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Brazilijoj paskeIbt a 
karo stovis

pažvalgas” sąryšy su propo- 
nuojama paskola Vokietijai.

Šeši Bischoffo “spešel-
ninkai" pasmerkti

Didelė nelaimė anglių 
kasykfose

Dešimt darbininku žuvo įvykus 
duju ekspHoz.ijai

Garlaivių katastrofa 
Klaipėdoje

KAUNAS [Už] — P. Rapolas 
Mazinteris, matęs garlaivių

Paskendo orlaivis gabenęs 
200 pasažieriy

Gaisras Norvegu garlaivy
450 pa>sažierių išgelbėta.

Vokietija busianti pakvie
sta aliantų konferencijon 
Šeši Bischoffo “spešialninkai”, 
tarp jų 4 lietuviai, pasmerkti
NERAMUMAS AUGĄS VISOJ 

BRAZILIJOJ

Penkiose valstijose esą pa
skelbtas karo stovis

BUENOS AIRES, Argenti
na, liepos 26. — Nors federa- 
lės Brazilijos valdžios oficia
liai pranešimai tvirtina, kad, 
išskiriant Sao Paulo, visas 
kraštas esąs ramus ir remiąs 
federalę valdžią, pranešimai iš 
įvairių versmių Brazilijoj, pa
siekiantieji Argentiną ir Urug
vajų, skelbia visai ką kitą.

Vienas tokių pranešimų sa
ko, kad dėl augančio neramu
mo krašte federale valdžia pa
skelbus karo padėtį šiose pen
kiose valstijose: Rio Grande 
de Sul, Mat to Grasso, Santa 
C.atharina, Sergipe ir Bahia.

Kitas pranešimas skelbia, 
kad Sergipe valstijoj federalis 
garnizonas pakėlus — maištą. 
Maištui gesinti tš .Santos -pa
siųsta du karo laivu. Revoliu
cinis judėjimas įsisiūbavęs

Federalai atstūmę priešą
RIO DE JANEIRO, liepos 26.
Karo departamentas šiandie 

paskelbė šitokį oficialį prane
šimą apie Sao Paulo dalykų 
padėtį:

“Federale kariuomenė vėl 
pažygiavo priekin, išstumdama 
maištininkus iš jų pozicijų. 
Musų aviatoriai padarė ekskur
sijų ant maištininkų pozicijų 
ir patikrino, kiek žalos jiems 
padaryta vakarykščiu musų 
bombardavimu.”

Aliantų konferencija 
Londone

LONDONAS, liepos 26. — 
šiuo tarpu kova iš konferencijos 
persimetė už jos sienų,eina kova 
taip lenktyniuojančių bankinin
kų grupių užtikrinti Vokietijai 
200 milijonų dolerių paskolos.

Belgijos premjeras Theunis, 
pakvietęs žydų finansininkų 
grupę duoti savo pasiūlymų

Keturi jo agentai lietuviai gau
na po metus kalėjimo ir pa- 
simokėti po $1,000 baudos.

CHICAGO, liepos 26. — še
ši paskubusiojo “spešelninko” 
Raymondo J. Bischoffo sėbrai, 
tarp jų keturi lietuviai, kurie 
praeitą balandžio mėnesį buvo 
prisaikintųjų teismo pripažin
ti kaltais kaipo dalyviai gau
jos prigavikų, išvylioj tįsių iš 
žmonių (daugiausia lietuvių) 
apie 7 milijonus dolerių, šian
die liko teisėjo George Fred 
Rusli nubausti šiaip:

Charles Bischoff, pabėgusio 
ir tebesislapstančio nuo teismo 
vyriausiojo “speešlninko” Ray
mondo J. Bischoffo brolis, pa
smerktas nuo vienų iki penkių 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
ir pasimokėti 2,000 dolerių pi
niginės baudos.

Earl Greer, Bischoffo švo- 
geris, nuo vienų iki penkių 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
ir $2,000 baudos pinigais.

Keturi Bischoffo agentai lie
tuviai: Pranas Dalkus, .Tonas 
Karbauskas, Valteras Tuskaus- 
kas ir Antanas šaputis — kiek
vienas gauna metus kalėjimo ir 
pasimokėti po $1,000 baudos 
pinigais.

GiATES, Pa., liepos 26. — 
Praeitą naktį vietos Frick 
Coke kompanijos anglių ka
syklose įvyko smarki dujų 
ekspliozija, dėl kurios dešimt 
darbininkų žuvo. Ekspliozija 
išdraskė kasyklų urvų pa ram
čius ir griūvančios lubos bei 
sienos palaidojo po savim dar
bininkus. Toje daly dirbo viso 
septyniasdešimt penki darbi
ninkai, het kiti šešiasdešimt 
penki išliko gyvi.

Jungtinių Valstijų protes
tas Persijai

WASHINGTONAS, liepos 26.
Valstybės departamentas, per 

Jungt Valstijų ministerį Tehe
rane, pasiuntė Persijos valdžiai 
netą, kurioj Amerikos valdžia 
protestuoja dėl užmušimo vice
konsulo Roberto Imbrie ir su
mušimo kartu su juo keliavusio; 
kito amerikiečio, Meiliu Sey- 
mouro, ir reikalauja, kad kalti
ninkai butų tinkamai nubausti. 
Be to reikalaujama, kad Ameri
kos piliečių, gyvenančių Persi
joj, gyvybė ir turtas butų tin
kamai apdrausti.

katastrofą^ Klaipėdoj, pasakoja 
apie tai šitaip:

Birželio 29 10 vai. vakaro gar
laivis “Krac” plaukė su 800 ke
leivių iš Juodkrantės Kuršių 
marėmis Klaipėdos link. Jis ko
dėl tai neturėjo žibintuvų- Prie
šinis celiuliozes dirbtuvę jis susi 
tiko su laivu “Bethoven”, plau
kiančiu į Juodkrantę. Tačiau 
laivai pamatė viens kitą tokia
me atstume, kada katastrofa 
jau buvo neišvengiama.

“Bethoven” spėjo biskį pa
sukti šonan, kuomet tuo tarpu 
“Krac” sudavė jam savo pirma
galiu šonan. “Bethoven” per 5 
minutes paskendo. Kapitoną ir 
tarnybą paėmė laivas “Krac”, 
kilis tačiau n<o susidūrimo ir 
?i prakiuro, o mašinos sugedo.

Dar vieną kaitą pasisekė įsi
veržusi vandenj išpompuoti, bet 
toliau mašnj, atsisakė veikti. 
Kilo didžiausia keleivių panika, 
kurių dalis jau norėjo mestis 
vandenin. Vienok karingas! kapi
tonas p- Bibert su revolveriu 
rankoj prigrasino to nedaryti. 
Nors į signalą pribuvo keletas 
motorinių valčių, tačiau laivas 
“Krac” vandenio nešamas pasie
kė kranto. Išlipus publikai iš 
laivo, kapitonas pareiškė, kad 
laivas butų galėjęs išsilaikyti 
tik 5 minutes ant vandenio. Nu
skendusio laivo nesimato.

NORFOLK, Va., liepos 26.— 
Šiandie vakare uoste eia pa- 
skendo ekskursinis garlaivis 
Gratitude, gabenęs tarp 150 ir 
200 pasažierių

Garlaivis Gratitude grįžo iš 
ekskursijos su Texas Oil kom
panijos darbininkais ir jų šei
mynomis ir uoste užėjo ant 
paskendusios baržos. Laive bu
vo daug moterų ir vaikų, ne
žinia, ar visi jie buvo išgelbė
ti.

Kai kurie, laukdami pagal
bos, stovėjo ant baržos iki kak
lo vandeny ir labai gali būt, 
kad kiti jų buvo bangų nuneš
ti šalin.’

Kadangi gelbėjime žmonių 
dalyvavo daug mažų laivelių, 
tai nebuvo galimybės susekti, 
kiek ir kurie yra išgelbėti.

Daug ekskursininkų išgelbė
jo beplaukiąs iš uosto garlai
vis Pennsylvania.

Visi ekskursininkai ir įgula 
esą išgelbėti

PORTSMOUTH, Va., liepos 
26.— 'Laivyno dokan parplau
kęs 11:30 nakties laivyno val
kas atgabeno 150 ekskursinin
kų, išgelbėtų nuo paskendusio 
garlaivio Graititude.

Bennett linijos ofiso gauto
mis žiniomis visi pasažieriai ir 
garlaivio įgula esą išgelbėti. 
Keletas pasažierių esą sužeis
tų.

KR1STIANIA, Norvegija, lie
pos 26. ----  Ką tik išplaukus iš
uosto su 450 pasariežių, garlai
vio Bergensfjord mašinų daly • 
vyko ekspliozija ir tuojau po to 
kilo gaisras. Garlaivis tuojau 
sustojo ir visi puspenkto šimto 
pasažierių buvo nuimti nuo lai
vo ir pergabenti krantan. Gar
laiviui daug žalos padaryta.

PASKUTINIS VIENUOLYNAS 
PAVERSTA FABRIKU

RYGA, Latvija, liepos 26. — 
Maskvos Izviestija savo liepos 
23 dienos leidiny praneša, kad 
paskutinis, kur dar buvo Mas
kvoj užsilikęs, švenčiausios 
Mergelės seserį} vienuolynas ta
pęs likviduotas ir paverstas fab
riku dirbtiniams žmogaus kūno 
nariams gaminti. Aštuoniasde
šimt seserų vienuolių, didžiu
moj jau senų moterų, gyvena 
apielinkės kaimiečių pašalpo
mis.

KATASTROFA GELŽKELIO 
KRYŽKELY.

COLUMBUS,’ Nebr., liepos 26 
— Trys asmens, R. E. Johnson, 
jo žmona ir suaugus duktė, visi 
iš Seattle Wash., buvo užmušti, 
Union Pacific pasažieriniam 
traukiniui sudaužius automo
bilių, kuriuo jie važiavo į Mino- 
ak, III.

Vokietijos valdžia laimėjo 
liarlaemirte

Graikai su Jugoslavais 
įspėja Bulgarija ' Socialistai pasmerkė 

Ku-Kluxtlana
Dideli tvanai Indijoj

Daug žmonių žuvo; apie 10,000 
namų užlieta vandeniu.

Santa Catharinos ir Paranos 
valstijose ir dideli neramumai 
pasireiškią valstijose Bahia ir 
Rio Grande de Sul.

Rio fortai nuginkluojami
Pranešimai iš kitų šaltinių 

skelbia, kad neramumas pasie
kęs tokio laipsnio, jogei federa- 
lė valdžia bijanti iš kai kurių 
vietų ištraukti kariuomenę ir 
siųsti ją pagalbon prieš Sao 
Paulo sukilėlius.

Laikraščio La Prensa žinio
mis, gautomis iš Sao Paulo, 
federalė valdžia esanti “dėl at
sargumo,” nuginklavus Rio 
de Janeiros uoste fortus (tvir
tumas), kurių vienas yra da
lyvavęs 1922 metų liepos mė
nesio maište.
Italijos ambasadorius siųląsis 

tarpininkauti
Pasak gautų iš Sao Paulo 

pranešimų Italijos ambasado
rius Brazilijai, gen. Bodoglio, 
“žmoniškumo sentimentu va- 
daudainos,” pasisiūlęs tarpinin
kauti tarp federalės valdžios ir

prieš Amerikos J. Pierpont Mor
gano ir Anglijos Banko kombi
naciją, padarė tokį vykusį žygį, 
kad tuo gal bus visa konferen
cija išgelbėta.

Delegatai labai patenkinti pa
stebėję, kaip susirūpino Morga
no grupė, kaip ponas Harjer iš
siskubino į Paryžių, o patsai J. 
Pierpont Morgan’as New Yorke 
urnai nusitarė vykti Londonan 
“vakacijų”

Vokietija bus pakviesta
Dabar beveik jau yra tikra, 

kad plenarėj konferencijos sesi
joj pirmadienį [šiandie] bus nu
tarta pasiųsti Vokietijai pakvie
timas, kad ji tuojau atsiųstų 
konferencijon savo delegatus.

Spaudos atstovams teko suži
noti, kad premjeras MacDonal- 
das pareiškęs Franci jos prem
jerui Herriotui, kad dagi jei 
aliantuose ir nebūtų pilno suta
rimo, pakvietimas Vokietijos 
esą nebegalima ilgiau atidėlioti. 
Ir Herriotas, nors dėl to susirū
pinęs, bet sutikęs.
Aliantų delegatai Britų laivyno

Nacionalistų įnešta nepaistikė- 
jimo valdžia rezoliucija, už 
kurią balsavo ir komunistai, 
sumušta.

BElRiLINAS. liepos 26. — 
Monarchistų Ludendorffo par
tija darė bandymą nuversti 
Marxo-Stresemanno valdžią: 
parlamente ji pasiūlė rezoliu
ciją pareiškiančią nepasitikėji
mo valdžia, bet ta rezoliucija 
buvo 172 balsais prieš 62 su
mušta.

Vokiečių nacionalistų parti
ja susilaikė nuo balsavimo, 
tuo tarpu komunistų atstovai 
balsavo išvien su monarchis- 
tais už Ludendorffo pasiūly
mą.

Vokietijos delegacija Londo
no konferencijon susidės iš kan
clerio Marxo, užsienio reikalų 
ministerio Stresemanno, finan
sų ministerio iLuthero, okupuo
tų sričių ministerio Hoefle, 
reichsbanko prezidento Schach- 
to ir penkiolikos kitų asme
nų.

ATĖNAI, liepos 26. — Grai
kijos ministeris Sofijai, bendrai 
su Jugoslavijos ministeriu, savo 
valdžių instruktuoti, užprotes
tavo Bulgarijos valdžiai reika
laudami, kad butų paliauta Bul
garijos kariuomenės koncentra
vimas Graikijos ir Jugoslavijos 
pasieniais.

New Yorko valstijos partijos 
konferencija indorsavo La- 
Follettą su Wheeleriu.

revoliucininkų tikslu abi pusi parade

ŠILTINĖS PAVOJUS

RYGA (E). — Latvijos Vy
riausybė gavo žinių, kad lenkų 
okupuotoje Lietuvos daly ypa
tingai ties siena su Latvija, 
praplitusi šiltinė, kuri gręsianti 
povojumi ir Latvijai. Į Latvijos 
paklausimą, ar tos žinios tikros, 
Lenkijos vyriausybė atsakė, kad 
ji panašių žinių neturinti, bet 
pavedusi atatinkamoms įstai
goms įvesti minėto j srity su
stiprintą sanitarinę kontrolę.

-Q RRS.

sutaikinti. Tie patys praneši
mai sako, kad daug italų esą 
prisidėję prie revoliucininkų.

AR MARSAS APGY
VENTAS?

Sekamą mėnesį Marsas 
bus beveik dvigubai ar
čiau nuo žemės, negu pap
rastai esti. Del ei to vėl im
ta kalbėti ir statyti klau
simas, — ar randasi gyvy
bė ant Marso?

šeštaidienlo “Naujienose’^ 
tuo klausimu tilps labai 
įdomus Kast. August’o 
straipsnis “Marso misteri
ja”, kur bus išdėstyta 
mokslininkų nuomonės kai 
dėl buvimo gyvybės ant 
Marso.

, LONDONAS, liepos 26. — 
Aliantų konferencijos delega- 

! tai šiandie dalyvavo, kartu su 
[Anglijos karalium Jurgiu, ap- 
I žvalgyme Britanijos laivyno
• ties Spitheadu. Ten yra su-
• traukta apie 200 įvairios rū
šies Anglijos karo laivų; jie

.visi beveik nauji, nes statyti 
po 1914 metų.
Morganas keliauja Londonan
NEW YORKAS, liepos 26.—

• Amerikos multimilionierius J. 
Pierpont Morgan’as šiandie iš
keliavo Londonan. Prieš iške-

Žydu pogromas Rusijoj
15 žydų nukauta laive ir jų la

vonai sumesta upėn.

RYGA, Latvija, liepos 26. — 
žydų Telegrafo Agentūros pra
nešimu Desnos upe plaukiančia
me garlaivy įvykęs žydų pogro
mas. Susiorganizavus banda 
puolus keliaujančius garlaiviu 
žydus ir ėmus juos baisiausiu 
budu mušti ir žudyti. Penkiolika 
žydų buvę užmušta ir jų kūnai 
sumesta upėn.

AnglŲ-rusy derybos bus 
vėl pnaujintos

LONDONAS, liepos 26- — 
Anglų-Rusų derybos, kurios 
buvo paliautos prasidėjus Lon
done aliantų konferencijai, bus 
tuojau Vėl panaujintos, kai tik 
ta konferencija pasibaigs. Ru
sų delegacijos lyderis Rakovsky 
išvyko Maskvon, veikiausia no
rėdamas gauti platesnių įgalio
jimų, o Londonan atvyko dele
gacijai padėti Joffe. Krasinas 
taipjau važiuoja Londonan.

NEW YORKAS, liepos 26. —- 
New Yorko valstijos socialistų 
partijos konvencija indorsavo 
La Folletto-Wheelerio tikietą 
ateinantiems prezidento rinki
mams ir pasmerkė Ku-Khix- 
Klaną. Rezoliucijoj dėl pastarų
jų sakoma:

“Mes smerkiame kiekvieną 
bandvma skirstyti žmones dėl 
jų rasės ir tikybos, žymiausieji 
šiuo atžvilgiu kaltininkai — 
nors ir ne jie vieni — yra Ku- 
Klux-Klaniečiai, ir mes juos 
ypatingai smerkiame dėl jų pra
gaištingos netolerantybės kam
panijos, dėl terorizmo prieš 
plačias visuomenės grupes; 
smerkiame juos kaipo reakcijos 
tarnus, tarnaujančius iišnauto- 
tojų interesams, ir kaipo rimtą 
pavojų demokratijos .įstaigoms 
ir ramiam progresui”-

Socialistų konvencija paisisar 
kė už reikalą kurti darbo parti
ją, prie kurios ir socialistai pri
sidėtų.

LATVIAI MOKA SKOLAS

PINIGŲ KURSAS

BOMBAY, Indija, liepos 26. Chicago ir apielinkė.— šian- 
— Gautomis čia žiniomis milži- die veikiausia bus lietaus su 
niškti tvanai pietų Indijoj užlieję perkūnija; nedidelė atmaina 
keletą dešimčių miestų mieste-1 temperatūroj; vidutinis mai
lių su daugiau kaip dešimt tuk- nąsis vėjas.
stančių namų. Tvanuose daug Vakar temperatūra viduti- 
žmonių esą žuvę. inai siekė 780 E,

liaudamas jis pareiškė, kad jis 
keliaująs tik vakacijoms, o ne 
tikslu dalyvauti bankininkų pa
sitarimuose sąryšy su aliantų 
konferencija. Amerikos banki
ninkai, girdi, neturį noro “duo
ti kurių nors politinių sugesti
jų, tuo labiau nenorį stengtis

BRITŲ AVIATORIUS MAC- 
LAREN KAMČATKOJ

—I primesti kurias nors politines čatkoj.

TOKIJO, Japonija, liepos 25. 
— Skrendąs aplink pasaulį An
glijos aviatorius MacLaren su 
savo kompanijonais šfcandie at
skrido į Petropavlovską, Kam-

šeštadienį, liepos 26 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Belgijos, 100 frankų..............  $4.60
Danijos, 100 kronų ........   $16.16
Italijos, 100 lirų ..................  $4.83
Franci jos, 100 frankų ........... $5.13
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų    $13.41 
Olandijos, 100 florinų .......... $38.26
Suomijos, 100 markių ..........  $2.25
•Švedijos, 100 kronų .......... $26.64
Šveicarijos, 100 frankų   $18.40

RYGA. — Latvijos finansų 
ministerija apmokėjo Norvegi
jai ir Anglų Loido bankui sko
las. Skolos grąžintos pirm. lai
ko, atsižvelgiant į kronos ir sva
ro žemą kursą- Dabar iš užsie
nio skolų Latvijai beliko: Loido 
bankui linų avansas — 100,000 
svarų. Norvegijai — žuvų alie
jaus skola, Estijai — 30 mil. 
mrk. karo invalidams ir dar ne
išaiškintoji skola Amerikai — 5 
mil. dolerių. Skolų grąžinimas 
prieš terminą padarąs užsieny 
gero įspūdžio, čia dar reikia pri
durti, kad Anglija pareikalavo 
iš Latvijos virš 2 milijonų sva
rų sterlingų už savo laiku jai 
pristatytąją karo medžiagą, bet 
ši suma ginčijama.

T elegrafinės 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- 
čidmieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

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

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

j 1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

MIMU
1739 So. Halsted St, Chicago, DL
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. Slavijos uostą, — tai kas 
|juos gali nuo to sulaikyti? 

pubi"h’dIJti>3»“ E'x‘»JtN’suudaj|Niekas kita, kaip tiktai jė- 
|įj Ihu Ulhuam&A Fub. Cu., Ine)

JttUlor F. One»u?bi

740 South HaJrt*4 StriMrt 
Uhicagu. 1U.

laiephoue Hoosavelt 860t

Subscrlption llatMi 
|8.W pajr yaar in Canfuia. 
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Karas - kad jo 
daugiaus nebūtų!

Lygiai 10 metų atgal pra
sidėjo didysis* karas. Jisai 
prarijo milionus žmonių gy
vybių ir nesuskaitomą, dau
gybę turto. Jisai iššaukė 
žmonėse negirdėtą žiauru
mą ir pastatė ant pražūties 
kranto Europos civilizaci
ją. Baisu ir pamanyti, kad 
tokia nelaimė dar kuomet 
nors atsitiktų!

Neapykanta prieš karą 
šiandie yra didelė visame 
pasaulyje. Vienok dar iki 
šiol nėra atsteigta tikra 
taika, ir nėra užtikrinimo, 
kad ateityje vėl neįvyks ka
ras. Žmonės dar nežino, 
kaip sutvarkyti savo gyve
nimą, kad butų galima ap
seki be kraujo liejimo.

Karas neša naudą tam tik
riems elementams — gene
rolams, kurie nori pasižy
mėti; amunicijos gaminto-
jams, kurie ieško progos pa- fos, kuri dešimts metų atgal
didinti savo pelnus, ir ban- ištiko pasaulį, turi kiekvie-
kininkams, kurie skolina pi
nigus valdžioms. Kol tie 
elementai turės įtakos poli
tikoje, tol grasins pavojus 
taikai.

Dirvą karui rengia pats 
šių dieAų visuomenės susi
tvarkymas. Kiekvienam 
krašte fabrikantai, pirkliai 
ir piniguočiai varžosi tarp 
savęs dėl biznio; ir kiekvie
no krašto biznieriai varžosi
SU kitų kraštų biznieriais.1 
Jie stengiasi ant kits kito1 
paimti viršų, kits kitam už
bėgti už akių, kits kitam’ 
paveržti rinką ir “kostume- 
rius”, — nors tam reikėtų ir 
nedorybę ir smurtą pavar-' 
toti.

Atskiro krašto viduje šitą 
kovą tarpe biznio savininkų 
dar palaiko tam tikrose ri-1 
bose valstybė. Ji leidžia 
jiems kits kitą bankrutyti, 
bet neleidžia kits kitam 
sprandą sukti. O tarpe at*| 
skirti kraštų nė tokio suvar-' 
žymo nėra. Jeigu sakysime,] 
Anglijos pramoninkai susi-1 
tars užkirsti kelią vokiečių^ 
pirkliams į Pietinę Ameri-Į 
ką, arba jeigu italų pirkliai1 
užsimanys pasigrobti Jugo-

Netiesa, kad nei vienas tauti
ninkas neremia Yčo. Jį labai 
karštai rėmė korporantai stu
dentai iš Neo-Lithuanijos. Per 
paskutinius rinkimus į seimą p. 
Marčiulionis (kuris Amerikoje 
taip susidraugavo su musų san- 
dariečiais) ir jo draugai agita
vo už Yčo partiją, Pažangą.

Bet Brooklyno tautininkų or
ganas surado gana keistą reiš
kinį: lietuvius, kurie “nelietu
viškai elgiasi”. Ką reiškia elg
tis “nelietuviškai”? Pasak jos, 
tai reiškia kenkti tautai, išnau
dojant ją.

Vadinasi, “Vienybė” sako, 
kad lietuvius reikia skirti į 
tokius, kurie yra išnaudotojai, 
ir tokius, kurie nėra išnaudoto
jai. Taigi ji pati pripažįsta, jo- 
gei tas faktas, kad žmogus yra 
lietuvis, dar nepasako, ar jisai 
yra geras, ar blogas. Apie 
žmogaus gerumą arba blogumą 
reikia spręsti pagal tą, ar jisai 
yra naudingas, ar kenksmingas 
visuomenei.

Šituo pripažinimu “Vienybė” 
sugriovė visą savo “lietuvybės” 
poziciją. Bet, turėdama labai 
didelį “unarą”, ji nenori to pa
rodyt, ir dėlto, ažuot aiškiai ir 
tiesiai pasakius, jogei jos prin
cipas neišlaiko kritikos, ji mė
gina ir toliaus dumti akis savo 
skaitytojams, vadindama išnau
dojimą “nelietuvišku”. Tuo bil
du pas ją atsiranda “lietuviška 
lietuvybė” ir “nelietuviška lie
tuvybė.”

Anąmet tas pats-'laikraštis 
padarė panašų išradihui, pas
kelbdamas, kad tautininkai esą 
“bepartyviška partija.”

Idant įtikinus svietą, kad “lie
tuviškoji lietuvybe” yra pirmos 
klesos tavoras, tasai “beparty- 
viškos partijos” organas prie 
užbaigos dar uždrožia “Naujie
noms”: jos, girdi, tik iš pavy
do nepritariančios Vailokaičiui 
ir Yčui; jos pačios norinčios pa
sipelnyti, o ne lietuviams naudą 
duoti... Tai yra paprastas da
lykas, kad tokie dideli vyrai, 
kaip “Vienybės” redaktoriai, su
stiprinimui savo “argumentų” 
parodo liežuvį.

“MURDER, FIRE, POLICE!”

“Laisvės” Bimba (matyt, ji
sai, nes labai drūčiai keikia) 
duoda vėjo “menševikpalai- 
kiams”, kam jie rašo, kad Mark
sas tikėjęs, jogei demokratinė
se šalyse socializmas gali būti 
įvykintas ramiomis priemonė
mis (ką Marksas, iš tiesų, pasa
kė Haagoje 1872 m.). Jisai nu
rodo: .

“Anglijoj ir Amerikoj mes 
matome didžiausį militariz- 
mą (! “N.” Red.), didžiausį 
biurokratizmą (! “N.” Red.), 
kruviniausį imperializmą (! 
“N.” Red.), buržuazinę val
stybę, kuri kiekvieną darbi
ninkų atsidusimą už pagerini
mą būvio yra pasirengusi pa
skandinti jų pačių kraujuose 
(! “N.” Red.). Ypatingai Am 
glijoje ir Amerikoje proleta
riatas negali nė svajot apie 
atsiek imą savo tikslo be prie
vartos revoliucijos.”
Jeigu Bimba, piešdamas šitą 

baisų paveikslą, turi omenėje 
savo matušką Rusiją, tai mes 
sutinkame. Nes tenai milita- 
rizmas, biurokratizmas, kruvi
nas silpnesniųjų tautų slėgimas 
(pav. Gruzijos!) ir žiauri dar
bininkų priespauda yra tikri 
faktai.

Bet pasakot, kad,1 taip yra An
glijoje arba Amerikoje, yra gry
nas humbugas.

Militarizmas — milžiniškos 
armijos, verstinas kareiviavi
mas, ginklavimąsi — buvo atsi
radęs Anglijoje ir Amerikoje 
didžiojo karo metu. Savo laiku 
tą faktą pažymėjo Leninas,- da
rydamas iš to«išvądą/kad dabar 
jau esąs negalimas ramus soci
alizmo įvykinimas net ir tose 
šalyse, kurias minėjo Marksas 
1872 m. Vienok po taikos pa
darymo Anglija su Amerika sa-

Bet savuosius biznierius 
savoji valdžia remia. Jų rei
kalų gynimui ji laiko armiją 
ir laivyną. Dviejų kraštų 
biznieriams susikirtus, tų 
kraštų valdžios stveriasi 
ginklo. Pradžioje jiedvi 
viena antrai grūmoja, o pa
skui, jeigu tas nepadeda, 
ima koovti. Ir kuri nugali 
kitą, tos pusėje pasilieka 
“tiesa”. Pergalėtoją visi 
garbina, visi jam lenkiasi, 
visi jam pripažįsta teisę da
ryt ką jisai nori su silpnes- 
niuoju.

Prie šitokios tvarkos ir 
prie šitokio žmonių protavi
mo karo pavojus yra nepa
šalinamas. Jisai nuolatos, 
kaip Damoklo kardas, kybo 
ant žmonijos galvos; nuola
tos laiko baimėje silpnes- 
niasias tautas, nuolatos ska
tina prie intrigų didžiųjų 
valstybių diplomatus, nuola
tos verčia kiekvieną kraštą 
leisti milžiniškas sumas pi
nigų apsiginklavimui. ,?'

Nuo šito slogučio žmonija 
pasiliuosuos tiktai tada, kai 
bus pakeista visuomenės 
tvarka kiekvienam krašte 
ir kai bus kitokiais pama
tais sutvarkyti santy
kiai tarp atskirų kraš
tų. Vietoje privatinio rei
kalo turi būt pastatytas pir- 
mon vieton visuomenės rei
kalas, vietoje daugybės prie
štaraujančių kits kitam tau
tinių interesų turi reguliuot 
pasaulio santykius bendras 
visos žmonijos labas............
....Nei asmuo, nei tauta ne
privalo būt pavergti arba 
išnaikinti, bet asmuo turi 
tarnaut visuomenei, kurioje 
jisai gyvena, tauta —> visai 
žmonijai, o ne atbulai. Ši
taip žmonės susitvarkys, 
kuomet jie susipras įvesti 
socializmą. Milionai darbi
ninkų šiandie jau nori to
kios tvarkos. Kiti milionai 
jiems pritars, kaip tiktai jie 
supras, kad kitokio apsisau
gojimo nuo karo nėra.

Atsiminimas tos katastro-^ 

na m pažadinti pasiryžymą 
visomis jėgomis kovoti prieš 
karą ir jo priežastis, kad 
nei mums, nei musų vaikams 
netektų daugiaus regėti to
kių baisenybių!
f'. -ui a*■■■—*■■ m

{Apžvalga 
NELIETUVIŠKA LIE

TUVYBĖ.

Mes pastebėjome, kad musų 
tautininkai yra nenuosakųs, 
kuomet jie peikia klerikalinę 
Lietuvos valdžią, nes ta valdžia 
juk yra lietuviška, o tautininkų 
svarbiausias principas yra “lie
tuvybė”.

Brooklyno “Vienybė” mėgi
na atsakyti į tai, statydama 
klausimą, ar Vailokaitis, Yčas 
ir Krupavičius esą lietuviai. 
Vailokaitį su Yču ji čia pridėjo 
nežinia kam, nes juodu valdžio
je nedalyvauja. Bet tiek to. 
Pažiūrėsime, ką ji sako:

“Taip — jie lietuviai, bet 
nelietuviškai jie elgiasi. Jie 
skandina tautą, jie skurdina 
jos gyvenimą savo asmens 
naudai ir todėl nei < vienas 
(? “N.” Red.) tautininkas jų 
neriama ir jų darbus smer
kia.”

laidas karo reikalams. Tą visi 
žino, tik Bimba to nenori ma
tyti, kadangi tuo laiku, kai Le
ninas rašė savo brošiūrą, buvo 
kitaip, negu dabar. *Čia mes tu
rime gerą pavyzdį to, kaip bol
ševikai, aklai tikėdami kiekvie
nu Lenino parašytu žodžiu, ne
sugeba paprasčiausius dalykus 
pastebėti. Ačiū savo apakimui,

Del Lietuvos Švietimo
»' V! .♦ * ' <* •/. f i'

Ministerijos Naujų ‘Darbų’
Dabartinis švietimo Minis-

toris p. L. Bistras toliau varo 
ir griežtesnėje formoje pradė
tą dar p. Juodakio darbą. P. 
L. Bistras rodo ypatingo “su
sidomėjimo” kai kuriomis mo
kyklomis ir mokytojais. Bet aš 
tuo kartu noriu kalbėti ne apie 
švietimo Ministerijos politinį 
veikimą, bet apie naujus “dar
bus,” kurie liečia auklėjimo 
sritį.

Balandžio menesio pradžio
je laikraščiuose pasirodė tokio 
turinio žinutė:

“Knygų leidėjų, autorių ir 
vertėjų žiniai: Patikrinti tin
kamumui skiriamų mokyk
loms vadovėlių, skaitomųjų 
knygų ir kitų spausdintų moks
lo priemonių nuo š. m. balan
džio 7 d. prie Švietimo Minis
terijos sudaryta nuolatine 
Mokslo priemonių ir . knygų 
Tikrinamoji Komisija. •; Knygų 
ir šiaip spausdintų mokslo prie
monių autoriai ar leidėjai, už- 
interesuotieji kad jų kuriniai 
ar leidiniai butų leisti vartoti 
mokykloje, su atatinkamu pa
reiškimu, apmokėtu 4 Ii t. žy
minio mokesnio, pristato Kor 
misijai peržiūrėti jų rankraš
čius arba po 3 egz. jau išėju
sių iš spaudos knygų. Jei ko
misijos teigiamas sprendimas 
bus padarytas iš rankraščio, 
tai knygai iš spaudos išėjus, 
Komisijai pristatomas tas pats 
(3) egz. skaičius drauge su 
rankraščiu.

Pripažintos tinkamomis kny
gos ir kitos mokslo priemonės 
bus skelbiamos Švietimo Mi
nisterijos organe “švietimo 
Darbas” ir knygose bus lei
džiama dėti atatinkami pažy
mėjimai. Komisijos sprendimai 
galios tik vienai laidai.

Interesantai prašomi kreip
tis Švietimo Ministcrijon į 
Knygų Leidimo Komisijos sek
reto r i ų-d i rėk tori ų.

Adresas korespondencijai. 
Kaunas, švietimo Ministerija.”

Švietimo Ministerija tiek rū
pinasi mokytojais, kad net 
imasi už juos galvoti. Koks 
mokytojui patogumas! Kiek
vienoje knygoje, kuri leista 
mokykloje vartoti, bus pažy
mėjimas; reiškia, neleistose 
vartoti tokių pažymėjimų ne
bus. Tuo budu pakaks mokyto
jui surasti knygoje Mokslo 
Priemonių ir Knygų Tikrina
mosios Komisijos pažymėjimą 
ir daugiau galvoti nereikės. 
Nebebus reikalo skaityti laik
raščiuose knygų kritikos, nes 
jokia kritika negales susily
ginti su Komisijos pažymėji
mo autoritetu. Švietimo Minis
terija tuo savo darbu atliks 
švietimui ir mokytojams meš
kos patarnavimą. Nesupranta
ma, kodėl bijoma mokytojui 
pasitikėti ir leisti jam parody
ti savo iniciatyvą?

B>e to, kalbamoji komisija 
labai trukdys naujų knygų lei
dimą. Komisijai reikia prista
tyti rankraščiai ir laukti, kol 
toji Komisija juos peržiūrės. 
Kadangi Komisija turės daug 
darbo, o maža darbininkų, tai 
ji galės padaryti daug žalos 
švietimo darbui.

P. Švietimo Ministeris nesu
laukęs Mokslo Priemonių ir 
iyn^’pp i T(kriųąmpsios , Komisi
jos, ’ trumpiau tariant,'• Cenzū
ros Komisijos veikimo, pats 
ėmėsi knygas “cenzūruoti” ir 
š. m. kovo m. 14 dienos 2219 
Nr. aplinkraščiu įsakė išimti 
iš bibliotekų apyvartos ir už
draudė pirkti “Kultūros” lei- 

“Iš tamsios praeities į 
vo dideles armijas paleido ir 
kasmet vis mažino ir mažino iš- dinį

jie šiandie yra daug kvailesni 
už kitus žmones.

I^raregėt tečiaus jie ir nedo
ri. Nes jeigu jie paliautų šau
kę apie “kraują” ir “didžiausią 
priespaudą”, tai jie nebeturėtų 
kuo atkreipti į save publikos-do
mesį. O tuomet nebebūtų . ir 
aukų “tikriemsiems proletarįa4 
to liuosuotojams.” 

šviesią ateitį.” Kiek toje kny
goje yra “netinkamumo pado
rumo ir mokslo žvilgsniais” 
Hesprendžia kiekvienas moky
tojas, pats tą knygą perskai
tęs. Bet dauguma nieko blogo 
toje knygoje neranda. Jeigu 
Tikrinamoji Komisija paims 
tokį kursą, kurį parodė pats 
p. Švietimo Ministeris, tai ji 
taps tikra Knygų Cenzūros 
Komisija.

“Švietimo Darbo” 4 Nr. iš
spausdintas švietimo Ministeri
jos aplinkraštis 3389 Nf.’'vi
siems švietimo Ministerijos 
aukštesniųjų ir vidurinių mo
kyklų direktoriams. Tuo ap
linkraščiu nustatoma moki
niams ir mokinėms formą nuo 
1924—25 mokslo metų pra
džios. Tame pačiame “Švieti
mo Darbo” numeryje pridėti 
formos piešiniai.

Po šešių metų Švietimo Mi
nisterijos gyvavimo /pagaliau 
sugalvota . mokiniams 'forma. 
Labai gaila,’.kad Aplinkraštyje 
nepažymėti motyvai; 'kuriais 
nusistatyta įvesti forma. Suau
gę dčvJ fo'i-mą, * kad’ pažintų, 
kurias jie pareigas eina. Bet 
kam reikalinga forma moki
niui? Matyli tam, kad galima 
butų lengvai mokinys pastebė
ti ir jis sekli, žodžiu, forma 
mokiniams tik tada reikalin
ga, kad manoma jie auklėti 
prievartos keliu, vartoti poli
cijos metodai.

Vaikai mėgsta blizgučius, 
bet klausimas, ar verta palai
kyti toks vaikų palinkimas?

Kai kurie mėgsta formą to
dėl, kad per ją galima lengvai 
atsiskirti nuo kilų, pasižymėti, 
žinoma, padegoginiu atžvilgiu 
kenksminga mokyti didžiuotis 
ne darbais, o vien paviršutinė
mis žymėmis. Dažniausiai for
ma tiek branginama, kad ji 
tampa net gyveninio tikslu. 
Tuo reikalu teko skaityti “L. 
Ž.” žinutę ir girdėti kalbų apie 
musų studentų korporantų for
mą. Musų jauni studentai pri
duoda formai daugiau reikš
mės, negu ji turi. Aš čia pa
duodu mano paminėtą iš “L. 
Ž.” žinutę: “Pasirodžiusios ge
gužės 15 d. ateitininkų unifor
mos kepuraitės sukėlė didelį 
judesį kaip ateitininkų, taip ir 
tautininkų studentų tarpe. 
Ateitininkai džiaugiasi, kad jų 
kepuraitės gražesnės už tauti
ninkų ir kad vienas jų pasiro
dymas padidinęs jų' eiles. Dau
gelis tautininkų pripažįsta, kad 
ateitininkų kepuraitės gražes
nės ir kai kurie iš jų sako, kad 
dėl vienos kepuraitės verta bū
ti ateitininku. Tautininkų va
dai tuomi labai susirūpinę ir, 
girdėti, ketina gorint savo uni
formą, kad ir neskaitlingas 
studentes apuniformavus.”

švietimo Ministerijos pasku
tinių mėnesių veikimas rodo, 
kad švietimo Ministerija auklė
jimą ves prievartos keliais ir 
slopins auklėtinių iniciatyvą.

[“M. ir G.”] L. A.

GAISRAI.

TAURAGE. — Birželio 6 d. 
mieste dviejose vietose kilo 
gaisrai: apdegė Gudelio plytny- 
čia ir sudegė Kano ir B-vės len- 
tpiuvė ir malūnas. Priežastis 
neišaiškinta- Tokios nelaiįmės 
verčia miestiečius rimčiau susi
rūpinti steigti — ugniagesių 
komandą ir įsigyti gesinimo į- 
rankių.

Garsinkitės Naujienose
?? €

Permainos natūralizacijos 
procedūroj

Pirmutine prašymo forma

Yra dabar tiktai viena pir
mutine forma prašant natūra
lizacijos: No. 2214. Ta turi 
būti vartojama nežiūrint ar 
aplikantas atvažiavo pirm ar 
po birželio 29 d., 1906 m. Ka
da aplikantas pasirengęs pri
duoti natūralizacijos prašymą, 
jis turi kreiptis pas teismo 
raštininką arba pas natūrali
zacijos egzaminuotoją jo dis- 
l rikte, kad gavus pirmutinę 
formą. Kopija jam bus grei
tai prisiųsta. (Nėra reikalo 
aplikantui atsilikti nuo darbo, 
kad pačiam nuėjus, ir nėra 
reikalo turėti liudininkų). Ka
da aplikantas išpildo pirmuti
nę formą, jis turi pridėti in
tencijos pareiškimą ir abi po- 
pieras nusiųsti natūralizacijos 
egzaminuotojui, kurio antra
šas pažymėtas ant pirmutinės 
formos. Nora reikalo pačiam 
formą nunešti natūralizacijos 
egzaminuotojui. Nusiųsk ją ir 
lauk kol busi pašauktas.

Atvažiavimo certifikatas
Jei reikalaujamas atvažiavi

mo certifikatas, galima gauti 
nuo natūralizacijos egzaminuo
tojo, jam gavus tavo pirmutinę 
formą.

Pirmutinis aplikanto ir liudi
ninkų egzaminavimas

Gavus atvažiavimo certifika- 
tą — jei jis reikalaujamas — 
ir kada natūralizacijos egza- 
minuotojas gerai peržiūri pir
mutinę formą, kurią aplikan
tas prisiuntė, aplikantui bus 
pranešama, kad ateiti su dviem 
liudininkais pas natūralizaci
jos egzaminuotoją. šis pirmu
tinis aplikanto ir liudininkų 
egzaminavimas atsitinka pirm 
pasirašymo ir prašymo prida- 
virrio, o ne paskui, kaip kad 
pirmiau buvo. Ši permaina 
procedūroj buvo priimta kad 
na tu ralizacijos egzaminuoto-
jas galėtų būti tikras, kad ap
likanto popieros ir tinkamam 
stovy pirm pridavimo. Tokiu 
budu aplikantas išvengia daug 
keblumų ir iškaščių, kuriuos 
butų turėjęs pakelti, jei kokia 
nors klaida atsirastų jo popie- 
rose po prašymo pridavimo, ir 
jam reiktų išnaujo viskas da
ryti.

Pasirašymas ir prašymo 
pridavimas

Laimingai perėjus pirmus 
egzaminavimus, aplikantas ir 
jo du liudininkai natūralizaci
jos egzaminuotojo siunčiami 
pas teismo raštininką. Rašti
ninkas išpildo aplikanto natū
ralizacijos prašymą, ir priduo
da jį, aplikantui po juo pasi
rašius, ir jo dviem liudinin
kams patvirtinus.

Sulig šios naujos procedū
ros, atliekama dvi transakci
jos vienu syk, pirmutinis egza
minavimas ir prašymo pridavi
mas. Aplikantas ir jo liudinin
kai išvengia keblumų ir iškaš
čių, kuriuos pakeltų du syk 
važiuodami, kaip kad buvo da
roma senoj procedūroj.

[F.L.I.S.]

Kainos Klaipėdos rinkoje
Kokios kainos dabar Klaipė

dos Krašte — tenupiešia že
miau pažymėtosios kainos. 1 
litas yra 10c. Birželio 28 d. 
Klaipėdos rinkoje mokėjo ši
tokias kainas: už 500 gramų 
(1 prūsinis svaras) jautienos 
0.90—1.40 litų, kiaulienos 1.30 
—1.60, avienos 0.90—1.20, ver
šienos 0.80—1.00, dešros nerū
kytos po 1.50, rūkytos mėsinės 
dešros 2.50—2.80, kepenines 
dešros 1.50 2.00, verdamos 
dešros >,l.!įO—1.80, kunipės.,vir
tos 3.50-^3.80/, rūkytos kum- 
pės 3.OO-UJ.5O, „.sviesto 2.5Q— 
2.80, sūrio 4.80^2.50,vietinių 
kiaulių taukų iki ^2.50, iš Ame
rikos impotuotų kiaulienos 
taukų 2.00, margarinės 1.60— 
1.70, jautienos taukų 2.00, 

plekšnių ir očių O.4O—0.80, 
ungurų 2.00—2.50, menkių 
0.30- 0.10, lydekų iki 1.60 li
tų už 1 svarą; kiaušinius po 
21—25 centų, braškių 3.00 li
tus, o žemuogių po 3.50 už lį- 
krį. Javų nedaug rinkoje te
buvo. Taipogi mažai tebuvo 
bulvių.

Klaipėdos rinkai ikitol skir
toji vieta pasidaro jau perma- 
ža. Nebesant sienai tarp Didž. 
■IJetuvos Klaipėdos Krašto 
daug prekių iš Žemaitijos at
gabenama Klaipedon. Ypačiai 
daug atvežama malkų kurui, 
durpių. Dabartiniu laiku vis 
daugiau ir daugiau matytis ir 
šieno bei dobilų. Ištisomis ei
lėmis galima kartais matyti 
brolius žemaitelius atvažiuo
jant už 10, 50 ir daugiau kilo
metrų, ypač su malka. Ką da
rys žmonės: mokesniai reikia 
mokėti, o litukų nėra; reikia 
be to dar šis ir tas ukiui pirk
ti, o pinigų mažai. Todėl veža
ma paskutinis, kas turima, 
kad nors kelis litus galėjus 
gauti. Nesigaili žmonės nė 
triūso, nė vargo, vargsta savo 
vargo dieną. O klaipėdiečiams 
iš to tik nauda. Gerai gali ap
sirūpinti busimajai žiemai ku
ru, kuris kitaip begalo bran
gus butų.

Tarptautiniy darbo žiniy 
sutrauka >
ALGIERS

Aštuonių valandų įstatymas
Nuo birželio 1 d., 1924 m. 

aštuonių valandų įstatymas, 
priimtas Francijos parlamento, 
pradėjo veikti. Jis labiausiai 
taikinamas barzda sku tykioms, 
spaustuvėms, knygų apdaryto- 
jams, odos industrijoms ir če- 
verykų išdirbystėms.

ARGENTINA

Specialis darbo įstatymas
Pranešama, kad Darbo De

partamento prezidentas neuž
ilgo priduos sumanymą Vi
daus Reikalų Ministerijai, ku
ris apart kitų dalykų, prives 
prie įsteigimo specialio teisino, 
kuris spręs klausimus, kįlan- 
čius iš darbo įstatymų.

BRAZILIJA
«i

Namai neturtingiems
Nesenai Pernambuco Depu

tatų Butas priėmė rezoliuciją, 
kuri parūpina įsteigimą namų 
neturtingiems žmonoms už la
bai mažą mėnesinę mokestį.

VOKIETIJA

Laivų išdirbystės bedarbė 
baigiasi

Vokietijos laivų išdirbystės 
darbininkų bedarbė, kuri prasi
dėjo vasario 28 d. 1924 jau už
sibaigė, darbininkams sutikus 
su devynių valandų diena ir 
nekurtais algų sutvarkymais.

Nedarbas Saksonijoj
Gruodžio m. 1923 metuose 

nedarbas paliete didžiausį žmo
nių skaičių, kuris siekė 308,- 
685, kurie su 295,368 šeimy
nos nariais ir 582,425 mažai 
dirbančių turėjo gauti nedar
bo pašalpą. Išviso buvo 1,186,- 
478 ypatų, kurie rėmėsi ant 
valstijos šelpimo.

LIETUVA

Svarstoma algų kėlimas
Lietuvos kabineto susirinki

me, laikytame balandžio 23 d., 
1924 m. buvo svarstoma pakel
ti visų valdžios darbininkų al
gas.

PORTUGALIJA

Streikuojančių • vežikų, 
’ skaičius 'auga.

Daržovių ir' pieno išvežioto- 
jai buvo • prikalbinti prisidėti 
prie- streikuojančių vežikų ir 
tuomi prieiti prie daržovių ii- 
kitu dalykų nepritekliaus 
Oporto mieste ir apylinkėje.

[F.L.I.S.] ,



Pirmadienis, Liep. 28, I9Ž I NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Baltimore, Md.
Sėkminga konferencija rėrtii- 

mui La Follette.

Baltimore, Md.
Kriaučių ir prositojų nepapras- 

tassusi rinkimas.—Komunistai 
jau dedasi dideliais unijos 
prieteiiais.

Liepos 10 dienų Lietuvių sve
tainėje, 851-833 llollins gatvėj, 
buvo kriaučių ir prositojų masi
nis susirinkimas. Tikslas to 
susirinkimo buvo tai, kad ap
svarsčius kaip ir kokiu budu 
sustabdyti, kad Baltimorės 
kriaučiai nedirbtų Nevv Yorko 
streikierių darbo. Nors mažai 
atsilankė kriaučių, bet visgi li
ko nutarta, kad ne vienas unijis- 
tas nedirbtų nevvyorkiečių strei
kierių darbo ir toliaus veikti, 
kad sustabdžius ir neunijinėse 
dirbtuvėse, kur dirbama strei
kierių darbas. Mat, Baltimo- 
rėj yra daug dirbtuvių, kur 
darbininkai nepriklauso prie 
linijos, o iš New Yorko darbo 
yra prigabenta daug. Buvo at
siųsti du atstovai iš New Yor-; 
ko, lietuvis A. Jankauskas ir ■ 
vienas žydas. Jie su vietiniu ( 
unijos delegatu ir mąnažeriu 
apžiurėjo kriaučių šapeles ir
keliose rado Nevv Yorko strei
kierių darbą siuvant.

Čia nariu pasakyti keletą žo
džių apie p. A. Jankausko veid- 
mainingumą. Ponas A. Jain- 
kauskas Baltimorės siuvėjams 
prisistatė labai dideliu darbinin
kų draugu ir dideliu kovotoju 
už darbininkų reikalus. Kada 
p. Jankauskas kalbėjo minėtam 
susirinkime, tai gal kuriems pa
sirodė, kad p. Jankauskas yra 
ištikiu jų nuosaikus veikėjas. 
P-as Jankauskas girė Amalgo- 
meitų rubsiuvių uniją ir sakė, 
kad tai yra progresiviausia uni
ja. Bekalbėdamas p. Jankaus
kas atsiminė ir apie buvusį 1920 
metais Nevv Yorke rubsiuvių 
streiką ir jis sakė, kad nuo ta
da rūbų pramonininkai (jų 
asociacija) norėjo suardyti 
Amalgameitų uniją, bet rubsiu- 
viai stojo petis petin ir atlaikė 
bosų kęsinimąsi suardyti uniją. 
Kada p. Jankauskas kalbėjo 
aukščiaus minėtus žodžius apie 
išlaikimą unijos, tai turbut pa
miršo, kad ir jis (Jankauskas) 
ta i pa t norėjo suardyti uniją, ly
giai kaip ir bosai, o gal dar ii 
daugiaus pasidarbavo aidime 
unijos. Kada ėjo didžiausia 
kova rubsiuvių su bosais, tai p. 
Jankauskas ir jo sėbrai komu
nistai tuo laiku išleido ir dalino 
lapelius prieš unijos viršininkus 
ir žodžiu ragino kad reikia vyti 
laukan Hilmaną ir kitus. O da-
bar tas nekaltas avinėlis, atvy
kęs Baltimorėn, didžiuojasi, kad 
“mes stojom petis petin ir at
laikėme bosų kėsinimąsi su
griauti uniją”. Tiesa uni/a bu-

PUR3TAN 
MALT

Augščiausios Rųšies 
— Visuomet Vienodas. 
Kožnas kianas duoda 
tas pačias pasekmes. 
Jus nerasite kito kaip tik 
Puritan — kaip tik j j pa- 
ratraus it. Jis yra turtingiau
sias, stipriausias malt ext- 
ract su geromis pasekmė
mis.
Jis yra geras tikrai para
gavus.
Dvi ryšis — Plain Puritan 
Milt Eitract 3 ujĮcijų' pa
kelis apynių ir Puritan Hop- 
Flavored Malt Sugar Sy- 
rup.

PuriTan 

hX<o|JAIT ■>» 9UOA« w>TH rptSH

“H/ghest Q.u*litg"

vo išlaikyta ačiui tam, kad Jan
kauskas su savo sėbrais nedaug į 
tegavo pritarėjų. Taigi čia ir :pos įvyko labai sėkminga konfe- 
gludi komunistų p. Jankausko' 
ir kitų veidmainystė. Vieną 
metą jie leidžia lapelius prieš 
uniją, o kitą apsisukę vėl giria,

šeštadienio vakare 19 d.. lie-

kad progresiviškiausia unija yra
Amalgameitų. Kas gali pasiti
kėti tokiems veidmainiams kaip 
komunistai ?

Baigdamas savo prakalbą 
p. Jankauskas pasakė: “Mes 
esam persilpni da, kad viską pa
ėmus ,turim prisipažinti”. Silp
ni! Na ar senai pats p. Jan
kauskas didžiavosi ir sakė, kad 
būvio pagerinimas tai tik trupi
niais maitinimas darbininkų, o 
dabar — jau silpni ir negali 
visko paimti ir reikia trupiniais 
maitintis. Tai matot kiek pas 
juos logikos. Keikė, plūdo ki
tus už tai, kad sakė, jog darbi
ninkai da nepribrendę prie to, 
kad galėtų valdyti šalį, o dabaj.' 
ir patys komunistai prisipažys- 
ta, kad jie klydo.

—Zigmas.

rencija progresyvių organizaci- 
!jų, rėmimui La Follette į prezi
dentus ateinančiuose rinkiniuo
se. Konferencijoj dalyvavo ir 
prisidėjo prie rinkimų komite
to sekamos organizacijos: žmo
nių Partija iš Md. Socialistų 
Partija iš Md., Amalg. C. W. 
Unija iš Baltimore, Darbo Fe
deracijos Unija iš Baltimore, 
Moterų Kooperatyvių Lyga, Ge
ležinkeliečių Brolijos Unija, 
Darbininkų Politiška Lyga ir 
Moterų šalies Komitetas Politi
niam Veikimui, šitos stambios 
organizacijos sudarė pirmą kon
ferenciją labai rimtą, ir tuo pa
tim pasižadėjo veikti ir vykdili
ti savo uždavinius sekančiuose 
šalies prezidento rinkimuose. 
Keikia pažymėt • ir tas faktas, 
kad tai ,yra pirmas tbkis drau
gingas thrp darbininkų susitari
mas politiškam darbe, kokių dar 
nebuvo ikišiol.

Apie šitos konferencijos sėk
mingumą, ir gerus įspūdžius 
daktarai Johnson ir’Neistadt,

dėl pagarbos d. E- V. Debsui, 
pranešė jam visas informacijas 
telegrafu.

Šalia š'to veikimo yra susior
ganizavęs balsuotojų I’rogresy- 
vis La r c’rite Kliubas, kur s 
skaito savo uždaviniu \esti k ne
smarkiausią propagandą už 
progresyvių kandidatą.

LSŠ. 14-tos kuopos delegatas 
d. Z. Gapšys irgi dalyvavo virš 
minėtoje konferencijoj pataria
muoju balsu. .Mat kuomet mu
sų Sąjunga yra dalis Socialistų

(Tąsa ant 4-to pusi,)

MILDA TEATRAS

Mildos teatro vedėjai visuomet suteikia savo kostumerianvs geriausius 
krutomų paveikslų perstatymus kokius tik galima gauti markete. Užtat 
teatras visuomet yra pripildytas žmonių. Čia norime pažymėti, kad nuo 
šio panedėlio prasidės puikiausis perstatymas vardu “After Six Days“, ku
riame bus parodomas Maižiešius ir Dešimtis Dievo Prisakymų, 10 parodymų.

Šis perstatymas turi savyje didelę istorinę vertę. Kiekvienas atsilan
kęs j šį puikų perstatymą turės progos pamatyti pasakiškus, biblijos pada
vimus. Surengimas šio didelio veikalo kainavo $3,000,000. Jis buvo loštas 
šventoj žemėj, kur ištikto tas dalykas atsitiko.

“After Six Days“ yra verta pamatyti kiekvienam. Mildos Teatro 
prižiūrėtojai mano, kad jie suteikia publikai labai didelį patarnavimą ro
dydami tą istorinį paveikslą. Nepraleiskite progos ir pamatykite šį puikų 
perstatymą. (Apskelbimas).

MIS. mighnievicz- vidikiene
AKUšERKA

3101 So. Halsted J?t., kampas 31 gat.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Aklą Specialistas

svaigimo akių aptemimo nervuotu
nto skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Eunlevard 7689 . -

Lietuvių Dentistas patais 
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridgfi geriausio aukso. Su muso 
pieitom galima valgyti kiečiausią mal 
stą. Gai antuojame visų savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, • 
Netoli Aahln.nct Ava

Akinių pritaisyino mene

20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažėja? ;
Ar akys opios šviesai? •
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos mo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedelioj nepriimam ligonių

• LITTLE -
SPINC GRAPHS

Apsisaugokit nuo: —
“Kad aš bučiau žino
jęs geriau“.
Geras nusprendimas 

reiškia suiadimas fak
tų pirmiausiai, pas
kiau veikimas su ap
mąstymu.

: Pasijpnkdąmi nnjętocją 
su (pagalba kurios' jus

. galite 7 atgauti ‘ savo 
sveikatą, vartokite ge
rą nusprendimą — pa
sirinkite Chiropractic.

Tel. Boulevard 7006 •»,
DR. J. M. FINSLOJV/' 

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

Valandos nuo 2 po~ pietų iki 8 va-‘ 
kare. Nedėlioj nuo" 10 iki 12 dieną

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

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

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

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAL

Optvvn 
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Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
KAIP JŪSŲ AKYS?

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

Akinių kainos žemesnės kaip
' <> pas kitus / v '

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, 111.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Boulevard 7679

Dr. J. Jakubauskas

v.'

i*

Pasekmingai gydau staigias ir 
chorinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 S'o. Halsted St.,

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

2

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

—

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 deiną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. Chicago, 111.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

n

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewicz

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei'r 
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote- 
tims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

®-DR, HERZMAN >.
■—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai:

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

- ---- --------

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai

OflSDS
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

K-................... . -..... H,,/

<------------------------------
i. Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

- iki 12 dieną.
V

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Isįand. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drcxel 2279

.......  ..Į—■ u , ■ , 7

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos,

l Nuo 9 iki 12. vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Francuziškas Daktaras• * ** t f f. r * ’ *• F f * ■ * *
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefpnas'. Canal 0464 

j"' y
^Valandos <2:30. iki 5 ir 8 iki 10.
Tiedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet; 

f . v. , 
: Biuras 4348 Archer Avė.

Vai.'nuo.12:30’iki 2 ir nuo 6 iki 8 
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

NORĖDAMI!
’ PIRKTI, PARDUOTI AR MAT-1 

NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUSą

809 W. 351h St., Chicago;
Tel. BeJevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. D

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9->6 .
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705

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

. ■ i ■■■ ■ —ū ....................................Z
I. I ■■■■■■ .. ..................N Į , ,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9. ryto iki 9 vakare^Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzanunuoja Abstraktus 

•ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farnjąs. ir Biznius. Skoli
nu Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIDNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuos*, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimu?

7 South Dearborn Street 
Telefoną* Randolph 3261 

Vakarais: 2151 Wcst 22 Street 
Telefoną* Canal 1617.

' J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

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

Room 909 Chicago Trust Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
------------ J

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS'
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyjle Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. yVashington St.
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

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

—r
V. W. RUTKAUSKAS ’ 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 520

Tel. Central 6390
Vak, 3223 S. Halsted St., Chicago

Tel. Yords 4681

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND !
HEATING SUPPLY CO. / 

490 ? Milwaukee Avė. and ( 
• • 461 N. Halsted St? ,/

1018, Haymarket/4251

^el^ Lata^ette 4223

’ Plumbihb, Heating
Kaiko lietuvis^’lietuviams visados 

patarnauju < kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th St., f Chicago, 111.
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KORESPONDENCIJOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Partijos, ir kuomet visa Parti
ja įeina į veikimą, tai atskiros 
Partijos kuopos regis kad neda
lyvaus. Jos gaus dirbti tą darbą, 
kurį bendroji konferencija joms 
paves. — Kazys.

Hari, Mich.
Lietuviu ūkininkų piknikas.

Susivienijimas Lietuvių Ūki
ninkų liepos 6 d. buvo pas A. 
Baranauską surengęs pikniką. 
Piknikas pavyko ir draugijai 
turbūt liks ir gražaus pelno. 
Mat sekmadienis buvo gražus, o 
šiuo laiku miestiečiai turi vaka- 
cijų, tai daugiausia traukia ant 
ūkių pasilsėti, tai ir jie atvyko 
į pikniką.

Piknike kalbėjo apie pusant
ros valandos laiko M. Pūkis iš 
Illinois. Muzikantai gi buvo iš 
Muskegon, buvo ir dovanų. Bu
vo dar ir daugiau pamarginimų, 
kuriuos išpildė vaikučiai ir dru- 
tuolis Jonas Šimonis, kuris ro
dė savo nepaprastą spėką. Įžan
ga gi buvo visai maža, tad pik
niku visi liko patenkinti. Net ir 
scottvilliečiai guodėsi, kad pas 
juos nieko panašaus nebūna, ot 
tik taip sau piknikas ir nieko 
daugiau. — P. Karneckas.

Marissa, Illinois
čia yra vien tik kasyklų dar

bai. Yra keturios kasyklos, bet 
trys stovi uždarytos nuo kovo 
mėnesio. Likusioji dirba ne
blogiausia, bet darbo iš kitur at
vykusiam liauti negalima, nes 
ir ant vietos yra daug bedarbių, 
kurie kaip kokios giedrios die
nelės laukia darbo. Kiti per pa
staruosius dvejis metus išdirbo 
tik kokius penkis mėnesius.

— K. B. R.

Gelžkeliečiams pirtis
Kaunas. — “Naujienose” jau 

esu rašęs, kad Gunčiuose prie 
(ielžkelių Depo statoma val
diška pirtis gelžkelieciams. Da
bar minėtoji pirtis pilnai už
baigta ir nuo šeštadienio, 5 lie
pos jau pradėjo veikti — bus 

įkūrenama 3 dienas savaitėje: 
ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais, (ii plovimuis 
nustatyta sekama tvarka: iš 
ryto nuo 10 iki 4 vai. po pie
tų moterims, o nuo 4 iki 10 
vai. vakaro vyrams ir ketvir
tadieniais paskirta plautis gelž- 
kelių administracijai, o penk
tadieniais ir šeštadieniais dar
bininkams ir žemesniesiems 
tarnautojams.

Naujai įrengtoji geležinke
liečiams pirtis atrodo gana ge
rai — švari, nusirūdymui ir 
plovimais kambariai erdvus, 
šviesus ir karštam ir šaltam 
vandeniui leisti įtaisyta <> po- 
ros kranų vandeniui imti cin
kuotos skardos (blekos) bliu- 
dai. O kas svarbiausia, kad šioj 
pirtyje vartojama minkštas 
Nemuno vanduo, kokio kitose 
Kauno pirtyse niekur nėra.

Kauniškiai gelžkel iečiai ga
lios visgi susilaukė taip pagei
daujamos jiems pirties, tik ne
patenkinti tuo, kad tą taip se
nai lauktaja pirtimi neleidžia
ma naudotis dykai, kaip tad 
buvo prie rusų ir dabar esa
mose kitur Lietuvos gelžkelių 
pirtyse, bet nustatyta mokes
nis 70 centų (administracijai 1 
litas). Mokesnis už naudoja- 
mosi pirtimi esąs nustatytas 
tik dabar iš pradžios, kadangi 
pirties įtaisymas (ielžkelių Val
dybai brangiai kainavęs, dėlto 
ir imama mokesnis, kad surin
kus nors dalį išleistų pirties 
pastatymui pinigų. Paskui tas 
mokesnis busiąs panaikintas.

Lietuvos darbininkas.

cagoje pranešimas

CHICAGOS 
ŽINIOS

Jauni milionieriai nesi
gaili nužudę vaiką

Jauni milionieriai žmogžu
džiai Nathan Leopold ir Ri- 
chard Locb, kurių byla dabar 
nagrinėjama, visai nesigaili 
papildytos žmogžudystės. Abu 
sėdi teisme ir žiuri į bylos na
grinėjimą kaipo j didelę ir 
smagią komediją. Jie nuolatos 
pasakoja vienas kitam juokus 
ir juokiasi. Jokio nusiminimo 
pas juos niekad nepasireiškia.

Reporteriams klausinėjant 
juos kalėjime, jie aiškiai pasi
sakė, kad jie visai nesigaili nu
žudę jauną milionierių vaiką. 
Nesigaili ir nužudytojo vaiko 
tėvų — jie irgi gali mirti, jei 
jiems tai neapeina, Leopold 
visai neskaitęs žmogžudystės. 
kaipo piktadarybes, piktadary
bė esanti likti sugautu, o ne 
užmušti žmogų. Jis be to sa
ko, kad gyvenimas yra tuo, 
kuo mes jį padarome. “Aš ne
sigailiu savęs už tą, ką aš pa
dariau. Aš padariau, tai ir vis
kas. Aš įsivėliau į tą košę ir 
aš pats turiu iš jos išlipti,” sa
ko Leopold. Jis esą gailisi sa
vo tėvo ir brolių, bet ne savęs.

Ricbard iLoeb, kuris daugiau-* 
šia juokų krečia teisme, irgi 
nesigaili savo žygio. Kada re
porteris paklausė kodėl jis teis
me taip elgiasi — juokiasi, šyp
sosi, taip kad išrodo, jog jis 
turi teisme smagų laiką, tai jis 
atkirto reporteriui: “O ką aš 
turiu daryti? Aš darau tai, ką 
ir visi kiti daro. Aš sėdžiu teis
me ir seku lošimą kaip jis pro
gresuoja. Kada minia juokiasi 
ir aš juokiuos. Kada būna lai
kas būti rimtu, aš ir tokiu hu
nu. Aš esu žiūrėtojas ir aš no
riu jaustis kaipo tokis. Aš da
bojau tave (reporterį) teisme 
už stalo ir tu juokies, šypsais, 
žiovauji, nuobodžiauji ir t. t. 
Kodėl aš turiu būti kitokis?” 
Reporteris nieko į tai negalėjo 
atsakyti.

KONCERTAI PARKUOSE

šią savaitę parkuosie bus šie 
benų koncertai ant atviro lau
ko:

Antradieny Dauglas parke 
Mrs. Hario Grant beno.

Trečiadieny Garfield parke 
Banda beno.

Ketvirtadieny Columbus par
ke Henshel beno.

Penktadieny Humboldt par
ke Dante’s Greatest beno.

Pradžia koncertu 8 v. v.v

UŽMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ

šalę kelio prie 167 ir Hals- 
ted gatvių rasta lavoną nepa
žystamo žmogaus. Matyt, jis 
liko užgautas automobiliu ir 
po įo nuvilktas 50 pėdų. Veik 
kiekvienas kaulas jo kūne bu- 
vo sulaužytas. Kišeniai buvo 
išvartyti, matyt, jį apiplėšta po 
užmušimo, tų pačių žmonių, ar 
kitų pravažiuojančių automo
bilistų. Jo lavoną nuvežta j 
Blue Island lavoninę.

Nusižudė netekęs darbo 1

Už . kelių valandų po neteki
mo darbo Chicago Motor Co., 
kur jis per kelis metus buvo 
auditorium, J. E. Rowe, 48 m., 
nusižudė išgerdamas nuodų 
Wilson Avė. elevatoriaus sto
ty. Kišeniųje paliktame rašte
lyje savo pačiai praneša, kad jis 
neteko darbo ir kad jau yra per 
senas viską pradėti iš naujo, 
be to jaučiasi pavargęs ir no
ri pasilsėti, todėl ir žudosi.

Rado pasmaugtą
Lavonas George Pietras, 1745 

N. Wood S t., kuris išėjo iš 
namų sumušęs savo pačią, ta
po rastas girioje prie Green 
Bay kelio, Glencoe. Ant kak

lo rasta virvę ir policija ma
no, kad jį pasmaugta.

Nusižudė dėl drabužių.

Kadangi jos patėviai nelei
do jai dėvėti naujus drabužius 
važiuojant į “beach party,” 
Ethel Stewart, 15 m. auginti
nė Fred Hedzel, 7237 S. San- 
gamon St., išgėrė nuodų ir už 
valandos laiko pasimirė.

Pasikorė kalėjime
Josepb Sčhloipsi, 1923 W. 

Austin Avė., pasikorė La Gran- 
ge policijos stoty, kada veik 
visi policistai buvo išėję žiū
rėti gaisro. Jis buvo areštuo
tas kaipo silpnaprotis.

Traukinis užgavo, bet tik 
lengvai sužeidė

Mrs. Bernard Kenney, 50 
m., bandė Hammonde pralenk
ti vieną traukinį. Jai tai pasi
sekė padaryti. Bet ji nepatėmi- 
jo traukinio iš kitos pusės ir 
pakliuvo po to antrojo trau
kinio ratais. Traukinio nega
lima ant vietos sustabdyti ir 
todėl traukinis ją ir jos auto 
mobilių nuvilko daugiau blo 
ko. Automobilius liko sutrų 
pintas, bet visų nuostebai, ka
da ją išimta iš laužų, pasiro 
dė, kad ji pati liko tik leng 
vai sužeista — kelios menku
tės žaizdos ant veido ir kūno.

LAIŠKAI NAUJIENŲ

Abromaitis Barbora, 
Adams, John 
Andriulis Charles, 
Andryyaitis B. 
Apacianka, 
Benskis Maip, 
Vislius N. 
Bold H. C. 
Beržinis Wm. 
Budrys J. 
Burogas J. 
Cibulskas John, 
Daunoras M., 
Dapšys L., 
Glambauskas John, 
Herrnan Frank, 
J. M., 
Jankauskas K., 
Jundut J., 
Jurevitz, Anna, 
Auskevičius Stanley, 
Jonekas J., 
Juškaitė J., 
Kazlauskas John, 
Kazlauskas S., 
Kilka Francis, 
Kirsnei J., 
Kizleitis Wm., 
Kevelaitis Juozas, 
Krauklis Anna, 
Klimas R., 
Končauskas Stanley, 
Kraunevich O., 
Lidžius Leon, 
Lipčius Stanislovas, 
Markevich John, 
Mickevičius Z. 
Misiūnas Frank, 
Morkūnas P., 
Norkus Victor, 
Rolin M., 
Paulasukas Jonas, 
Pušinskas Vincentas, 
Petrulis John, 
Petkus John, 

Petkus Jonas, 
Plonis Tonis, 
Puslikui Juozapas, 
Purinskas Felix, 
Rupslaukas, 
Rapulis K. 
Sakalauskas /C., 
Šeštokienė Agnieška, 
Silinskas J., 
Siauris Pranas, 
Slavas M., 
Slaminski Joe., 
Sokolowska Anna, 
Sopis Jonas 
Smrt Frank, 
Stadelnikas Joseph C., 
Stasiulis Chas., 
Stiklam Frances, 
Stokus Kl., 
Sukis Jųrgjs, 
Suveizdis Petras, 
Vaičkaus J., 
VVashkis Walter K., 
Vitkus Julie, 
Zabela Klem., 
Zabrickas Juozas,' 
Žilius Juozapas, 
ZZukauskas Jurgis.

LietuvitįRateliuose
A. Barauskas nuteistas 

kalėjimas
Tas “kytras” janitorius An

tanas Barauskas, kurs norėjo 
apgauti Universal State Banko 
prezidentą J. J. Eliasą, pereitą 
pėtnyčią gavo savo bausmę-

Municipaliame Chicagos teis
me jis rastas kaltu išmonijime 
pinigų ir nuteistas J pataisos 
namus; kitame gi apkaltinime 
apgavystės arba “coafidence ga- 
me” jis atiduotas apsvarstymui 
grand jury.

Už išvyliojimą pinigų teisėjas 
paskyrė Barauskui augščiausią 
bausmę.

A. Barauskui nusibodo būti 
janitoriu, tai jis sumanė pasipi
nigauti, pareikalavęs iš p. J. J. 
Eliaso pinigų už parodymą kur 
buk randasi pabėgęs banko ka- 
sieriaus pagelbininkas Čarlis 
Pavietas. Su p- Elias jis vyko į 
Albany, N. Y., kur gyvenąs Ba
rauskienės dėdė, o Pavieto koks 
tai artimas giminė. Gavęs nuo 
Elias pinigų kelionėje betgi tas 
Barauskas nakty pabėgo iš 
traukinio su pinigais. Albany 
mieste nurodytu adręsu nei jo
kio Pavieto niekad nei bute ne
buvę. Už dvejeto savaičių Ba
rauskas sugrįžo Chicagon pra
leidęs visus pinigus, nes jis esąs 
didelis mylėtojas munšainėlės. 
štai jis ir vėl pradėjo lįsti prie 
p. Elias. Bet šiuo syk nebeilgam. 
Detektivai jį sučiupo ir pasodi
no belangei). 0 teismas pereitą 
pėtnyčią parodė, kur tokiem iš- 
misločiam vieta.

Ponas J. J. Elias pasakoja, 
kad po Pavieto pabėgimo atsi
randa ne vienas, kurs kėsinasi 
išvylioti ar grasinimais išreika
lauti pinigus už buk parodymą 
kur randasi Pavietas. P-as Elias 
vieną ypatą greit sako patrauk
siąs teisman už blackmailing.

J. v<‘

Rsseland
Dr. A. J. Tananevičius gavo 

valdišką darbą. Suteikia pa
tarnavimą biedniems veltui

Nesenai Dr. Tananevičius 
užsitarnavo nuo Cook Kauntės 
vyriausybės valdiško daktaro 
urėdą, kad aprūpinus neturtin
gus ligonis daktariška pagel- 
ba. Po jo priežiūra yra veik 
visa pietinė miesto dalis įskai
tant Roselandą, So. Chicago, 
West Pullmaną, Morgan Park 
ir k.

Dr. Tananevičius jau per po
rą metų darbuojasi Roselande 
tarp lietuvių ir kitataučių ir, 
sako, turi gerą pasisekimą. Čia 
jisai yra vienintelis lietuvis 
daktaras.

Tiesa, pas tulus lietuvius 
yra nuo senai įsikerėjęs papro
tys, kad kitos tautos daktarai, 
su kuriais jie nė nesusikalba, 
esą geresni už savuosius, ir ap- 
sirgę keliauja nuo vieno pas 
kitų. /Pagalios neradę pag-elhos 

keikia visus ir gaišta, Tai yra 
lietuvių bėda, iš kurios jie pa
lengva išsivaduos.

Tananevičiaus ofisas randa
si 10821 So. Michigan Avė. 
Telefonas Pullman 3213.

—J. S.

Mirė liepos 26, 1924, 2:35 va
landą. Turėjo amžiaus 51 mė
tos, išgyvenęs Amerikoj 20 me
tų. Paėjo iš Lietuvos Kretin
gos apskričio, Salantų parapi
jos, Kumpekų kaimo, paliko nu
liūdime du broliai Pranas ir Mi- 
kolas, Amerikoj ir Lietuvoj mo
tina, sesuo ir 5 broliai. Laido
tuvės atsibus utarninke, liepos 
29, bus palydėjimas iš namų 
736 Chicago Avė., Dolton, III. 
8:30 vai. ryto j visų šventų pa
rapijos bažnyčią, 108 St. ir Wa- 
bash Avė, Roseland, 111., iš te
nai j šv. Kazimiero kapines. 
Visi gimines ir draugai malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prlsiražyti 
pria Naujieną Spulkos, ir prisiralvk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujieną Spuika 
1789 S, Halsted St.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 8210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros 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 reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

CicerieČiams Naujieną 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, III.F. Lukoševičius.

—Naujieną Adm.

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

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės Direktorių ir Draugijų atsto
vų didelis extra susirinkimas bus pir
madieny, liepos 28 d., Keistučio Spul
kos name 840 W. 33 gat. ligiai 8:30 
vai. vakare. Būtinai esate kviečiami 
pribūti ant susirinkimo ir be jokio 
atidėliojimo, nes yra vienas ir svar- 
biausis susirinkimas.

— Bendrovės seki*. A. Jankauskas.

Visų Pašelpinių Draugijų Domei.— 
Susivienijimas Lietuvių Rymo Kata
likų Pašelpinių Draugijų Illinois Val
stijos laikys nepaprastą — ekstra su
sirinkimą utarninko vakare 7:30 vai. 
vakare ,liepos 29 d., pas p. Stasiui;, 
4405 So. Fairfield Avė. Visų katali
kiškų pašelpinių draugijų valdybos 
bei atstovai malonėkite atsilankyti 
nes yra keletas labai svarbių dalykų 
aptarti apie Susivienijimą.

— A. Stuikis, Pirmininkas.

PASARGA.

rtESIG A RSINA NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tą vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
ną ofisan apie einančius streikus, 
(dant Naujienų darbininkai geriaus 
"alėtą žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandą, kambarių jielkoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jiešl'oji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa- 
’Rekn teise jų netalpinti, kol nėiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigardnt | sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU — draugės dėl apsi- 

vedimo, nesenesnes kaip dvidešimties 
penkių metų ir nejaunesnes kaip 
dvidešimties metų amžiaus. Noriu, 
kad butų apsišvietus ir mylėtų dailę 
ir literatūrą. Aš mokinuosi advoka
tūros. Meldžiu pirmu laišku prisių
sti ir savo paveikslą — aš gražinsiu. 
Studentas, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted SU 

Tel. Yards 7282.

IVAIRĮJS skelbimai
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

KAS pagarsinot 3 sėdynių 
barbernę ant pardavimo ir 4 
kambarių rakandai ir automobi
lius, tai netiesa, nes barbernė nei 
rakandai nemano.

3347 Wallace St.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU 3 ar 4kambarių. Esu 

vienas ,bet iš rendos aukštumo, gal 
imsiu kitą draugą. Kas turite, ar 
žinote tokią vietą malonėsite pra
nešti: Lafayette 7340. Nešaukit su- 
batoj, bet nedėlios ryte, o kitomis 
dienomis po 6 vai. vak.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

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

Atsišaukite
109 N. Dearborn St., Room* 601 

Klauskite managerio

REIKALAUJAME porą par
davėjų liuosu laiku. Proga pa
sidaryti pinigų; patyrimas ne
reikalingas.

3327 Archer Avė., Chicago

REIKIA salesmanagerio, ku
ris gali suteikti asmeninį pa
tarnavimą ir parodyti geras 
pasekmes biznyje tarpe lietu
vių. Čia yra puiki proga lietu
viui, kuris turi gerą vardą tar
pe savo tautiečių. Yra gera 
proga išsidirbti puikią ateitį. 
Pasimatykite su Mr. Gregory, 
14 E. Jackson Blvd. Nedėlioj 
nuo 10 iki 4 po pietų, arba pa- 
nedėlio vakare. Phone Harri- 
son 1740.

REIKIA siuvėjų pradėti olse- 
lio kriaučių korporaciją. Rei
kia įnešti biskį pinigų.

Naujienos’
Box 525

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA OAKLAND AUTO- 

mobilius 6 cilinderių, 5 pasažierių, 
1922 metų modelis, atrodo kaip nau
jas, parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant loto.

Atsišaukite
2460 W. 45th Place 

Ant antrų lubų

PARDAVIMUI automobilius “Ap- 
permson” 7 sėdynių touring. Maši
na visa moderniška, gera, arba mai
nysiu ant mažesnio 5 sėdynių Sadan. 
Gausit gerą bargeną, pasiskubinkit.

Kreipkitės
3318 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 4435

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, saldainių 

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

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

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

FRANK PORMALIS,
732 W. 19th St.

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

657 W. 47 St.
Tel. Boulevard 6856.

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

Kreipkitės
3633 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 3564

TURIU parduoti savo puikų $275 
vertės Queen Anne Console Viktro- 
lą, vartotą tiktai 3 mėnesius, yra 
daug rekordų, deimantinė adata, 
$65

2502 W. Division St., 2 aukštas 
Tel. Armitage 1981

PARSIDUODA
Golden Malt Extract Co. patentai 

ir stakas, apart to yra kendžių, Ci
garų, Ice Cream ir kitko. Taipgi du 
automobiliai, biznis išdirbtas per 5 
metus.

1336 So. Cicero Avė.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS 
Turiu parduoti tuojau iš priežasties 
apleidimo Chicagos, $700 vertės gro- 
jiklį pianą, su benčiumi, 12® rolių, ca- 
binet ir t. t. Kaina $125.

3324 N. Marshfield Avė.
Klauskite parodymui Mrs. Masonic- 

nės pianą.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė Roselande, parduodam apie $6000 
tavoro kas mėnesį, 4 dirbam, lysas 
3 metams, renda pigi, priežastis par
davimo einu j kitą biznį.

B. PETKUS, 
10742 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI '
PARDAVIMUI groseriukas rūky

tos mėsos, icc ereamo, kendžių ir 
visokių daiktų krautuvė. Vieta ge
ra, biznis nuo senai išdirbtas, ly- 
sąs 4 metams. Renda $35 į mėne
sį, 4 ruimai pagyvenimui. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą. Parda
vimo priežastį patirsit ant vietos* 

524 W. 33rd St.

PARSIDUODA grosernė. Senas 
biznis, išdirbtas gerai. Renda ne
brangi, 2 dideli kambariai pagyveni
mui. Parduosiu pigiai.

1823 Canalport Avė. 
Savininkas gyvena

1710 S. Jeffeson St.

GREITAM PARDAVIMUI

Turiu parduoti gerą biznį — gro- 
sernę ir kendžią krautuvę, kurioje 
jus galit pardavinet kilbasus, pieną, 
daržoves, ice creamą, sodą ir “No- 
tions”. Daug stako. Biznis vertas 
$2,500, parduosiu už $1,800. Parda
vimo priežastis — liga šeimynoje.

Kreipkitės:
950 W. 18th St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 2 flatų namas, skie

po lubos pleisteriuotos, 5-5 kambarių, 
platus lotas, naujas namas, aržuoli- 
niai trinvingai, garu šildomas, netoli 
63 St. ir Kedzie Avė. Kaina $16,000, 
pinigais $5,500, kitus po $55 į mėnesį.

SECUR1TY REALTY CO.,
10 S. La Šalie St., 

Rm. 624.

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

5530 S. Albany Avė. ‘ 
Ist fl. *

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, yra elektra, gasas, kaina 
$4500. Atsišaukite tuojau, nes 
tai yra labai didelis bargenas.

J. Zaruba
3251 Normai Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių medinė 
cottage, furnace šildoma, 50 pėdų lo
tas, didelė barnė, pigiai už pini
gus, $5500.

2322 Kirkland Avė. 
netoli 22 St. boulevaro. šaukit savi

ninką Prospcct 6358.

PARDAVIMUI (Cottage) 4 ruimų 
ir bungalow 6 ruimų ant laukų greta 
miesto arti karų linijos. Namai ge
ri, arti mokyklos ir bažnyčios.

Kreipkitės
3906 W. 62nd St.

PARSIDUODA dviejų augŠtų me
dinis namas, 6—5 kamabriu, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
$10,700.

2441 W. 45th Place

MOKYKLOS
— ................. ■■ l.l—ll

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, 111. 
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste- 
nografijos, Ty pevvriting, T^irlcl 
Teisiu, Laiškų Raiymo, Suvienytu 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono- 
mdjos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 Iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamo]! Ir Prekyooa

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiybos.
3301 So. Halsted Chlcaga.
(kampas 83-čios gat., 2-rosluboe)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus rnokinsitės o kaip užbaigsi! <>, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison SL




