos jai priešin
tis. Tai yra taip, kaip surištą 
gyvulį paskersti.

Leopoldas su Loebu, be to, 
dar yra nepilnamečiai. Jeigu vi
suomenė nemato kitokio budo 
apsaugoti save, kaip tiktai žu
dant tokius nesubrendusius vai
kėzus, tai jai turi būt gėda-

Penktadienis, Lien 25, 1924

Laivu nelaimė ties Klaipėda

------------------------------ •

Gale 1922 metų nuo komu
nistų atsimetė nedidelė gru
pė, vadaujama Frossardo. 
Ji nenorėjo aklai klausyti 
Maskvos ir susiorganizavo į 
“Socialistiniai - Komunisti
nę Sąjungą.” Ji stoja *už 
susivienymą su socialistais, 
bet šie nepasitiki ja, kadan
gi jos vadai seniaus labai 
biauriai šmeižė socialistus. 
J parlamentą tos grupės at
stovų tapo pravesta koks 
pustuzinis, “kairiojo bloko” 
sąrašais.

Po to seka tikroji Franci- 
jos socialistų partija, kuri 
vadinasi “Jungtinė Socialis
tų Partija” (socialistinio 
darbininkų internacionalo 
šaka). Ji šiame parlamen
te beveik padvigubino savo 
atstovų skaičių, pravesda- 
rna 103 atstovus (vietoje 
53). Jos stambiausieji va-' 
dai yra Blum ir Longuet. 
Senate ji turi 5 atstovus.

Skirtinga nuo šitos parti
jos yra “Francijos Socialis- pės pralaimėjo daugumą sa- 
ty Partija”, pravedusi į šį vo vietų parlamente.

Toliaus į dešinę eina kele
tas grupių įvairiais vardais 
—“radikaliai kairieji”, “kai
rieji respublikonai” ir t. t. 
Jie yra neaiškus ir nepasto
vus elementai. Kartais jie 
eina išvien su kairiųjų bloku 
prieš nacionalistus, kartais 
— su nacionalistais prieš 
kairiųjų bloką. Tuoj po rin
kimų, kai pasirodė, kad 
Poincarė šalininkai pralai
mėjo, tie elementai ėmė rem
ti Herriot’o kabinetą, bet 
dabar jie vėl pasviro į deši
nę. Kairiųjų respublikonų 
grupėje randasi ir stambių
jų fabrikantų, kaip pav. 
Loucheur.

Dar dešinesni už juos yra 
tie gaivalai, iš kurių Mille- 
rand’as ir Poincarė sudarė 
“nacionalį bloką”. Tai yra 
įvairių atžagareivių miši
nys. Jie veikia politikoje 
po visokiais vardais, daž
niausia visai apgavingais 
kaipo “republikonai”, ‘'de
mokratai”, “social-republi- 
konai” ir 1.1. Tam mišiniui 
priklauso ir klerikalai su 
savo va^u, į gęn. ^Caętelnaų, 
ir royalistai (monarchištai) 
su Leonu Daudet priešaky
je. - Gegužės mėnesio rinki
muose šios pastarosios gru-

FRANKSO UŽMUŠĖJŲ BYLA.

Chicagoje eina garsi krimina
le byla Leopoldo ir Loebo, užmu-

1 susiu 14 metų vaiką, Franksą. 
“ Užmušėjai prisipažino prie 
kaltės teisme, ir jų gynėjų vie
nintelis uždavinys dabar yra iš
gelbėti juodu nuo kartuvių. At
likdami. prisipažinimą, žmogžu
dės atsidavė teisėjo nuožidrai ir 
susimylėjimui.

Kadangi nebėra reikalo įrodi
nėti nusidėjėlių kaltę, kuomet 
juodu patys prisipažino, tai by
loje nedalyvauja prisaikintieji 
teisėją) (jury). Pagal tiesą, 
teisme nereikėtų ir tardyti bylą, 
klausinėjant liudininkus, kadan
gi gynėjai nemėgina užginčyti 
nė vieno kaltininimo punkto. 
Vienok valstybės prokuroras už
sispyrė neduoti, kad dvi aukos 
ištruktų iš “teisingumo” rankų, 
ir veda bylą taip, kad tarytum 
kaltinamųjų nusidėjimas dar nė
ra aiškus. Jau pradėta klausinė
ti liudininkai ir girdėt, kad jų 
ketina būt keletas dešimčių, 
idant parodžius, kas ir kaip atli
ko tą piktadarybę.

Galima numanyt, kad šitokios 
taktikos prokuroras imasi, va
dovaudamasis ne tiktai noru pa
tempti ant kartuvių tuodu jau
nuoliu, bet ir trokšdamas rek
lamos. “Te^ingumo” sargas gei
džia parodyt savo gabumą teis
me ir atkreipti į save akį publi
kos, didžiai susidomėjusios tuo 
sensacingu procesu.

šalę to gali būti da ir kitokių 
motyvų, žmones žino, kad tuo
du piktadariu yra milionierių 
vaikai. Kadangi senai yra pa
tirta, jogei turtuoliams yra leng
vinus išsisukti nuo bausmės, ne
gu beturčiam^, tai publikoje vei
kiausia kiltų abejonė apie vals
tybės atstovo bešališkumą, jeigu 
jisai nepakankamai griežtai sto
tų prieš šituodu kaltinamuoju. 
Baimė tokio įtarimo žmonių pu
sėje, žinoma, daro įtakos į pro 
kuroro elgimąsi, ir nuo jos nėra 
laisvas veikiausia pats teisėjas.

Tame yra didžiausias keblu
mas kaltinamųjų gynėjams. 
Nors jie vartotų ir gudriausius 
egalius argumentus, jie negali 
sugriauti publikoje tą įtarimą, 
<ad jie yra milionierių pasam
dyti įrankiai teisingumui ap
gauti. ( Tą suprasdamas, p. Dar- 
row, ir nutarė,’ ■ ažiiot teisinęs 
piktadarius, patarti jiem prisi
pažinti teisme.

Bet mes manome,’ kad jisai 
butų dar išmintingįaus padąiss, 
jeigu butų pasipriešinęs sam
dymai ekspertų Leopoldo ir Lo
ebo protui tyrinėti. Kokia pusė rie pritaria tokiam idiotizmui.

VIENINTĖLĖ teisingoji
KOMUNISTINĖ BAŽNYČIA

Maskvoje buvo susirinkęs 
penktasis internacionalo kongre
sas. Jisai aiškiaus, negu kuris 
kitas komunistų suvažiavimas, 
parodė, kad komunistų partijos 
yra visai išsigimusios į sektas. 
Komunistų internacionalo vadai 
prakeikė visus, kurie nepriklau
so jų “tikėjimui”, ir paskelbė, 
kad tiktai jie, komunistai, yra 
neklaidingi proletariato liuo- 
suotojai.

Savo darbais tečiaus koAiUr 
nistai, matyt, nelabai gali pasi
girti svietui. Kongresas buvo 
laikomas už uždarytų durų. Į jį 
nebuvo įleistas joks nekomunis
tinio laikraščio atstovas, ir apie 
delegatų diskusijas bei nutari
mus galima patirti tiktai iš to, 
ką oficialė spauda teikėsi apie 
tai pranešti publikai. Pirmesni 
kongresai būdavo dar vieši.

Vienok ir iš tb, ką pranešė 
apie kongresą bolševikų spau
da, yra aišku, kad komunistų in
ternacionale dalykai ne kaip sto
vi. Kongresui teko daug dome: 
šio pašvęsti visokiems “nukry-i 
pimams” komunistų partijoje. 
Rusijoje tapo pasmerktas Padė
kas, Vokietijoje — Brandleris, 
Švedijoje — Hoeglundas, čecho- 
Šįjovakijoje — šmeral, Italijoje 
—Graziadei. Tai yra stambus 
komunistų vadai, kurie kiekvie
nas savo šalyje turi daug pase
kėjų. Be to, kongrese susikir
to dviejų Amerikos komunistų 
srovių atstovai, ir kominterno 
prezidentas, Griša Zinovjev, tu
rėjo pažymėt tą liūdną faktą, 
kad dar iki šiol nepasisekė paša
linti kivirčus tarpe Amerikos 
komunistų.

Taigi, galima sakyt, nėra nė 
vienos partijos, priklausančios 
komunistų internacionalui, kur 
nebūtų vidujinių nesutikimų ar
ba opozicijos kominterno va
dams. Su opozicija jie kovoja 
lygiai taip, kaip Romos papos su 
“modernistais”, “heretikais” ir 
kitokiais • ^paklydėliais”. < Op^i- 
cija (yęa, ąpš^uįęi^ma/niįši^iiįu- 
sią “marksizmui” >. ir ’.^lehipiz- 
mui” ir jai įsakoma “pąsitaisy- 
ti” po baime pašalinimo iš ko
munistų partijos.

Reikia stebėtis, kad 20-ame 
amžiuje dar randasi žmonių, ku-.

Per tris mėnesius * atsitiko 
ties Klaipėda jau trys nelai
mės laivais.

Pirmasis nelaimingas įvykis 
buvo š. m. balandžio 11 d., ku
ris atsitiko Baltijos vandeny
se, maž daug 20 km. atstu Klai
pėdos. Ties Juodkrante susi
daužė olandų, įtaisytu motoru, 
burinis laivas su viena žvejų 
valtimi, kurioje buvo 11 žirionitį. 
Melnragės žvejys Ermonaitįs iš
plaukė į juras lašišą žvejoti. 
Atplaukė iki Jųdkrantės. Grįž
tant turėjo priešingą vėją, o 
virš vandens ėmė kilti rukai. 
Plaukė gal 3 jurų mylias atstu 
kranto. Pietumis pastebėjo 
nuo užnugaros • burinį laivą 
“Baldur”, kurs kartu ir pagel- 
biniu motoru varomas, šitas 
laivas taip arti žvejų suko, jog 
žvejai pamanė, kad laivo vedė
jas bet ką sužinoti norįs, ir pa
suko jo kryptim Priplaukę 
kiek arčiau, žvejai nuleido bu
res ir laivas kuone sustojo, ši
toks žvejų elgesys olandų laivo 
kapitonui ir nesuprantamu pa
sidarė, kad jis nieko nenorėjo 
žinoti. Mat, įvykęs pražūtin
gas nesusipratimas. O laivas 
“Baldur” buvo jau ant tiek pri
siartinęs, kad nebesuspėjo mo
torą sustabdyti; o žvejų laivas 
užstojo jam skersai kelio. Ir 
katastrofa įvyko: “Baldur” žve
jų valtelę pusiau perrėžė. Be
matant valtelė pasinėrė gelmė
se. Tik keli žmonės besuspėjo 
šokti vandenin. Išgelbėti liko 
keturi, o 6 paėmė Baltija savo 
prieglobstin. Ir jų lavonai iki 
šios dienos nesurasti. Tragin- 
gas likimas šitų žmonių: žvejys 
Ermonaitis išsigelbėjo, bet jo 
du sunu paliko savo gyvybę. Iš 
Ermonaičio kaimyno namų pri
gėrė trys žmonės. — Visą atsi
tikimą nagrinėjo Klaipėdos 
teismas. Nebuvo jam galima iš
nešti sprendimas, remiantis 
“Baldur’o” ir paskandintojo 
laivo žmonių žodžiais, kad vieni 
kaltino kitus. Beišsprendė tik 
bylą, pasiremiant žinovų pareiš
kimais. Ir pasirodė, kad kalti 
abi pusi: “Balduro” kapitonas 
kaltas, kad perarti privažiavęs 
prie sunkiai apkrauto laivelio 
ir kad laivą pamatęs, nedavęs 
jokio ženklo.
tas ir žvejys, kad netikėtai nu
leidęs bures, mat, kapitonas ne
galėjęs tat išanksto pramatyti. 
Bet teismas nuteisė kapitoną 
sumokėti 15,000 litų pabaudos. 
Ir kol kapitonas neužmokėjo pa
baudą, liko jo laivas Klapedos 
uoste po priežiūra. — Tik sumo
kėjęs skirtąją bausmę, galėjo 
/grįžti Olapdijon į Groningen.

Antroji katastrofa įvyko 
siaučiant pavasario vėtroms, 
gegužio 17 d., pačioje Klaipėdos 
uosto įplaukoje. Buvo tai 
Hamburgo motoru varomas lai
vas “Grisslapd”, senas ir nema
žas iš medžio dirbtas laivas, ku
ris iš Wisby vežė 350 tonų ce
mento, skirto Klaipėdos neku
ria! firmai. Putė smarkus žie
mos pietų vėjas, ir jura buvo 
bais sujudusi. 12 vai. pietumis 
pravažiavo laivas Palanga. Jau 
jurose besant, smarkios ban
gos nekartą ritosi per laivo lu
bas, ir net kelis kartus įeigų 
(lubų) dangtį vieną antrą at
plėšė. Bet jūreiviai dar šiek 
tiek apsilopė. 4 vai. po pietų 
išvydo Klaipėdą. Laivas davė 
Klaipėdos uostui ženklą, k3d no
rįs uostan. Išvažiavo locų lai
vas “Schlieckmann” rodyti ke
lią. Bet- esant smarkiom^ ban
goms ,negalė j o locų laivas iš
plaukti į juras, o davė signalą 
“Sekite
stengėsi tat padaryti, bet ban
gos vis 
ritosi ir nuplėšė jam priešakyje 
vieną būrį. Vėjas pagrobė lai
sva f ir pasuko skersai 
Bangos < nuplėšė kelis u^danp;- 
čius, priešakis prisipylė vande
niu ir ėmė grimsti., Kapitonas, 
matydamas, jog įaivo nebišgel- 
gėsiąs, įsakė prisirengti plauki
mo juostomis. Leido laivą že
myn, bet banga vaitelį pagavu-

Bet ant kiek kal-

si) ją apvožė ir vyrai suvirto 
vandenin. Tuo tarpu jau ir lai
vo užpakalinioji dalis grimzdo. 
Locų laivas grįžo, kad išgelbė
jus bent jūreivius. Jam pasise
kė keturius išgelbėti, o kitus 
tris nunešė juros ir po kai kurio 
laiko išmetė krantan, kur Meln
ragės žvejap juos priėmė ir taip 
išgelbėjo jų gyvybę. O ‘ pats 
lavas nugrimzdo ir po kelių mi
nučių beliko tik jo stiebai pa
čioje įplaukoje matyti. — Bet 
dabar didžiausia laivo dalis ban
gų sudaužyta, beliko tik pats 
vandenyje esąs korpusas. Na
rūnais stengiamasi cementą Iš
krauti, o patį laivą, jei neužeitų 
didesnių audrų, nuvilkti į uostą.

Trečiasis atsitikimas buvo 
birželio 29 d. Kuršių Marėse. 
Kaip tik tą dieną buvo metinis 
tradicinis lietuvių jaunųjų susi
važiavimas Juodkrantėje. Tūk
stančiai žmonių plaukė laivais 
ir laiveliais sekmadienį Juod- 
krantėn. Vakare grįžo laivai 
tai Klaipėdon, tai Rusnei), tai 
kitur ., Vakare. 11 vai. grįžo ir, 
laivas “Granz” į Klaipėdos uos
tą. Tik staiga pamato jis prie
šais savęs protamsoje kitą lai
vą. Duoda jis save sirenomis 
dar ženklą trauktis, bet abu lai
vu taip arti vienas antro yra, 
kad susitrenkimas nebeišven-
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giamas, Cranz” įvažiuoją, ant
ram laivui, vardu “Beethoven”, 
į šoną ir praplėšia jam dideliau- 
sią skylę. Tasai ir tarpe gal 3 
minučių grimsta. Tik vienas 
galas dar kiek riogso iš vandens 
Bet ir “Cranz’ui” nebėra ko 
laukti, ir jam gresia pavojųsSJr 
jis yra pradurtas ir vanduo ver
žiasi vidun. Kapitonas nori už
vežti laivą ant seklumos. Bet 
trukdina jį vienas valstybinės 
policijos komisaras, kuris kartu 
šituo laivu keliauja. Matytis, 
jei tat butų daroma, sankeleivių 
tarpe pakiltų dideliausia panika. 
Tocįel šitas policijos komisaras 
privertė kapitoną važiuoti iki 
Klaipėdos uosto, kuris bebuvo 
tik 4 kilometrus atstu, šliubuo- 
danias “Cranz” vargais nega
lais parsikapanojo iki prie
plaukos. Bet keleiviai ekskur
santai buvo baisiai išgąsdinti: 
kai kurias mergaites turėjo net 
nuo laivo nuvesti, 
gąsčio nebepajėgė 
eiti. Pęiežastis viso 
nežinoma. Parodys
nagrinėjimas. Rodos, kiek san- 
keleiviai tikrina, kad kapito
nas 
taip 
šiuo 
dar

draugijoj) 
kaip lictu- 

draugijos 
lygias tei-

menų, ir lietuvių ir vokiečių. 
IXras Gaigalaitis perskaitė pa
ruoštąjį draugijos įstatų pro
jektą. šitos draugijos, sulyg 
įstatais, užduotis yra tyrinėti 
ir rinkti visa, kas tik rišasi su 
musų krašto istorija ir pačia 
kraštotyra. Tokiu budu netik 
bus renkama, kas kur randa
ma pačiame krašte, bet ir ne
mažiau tai, kas kitų surinkta 
ir gabenta užsienin. Be to bus 
steigiamas knygynas, apimąs 
musų kraštą liečiančią litera
tūrą, bus laikoma paskaitos, 
įvairus pranešimai, leidžiami 
rastai apie Klaipėdos Kraštą ir 
tt. Politika nebus 
įnešama. Abi kalbi 
vių, taip vokiečių 
pranešimuose juri
sės. 'Draugi j ps vieta — Klai
pėda. Draugijos nariais gali pa
stoti taip pavienis asmuo, taip 
bet koki korporacija. Pavieni 
asmens nariai moka į metus 
po 10 litų nario mokesnio, o 
korporacijos po 50 litų. Kas 
mažiausia 300 litų užkart įmo
ka, lieka amžinu nariu. Valdy
ba susideda iš 7 narių, kurie 
renkami 3 metams. Valdybos 
nariai darbuojasi be atlygini
mo. Valdyba renkasi žiemos 
pusmetyje kas mėnesį kartą, o 
visuotinas susirinkimas renka
si pirmame metų bertainyje. 
Kuomet' draugija likviduotųsi, 
visas jus turtas pareina auto
nominio Klaipėdos Krašto ži
nion. _ ' <•. r K

Susirinkusieji išrinko pirmą
ją valdybą, kurion įeina: d-ras 
Gaigalaitis piripiriihku, Šilutės 
apskrities viršininkas d-ras 
Sclrcu pirmininko pavaduoto
ju, studijų tarėjas (gimnazi
jos mokytojas Klaipėdos Lau
žės Gimnazijos) Ambrosiuš 
raštvedžiu, buvęs konsulas ti
ras J. žilius raštvedžio pava
duotoju, “Ryto” b-vės direkto
rius J. Stiklorius iždininku, 
Klaipėdos miesto knygyno ve
dėjas d-ras Kemp knygininku 
ir majoras Tarasenka muzėjaus 
tvarkytoju. Manoma įsigyti dar 
tam tikrus namus, kuriuose 
galėtų padėti patį mūzojų.

—r-Kor.

mane’!” “Grissling1

smarkiau ir smarkiau

kad iš iš
pašios nu- 
įvykio dar 
tat teismo

buvęs gerai įkaušęs, 
ir negalima spręsti, 
metu* 11 vai. vakare oras 
ant tiek šviesus yra, kad

galima pamatyti priešais at
plaukiantį laivų. O tuo labiau, 
kad laivai turi ir tam tikras 
šviesas. Gerai, kad nė vienas 
neprigėrė. Bet kiek čia berei
kėjo, kad “Beethoven” “Oran
žą” butų perskriedęs. Tuomel 
butų baisiausia tragiką atsiti
kusi. Mat “Beethoven” plaūke 
visai be keleivių, o “Cranz” 
turėjo arti 150 kareivių. Ir ni
kolio auka! —Kor.

Klaipėdos Krašto Moze 
' jaus Draugija

Ki-
kad

1687

KaroKaune jau rengiamas 
Muzėjus. O Klaipėda nieko pa
našaus neturėjo ir dar neturi. 
Bet nemažai yra Klaipėdos 
Krašte rasta archeologijos ir 
šituo atžvilgiu labai žymių ir 
svarbių iškasenų, liudijančių, 
kaip musų senelių prosenelių 
žiloje senovėje ir vėlesniais 
amžiais gyventa. Kur yra Klai
pėdos Krašto senovės liudyto
jai? Prūsų Karaliaučiaus “Pru- 
ssia” Muzėjuje ačba kituose 
Prūsų vokiečių centruose. Už
siliko ir krašte dar prie vieno 
kito ^asmenssenovės / liekanų. 
Bet kokių naudų sudaro tai pa
čiai visuomenei?

Taįp mintijanti iniciatorių 
susirinkusi grupelė ėmė ir įs-

Klaipėdos Krašte Muz<> 
Draugiją. Susirinko bir- 
20 d. Klaipėdoje į 40 as-

No. 1887. Viena gražiausiu, mad- 
niausių ir patogiausių suknelių. Gera 
ant gatvės ir namuose.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę.

36 mierai 3% yardo 40 colių mate
rijos. Išsiuvinėjimui pavyzdys No. 
655 kainuoja 15 centų extra.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank utę arba įduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III./

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

) pįajįUeclu[ 15 cjentų ir prašau, at
siųsti man pavyzdį No..'l..'
Mieros .................................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

teigė 
jaus 
želio

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
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ŽINIOS
Šeši žmonės mirė nuo 

karščio

Nagrinėja jauny milionie 
riy žmogžudžhi bylą

Valstija šaukia liudytojus, bet 
kaltinamųjų advokatai prou 

. testuoja, neš jie jau yra pri
sipažinę prie kaltės.

Užvakar, kada karštis pasie
kė IX) laipsnių, nuo karščio 
pasimirė šeši žmonės, o vie
nas vaikas prigėrė. Tarp miru
sių nuo karščio yra Nicholas 
Zuba, 11919 S. Union Avė. ir 
Raymond Girous, 4830 S. Eli- 
zabeth St. Abu liko saulės pri
trenkti maudyklose.

Daug šunų pakvaišo 
karščio ir sukandžiojo 30 
nių, daugiausia vaikų.

nuo 
žmo-

yra palinkę prie muzikos ir ją 
su atsidėjimu studijuoja. Loci
jos sesutė Felicija mokinasi pia
ną skambinti, Bronisė mokinasi 
ant korneto groti, o jos broliu
kai Povilas ir Aleksandras abu 
uoliai mokinasi ant smuiko gro
ti.

Nagrinėjimas bylos jaunų mi- 
lionierių žmogžudžių Nathan 
Leopold ir Richard Loeb jau 
prasidėjo. Valstijos prokuroras 
pirmą dieną iššaukė keturiolika 
liudininkų, jų tarpe ir užmušto
jo vaiko tėvus. Bylą veda pats 
valstijos prokuroras Crowe, 
nors jis dar niekad asmeniniai 
nėra vedęs bylos nuo užėmimo 
prokuroro vietos ir paprastai 
prokurorai to nedaro, pavesda
mi visas bylas savo pagelbinin- 
kams. Jis rengiasi iššaukti vir
šus liudytojus, kokius tik:turi, 
kad tik pasiuntus jaunus milibr 
nierius ant kartuvių, nors'.tai 
yra nereikalinga, kadangi kalti
namieji prie žmogžudystės jau 
prisipažino. Išrodo, kad nėra 
tiek noras nuteisti žmogžudžius, 
kiek pačiam prokurorui pasigar
sinti ir, tą bylą dar labiau išgar
inti. Kaltinafnųjų ; advokatas 
Darrow užprotestavo prieš vil
kinimą bylos bereikalingais 
klausinėjimais liudininkų ir no
ru įrodyti' tai, prie ko jauni 
žmogžudžiai jau prisipažino ir 
įrodinėti nebėra kb. Bet proku
roras nenustygsta ir vistiek ke
tina visus bereikalingus liudyto
jus statyti. Jis pats prisipažy- 
sta, kad tų liudytojų perklausi- 
nėjimas užims mažiausia tris 
savaites laiko. Kaltinamoji pusė 
statys tik kokius keturis liudy
tojus, kurie liudys daugiausia 
apie protinį pakrikimą kaltina
mųjų.

Kiek žinoma, protinių-ligų 
ekspertai pripažino, kad abu 
žmogžudžiai yra nenormalus. 
Jų nuomone, vaiką Robert 
Franks užmušei Richard Loeb, 
o ne Nathan Leopold, kaip kad 
visų buvo spėjama. Loeb netu- 
rys jokių jausmų ir iš žmogžu
dystės jis galėjo gauti tik sma
gumo, bet jis tokiu pat šaltumu 
galėjo nužudyti ir savo tėvą. 
Leopold nors yra daug gabesnis 
už Loebą ir yra mokslininkas, 
buvo pilnoje įtakoje Loebo ir 
darė visą tai, ką Loeb paliepda- Į 
vo ar sumanydavo. Ir žmogžu-i 
dystę sumanė ne Leopold, bet 
Loeb ir vadovavo visame darbe. 
Pasak tų ekspertų, jei abu juos 
pasodinti kalėjiman, tai Loeb iš
eis iš proto už penkių metų, Le
opold atlaikys ilgiau, bet ilgai
niui irgi išeis iš proto ir abu 
baigs savo dienas neprotnamy- I 
j e.

Policija išgelbėjo 4 vaikus

5628 S. 
namie 

vaikus, 
8 metų

Tillie Ameba, 
Avė., palikusi 
savo keturius 

tik

Mrs.
Hoyne 
vienus 
kurių vyriausias 
amžiaus, išėjo ieškoti darbo.
Vaikai bežaizdami gal ir ^iie- 
tyčiomis atsuko gasą, kuris 
greitai pripildė kambarį ir vai
kus pritraškino/ Kaimynai pa
jutę gasą pašaukė policiją, ku
ri atvykusi išlaužė duris ir įė
jo į namą. Pagalba buvo dar 
laiku ir visus vaikus atgaivin
ta. ' t

* *

*
Bet ne viena Lucija tokia lai

minga. Štai ir Juozefina Grigo
niui, duktė Onos ir Ipolito Gri- 
gonių. Ji taipjau turėjo palinki
mą prie mokslo ir irgi dabar 
džiaugiasi atsiektu tikslu. Ji ir
gi pirmiau baigė viduriniąja 
mokyklą (High School), o dabar 
užbaigė dviejų metų slaugės 
mokslą St. Paul ligoninėj. Jos 
draugė p-lė Elena Jovaišiutė, 
3261 So. Halsted St., su kuria ji 
gyveno, sako, kad p-lė Juozefi
na buvo kvotimuose gabiausia 
iš čia gimusių mergaičių. Juoze
fina turi sesutę * EHeną ir brolį 
Petrą. Ji džiaugiasi ištrukusi iš 
studentų kampelio, 
jos tėvai, brolis ir sesuo, 
giasi ir jos (jraugė p-lė 
siute.

džiaugiasi 
džiau- 
Jovai-

Lietuvių Rateliuose
chicagiečiai

siekiasi kilti

Buvo kvalifikuotas į Jungt. 
Valstijų oficierių rezervo kor
pusą antruoju leitenantu. Lan
kydamas akademiją pasižymėjo 
kaipo geriausias šaudytojas 
(sharp shooter); Už tą jis gavo 
Belgian Brown sidabrinį ir auk
sinį medalius. Taipjau jis pasi
žymėjo keturių mylių bėgime, 
yra išbėgęs 100 yardų į 12 se
kundų; be to geras base-ball, 
foot-ball ir basket bąli žaidėjas 
ir važinėjo, su kuopa po netoli
mus miestelius. Būdamas Camp 
Custer liogery jis pasižymėjo 
žvalgyboje ir patruliavime. Net 
ir Chicagos laikraščiai įdėjo jo 
paveikslą ir pažymėjo kaipo ge- 
riausį “scout’ą” ir patrulės va
dą.

Teodoras be to yra mokinęsis 
lietuvių kalbos Leveskio mokyk
loje ir gerai pažysta lietuvių 

įkalbą ir rašybą, kas yra didelė 
retenybė tarp musų moksleivių.

Teodoras visai neketina pasi
tenkinti vidurines mokyklos 
baigimo, bet inokinsis ir toliau, 
pasirenkant už savo specialybę 
architektūrą. Tai yra linksmas, 
smagus ir mandagus jaunuolis. 
Jis yra jojo motutės vienintelis 
turtas, kurį ji labai brangina ir 
kurį labai myli.

Teodorui Turskiui tuo bųdii 
teks dar keletas metų pagyven
ti studentų kęmpdyje. - - . ,

rint progresuoti su žmogaus gy
venimu- Jis todėl yra pasiryžęs 
ir toliau studijuoti, ypač chirur
giją ir nervų ir proto ligas. Da
bar musų daktaras praktikuoja 
German Deaconess ligoninėj. 
Nėra abejonės, kad iš jo bus 
sėkmingas gydytojas. Jis beto 
yra1 gabus kalbėtojas ir rašyto
jas. Už metų mes turėsime dar
bštų, gabų ir išmintingą profe
sionalą; akmenyje Dr. Margelio. 
Džiaugiasi jo moteris, džiaugia
si ir jo draugai, bet ateinančiais 
metais dar labiau džiaugsis, ka
da išbuvęs paskirtą laiką ligo
ninėje pradės praktikuoti savy- 
stoviai. — Bubnis.

Jefferson miške
** 4 f

Vaikų draugijėlės Bijūnėlio iš
važiavimas. — Komunistų 
sorkės.

Sekmadienį, liepos 20 d:., 
North Sidės progresyvių tėvų 
vaikų draugijėlė Bijūnėlis turė
jo savo draugišką išvažiavimą J 
Jefferson mišką. Ten pat buvo 
iį’ 'Lietuvių Moksleivių Sus-mo 
Am. 2 kp. išvažiavimas. Taipjau 
ir “komunistų politiškos parti
jos” išvažiavimas, žodžiu, buvo 
trys išvažiavimai.

(Tąsa anl 6-to pusi.)

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
Firšt National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalu ir sutplus ir

’ ’ * I ‘ " ‘A.* I y * 1?’

nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patamavinfas užtikrintas.

P-lė Ida Shipley, 6045 Ca- 
lumet Avė., išėjo* pasivažinėti 
automobiliu su S. Dexter 
Hughes, 5820 S. Claremont 
Avė. Kiek pavažiavus Hughes 
sustojo ir išlipo pasitaisyti au
tomobilių.

. prišoko trys plėšikai, kurie pri
vertė juos susėsti j automobi
lių ir važiuoti į laukus prie 61 
ir T^ttwn<1ale Avė. gatvių. Čia 
jie bandė mergaitę išsivilkti iš 
automobilio į laukus. Ji pra
dėjo šaukti ir jos šauksmą už
girdo policija, kuri atvykusi 
pradėjo plėšikus vytis. Vienas 
plėšikų, išsigandęs porcijos 
kulkų pasidavė, bet manoma, 
kad ir kitas tapo pašautas. Su
imtasis yra Hubert McCor- 
mick, 16 m., 908 W. 53 St.

Nusižudė.

Mrs. .Tošie Moeiler, 63 m
465 N. Paulina St., nusiminusi 
dėl menkos sveikatos ir nega
lėjimo rasti darbo, atsuko sa
vo namuose gasą ir nusitroš- 
kino.

' • ••.*
Smagu yra prasti tokią šei- 

miną, apie kurią 
dar nežinojo, bet kuri veikia, 
dirba, mokinasi,
augštyn; kur namelis tai stu
dentų kampelis. Taip yra pas 
Domininką ir Brigitą, Paurazus, 
821 34 St. Jie ir^| džiaugia
si, nes-jų sūnūs, Juozas Paura- 

izas, 16 m. šiemet baigė Armour 
Te'odoi-as St Tęskis."- FWb vieŠ°i?j.mokyk'°j muzikos sky-

Studentų kampelis
Lucija Tupis. — Juozefina Gri

gonis. — Juozas Pa u ražas.— ;

ksas Misius. — Dr. Algirdas 
Margelis.

Į rių. Motinai iš džiaugsmo net 
ašaros pasirodė. Ji gi ir turėjo 
daugiausia rūpesčio, nes'visi jų 
vaikučiai mokinasi muzikos: 
duktė Brigita mokinasi smuiko 

;ir piano, Stella •— smuiko, su- 
i nūs Domininkas — smuiko ir 
i piano, Antanas irgi smuiko ir 
piano. Jų tėvas Domininkas, me
chanikos inžinierius, taipjau 
yra muzikas. Jų grintelė dieną 
ir naktį buvo tarsi kokid kon
servatorija. Nerugojo, kad ir 
nusibodo p-niai Paurazienei 
klausytis “kačių koncerto”; ji 
kentė ir laukė, nes žinojo, kad 
ateis laikas, kada jos vaikučiai 
išmoks teisingai ir gražiai gro
ti ir tada visus palinksmins sa
vo žinojimu ir sugabumu. To 

i jie jau pradeda sulaukti, nes 
jų sunūs Juozas jau liko muzi
ku- Iš to džiaugsmo tėvai su
rengė pokilį, į kurį suėjo gimi
nės ir draugai pasidalinti džiau
gsmu sulaukus naujo muziko. 
Studentai išpildė muzikalę dalį 
programo, o svečiai pp. M. M. 
Juodis, St. Dilius ir kiti papildė 
gražiomis kalbomis ir 
siais linkėjimais.

* ♦
♦

Ant Bridgeporto, prie 534 W. 
33 St., gyvena p-nia Turskienė, 
kuri mums, chicagiečiams, duos 
garsių ir išmintingą vyrą. Tuo 
garsiu vyru bus jos sūnūs Teo
doras St. Turskis.

Jis atvežtas į Ameriką 10 me
tų amžiaus, iš Telšių. Šiemet

Kiekviena mokykla yra tarsi 
kokis studentų kamputis, kuris 
atskiria norinčius įgyti mokslą ■' 
nuo nenorinčiųjų ar jau baigų-1 
šiųjų. Kada jie mokinasi, tai jų 
tėvai, giminės ir draugai su ne
kantrumu laukia, kada jie baigs 
nieksią ir sugryš su profesija. 
Skaito metus, mėnesius ir die
nas kada jų sūnūs, duktė, bro
lis, sesuo ar draugas pasieks sa
vo tikslo ir aplaikys diplomą ir 
taps nors kokiu žibintuvu savo 
šeimynos ir tautos.

Tokio džiaugsmo šiemet susi
laukė tėvai Aleksandras ir Elz
bieta Tupiai, 2002 Canalport 
Avė. Tą džiaugsmą jiems sutei
kė jų duktė Lucija, kuri jau bai- į 
gė savo mokslą ir įstojo j ne
skaitlingą musų profesionalių 
būrį. P-lė Lucija Tupis pirmiau 
mokinosi Zeigler Community 
High School, Zeigler, 111., bet

I baigė Wendel I’hillips High 
rSchool, Chicagoje. Turėdama 
palinkimą tarnauti ligoniams, ji 
įstojo į St. Paul ligoninę, 828 W. 
35 pi., mokintis slaugės profesi
jos. Po dviejų mokinįmosi 
metų ji išlaikė kvotimus su ge
ru pasižymėjimu. Iki rudeniui ji 
pasiliko dirbti ligoninėje, o vė
liau ketina užsiimti privatiniu 
slaugės (nursės) patarnavimu 
ir kartu siektis dar augštesnio 
mokslo.

Visa Tupiu šeimyna labai tuo , 
džiaugiasi. Džiaugiasi, kad jų'jis užbaigė keturių metų kursą 
vyresniąja! dukteriai jau pasi-! Englewood High School. Bet jis 
sekė atsiekti tikslo. Kada ji 
atvažiuoja aplankyti savuosius, 
tai būna visiems dideliausio 
džiaugsmo.

Bet ne viena Lucija mokinasi. 
Visas Tupiu namelis yra tarsi 
kokis studentų kampelis, nes 
kiekvienas mokinasi. Ypač visi 

■—■■ — ■ ■ ■ . ■— i. ' — ..

Kuomet sekmadieniais vieni 
piknikaują, kiti gėrisi "teatru ar 
Jflaip lįhiksminasi ir džiaugiasi 
gyvenimu, tai Feliksas (Milius 
sėdi miesto knygyne ir skaito 
knygas- Jis šiemet užbaigė vi
duriniąja mokyklą 'Valpara|isos 
universitete.

Pirm įstojant mokyklon Fe
liksas buvo visuomenės darbuo
tojas ir darbininkų švietėjas. 
Bet patyręs, kad be mokslo 
žmogui yra sunku gyventi ir 
jis tampa auka visokių blogu
mų ir silpnumų, Feliksas nežiu 
rint savo neturto nusitarė j ieš
koti tokio turto, “kurio nė va
gys nevagia ir kandys neėda”. 
Tokis turtas yra mokslas. Netu
rėdamas didelio turto ir žmonių, 
kurie jį finansuotų, jis visgi pa
siryžo siektis mokslo ir įstojo 
mokyklon, šiemet baigdamas 
pirmąjį etapą tame sunkiame 
kelyje. Jis dabar yra Chicagoje, 
kur bandys nors kiek užsidirbti, 
kad rudeny galėjus įstoti uni
versitetan siektis prie augšteš- 
nio mokslo. Jaunas vyrukas, ge
rai išsilavinęs ir turys gerą iš
kalbą bus tikrai naudingas vi
suomenei. Jis neturi noro ilsėtis 
ir linksmintis, bet vien tik nori 
mokintis ir skleisti liaudyje sa
vo įgytąsias mokslo žinias
jis džiaugiasi, kad mokslas vis 
labiau plinta, naikindamas vi
sokių stebuklų.“galybes”. Penki 
metai kaip jis nematė nė kru
tamu paveikslų, bet užtai per tą’ 
laiką jis perskaitė labai daug 
mokslinių knygų.

Patartina lygiečiams ir drau
gams moksleiviams susipažinti 

p. Feliksu Misium. Jis gyve- 
t 1721 So. Union Avė.

t * *
*

šiemet iŠ studentų kampelio 
ištruko gana žymus moksleivis 
Dr. Aleksandras Margeris. Nors 

čempionas. Karo laiku lankė mi-! jau ir gavo medicinos daktaro 
litarinę mokyklą ir išlaikė ant laipsnį, bet jis tuo nepasitenki- 
kapitont Kvotimus, aplaikydaij na, nes pasak jo, mokslo niekad 
mas tris laipsnius: antro, pir- neužtenka ir jam nėra galo, taip 
mo leitenanto ir kadetų kapito- kad visados reikia mokintis no-

Atdara dėl taupymu visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakarę.

> " -Sx (
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FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

BENEDIKTAS CHARNA _
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 23 d., 1924 turėjo am
žiaus apie 70 metų. Paliko di
deliame nuliudime Oną Char- 
naitė, B. J. Steponaviče; J. D. 
Charna, katriern Benediktas 
Charna gadijasi tikras dėdė ir 
Lietuvoje 2 broliai Kazimieras, 
Jonas Chamai. Paėjo iš Lietu
vos Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio, Stikunų kaimo, Klo
vainių parapijos. Amerikoj iš
gyveno apie 32 m. Priklausė 
prie Dr. Simano Daukanto. 
Laidotuvės įvyks liepos 26 d., 
1924 m., iš namų 3223 S. Lime 
St. j Šv. Jurgio Bažnyčią apie 
8 vai., iš ten į Šv. Kazimiero 
Kapines. Užkviečiam visus gi
mines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Laidotuvėm patarnaus grabo- 
rius Masalskis.

Laidotuvėm rūpinas Jonas i 
Kriščiūnas.

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

4647 So. Halsted SU
Vai. 9 iki 12 ir 8 iki« vak.

Tel. Boulevąrd 4774

ROSELANDO OFISASi 
: UX32 So. Michigan Avė.

2 iki 7 Vak.' Tel. Pulman 5147

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

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

4204 Archer Are., Chicago, III.
Brlghton 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

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas/
V - <• 'jUJ

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois.
+-------------------------------

ELEKTRA
triasų ir pajiegų sąvadam* | taniu Ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant iimokijimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
Ą. BARTKUS, Prea.

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

=• Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži kūdikiai negali niekuomi aau pagelbsti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motiųos! I’rižiurčkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsircikfitų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bainbino—Kūdikių Goriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta ji. Jie net pražo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 3Cc. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. '
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-
artim-

irgeriau-
Lictuvon

gva

Iš Roselando ir Ken-
Išgelbčjo mergaitę

115th St., Kensington.

\TffE GEEVUM GIRtS

h i

su
na

lyra pasižymėjęs ir kitais daly
kais. Jis yra viduriniųjų moky
klų lengvosios vogos ristikų

pini-
Nau-

Jiems besitaisant

. singtono siųskite 
gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tupikąi-

singtoniečiams

iausia įstaiga 

mui pinigų

yra Tupikaičio aptieks, 

233 East 115th St. Pi-
nigui nueina Lietuvon 
greitai, sU pilna

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 Siųskit pinigus per ' 

NAUJIENAS
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ietuviii Rateliuose. Pranešimai - REIKIA DARBININKU RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Šią vasarą man dar tik pirmą 
kartą teko būti toje vietoje. Ma
niau, kad padėtis nors kiek pa
sikeitė. Tjesa apielinkė Slau
giau namų pabudavota, bet vie
ta kur draugijų išvažiavimai bū
na yra ta pati ir tokia pat — 
ant to kalnelio su nugeltose žo
le.

Bijūnėlio draugijėlė, rodos, 
neturėjo jokio programo, išė
mus tik užkandžių pardavinėji
mą. Bet komunistai tai .turėjo 
apie pustuzinį “kalbėtojų”- Ką 
kalbėjo keli pirmieji kalbėtojai 
man neteko girdėti, nors ir bu
vau netoli tos “estrados”. Bet 
Dundulio ir Andrulio “prakal
bas” girdėjau. Ypač Dundulis, 
kuris pradėjo nuo moksleivių, 
tęsė savo ilgą ir nuobodžią ma- 
li-malienę. Jis visko prikalbėjo: 
ir apie Rusiją, ir bolševikus, 
menševikus, partijas ir t. t. ir 
t- t. Neužmiršo ir SLA. Seimo, 
turbūt bolševikai vis dar nesus
toja išmetinėti Dunduliui kam 
jis užpereitame seime bolševi
kus pardavė tautininkams tik už 
vieną vienintelį cigarą.

Pasibaigus “prakalboms”, ve
dėjas klausia ar kas neturi 
klausimų. Vienas iš publikos ta
da ir klausia Andriulio: kodėl 
komunistai niekina Clevelando |

• progresyvės konferencijos 
statytą kandidatą La Follettą, 
kurį pirmiaus jie taip labai gy
rė? Klausėjas kartu nurodo, 
kad komunistai La Follettą pra
dėjo niekinti tik tada, kada ta- 
sis atsisakė dalyvauti komunis
tų St. Paul konferencijoje. An
driulis atsako, kad komunistai 
t(xlel La Follettą niekina, kad 
jis atsisakė priimti komunistų 
diktatūrą, o kad komunistai jj 
gyrė ir draugu vadino, tai tik 
esą “Naujienos” rašiusios. “Bet 
žinokite, kad Grigaitis sakė, kad 
Rusijos bolševikai susmuks, o 
matote kad nesusmuko ir įstei
gė komunistų diktaturą,” aiš
kina Andriulis. Po tokio And
riulio atsakymo kokia tai mote
ris bolševike sako: “Pilietis Ja
nuškevičius statė klausimą apie 
senatorių La Follettą- Dabar aš 
statau jam klausimą: delko gi 
kuomet stock vardų darbininkai 
streikavo tai pilietis Januš
kevičius skebavo?” Januškevi
čius atsako į tai rodydamas pir
štu į bolševikų vadovą Andriulį: 
“Aš skebavau tik pusę dienos ir 
tik todėl, kad jus man liepėt su
žinoti kiek tenai dirba skebų. O 
kada aš dar būdamas jūsų par
tijos nariu ėmiau kelti aikštėn 
Andriulio ir Pruseikos blogus 
darbelius, parodydamas, kad 
Andriulis už parašymą mažos 
rezoliucijos ima po du dolerius, 
tai jus mane išmetėt ir skebu 
pavadinot. Bet kodėl jūsų Šar- 
kiunas Roselande laike streiko 
stock yardų kompanijos mėsą 
vežiojo, o jus jo nevadinate ske- I 
bu ir dar jis ir šiandie tebėra ju- 
sų “draugas”. Po šio Januškevi
čiaus įrodymo, kad komunistai 
dangsto savo skebavusius drau
gus, Andriulis drebančiomis lu
pomis išvadino Januškevičių be
pročiu ir kitais žodžiais. Dundu
lis irgi užsipuolė ant Januške-I 
vičiaus. Iškilo tikros komunistų 
sorkės- žinoma, Januškevičius 
yra paprastas darbininkas ir nė
ra skutęs Valparaiso bulvių, 
kaip kad Andriulis, užtat Januš
kevičius neturi tokio smailaus 
liežuvio, bet visgi Januškevi
čiaus pasakytoji tiesa labai su- 
nervavo komunistinius maklio- 
rius.

Visgi kila klausimas: kokios 
naudos turi ta publika, kuri per 
keletą pastarųjų metų ten klau
sosi tų komunistiškų plepalų? 
Juk komunistai, kurie pirmiau 
parlamentus, ir balsavimą vadi
no tik cirku ir kėlė revoliuciją 
pagal užsakinio, o dabar tveria 
“darbininkų” partiją ir stato 
savo kandidatus, už kuriuos ra
gins balsuoti ir kitus, yra tik 
paprasti žmonių mulkintojai.

Kas, ką, kur, kaip k 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės pusmetinis susirinkimas 
vyks liepos 27 d., 1:30 v. p. p., 
.ukštos svet., 15 St. ir 49 Avė, 
įrangai, bukite* laiku ir visi.

—Sekretorius.

VYRU

VYRAI KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI

KASDIEN tamsta gali prisiraAyt) 
^rie Naujienų Spulkos, ir pridralyk 
tuojau Jei dar ^eel prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelp

Naujienų Spulka 
<739 S. Halsted St.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekviėną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušroą Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9663.

Cicero. — Liaudies žnyČios pa
moka įvyks nedėlioj, liepos 27 d., 
pradžia 2:30 po pietų, Liberty sve
tainėj, Cicero. Kalbės Rav. S. A. 
Geniotis. Apart pamokos bus dali
nama literatūra “Ar žmogus turi 
dūšią?” Kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti.

—L. ž. Komitetas.

JiESKO PARTNERIU

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.
Ciceriečiams Naujienų skaityto

jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, 111.r. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.
Draugystes Lietuvos Vėliava Am. 

No. 1. Sekantis išvažiavimas j miš
kus įvyks nedėlioję 27 liepos, 10 va?, 

na- Iryt0’ iS Davis Square Park į La P | Grange mišką.
Visi draugai, kurie turite savo au

tomobilius ir nežinote kaip nuvažiuo
ti į ten, tai pribukite į virš nurodytą 
vietą laiku.

Visi tie draugai ir drauges, kurie 
norėtų važiuoti su troku, tie turėti) 
pranešti Komitetui, nevėliau kaip fki 
penktadienio, kad būti) galima pa-; 
samdyti troką. Pranešti 
4306 So. Wood St.

J. Motuz,

ar pasko-
“Orleano

KAS TURITE parduoti 
lint teatrališkų knygučių 
Mergele”. Malonėkite pranešti, siun
tinėjimo ir susirašinėjimo lėšas atly
ginsiu. M. Dundulienė, 1258 N. 
Wood St., Chicago, III.

Valparaiso, Ind. — Lietuvių Moks
leivių Literatišką Draugija rengia 
draugišką išvažiavimą, kuris atsibus 
nedėlioj, liepos 27 d., ant kalno prie 
Siger’io ežero. Mes, mokseliviai 
kviečiame Chicagiečius, Gariečius ir 
apielinkės lietuvius atsilankyti musų 
išvažiaviman ir praleisti šventadienį 
tyrame ore kartu su mumis. Del pa- 
rankumo surasti vietą kreipkitės j lie
tuvių mokselivių knygyną, 751 Cyrus 
Str. — komitetas.

Didžiausį Pikniką šioj vasaroj su do
vanomis rengia Federacija Lietuvių 
Kliubų, nedėlioj, liepos 27 d., Stickney 
Park darže, Lyons, III. Pradžia 12 
vai. Kviečia visus Komitetas.

Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus repeticijos veikalo “Pinigė
liai” ir “Gegužis” įvyks pėtnyčioj, 
liepos 25 d., 7.30 vai. vak., Mc- 
Kinley Park svetainėj. Visi daly
vaujantis tuose veikaluose atsilan
kykite. —Pirmininkas.

LMSA. Centro valdybos susirin
kimas įvyks liepos 27 d., K. J. Se
maškos namuose, 1831 Wabansia 
Avė., 10 vai. ryto. Visi Centro va’- 
dybos ir Apš. Komisijos nariai bū
tinai atsilankykite, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Seimas arti
nasi, reikia paskelbti jam laikas ir 
vieta. Po susirinkimo bus galima 
važiuoti kur nors i miškus' arba 
maudytis visiems drauge.

B. Siraokaitis, Centro'Tašt.
Gabrielei Park 1* .Kliubo iŠva- 

važiavimas įvyks neclClioj, liepos 
27 d. j Jefferson miškus. Kviečia
me visus atsilankyti. —Rengėjai.

Garsinkifes Naujienose

. REIKIA PARTNERIO PRIE 
BIZNIO

Proga jaunam vyrui 
prie Chįcagoje įsteigtos korpora
cijos, kurios tikslas butų padary
ti čia sau ateitį. Aplikantas turi 
būti geras darbininkas, teisingas ir 
galįs įnešti $2,000 iki $3,000, kurie 
bus pilnai apsaugoti. Algos $50 į 
savaite ir pasidalinimas pelno. At
sakykite angliškai. Pasimatykite 
su Mr. Kaspar, Room 1110

110 S. Dearborn St.

prisidėti

Pa j ieškau Pusininko 
Arba Pusininkes

Gents’ 
teipgi 

išdirb-
Į Dry Goods ir Ladies’ and 

Furnishing Storą, kur galima 
vesti kriaučiaus biznį. Vieta 
ta per 8 metus. Nors gaila butų 
parduoti visą biznį, bet jei reikalaus, 
kas, parduosiu arba mainysiu ant ki
to ko. Nemokantį biznio, išmokin
siu. Savininkas,

3310 So. Halsted St.,
*

Chicago, Illinois.

ĮVAIRUS skelbimai
PAGRAŽ1NAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTĖ

Jusli stogij prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
troki) patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 meti) senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

NAMUS PAGRAŽINU!
Kam reikalinga namus išmolevoti, 

dekoruoti ir popieriuoti, aš atlieku 
darbą geriausiai, gražiausiai 
nebrangią kainą.

Reikale kreipkitės
W0LTER PROKUP,
3122 So. Wallace St., 

Tel. Yards 5377

ir už

REIKALINGAS
Storas 
mui. 
Town 
netoli 
neškit

vendai nedidelis 
su keturiais ruimais gyveni- 
Geistina vietą Bridgeporte, 

of Lake ar Brighton Park ir 
nuo lietuviški) bažnyčių. Pra- 
laišku

Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St., No. 133.

PAVOGTA
Prapuolė iš automobilio dakta

riški instrumentai ir kiti reikalingi 
daiktai. Už sugrąžinimą tų daiktų 
bus gražiai atlyginta. Tas atsitiko 
vakare prie 10453 So. State St. 
Roselande. žinantis ar grąžinantis 
meldžiu siųsti i>i»s I>1". I. E. Maka- 
ras, 1444 VVentlnvorth Avė. Chicago 
Heights, III.

SIŪLYMAI KAMBARIULietuvių Neprigulmingas Kliubas 
laikys pusmetinį susirinkimą ne
dėlioj. 27 liepos, Ūkelio svetainėj, 
3436 S. Auburn Avė., 1 vai. po pie
tų. Malonėkite visi darugai pribu-l RANDAI geras kambarys dėl dvie- 
ti paskirtu laiku, nes turime daug | jų merginų ar moterų, kurios galės 
nepabaigtų reikalų.

—Nut. rašt. P. J. Puniszka.
Kensington. — Lietuvių Bendro

vė rengia draugišką išvažiavimą į 
Thorton miškus sekmadienį, liepos 
27 d. Trokai pradės vežti kaip 10 
vai. ryto nuo krautuvės 315 Ken
sington Avė. Kostumeriams važia
vimas dykai. Draugai, nepamirškit, 
kad bus toj pačioj vietoj, kur bu
vo Petro ir Povilo draugystės iš
važiavimas liepos 6 d.

—Renginio Komisija.

Roseland. — Liet. Am. Piliečių 
Polit. Kliubo draugiškas išvažiavi; 
mas įvyks nedėlioj, liepos 27 d., i 
Leafy Grove miškus. Nariai visi 
susirinkit 9:30 v. ryte prie Stru
milos svet. Bus užtektinai automo
bilių. Pasirinkit užkandžių. Bus vi
sokių žaismių su dovanomis.

—Valdyba.

DLK. Vytauto gvardijos susirin
kimas įvyks nedėlioj, liepos 27 d., 
2 vai. po pietų, paprastoj svet. Vi
si nariai malonėkite pribūti, nes 
bus svarstoma kas link 20 metų 
apvaikščiojiino ir pataisymo kon
stitucijos. —<N. Klimas, nut. rašt.

L W. W. lietuvių propagandos 
grupė rengia išvažiavimą 
liepos 27 d.. į Jefferson 
Bus kalbėtojai ir žaismės, 
visus Komitetas.

pasigaminti sau ir man Valgį namie. 
Ateikite, o susitaikysime. Esu na
mie po 6 vai. vakarais.

958 W. 36th St.,
2 lubos iš užpakalio

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

nedėlioj, 
miškų. 

Kviečia

MoterųRoseland. — šv. Onos
Draugija rengia iškilmingą vaka
rienę su programų, šeštadieny, lie
pos 26 d., 8 vai. vakare, Strumi
los svetainėj; —Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALAUJAME keletos vy- 
rų ir moterų Chicagos mieste 
ir apielinkėse lietuvių koloni
jose, kurie norėtų gauti gerą 
pelningą darbą ant visados, bet 
turi būti sąžiningi ir dori žmo
nės, turi turėti gerą pažintį 
tarpe lietuvių. Tokiems, kurie 
ga*ės užimti šį darbą yra la
bai gera ateitis ir pelnas. Kad 
gauti šį užsiėmimą, būtinai 
reikia atsilankyti ypatiškai. At
sišaukite 
ted St., 
lubos:

po No. 3241 S. Hals- 
Chicago, III., antros

Padarykite savo liusą laiką bran
giu. Mes turime suorganizavę Lie
tuvių Skyriij ir reikalaujame keleto 
gerų ištikimii vyrų dirbti su mumis 
keletą valandų kasdieną arba keletą 
dienų kas savaite, per visus šiuos 
šiuos metus. Jus galite atlikti šį 
darbą labai lengvai, be atsitraukimo 
nuo dabartinio Jūsų užsiėmimo, labai geras pelnas. Puikus pakėlimas gy
venime.

Atsišaukite greitai nuo 9:30 iš ry
to iki 1 vai. po pietų.

Klauskite
ADAM MARKŪNAS 

Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
Room i|800

Lst National Bank Building 
68 W. Monroe St., 

Chicago, 111.

PARSIDUODA furničiai ir 2 pa
gyvenimų namas, pirmas floras 7 
kambarių, su sun parlor, rendos 
atneša $70 į mėnesį, antras floras 
5 kambarių, yra porčiai iš prie
kio ir užpakalio, rendos į mėnesį 
$60.83, furhace šildomas. Ant tre
čių lubų yra kambarys, rendojasi 
už $25, yra vanduo ir elektra, ga
lima padaryti 4 kambarių flatą su 
mažu kaštu ir rendos gauti $45, 
3 karų garadžius, neša rendos $21. 
Beizmente šapa neša rendos $25, 
yra geras vištininkas su elektra. 
Lotas yra 37% pėdų, iš abiejų pu
sių po 15 pėdų tuštuma. Labai pui
kioj apielinkėj,' pačioj širdy miestelio, yra visi parankumai, kam
bariai puikiai išdekoruoti. Viso 
rendos neša į mėnesį $201.83. Par
duosiu už $13,000, greitam parda
vimui, nes savininkas važiuoja į 
kitą valstiją ant farmos. $3700 yra 
morgičių, $6000 cash, kitus išmo
kėjimais.

J. Shusho, 10929 S. State St.'

PARDAVIMUI Restau^antas arba 
mainysiu ant namo, Biznis išdirptas 
ir gera vieta, norėčiam biznį gera da
ryti. Apleidžiu miestą, pasiskubinkit 
gausit bargeną.

Kreipkitės
5001 So. Ashland Avė.

DEL SVARBIOS priežasties tu
riu parduoti mūrinį namą, 2 pagy
venimų, 6 mėnesių senumo, namas 
yra pastatytas pagal naujausios 
mados; vidus labai dailiai ištaisy
tas, 
pas

PARDAVIMUI cigarų minkš
tų gėrimų krautuvė — turiu 
parduot greitai, nes esu našlė ir 
norėčiau pasitraukti iš biznio.

4622 So. Western Avė.

PARSIDUODA grosernė ir viso
kių smulkių daiktų krautuvė, vie-t 
ta apgyventa visokių tautų. Biznis 
senai išdirbtas; priežastį patirsite 
ant vietos. Parduosiu už pirmų pa
siūlymų.

/ 3656 So. Union Avė.

neša gerų rendą. Atsišaukite 
savininką ant pirmų lubų.

6134 So. Rockvvell St.
Tel. Republic 7784

REIKIA vyro kontroliavimui gaso- 
lino stoties, kaipo partnerio. Reikia 
įnešti $1,750, algos $25 į savaitę ir 
pusė pelno. Vyras gali uždirbti $75 
j savaitę. Patyrimo nereikia.

Atsišaukite
109 N. Dearborn St., Room* 601 

Klauskite managerio

REIKIA —
Patyrusių beilerių į skudurų 

atkarpų šapą.
L. DRAY,

1342 S. Racine Avė.

REIKIA bučerio patyrusio 
savo darbe. Darbas ant 
sados.

1840 So. Halsted St. 
Tel. Canal 5821

vi-

REIKALINGAS senyvas vy
ras dirpti ant farmos.

Kreipkitės
11750 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS vyras 
ruimo, galima su valgiu 
be.

Mrs. M. Derbas
3120 W. 41 Place 

•Tel. Lafayętte 4247

ant 
arba

1 {EI K AiLIN GA k nyg vedis-dė, 
žinantis-ti stenografijos pas

J. P. Varkalą,
3251 So. Halsted St.

RE1KALAUJAME porą par
davėjų liuesu laiku. Proga pa
sidaryti pinigų; patyrimas ne
reikalingas.

3327 Archer Avė., Chicago

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo už orderių išve- 

džiotoją, kolektorių: Turiu savo au
tomobilių. Kam teks žmogus reika
lingas, prašau atsišaukti.

M. KUNCEVIČIA, 
845 W. 33rd Place, 

Telefonas Yards 6961

AUTOMOBILIAI
BARGENAI NAUJŲ IR VARTOTŲ 

KARŲ
I.KX.INe.TON, 5 vnsažeiriu. tour- 

ing. M-es turime keletą tų karų, kurie yra visai nauji, visai dar ne; 
važinėti, kuriuos parduosime labai 
pigiai.COLUMBIA touring karai, nauji. 
Turi Continental 6 cilinderių mo
torą, Timkin a'šis, Borg & Beck 
clutch, Spicer universals, 105 co
lių vvheelbase, $985, F. O. B- dirb
tuvėj. ....Tuos karus galimą nupirkti la
bai žemomis kainomis.

VARTOTI karai. Columbia, 1923, 
5 pasažierių, touring. Tas karas 
yra labai gerame padėjime, turi 
bumperius iš fronto ir iš užpaka
lio, užraktą, extra tajerą, disc ra
tai, motometer. sustabdymui švie
są ir lango stiklo valytoją, $750.

GARDNBR, 1922 roadister. Tas 
karas yra labai gerame padėjime ir 
pilnai prirengtas, $395.

DODGE. 1921, 5 pasažierių, tou
ring, labai geras karas, $295.

OAKLAND, 1921, 4 pasažierių.
(Joupe, užbaigtas ir labai gerame 
mecbanicškame padėjime, $395.

Wm. LANDSHAFT & BROS. 
2336-38 Milvvaukee Avė. 
2840-42 Edgvvood Avė.

Telephone Humboldt 0502

TORTU parduoti automobi
lių “Marmon”. Nupirksi! pigiai. 
Jei kam reikalingas 
tomobilius meldžiu 
1 lubos frontas. x

3114 So. Lowe

geras au- 
atsišaukti,

Avė

RAKANDAI

PIARIDAVIMUI 3 šmotų tik- 
ros skuros parloro setas, taip
gi kauras, dreseris ir lova.

Tikras bargenas.
3353 W. 15 St.

PARDAVIMUI
TURIU tuojau parduoti grojiklį pi

aną, nes apleidžiu miestą liepos 26. 
Parduosiu $700 vertės grojiklį pianą, 
su benčium, kabinetu ir 98 muzikos 
rolelių už $135, ir $11 už storage. 
Klauskit Mrs. Pluezaks grojiklio pia
no, 1398 Milvvaukee Avė., 1-mas 
augštas.

1 PARSIDUODA bučernė ir groser
nė 2050 W. 22 Str. už tikrą pasiūly
mą galima nupirkti ir su namai. Biz
nis gerai išdirbtas, randasi lietuvių 
apgyventoj apielinkėj. Parsiduoda 
dėlto, kad turiu 2 bizniu. Taipgi mai
nyčia ant namo ar loto . Atsišaukit 
pas savininką.

2210 W. 22 Str.
r , y . . r

PARDAVIMUI bučerne ir groser
nė, visokių tautų apgyventa vieta, 
yra 4 puikus kambariai, garadžius, 4 
metų lysas ,rendos $4$ j mėžnesį. Sy
kiu parduosiu ir rakandus, viskas už 
$3750.

Atsišaukite
8856 Lowe Avė.

GREITAS BARGENAS valymo ir 
prosinimo ir siuvimo šapa su kamba
riais pagyvenimui, renda $35, buvo 
siūlyta $400, dabar parduosiu už 
$250, nes turiu parduoti šia savaitę. 
Ateikit su depositu.

209 W. 5lst St.,
/ arti Wentwotth Avė.

PA*RSIDUODA grosernė rūkytos 
mėsos, Ice Sream, kendės, tabako ir 
cigarų krautuve, turi būt parduota 
šią savaitę, biznis į§dį(rbta per ilgus 
laikus ,4 gražus kambariai pagyveni
mui, garadžius dėl karo, pigi renda, 
parduosiu pigiai, nes apleidžiu Chica- 
gą, 5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė, 
su namu arba atskirai galima 
pirkti tos rūšies storų arti nė
ra per visą bloką. Kreipkitės 

6009 So. May St. •
PARDAVIMUI grosernė, saldainių 

ir vlsokii) smulkmenų krautuvė, prie 
mokyklos, yra 4 kambariai, naujos 
mados įtaisymas, karštu vandeniu šil
doma ,elektra .maudynes, 2 karų ga
radžius. Daugiau patirsit ant vietos, 

94 W. 4th St., 
St. Charles, III.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
minkštų gėrimų, saldainių ir kitokių 
smulkmenų krautuvė. 4 kambariai 
gyvenimui. Turiu parduoti greit, iš
važiuoju į Lietuvą.

FRANK PORMALIS,
732 W. 19th St.

PARDAVIMUI Ice Cream 
parloras, saldainių, cigarų ir 
smulkiu dalykų krautuve.

657 W. 47 St.
Tel. Boulevard 6856.

CIGARŲ krautuvė ir delikate- 
sen. pardavimui.Gera vieta ilgam 
laikui lysas, 4 kamb. iš užpaka
lio. Parduosiu prieinama kaina, 
pardavimo priežastis, kitas biz
nis. 1848 W. 63rd St.

EXTRA
Pardavimui grosernė ir delikatesen, 

Jackson Parko apielinkėj, senai įsteig
tas biznis, nėra kompeticijos; pigi 
renda, su kambariais dėl gyvenimo. 
Del nesveikatos parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą.

1413 E. 58 St.

PARSIDUODA ice cream, sal
dainių, groserio tavoras, taba
ko ir kitų smulkmenų krautu
ve. Galima pirkti ir namą.

3417 S. Ashland Avė

PARDAVIMUI (luonkepykla* ke
pama visokia duona ir keksai. Nuo
šaliai nuo Chicagos ant gero ke
lio, kur tik nori galima pasiekti 
visas puses, arba mainysiu ant na
mo. Biznis senai išdirbtas. Kreip
kitės į Naujienų Skyrių, No. 134 

3210 So. Halsted St.

PARSIDUODA cigarų, cigaretų, 
tabako krautuvė, kur randasi ice 
cream parlor. Pigi renda, 4 
bariai pagyvenimui.

Kreipkitės
3633 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 3564

kam-

PARSIDUODA 6 kamb. mū
rinis namas ir 2-jų karų mūri
nis garadžius, saules kambarys, 
“Fire place” book cases, miega
mas porčius; namas yra vė
liausios mados, 2-jų metų senu
mo ir randas dailioje vietoj arti 
Marųuette park ir Kedzie Avė. 
Parsiduoda labai pigiai $8250. 
T. Prospect 7107 6438 S, Troy st.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katesen krautuvė, kurioje parduo
dama dar tabakas, cigarai, kendės 
ir “notions.”

4133 S. Wallace St.
Kampas Root St.

Tel. Boulevard 6617

PARDUODU arba mainysiu medi
nį namą 3562 So. Halsted St. su ak
mens apačia, Storas ir 4 kambariai, 
viršui 8 kambarių flatas. Barnė 2 
karam. Mainyčia ant mažo namo, ar 
loto šalę Chicagos. Kreipkitės prie 
savininko.

F. K., 548 W. 32nd St.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, shovv cases, pigiai. Kainavo 

Geras
cases, pigiai. 

$650. Renda $35, yra lysas. 
pirkinys, jei norite dirbti.

GEO. YUTCHES 
1978 Canalport Avė.

Tel. Canal 2700

5 KAMB. mūrinis bungalow, la
bai moderniškas, pabudavotas tik
tai metai atgal; karštu vandeniu 
šildoma, ugnavietė, knygų šėpą ir 
sun 'parlor. Kaina $6,800, išmokė
jimais. Savininkas,

• 6927 So. Claremont Avė.

PARDAVIMUI rakandai sykiu ar 
atskirai; taip pat parduodu vieno 
tono troką. Gausit bargeną, nes iš
važiuoju į Lietuvi).

A. D.
817 W. 34 St.

Teh Boulevard 9336

PAlRDAVIMUI ice cream 
parloris; lengvo valgio, ken
džių ir cigarų. Savininkas turi, 
parduoti iš priežasties ligos.

4158 So. Campbell Avė*

PARDAVIMUI grosęriukas rūky
tos mėsos, ice creamo, kendžių ir 
visokių daiktų krautuvė. Vieta ge
ra, biznis nuo senai išdirbtas, ly
sas 4 metams. Renda $35 į mėne
sį, 4 ruimai pagyvenimui. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą. Parda
vimo priežast) patirsit ant vietos. 

524 W. 33rd St.

BARGENAS; pardavimui namas, 
6 pagyvenimų, 2 po 6 kambarius, / 
4 po 5 kamb. Mūrinis namas, ce-*** 
mentuotas beizmentas, elektra, ge- 
sas, maudynės. Viskas naujos ma
dos. Parduosiu pigiai. Priežastį pa
tirsit ant vietos. Antanas Pocius, 
4306 S. Wood St., 3 lubos frontas.

NAMAI-ZEME
RETAS BARGENAS

Pardavimui Road House, Wheat- 
field, Ind. 14 kambarių ir nesvaigina
mų gėrimų Annex, su rakandais ir 
visais prirengimais, kaina $5,000, pi
nigais $2,000, kitus išmokėjimais.

VICTOR L. SCHLAEGER 
8821 Commercial Avė., 

Phone South Chicago 0764

PARDAVIMUI 6 
iy2 augšto cottage, 
$1,000, kaina $6,500. 
pirkinys,

5923 So. Robey
Tel. Diversey 1971

kambarių 
pinigais

Geriausis

st.

PARDAVIMUI 2 flatų nėmas, skie
po lubos pleisteriuotos, 5-5 kambariu, 
platus lotas, naujas namas, aržuoll- 
niai trimingai, garu šildomas, netoli 
63 St. ir Kedzie Avė. Kaina $16,000, 
pinigais $5,500, kitus po $55 į mėnesį.

SECURITY REALTY CO.,
10 S. La Šalie St., 

Rm. 624.

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namask 6—5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dvieju karų. Vtei 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
$10,700.

2441 W. 451h Place

PARSIDUODA naujas 2-jų augštų 
muuo namas 5 kamb’. viršui ir 5 že
mai, visi kieto medžio trimingai, 
karštu vandeniu šildoma; 2 karų mu
ro garadžius su vandeniu, auromis ii 
šviesa.

6154 So. <Mozart St.
arti 62 St.

120 AKRTįJ farma pardavimu i, 
derlinga žemė, geri budinkai, 
netoli nuo mokyklos ir mieste
lio, parduosiu pigiai greitam 
pirkėjui. J. F. Kostohryz, Box 
26, R. 1, Melrose, Wis.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, po 6 ir 6 kambarius, karš
tu vandeniu apšildomas.‘Moderniš
kas namas.

Agentai neatsišaukit.
3224 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų bizniavus 
mūrinis namas; arba mainymui į 
cottage, bile kokį biznį arba lotą. 

Engei and Evanuk Co. 
4358 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 0797

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinis namas. Elektra, va
nos ir kiti pagerinimai. Kaina 
$2,300.

5629 W. Kilborhe Avė

PARDAVIMUI namas su 
bizniu; namas dviejų aukštų 
muro ir cottage užpakaly. Taip
gi krautuvė kendžių ir kitokių 
dalykų. Parduosiu sykiu.

2043 W. 21 St.

PARSIDUODA muro 2 flatų 
po 4 kambarius namas. Beiz- 
mentas, vanos, elektra, gasas, 
viškos su grindim.

5530 S. AJbany
1 st f'll

Avė.

TIKRI BARGENAI
2 flatai 4—4 kamb. muro namas 

su besmantu ir bungalow stogas, 
elektra, vanos ir kiti patogumai. 
Kaina $7250, įmokėti $2000, arba 
kas turi lotą priimsiu už pirmą 
Hnokėjimą. Namas yra Brighton 
Parke. Skubėkit būti pirmas.

2 FLATAI 4— 4 kamb. namas, 
cementiniu pamatu, elektra ir kiti 
patogumai. Kaina $4500.

Taipogi mes turime lotų, farmų 
ir biznių ant pardavimo ir mainy
mo visose dalyse. VirŠminėtais rei
kalais visada kreipkitės pas mus, 
o busite pilnai užganėdinti.
J. N. Zewert & Company 

4377 Archer Avė.
South west corner Archer

& Kedzie Avės.

PARDAVIMUI namas ir delicate- 
ssen krautuvė. 4 ruimai pagyveni
mui užpakalyje. Prie strytkarių Ii; 
nijos, gasas ir elektra, įtaisymai 
moderniški. Atsišaukit

Wm. W. Tyrrell, 
4558 S. Wood St.

Tel. Yards 5345

FARMOS! FARMOS!

Paskutinis bargenas.
Sustok laukti bedarbių ir sun

kių laikų, pasinaudok šita proga, 
busi . tikrai laimingas nusipirkęs 
derlingos žemės. Nepirk žemės ant 
mėnulio arba kur pustynės ir ba
los, kur nieks neauga, bet atva
žiuok nevėliau kaip liepos 26 die
ną, 2 vai. po pietų, važiuosime vi
si sykiu, tai pamatysite kokios for
mose žmonės gyvena ir kaip jos 
yra pigios.

40 akrų su javais, gyvuliais ir 
namas $3900. 80 akrų su gyvuliais 
ir javais $3600. 105 akrai, gyvuliai, 
javai, namas, padargai, $900 ant 
išmokėjimo. Tik matykite mane, o 
daugiau sužinosite, negu 10 metų 
farmeriavęs.

P. D. ANDREKUS
4422 So. Artesian Avė.. Chicago. 

nuo užpakalio
Arba Pentvvater, Mich.

PARDAVIMUI krautuvė, nauja 
vieta, tinkama grosernei ir bučer- 
nei, $2000; 11 kambarių rezidenci
ja, elektra, garadžius, 6 lotai, na
mas 3 metų senumo, $4800. .T. Kar- 
vasek. Išlipkite prie Just ice park, 
eikit 1 blokų, pasukit į kaire, 3 
namas.

PARDAVIMUI du lotai prie vie
nuolyno ant Clermont Avė., blo- 
duosiu už $200, iŠ agentų nfepirksi- 
kas nuo Western Avė. ir 69th. Par- 
te nė už $1600, arti prie karų li
nijos. Priežastį patirsite ant vietos. 
B. Linauskas, 1441 So. 49 Ct., 
Cicero, antros lubos.

PARSIDUODA bizniavus namas, 
3 pagyvenimai ir biznis — bučer- 
nė ir grosernė. Namas yra vėliau
sios mados. Cash ' reikalinga 
$11,000, arba sutikčiau mainyti ant 
gyvenamo namo.

Tel. Englewood 6821 
6530 So. Robey St.

MOKYKLOS
I Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
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