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Komunistų riaušės Fran 
cijos parlamente

Sovietai džiaugias sutar 
tim su Anglais

Brazilijoj kruvina kova su mai 
štininkais tebesitęsia

Komunistu triukšmas 
Francijos parlamente

Herriotui padarius pranešimą 
apie Londono konferenciją, 
posėdis buvo nutrauktas.

Į sutartį su Anglija So> 
vietai žiuri kaip* j 

didelį laimėjimą
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205 Filipinų skautai pa
smerkti 5 metams kalėjimo

MANILA, Filipinai, rugp. 21. 
— Karo teismas Fort McKenly 
pasmerkė 205 filipiniečių skautų 
narius pašalinti iš tarnybos ir 
padėti penkeriems metams kalė
jimam Tie skautai buvo kalti
nami dėl neklausymo įsakymų 
ir maišto.

Vaikas nušovė burmistrą
Atkeršijęs už tai, kam nuplėšęs 

brolio garbę.
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TĖVAS IR “PA KLYDUSI DUKTĖ”

Šian-
vos

rugp. 21.—
Herriotui 

savo pranešimų 
konferenciją ko-

Rusų-Anglų sutartis busianti 
pamatu santykiams su kito
mis valstybėmis atsieigthPARYŽIUS, 

die premjerui 
spėjus baigti 
apie Londono
munistai sukėlė tokį triukšmą 
atstovų rūmuose, kad pirmi
ninkas Painleve buvo privers
tas posėdį nutraukti.

Pasižymėjo ypatingai komu
nistų atstovas Marty. Jo kal
ba buvo taip palaida, kad pir
mininkas kart-kartėmis turė
jo daryti jam pastabų, bet kai 
Marty vis tiek nesiliovė triukš
mo kelti ir pagaliau suriko: 
“Visi ministeriai — gauja pur
vinų niekšų!” — pirmininkas 
Painleve ėmęs užsidėjo skrybė
lę, tuo 
posėdis 
damas,

Tada
kūrė laiptais estradon ir pat
sai bandė užimti tuščią pirmi
ninko kėdę, bet neleista 
tatai padaryti. Posėdžių 
greitai ėmė kiti atstovai 
galerijų publika apleisti, 
munistams rėkiant: 

' jos!”
Komunistų bičiulybė su 
kraštutiniais naciona

listais

duodamas ženklą, kad 
nebegali būt toliau ve
li todėl pabaigtas.

komunistų atstovas

jam

ir 
ko- 

amnesti-

at-Kai premjeras Herriot’as 
vyko atstovų rūmų posėdin 
perskaityti savo pranešimą 
apie Londono konferencijos 
pasekmes, jo rėmėjai per pen
kias minutes kėlė jam ovaci
jas, tuo tarpu kai komunistai 
su kraštutiniaisiais nacionalis
tais ir reakcininkais, pareikš- 
dami savo opoziciją, baubė ir

MASKVA, rugp. 21. — Vaka
rykščiame Maskvos sovietų po
sėdy rusų delegacijos pirminin
kas davė pranešimą apie Anglų- 
Rusų derybų Londone bėgį ir 
pagaliau sutarčių pasirašymą.

Pasak Rakovskio, sutarties 
sąlygos nekliudančios sovietų į- 
statymų principų apie nacionali
zaciją ir skolų panaikinimą, ka
dangi padarytos koncesijos bu
vusios vien praktinio pobūdžio. 
Tik toki ieškiniai busią pamo
kėti, kurie bus valdžios pripa
žinti kaipo praktiniai arba rei
kalingi atlyginimo sociaiio tei
singumo žvilgsniu.

Užsienio reikalų komisaras 
čičerinas pareiškė, kad padary
toji sutartis su Anglija busianti 
pamatu santykiams su kitomis ! 
šalimis užmegsti ir padėsianti 
sustiprinti internacionalę Rusi-i 
jos padėtį. Jis dėjo dideles svar
bos tai aplinkybei, kad kapita
listinė valstybė sutikus garan
tuoti paskolą Rusijai. “Pasaulio 
krizis galų gale įtikino kapita
listines valdžias, kad reikia pri
pažinti Rusija, nes nesuregu
liavus savo santykių su Rusija 
Europa negali atsisteigti,” pa
sakė čičerinas.

Susirinkimas priėmė rezoliu
ciją, pareiškiančią padėkos dele
gacijai dėl jos nuveikto didelio 
darbo, ir raginančią valdžią bu
simose derybose laikytis tų pa
čių principų ir nesutikti su są
lygomis, kurios galėtų užkrauti 
darbininkų klasei naują mokes
nių naštą. į

HAVANA, Kuba, rugp. 21— 
šešiais šuviaįs iš revolverio va
kar liko nužudytas Aguacatės 
miesto viršininkas Dr. Louis 
Palanos.

Nužudė jį policijos virši
ninko Garrastazos penkiolikos 
metų brolis. Jaunas žmogžuda 
pasisakė, kad jis atkeršijęs bur
mistrui už tai, kad jis, burmis
tras, neteisingai buvęs apkal
tinęs jo. brolį, policijos viršinin
ką, buk tasis pavogęs iš miesto 
iždines 6,423 dolerius.

Lenkijos tautiniu mažumą 
“teisės"

Var ša[I^Ž] Paskutiniame 
vos seimo posėdy švietimo mi
nisteris Miklaševskis pareiškė:

“Aš padėsiu visas pastangas, 
kad uždaryti visas musų neno
rimas mokyklas, nes nei ukrai
niečiai, nei betlorusai nepripa
žįsta Lenkijos esamose rybose. 
Lenkijai, ir jokia gale 
vers manęs nusileisti 
nioms.”

Tas jo pareiškimas
seime chaosą ir posėdis buvo 
nutrauktas. Nfat, Miklaševskis 
nuoširdžiai išsitarė todėl, kad 
mažumų atstovai jam prikišo, 
buk mažumų įstatymas vaka
rų Europos spaudimu patiek
tas esąs.

Nors vieną kartą lenkų mi- 
nisterio atvirai pasakyta.

nepri- 
mažu-

šu kėlė

UŽGYNĖ TAXI-KEBŲ VEŽĖ
JAMS VALGYTI ČES

NAKĄ

Tikimos, kad šeštadienį par
lamentas 
konvenciją, 
dieną, rugpiučio 30,
galės formaliai ją 
Londone.

patvirtins Londono 
taip kad paskirtą 

Franci ja 
pasirašyti

Pilietinis Karas Brazilijoj
Mūšy ties Campo Grandė 50 

maištininkų žuvo; daugiau 
nei tiek paimta nelaisvėn.

Belgijos kabinetas aprobavo
Londono sutartį

BRIUSELIS, Belgija,
. — Kabinetas,

rugp. 
išklausęs 

premjero Theunis’o ir užsienio 
mdnisterio Hymans’o praneši
mų apie tarptautinės Londono 
konferencijos rezultatus, pa
reiškė savo pilniausį pritarimą. 

Tie pranešimai iškėlė įJ aikš
tę, kad už evakuavimą Ruhro 
vokiečiai davė, prižadą 
keti 16 milijardų 
kių gęležinkelių 
bonais.

sumo- 
aukso mar- 

ir pramonės

BUENOS AIRES, rugp. 21.— 
Laikraščio La Nacion gauta iš 
Rio Janeiro telegrama skelbia, 
kad federalė kariuomenė Cam- 
po Grandė j sumušus Brazilijos 
maištininkų avangardą, suside
danti didžiumoj iš ispanų, vo
kiečių ir italų. Mūšy daugiau 
kaip penkiasdešimt maištininkų 
buvę nukauta, o penkiasdešimt 
keturi paimti nelaisvėn. Tarp 
nelaisvėn paimtųjų dvidešimt 
devyni esą sužeisti.

ŠANTUNGAS, Kinai, rugp. 
21. — šantunge tapo įvesti nau
jos rūšies taksi-kebai: vietoj 
senoviškų dviračių, kiniečio ve
žamų “rikšų”, dabar įvesta tri
račiai, ir jau ne pėsčio kiniečio 
stumiami, bet pritaisyto prie ve
žimėlio biciklo varomi.

įdomus čia dar vienas daly
kas: vežėjams tapo griežčiau
siai uždrausta valgy
ti česnakus, po baus
me 100 dolerių. Be to kiekvie
nas vežėjas turi eit reguliariai 
maudytis.

[Kad toks “česnakų” įstaty
mas butų Chicagoj, nereikėtų 
dažnai bėgti strytkary nuo kai
myno, iš kurio burnos šniokščia 
tartum viso pasaulio stokjardų 
sukaupti aromatai.]

PRONUSIŽUDĖ IŠŠOKDAMA 
LANGĄ Iš 8-TO AUKŠTO

Vokiečiai ruošia 
projektus

BERLINAS* rugp. 21. — 
Vok iečių valdžia pradėjo ruoš
ti projektus įstatymų, reikia
mų pildyti padarytai Londono 
konferencijoj sutarčiai dėl 
Dawes’o reparacijų plano vyk
dymo.

įstatymų
LENKAI UŽDARĖ GUDŲ 

KUNIGŲ SĄJUNGĄ
VARŠAVA. -*■ Lenkų val

džia uždarė gudų kunigų są
jungą “Svetoč,” buvusią gry
nai tikybiniu kultūrine organi
zacija. Tuo reikalu gudų at
stovas kunigas Stankevičius 
įnešė Lenkų seiman interpelia
ciją. \

OMAHA, Nebr., rugp. 21. — 
Fontenelle viešbučio viešnia, 
Miss. Catherine Ford, iš Santa 
Barbara, Cal., nusižudė. Ji užsi
mušė, iššokus pro langą iš aš
tunto aukšto žemėn.

SUDEGĖ MILŽINIŠKI NAF
TOS REZERVUARAI

LEXINGTON, Ky., rugp. 21. 
— Perkūnui įtrenkus, Painstvil- 
lėj sudegė milžiniški naftos re
zervuarai. Nuostoliai siekia apie 
100,000 dolerių.

SwJMUMW
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Nelaimės geležinkeliuose
Al

Traukinio katastrofoj mašinis
tas užmuštas

CINCINNATI, Ohio, rugp- 21.
— Ties Mitchell, Ind., ištruko iš 
vėžių Baltimore and Ohio trau
kinio lokomotivas ir vienas va
gonas. Katastrofoj mašinistas 
John Donnell liko užmuštas, o 
kurintojas Simmons sunkiai ap
degintas.
4 žmonės užmušti traukinio su 

troku kolizijoj
CRANFORD, N. J., rugp. 21-

— Keturi žmones buvo užmušti 
ir vienas sužeistas, Philadelphia 
and Reading pasažieriniam trau
kiniui susimušus su motoriniu 
troku. I/okomotiva buvo išmesta 
iš bėgių ir du pasažierlų vagonai 
apversti.

Lietuvos žinios.
PLĖŠIKAI

Turtingas Philadelphijos pirklys Harry Adams ir jo “pauly- 
dUsioji” duktė, Floriną. — Prieš keturis mėnesius Floriną kažin 
kur buvo prapuolus iš namų. Visaip/ buvo manoma — kad ją kas 
pavogęs, kad ji kur nelaimingai žuvus, etc. Policija ir detek- 
tivai ieškojo jos visur, bet jokių pėdsakų neuždėjo. Pagaliau ne
tikėtai tėvas pats susitiko ją New Yorke. Klausiama, kur ji 
buvus ji atsakė tik, kat ji nieko negalint atminti. Daktarai sa
ko, kat ji serganti atminties praradimu, parėjusi nuo susižeidi- 
mo vieną syk traukinio katastrofoj.

Tornado South Dakotoj
Trys žmonės esą užmušti; daug 

materialės žalos padaryta-

WATERTOWN, S. D., rugp. 
21.—Praeitą naktį Watertowno 
apygardoj siautė baisi vosula — 
tornado, padarydama daug ma
terialių nuostolių. Iš Hayti mies
telio praneša, kad ten trys žmo
nės žuvę audroj., Daug namų ap
draskyta ir laukams padaryta 
žalos- Vietomis nutraukyta tele
grafo vielos.
' Vienas užmuštas Yale

HURON, S. D., rugp. 21. — 
Baisus tornado praeitą naktį 
kliudė keletą miestelių, kaip Ya
le, Iroąuis, Cavour ir k., pada
rydamas didelių nuostolių- Lab
iausiai esąs nukentėjęs Ylale 
miestelis, kame buvo vienas 
žmogus užmuštas o keletas kitų 
sužeista.

Vaje, vaje! - karo 
ministeris o pie

tauja kartu 
su šoferiu

Tai atsitiko Danijoj, kur karo 
ministeriu yra socialistas 
Rasmussen.

Federalis pranašas penkta
dieniui pranašauja taip:

Chicago ir apielinkė — dalinai Į 
apsiniaukę, vietomis gal bus 
ietaus su perkūnijomis; vėsiau; 
šiaurvakarių vėjas.

Vakar vidutinai temperatūra 
siekė 880 F. Karščiausia buvo 
apie 3—4 vai- po pietų, kuomet 
merkuras buvo pakilęs iki 91°. 
Tai, pasak oro žyniaus prof. 
Cox’o, viena iš kitų šešių šios 
vasaros dienų, kur termometras 
siekė 90 ar daugiau laipsnių 
karščio. Bet kaip vakar mer- 
turas šuoliais kilęs, taip šiandie 
jis krisiąs iki vidutinio Šilumos 
aipsnio. Į pavakarį perkuningi 
debesys išsiskirstysią ir prany- 
ksią bent keliom dienom. Visą 
savaitgalį Chicaga turėsianti 
giedrų, grftžų ir malonų orą.

KOPENHAGA1, Danija, rugp. 
21. — Socialistas Danijos karo 
ministeris Rasmussen andais 
važiavo pasižiūrėti armijos ma
nevrų. Pakeliui jis panorėjo iš
sigerti kame kavos ir pasakė šo
feriui, paprastam kareiviui, su
stoti ties artimiausia šalikelėj 
kavine. Sustoja, įeina vidun, 
ministeris paprašo kavos ir už
kandžių ir pakviečia prie stalo 
savo šoferį kartu užsikąsti.

Kada po to ministeris nuvyko 
į manevrus, pasirodė, kad apie 
tą įvykį skautai jau buvo prane
šę generaliam Štabui, ir čia mi- 
nisteriui buvo duota suprasti, 
kad vyriausiam armijos vadui, 
karo ministeriui, nepridera val
gyti prie vieno stalo su papras
tu kareiviu, nes dėl to galinti 
labai nukentėti kareivių discipli
na.

Bet socialistas karo ministe
ris atsakė:

—Susimildamas, generole, juk 
tasai vakinas, kur mane vežė, 
civiliame gyvenime yra mašini
stas, o aš — raidžių renkamo
sios mašinos operuotojas. Tatai, 
kaip matote, mudu abudu pri- 
klusome tai pačiai klasei. Na, o 
jęigu, dėl pavyzdžio, mano šo- 
f(Hu būtumėte buvę jus, gene- 
roŲ, — šimts pypkių, aš jau iš
tikto nežinau, kuo budu aš bu
čiai? galėjęs gaut kavos puodu
ką.”

SKOLINO AKTOREI 35 CEN
TUS; IEŠKO SKOLOS PER 

TEISMĄ.
LOS ANGELES, Čalif., rugp. 

21. — Krutamu jų paveiksiu ak
torė Ann Luther skunde milijo
nierių Jack Whites’ą, reikalau
dama iš jo $100,000, bet bylą 
pralošė. Dabar ją pačią skun
džia advokatas Nathan Burkan, 
reikalaudamas iš aktorės $500.- 
35. Jis sako, kad 500 dolerių 
priklausą jam gauti už jos bylos 
vedimą, o 35 centus jis buvęs jai 
paskolinęs.

BUVĘ VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
TEBĖRA NELAISVĖJ

SIBIRE

BERLINAS, rugp. 21. — Ber- 
linan grįžo iš Sibiro vienas Vo
kiečių kareivis, Bernhard Jan- 
tos. Buvo manoma, kad jis jau 
senai yra žuvęs, tuo tarpu jis 
per dešimt metų buvo laikomas 
Sibire kaipo karo nelaisvis. Jau
tos sako, kad Sibire, ypač Tom
sko distrikte, esą dar daug ka
ro nelaisvi*.j vokiečių.

LENKAI KOLONIZUOJA UŽ
GROBTAS RYTŲ ŽEMES.

VARŠAVA. — Lenkų žemės 
ūkio ministerija pervedė į že
mės ūkio banką du milionu 
lenkų auksinų pašalpai lenkų 
kolonistams rytų pakraščiuos.

PINIGŲ KURSAS

HAVRO DOKŲ DARBININKŲ 
STREIKAS PABAIGTA

HAVRAS, Franci j a, rugp. 21- 
—Andais kilęs čia dokų darbi
ninkų streikas pasibaigė, ir 
šiandie streikininkai grįžta dar-Vakar, rugp. 21, užsienio pi-' _. ... ,. , ,

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do-1 ban. Jie sutiko priimti samdyto- 
erių bankų buvo skaitoma Amerikos‘j n pasiūlytas sąlygas^ 
pinigais šitaip: |

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.48
Belgijos, 100 frankų ........... $4.97 PU ŽMONĖS' ŽUVO AUDROJ
Danijos, 100 kronų ............... $16.19’’
Italijos, 100 lirų .................... $4.42
Francijos, 100 frankų ........... $5.40
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.84
Olandijos, 100 florinų ........... $38.73
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.57... „ x,.
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.79 hko užmušti.

FARGO, N. D., rugp. 21. — 
Laike siautusios vakar audros 
su smarkia perkūnija pietinėj 
North Dakotos daly, du žmonės

KAZLŲ RUDA. — Pereitą 
mėnesi Kazlų Rudos apylinkės 
miškuose prie vieškelio, kuris 
eina iš Kazlų Rudos į Pilviš
kius, du nęžinomi asmenys, ap
siginklavę revolveriais ir apsi
rišę skaromis veidus, pastojo 
kelią Karinusių kaimo, Pilviš
kių vai. keturiems piliečiams 
A., M., V. ir A. Ambrasams, 
kurie grįžo namo iš Kazlų sto
ties jomarko, ir atėmė pinigus, 
kurių tebuvo pas juos apie 10 
—15 litų. Apie šį užpuolimą 
tuoj buvo pranešta i stotį po
licijai, kuri stropiai pradėjo 
plėšikų ieškoti ir jos pastango
mis pas vieną iš įtartų asme
nų padaryta krata ir rasti 
ginklai. Nukentėjusieji pažino 
jį iš balso ir ūgio ir net gink
lą, kuriuo jis buvo ginkluotas. 
Pasirodė, tai Kazlų Rudos kai
mo pil. J. Bal-nis, kuris tuoj 
buvo perduotas Mariampolės 
teismo tardytojui. Antras plė
šikas dar nesugautas, jo ieško
ma.

NAUJA ORO PAŠTO LINIJA
Nuo š. m. liepos mėn. 15 d. 

įvedama paprastos ir regist
ruotos korespondencijos ap
mainomas oro pašto su užsie
nių linija: Londonas — Ams
terdamas — Berlinas — Ka
raliaučius — Kaunas — 'Mask
va. Oro paštu korespondencija 
gali būti siunčiama į visas pa
saulio dalis. Oro pašto kores
pondenciją priima visos pašto 
įstaigos.

DAR APIE PABĖGUSIUS 
KRIMINALISTUS

KAUNAS. — Kaip jau žino
ma, prieš kelias savaites iš 
Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėji
mo buvo pabėgę 74 kaliniai. 
Policijos pastangomis iki šiol 
pavyko 58 jų suimti. Jų tarpe 
paimtas ir visos suruoštos afe
ros vadas kriminalistas Tech- 
leris, likusieji 16 slapstosi įvai
riose Lietuvos vietose. Kai ku
rie jų nusidanginę j Prienų ir 
Šiaulių miškus, kiti gi slapsto
si kitose vietose.

50 Centų
Už Telegrafines Pinigų Perlaidas

Tai yra greitas, pigus ir saugus būdas pa
siuntimui pinigų Lietuvon. Nuo 19 d. gegužio 
iki dabar jau apie 1500 siuntėjų yra pasinaudoję 
musų Telegrafinėmis Pinigų Perlaidomis ir di
delė didžiuma, žodžiu ar raštu yra pareiškę 
savo padėką už įvedimą šios stebėtinai geros pi
nigų siuntimo sistemos.

Štai talpiname tik porą padėkavonių, iš 
daugelio kitų:
“Brangus Tamstos: —

“Širdingai dėkavoju Tams
toms už prisiuntimą man 
kvitos, kuri parodo, kad ma
no pinigai liko išmokėti grei
tai ir saugiai. I^abai ačiū.

“Jurgis Lamąargis,
5626 W. 64 St., 

Chicago, III.

“Brangios Naujienos: —
“Duodu žinoti, kad aš ga

vau per jumis kvitą nuo pi
nigų iš Lietuvos; buvo labai 
greitai išmokėti. Mano tėve
lis yra linksmas gavęs pini
gus, o aš Širdingai dėkavoju 
už greitą patarnavimą.

“A. K. Prakuliauskas, 
2421 W. 46 St., 

Chicago, III.

Naujienų Telegrafinės perlaidos pagreiti
na pinigų išmokėjimą Lietuvoje nuo 2 iki 3 
savaičių, o kainuoja tik 50 centų daugiau negu 
paštu siunčiant.

NAUJI
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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“Daktaras namuose”
NAUJIENOS, Chicags, Iii.

■wr
Penktądienis, rugp. 22, 1924

TIKTAI SUBATOJE
9.vai. ryto iki 3 vai. po pietų ,’alw“nei t‘.1.cfonM ____________________________________________ orderių neprnmam 
Marshmallow Peanuts

Labai geri saldainiai,
_____ svarui >

Budintojai Laikrodėliai
Big Ben, geriausi laikrodžiai už $3.50, 

. kiekvienas po z . ._____
Corselettes ———

Visos Brassieres, padarytos iš gryno šilko, brocaded rrva- 
teriolas — SAMFiJiLLAl — visos paprastos mie-

______ ros, vertos iki $1.75. I v V

Kiek teko patirti nesenai su
sitverė knygų leidimo bendrovė 
“Knyga”, kurios tikslas bus 
leisti geras, naudingas mūšų 
liaudžiai knygas. Pirma knyga 
bus išleista “Daktaras Namuo
se”. Pats vardas tos Knygos 
taip aiškus, jog jis ir turinį šios- 
knygos maž daug pasako.

kultūrinio pobūdžio organi^a-

Bendrai galime skaityti, kad 
dėl bolševikų vienašališkos, 
persekiojimų politikos bastosi 
po užsienį apie 2,500,000 rusų 
išeivių. —Km. KT”«]

—

Didžiausias laikraštis.

metate. Laikraščio forma
tas buvo 2L4 metrų ilgio ir 1 
mtr. 80 cent. platumo ir turė
jo 80 puslapių po 13 skilčių. 
Šio laikraščio iki šiai dienai už
siliko 
kuris 
raščių 
meris

tik vienas ekzemplioris, 
laikomas Aacheno laik- 
muziejuje. Antrasis nu- 
išeisiąs 1950 m.

numery 
šimtmečio istorija, 
milžiniško laikraščio 
duodamos Naujorko spaustuvi
ninkų ir leidėjų sąjungos. *—K.

$2.44

Rankiniai Maišeliai
Tikros skuros, kaip konvertai, nešiotis ant rankos ir 
pouch styliaus, verti $1.98, C j

__ ______ parsiduoda už 4* ■ bUv

Vyrų Overalls
Ir jaketai iš storo demin, pilnai sukirpti 
mieros 36 iki 44, už $1.19

Mason Jars
Tikri Bali Bros,, polediniais viršeliais ir gurnais, CEp 
pilnai prirengti, tuzinui *

Crib Užklodes ~ .
30x40 vaikų Jacųuard siūlų, čekiotos ir spuoguo- CQa
tos, pink ir mlynu pagrindu _____ U v w

Vyrų Kelnes
Stiprios, labai geros darbui, tamsių spalvų, fi* į 

__________ sugadintos, porai I bwv 

$1 vertės pakelis GiUete Razor hiades už 67c 
Paklodes *

“Fort Mills’’ — labai storos, be siūlų, mieros 81x90, ver
tos $1.50, kiekviena ifi* “i *4 Q

_______ 4 daugiausiai I ■ I w
Moterų Oxfordai

Labai geri dėvėti, rankomis siūti, mieros 4 
iki 8, specialiai

Švieži Kiaušiniai
Šiame išpardavime 
tuzinui

$1.05

31c
Pančiakos

Vaikinų ir merginų, “Buster Brovvn”, juodos, ir rudos, dvi- 
'X g u bais ar trigubais keliais, storesniais padais ir kulnimis, 

pirmos rūšies, mieros 7 iki 12, ? 90f*
tarai VVU
Murai
Vaikinų Munsingwear ir Wilson Bros, šukuotos bovelnos, 
atsiuvinėtos, sugeriantis prakaitą materiolas, ekiu arba 
baltas, trumpomis rankovėmis, iki kelių arba 7Qf* 
atletų styliaus. po ■

Virimui Viščiukai
Šviežiai ištaisyti, šiame išpardavime 
svarui

Spare Ribs
Saldžiai pritaisyti, šiame išpardavime, 
svarui * , «■ < f Į t

22

Nei laiškais nei telefonu neimam orderių dėl subatos specialų.

W—W*m*i '■ ................................................................................................................................. .

j= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.«=n
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiškais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmo paeinantį nuo netvarkoj esančiŲ vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

BAHIBINO
tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuoriu. Jis yra tik Jerigvai veikianti kombinacija, pada- 

; ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurhj
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugintis.

Jūsų aptiekoriua pardtiodg Bamblno—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai j laboratorijų.

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

k P®Jl»g» suvedama | •amui lx naujus uau, taipgi dirt* 
tarot. Caah arba ant iimoUjfrno.

Pirmutini Lietuvių Elektrom Korporacija Amerikoj*
THE BRLDGEPOKT MJJCTBIC CO, Ine,

A. BAHTK SS. Pn*.
1619 W. 47th St., Tel. Bouh ivard 7101,1892. Chicago.

taip ir Lietuvoj, esame išleidę 
daug visokių knygų ir brošiui’ė- 
lių agitacijos tikslams ir šiaip ■ 
menkos vertės knyg-ų; kiek iš Į 
tokių knygų visuomenė turi 
naudos į tžu mažai buvo paiso
ma. Tad ir pasiliko didele spraga 
neužpildyta svarbiausia litera-, 
turą, būtent, sveikatos klausi
mu. Tos priežasties vedama ši 
bendrovė ir nutarė užpildyti 
nors dalinai tą spragą, t. y. iš
leisti labai naiulingą 
knygą sveikatos reikalu: “Dak
taras Namuose”.

šių žodžių rašytojui teko ma
tyti turinį šios knygos. Reikia 
pasakyti, kad turinis gana pla
tus; palies maž-daug visą žmo
gaus kūno ^šteiną ir nurodys 
kaip apsisaugoti ir gydytis nuo 
ligų. Tas, be abejo daug prisi
dės prie musų liaudies sveikatos 
pakėlimo ir pinigų sutaupinimo,, 
nes nereikės dėl mažo daikto 
bėgti pas “specialistus” — ži
nosime patys ką daryti, kad 
sveiki būtume. |

Smagu yra prisiminti, jog šios ' 
knygos autorius yra Dr. A. Ka- ( 
ralius, kuris jau yra parašęs ne, 
vieną nemažos vertės sveikatos. 
klausimu knygų. Dr. A. Kara- ( 
liūs ir šiaip yra gabus litera-1 
tas, o ypač jis moka nuosakiai! 
gvildenti sveikatos dalykus. Ma
nau kiekvienas “Naujienų” skai
tytojas jau turėjo progos gėrė
tis Dr. A. Karaliaus straipsniais 
apei sveikatą, kurie dažnai tel
pa “Naujienose”. Gi “Dakta
ras Namuose,’, tai bus Dr-o A;. 
Karaliaus, taip sakant, “master 
piece”. Prie šios knygos išlei
dimo jis jau senai rengėsi ir me
džiagą jai rinko ir todėl galima 
tikėtis, kad kalbamoji knyga 
turės didelės svarbos musų gy
venime.

Kadangi “Daktaras Namuo
se” yra taikomas musų plačia
jai liaudžiai ir pats darbas yra 
labai didelis, tad leidėjai šios 
knygos tikisi didelės paramos iš 
visuomenės tani reikalui. Pa
remti tą darbą gali kiekvienas 
užsisakydamas -užsiprenumeruo 
damas “Daktars Namuose” iš 
kalno. Taip darydami kiekvie
nas užtikrins sau knygos gavi
mą ir duos progos leidėjams su
žinoti, kiek knygų išleisti. Kur 
ir kaip užsisakyti “Daktaras 
Namuose” visuomenė bus pain
formuota spaudoj.

“Daktaras Namuose” jau pa
duotas spaudon ir už keleto mė
nesių ta senai lauktoji knyga 
pasirodys. Tai ištikrųjų geras 
sumanymas ir reikia tikėtis, 

kad jis ras paramos musų vi
suomenėj e.—Genys.

Didžiausio formato laikraš
tis pakulyje' yra “Illuminated 
Quadruple Conštellation.” šis 
laikraštis išeina kartą šimtme
tyje. Paskutinis numeris išėjo

Tame 
bus visa praėjusio 

Lėšos šio 
leidimui

MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos,^ sulfurines vanos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome mineralines 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; irfkstų iigas 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 
linga. .

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims. *

A. F. CZESNA, SAVININKAS,
1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

reika-

—Every Home Needs-a—
Remington Portable

ši maža rašomoji mašinėlė yra neapkainuojamai naudinga, pirmaiu- 
sia dėl berniukų ir mergaičių, kurie lanko mokyklą; o antrą dėl vyrų 
ai; moterų, kurie turi bileką rašyt. Tai yra maža mašinėlė, su dide
lės mašinos “Keyboardu”. Ant jos gali rašyt mokinys ir mokanti 
stenografistę. Tai yra stipri ir atsakanti mašinėlė. Padaro gražų 
darbą. Galima neštis bile kur ir nauidoti bile kur. Smagu su ja 
rašyti ir smagu skaityt. Vienintelė mašina su lietuviškais akcen
tais ir su didelės mašinos “Keyboąrdu”.

KAINA SYKIU SU DĖŽUTE $60. _

Gerovės skyrių:
ifĮDEL APRŪPINIMO 
U. MOTINŲ IR JŲ 
JJįKŪDIKlŲ SVEIKATOS.

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS4 

ANT NAUDOS. . h

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
KAMPINIS 2 AUGŠTŲ MŪRINIS NAMAS

Įvairenybės
Kiek yra rusų išeivių.

V ra didelė krautuvė ir 6 kambariai ant 1 augšto, vienas 5 kitas 6 
kambarių flatai ant antro augšto. Namas gerai pastatytus piešiniui 
plytų, su skiepu, elektra, gasas, netoli karų linijos, pačiame vidury 
lietuvių kolonijos. Rendos $1,140 į metus, cash $2,500, kitus lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Tas bargenas nebus ilgai.

JOHN ZAGAR & CO.
2400 Wentworth Avė.

Nesenai Tautų Sąjungos iš- 
eivybės reikalams komisaras 
Nansen paskelbė, kiek gyvena 
užsieny rusų, pabėgusių iš Ru
sijos dėl bolševikų persekioji-

■ ? “---- -
FMUMMb

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

T«h Kedirte 89*2

3514-16 Rooeevelt Rd. 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

f Aon a Matfard Ptattir

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

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, Jarą and tubea 

Hoapitat aize, $3.00

mų.
Tais daviniais Vokietijoj da

bar esama 500,000 rusų išeivių, 
Prancūzijoj — 400,000, Bulga
rijoj — 33,000, Turkijoj 29,- 
000, Rumunijoj — 30,000, Ma
kedonijoj ir Trakijoj — 661,- 
100. Viso jis priskaitė 1,734,- 
500 rusų išeivių.

Tačiau šios žinios nėra visai 
tikslios, nes j šį skaičių ųeįei- 
na išeiviai, išsisklaidę kitose 
valstybėse kiek mažesnėmis 
grupėmis. Nemaža, pav., rusų 
išeivių prisiglaudę dar Italijoj, 
Pietų Slavijoj, Čekoslovakijoj. 
Pastarojoj rusai išeivįai ypač 
pasižymi savo veiklumu, čia 
vyriausybės palankumo dėka jie 
įsisteigė net universitetą, pe-1 
kalbant jau apie šiaip įvairias

Mmw įkyilt^. bm. laika, 
nuo laiko (rUdetulB* rei

kalus |4om1im Malantiems 

motlnoma Ir tnolinonu jau
ny kMlkly.;

KMikiy aprOpInlmM ir pe. 

% nijhnaa yra <a]ykaa jyroe
.varto. Maumai Ir tanui 
ir wee jaugiame. kW tel 
yra dalyk**. k«r| mea ta

riu* nrnHarttkate laiko- 

tarpiai, ateini ir. lafetai 
p*r<vil4MU,r

STRAIPSNIS 86

maistą niekados nereikiaKūdikio 
parinkti iš vieno ar dviejų tik valgių. 
Įvairumas reikalingas idant suteikti 
visą statymo medžiagą. Vienodumas 
irgi išvengiamas. Vaiko maistas tu
ri kas dieną turėti bent vieną iš šių 
valgių.

Javų ir kitokių grudų; tie, kurie tu
ri kevalus, kaip sėliuos, čieli kviečiai, 
nepaliruotos ryžės laiko savy vitami
nus ir yra rupus, kas neprileidžia prie 
užkietėjimo vidurių. Daržovės, ypa
tingai žalios, turtingos geleže, mine
raluose ir vitaminuose — tas yra ir 
vaisiuose. Niekados nereikia duoti 
saldainių tarpe valgių, bet galima 
duoti kaipo skanskonj po to kai su
valgyti pietus. Cukrų galima dėti j 
koko, pudingus ir vaisius. Pieno ir 
kiaušinių riebalai tinka vaikams, bet 
jų nėiw* keptuose valgiuose. Mėsos 
labai mažai reikia duoti pirm septy
nių metų.

Pienas yra geriausias ir svarbiau
sias maistas augančiam kūdikiui. Tai 
tobuliausias musų turimas maistas- ir 
pigiausias. Pienas turi gryno protei
no, kuris atstato sunaudotą medžiagą 
ir teikia medžiagos augančiam kūdi
kiui: riebalų, kurie teikia kuro kūno 
veikimams; karbohydratų cukro pa
vydai©, kuris taipgi yra kuras, tik 
greičiau dega, negu riebalai. Kiek
vienam kūdikiui paprastai reikia duo
ti paintę per dieną. Borden’s Eagle 
Brand Pienas, du šaukštai atmiešti, 
trijų-čverčių puoduko vandens, sutei
kė daugeliui nedapenėtų mokyklos 
vaikų svorio. O nedapenėjimas yra 
uostas ligomis.

Vaikas dažnai nemyli pieno vjemb. 
Tad galima duoti su koko, kiaušinie
ne, sriubose, Smetonoje ir tt. Del 
pavyzdžio duodame du receptu:
Kiaušinienė (asmeniškas receptas)

2 šaukštai Borden’s Eagle Brand
1 kiaušinis
1 šešiolikta dalis šaukšto trintų rie

šutų.
Septynios aštuntadalys puodelio 

vandens.’
Švertis auktelio vanilos
Sumiašyk Eagle Brand su vandeniu 

' Sumaišyk Eagle Brand su vandeniu 
gerai. Įplak kiaušinį ir plak gerai. 
Pridek vanilą ir šiešutus. Kepk garu 
vidutiniškame karšty. Jei įdėjus pei
lio galūnę j košelės vidurį, peilis 
aplimpa, tai kepti užtenka.

Koko
3 šaukštai koko
3 šaukštai cukraus 
Trupučiuką druskos 
3 puodeliai verdančio vandens.
1 puodelis Borden’s Eagle Brand.
Sumaišyk koko, cukrų ir druską; at 

miešk vandeniu, pilant po trupučiu- 
<ą. Pavirink bent dvi minuti; įpilk 
pieną ir plak idant ant paviršio nepa
sidarytų putų. Pasidaro skanesnis 
jeį prieš padavimą įdedi pusę šaukš
tuko vanilos.

ne-

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę atydžiai ir pasidėk juos ateičiai.

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

operacijų
4647 Sb. Halsted S t.,

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

S, L, FfiBIONAS CO.

809 W. 35th St., Chicago
Tel. Bojievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
< Parduodam Laivakortes. • Jį

K. GUGIS
ADVOKATAS

... Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Ro0m 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.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teises ir reai estate —4 
specialybė.

A. A. Olis
ADVOKATAS

1 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 Panedelio ir 
Pėtnyčios.V.---- :

> JOHN KUCHINSKAS
, LIETUVIS ADVOKATAS

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

f

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Ved* bylah visuos* Teismuose, Egrstuui 
nuoja Abstraktus. Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentu- ir braliojimun

7 South Dearborn Street 
Telefoną* Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefoaa* Canal 1M7.

/"*..... 1 - - ---------- ii ......<
J. P. WAITCHES |

LAWYER Lietuvys Advokatas Į 
Dienomis Room 514-516

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 1^0717 Indiana Avė.
Tel.: Pullm-an 6377

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Mtchigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; įęlija, valcas; Cente
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Ęspange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Ęokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguov 
nėlė; Pakeltkojis; Žilvitis; Rūtų darželis.
.. Kaina, tik vienas doleris., • ’į /'Y ']!- ■ ' r jį!1 . • ’ ; .

Naujieny Knygij Krautuvė
1739 So. Halsted St., 'Chicago, III.

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 AveM Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 v-al. vakai*©. 
Nedėldieniais nūn 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
—r ;r ...... —*—-r- tt— -r*

/*R1 lIJH.'l l . ■ ........ Į

Tel. Uafayette 4228
Plumbmh, Heating 

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patamauju^kuogeriausiai 

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

Garsinkitės
V

Flamingo .ir Apšildymo Įrengimai 
Obelio kaimanis visit

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po menesio 
gegužio. Sutaupykit pimgų tiesiai 
pi riedami nuo musų.

PEOPbĘS PLUNMBING AND 
HfcATING SUPPLY CO.

490 Milwaųkee Avė. and 
461 N. Halsted St

Uuy.iiailet 4261J Hayaarket 1018,

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cpr. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6200

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

Briiįgeport kitais vakarais 
3236 S. Halsted St, T.Boul. 6737

----
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 520 

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

' Tel. Yordb 4631 j
____

J.BIJCERZAN r
ADVOKATAS*:
Notary Puhlįc

| 8466' Deodor :*'treei
1 Phone: Indiana flarbor 279,4 • j j «, tI Indiana ‘ n.
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NAUJIENOS, Chtargd, ūl

Graikija Penktam
Amžiuje

Rašo M. Šileikis

GRAIKŲ BUDAS

jos• Kalbant apie Graikiją ir 
nuveiktus darbus, reikia pradėti 
penktu amžiumi prieš Kristų. 
Reikia atsižvelgti į graikų tau
tos genialinguiną. Tokia maža 
tauta kaip Graikija, penktame 
amžiuje savo literatūros ir me
no gausumu, grynumu iškilo ligi 
nesulyginamo paralelumo. Iški
lo arkitektura ir skulptūra pil
name estetikos paprastume ir 
tobulume. Graikai pirmieji pa
dėjo pamatus fizikos mokslui, 
matematikai ir filosofijai.

Galima prileisti, kad graikai 
padėjo pamatus klasinei pasau
lio kultūrai. Mažai jie žinojo ir 
nesirūpino žinoti apie praeitį. 
Jie rūpinosi ateičia ir ko tai 
nauja ieškojo. Jie tuomet dar 
nepažino geografijos ir mažai 
težinojo apie kitas tautas. Jeigu 
ką žinojo apie Europos tautas, 
tai tiktai spėjimais vaduoda- 
mies.

Graikai turėjo gražią kalbą, 
tinkamą savo nuojėgiai dvasiai 
ir išminčiai auklėti ir padaryti 
savo nuveiktus darbus nemirti
nais. Savaime Graikija laips
niškai, bet greit, išaugo kultū
ringa tauta ir tuomi grieštai 
atsiskyrė nuo barbarų, kurie iš 
visų pusių buvo ją apsupę.

Tai buvo musų aušros pažy
mia, kuris pasiekė tolimiausius 
Europos, Indijų salas, Amerikos 
kraštus ir pagalios visą pasaulį. 
Graikai gyveno šaltame, tyrame 
ir lietingame krašte. Tai buvo 
didelis skirtumas tarp graikų ir 
hebrajų. Hebrajai, kaip žinia, 
aklai tikėjo į vieną galingą Die
vą. Graikai gi turėjo daugelį 
Dievų. Graikuose Dievai atsi
rado iš pačių žmonių gyvenimo 
atsitikimų. Pas juos buvo su
kurtos gražios, poetingos, le
gendos, kad ir, pav., salų die- 
vėms duota vardai: Milos salo
je gyveno jūrės dieve Venus. 
Venus (Venera) yra viena ank
styvųjų skulptūros kurinių, ku
ri savo gražumu yra žinoma vi
sam pasauliui. Athena Proma- 
chos, kuri taipjau yra jūrės 
dieve ir panaši į Venus. Athena 
yra Phidijaus nulipinta, tatai 
yra manoma, jog ir Venus yra 
Phidijaus mokyklos .produktas. 
Viršminėtos dievės gyveno Egė- 
jaus jūrės salose ir jas valdė.

Graikai buvo save gerbiantys 
žmonės ir visuomet atsiduodavo 
savo likimui. Jie buvo Įsitikinę, 
jog žmogus privalo save ir kitus 
gerbti. Pas juos buvo tokis nu
sistatymas, kad nėra reikalo 
daryti blogai, o paskui prašyti 
Dievo, kad jis atleistų jų nuodė
mes arba saugotų nuo pikto. Jie 
žinojo, jog yra bloga skriausti 
žmogų arba blogai apie jį kalbė
ti. Be to jie buvo realus mate
rialistai. Jie tikėjo į medžiagą 
ir joje ieškojo išvystymo pra
dų- Graikai nebuvo mistikais, 
bet grynais realistais. Nesu- 
-prantamuose dalykuose ieškojo 
priežasčių. Studijavo gamtą, ją 
mylėjo ir tikėjo, kad gamtoje 
viskas buvo, yra ir bus, tiktai 
reikia išmokti surasti joje ne
žinomus dalykus. Jie mylėjo 
žmones ir aukštino gražuolius. 
Skulptūroje jie lipdė Dievus 
žmogaus formoje, atrinkdami 
gražesnes moteris savo mode
liams. Labiausia jie mylėjo 
grožę, jie matė ją su dideliu į- 
kvėpimu ir savo skulptūroje tai 
išreikšdavo, ypatingai Phidijus 
studijavo žmogaus gražumo iš
raišką. Jo skulptūroje stipriai 
pabirta lig ir kokio kito pasau
lio grožės išraiška, kokio ištik- 
iųjų gyvenime nesiranda- Jis 
tikėjo, kad mene ir dailėje žmo
gaus vaidentuvė ir estetikos pa
jautimas užima pirmą vietą. 
Ta minčia vaduodamies kiti 
skulptoriai pasekė Phidijų kai
po “vaizduotės išradėją” Ir tuo
met pasipylė fantastinė skulp
tūra.

Egiptiečiai savo Dievus per
statydavo karingais monarki- 
ninkais, graikai — priešingai, i

Pas graikus nebuvo terorą reiš- kultūriniam brendimu!. Bljoji- 
kiančio jausmo, kas buvo pas Imas barbarų 
egriptiežius. Graikai, tiesa, pa- 
Sižymejo tragedijos kuriniuose, 

bet jie garbino tai, kas žmo
gaus gyvenime yra gera ir tei
singa.

Atvirumas ir laisvė.
Graikai niekad nebuvo senti- 

mentalistais, gal dėl to, kad jie 
buvo realistai, — mylėjo pa
prastumą ir darbą. Graikų poe
zija nebuvo perdaug dekoruota. 
Poema jau labiau dekoratvimu 
perdėta “žuvęs Rojaus Paukš
tis”, bet ir tai perdėm driekia
si klasingumas. Graikų literatū
roj ir skulptūroj pasižymi aitru
mas, ypač skulptūroj labai pasi
reiškia tragingas įsijautimas. 
Daugumoj fantastiniuose kuri
niuose pastebimas realizmas. 
Graikai ieškojo grožės betar
piai. Gabumas, suprantama, 
daug prisidėjo prie patobulini
mo technikos ir toliau menas ir 
literatūra kiek pakitėjo- Pas 
juos buvo teisingai manyta, jog 
gamta yra geriausia mokykla. 
Gamtą reikia tik pažinti, o pa
žinus joje viskas atsidengia.

Graikai buvo maži žmonės, 
gyveno įvairiuose valstybės 
miestuose ir miesteliuose, vidu- 
tinai po penkis tūkstančius gy
ventojų. Kultūros ir pramonės 
centru buvo Atėnai, tai buvo 
gražus ir pilnas judėjimas mies
tas ant kalno Akropolio. Didelė 
dalis graikų literatūros, kuri ir 
mus pasiekė, buvo sukurta Atė
nuose. Aštuoniasdešimt nuo
šimčių graikų literatūros žuvo. 
Kas šiandie randasi, tai tas, kas 
buvo užsilikę Aleksandrijoj- , 
Karai su Persija ir barbarais 
graikams darė daug žalos jų

juos 
orinti savo šalies kultūrą, 
žmones nuo barbarų užpludimo, 

kurie nuolat kėsinosi sunaikinti 
Graikiją. Grakų meilė savo 
tautai pasekė pavyzdžiu Euro
pos patriotizmui.

Graikuose, tiesa, atsirado ver
gija, kai užpuolikus ant jų val
stybės paimdavo nelaisvėn, tai 
jie buvo skaitomi vergais, ir su 
jais elgiaimos kitaip, negu su 
savo žmonėmis. Politinės reak
cijos pagamino klesų skirtumą 
ir pradėjo augti monarchizmas-

Kodėl graikai nemėgo perdė
jimo ir sentimentalumo? O tai 
todėl, kad jiems rūpėjo dvasinis 
ir politinis išsiliuosavilmas, at
viras atsinešimas į žmogų ir 
teisingas, geras gyvenimas.

Dabar mes vienur turime per
daug sentimentalumo, o kitur 
perdaug šiurkštumo Ir žiauru, 
mo. Musų ūpas yra labai nepa
stovus. Moderninis žmogus kar
tais esti ramus ir išmintingai el
giasi, o kartais ir pikto geidžia. 
Kultūros augimas turi tam tik
rą periodą, kuris nesitęsia ilgai, 
taip buvo ir su Graikija arba 
Italijos renesansu.

Senojo pasaulio legendos, 
trumpai suglaudus, graikų ro
mantinė literatūra paėmė atski
rą sritį. Poezija, kuri buvo pir
miau rašyta, buvo ilgą laiką per
rašoma ir savaip sutvarkoma. 
Tas darbas tęsėsi kelias gent- 
kartes. 1 v‘ D

Hesiodo ir Homero literatū
roj rasta daug medžiagos teatro 
veikalams. Legendose ir pada
vimuose graikų dramaturgai 
(apie kuriuos pakalbėsime vė
liau), rado daug medžiagos sa
vo teatraliams veikalams.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankuiną šios 
Rankos. g?

akstino 
ir savo riULBRANSEN

VjThe Tlegistering Piano

Tiktai Gulbransen Registruoja “Touch"
Pianas, kuris groja muzikos rolelius ir pėdais, kuris tik
rai REGISTRUOJA PERSONALI “TOUCH”!
Kas reiškia, — kad tai yra pianas kuru gali groti kiek
vienas su IŠREIŠKIMU ir JAUSMU geriausiai kaip gali
ma groti rankomis!

. . L » .
Tai yra vėliausia ir labai žingeidus išradimas pianų išdir- 
binėjimo artizme — tikrai ateities instrumentas — Gulb
ransen REGISTRUOJANTIS Pianas.

REGISTRUOJA jūsų “touch*. Tai yra dalikas kuris la
bai užinteredavo publiką apie Gulbrahsen — kuris prikėlė 
taipgi labai daug žinomų pianistų ir padarė juos tikrais 
irtistais tas Registruojantis Pihnas.

Tik pamialykite ką tai reiškia dėl muzikos mylėtojų šioje 
gentkartėje — vaikai taipgi suranda laiko ir eidami mo
kyklon praktikuoti, vyrai stipriai įsigilinę į savo darbą, 
moterys, kurios turi daug namų ir draugijinių darbų — 
kiekvienas jų dabar turi progą gėrėtis gražia piano mu
zika, be mokinimosi ir ilgo praktikavimo —s TIKRĄ mm 
ziką, grojamą kiekvieno, su jo arba jos personaliu “touch”.

2 Metai Išmokėjimui
ATSIŲSKITE ŠITĄ

ir mes pasakysime apie inusų lengvų išmokėji
mų pianą už Gulbransen.

/
Vardas .........  ....i......

Į •Adresas ................................................................................................ ..............................
Nacionaliai apkai- 

nuoti

$450 $530

Pažymėti ant 
užpakalio 

$615 $700

Jusy buvęs senas 
l^rietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Western Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

MIS. MIGHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

■Tel. Blvd. 8188 
I M. Woitkew1cz 
» BANIS 

AKUŠERKA 
■Turiu patyrimą, 
i Pasekmingai pa-
■ tarnauju mote- 
Hrims prie gimdy-

kiekviename 
fs atsitikime. Tei- 
jkia ypatišką pri- 
Įnžiurėjimą. Duodu
■ patarimus mote- 
I rims ir mergi-
■ noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

i V, v

^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

aupymo

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

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

Antrašas:
“VADOVAS”,

Hatfield Hali, Northwestern University
Evanston, III.

$2.00
.. 20c

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 Tisuose didesniuose nutęstuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00,9.00 ir 12.00 j savaite.
Del platesnių informacijų kreipkitis šiuo adresu:

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

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Si., Chicago, III

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

4 . . | . •

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.

DaininikųirMuzikantŲ ■į ■ ■ ■ Žiniai
Sandaros Knygyne randasi sekanti 

, > ir Muzikos veikalai: e:
ĖClfi ŽALČIŲ KARALIENĘ X)pėra, vienintelis lie

tuvių gražiausio Muzikos-Dainų veikalas, kaina $10.00
KANKLŠS, penkių metų rinkinis susidedąs iš 56 dai

nų ir muzikos skirtingų veikalų, kaina ........ 5.00
GIRIŲ KARALIUS Opera vieno veiksmo Fantastiška, 

kaina ....................................     3.00
LIETUVIŠKOS DAINOS, šeši sąsiuviniai su 70 gra

žiausių dainų chorams, Kvartetai ir Duetai, 
kaina .............     1.50

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias susiuvąs, kaina.......... 25
BIRUT®, Kvartetai ir Duetai, kaina................... ............... 30

Į

Taipgi randasi kiti veikalai Gerb. Kompozitorio Miko
Petrausko, norinti gauti Dainų ar Muzikos veikalų, rašy
kit sekančiu antrašu:

327 E. Street Boston, 27, Mass
w......

—.—.— ----------—

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. K. BLUMENTHAL

Optomatrfot 
T«L Bod1.t»f4 «4Sf 
4*4> 8. Aahlan4 
Kampu 47-tu cat 

1-TM lnb.b.

Kreivos Akis Ištaisomos

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas 

Akiniai $5 ir augščiau 
Vai.: 3 iki 9,Ned. 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.

Siykit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO- Dept. C 

315 Fourth Ąve., New York

LIETUVIŲ DAKTARAI
I

Daktarai kurių vardai čia 
. padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.
1 ........................... *

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, III.

V ............................... , II.../

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

’Į'el. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIDS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel , Lafayette 4146

— ■■......... ■ ............. ■ . .

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 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
Telefonai:

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

■■ . ..........—. i f

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. Nedėlionvis nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

— ' J

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

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

>r. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų Ii 
isas: 3103 So. Halsted St., C 

arti 81 st Street
landos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
iomis iš šventadieniais 10—12 dien.

chroniškų ligų 
alsted St., Chicago

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.

—————     - - -

Francuziškas Daktaras
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

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
A |-|7*h .. i'imi



NAUJIENOS imą dar per metus laiko laj
ui. uthoMiu. imi, im ’ kyt savo armijas Ruhro sri- 

published Daily J£xoopt Sunday I f-v-jp

“PALIUOSUOS”, KAIP 
RUSIJOJE

Bdltor P. flrigalUa

1739 South Halated Startai 
Chicago, I1L 

Telephone Boosevelt 8M9

Subscription Katėsi

. fS.OO per year in ChicafO.
3c per copy.

Entered m Second C1«m Mattel 
March 17th, 1914, at the Port Office 
Bf Chicago, III., vadai tha art oi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirianl 
Mianadienins. Laidžia Naujieną beo- 
drevl, 1739 So. Halsted St, Chicago 
Q|. — Telefonas 1 Kaescvalt 8S01

HhBimosGjimo kalnai
Bhlcagojc — paltui

Metams-------- i________ —
Pusei meti______________
Trims minėdama —-..... .
Dviem mindau
Vienam minėsiu!

4.00 
2.00 
IJO 
.78

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje,

SElcagoje per nešiotojas!
Viena kopija — .................. ■ — 8c
Savaitei ---------- -------- ,, . —18c
Minėsiu!............ ....................  75e

paštui
Metams---------------------- -t- - Į7.09
Irisai meti ............. _______ 8.50
Trims mėnesiams_ ___ ______ 1.75
Dviem mšnasiam_____ ______ 1J5
Vienam minėsiu! _____________ .71

Jdatuvon ir kitur uS*i*nl«oaa: 
{Atpiginta)

4 Metami ------- ----- -------- -------  |8.0Q
Pusei met< 4 00 
Trim* mėnesiams __________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palte Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
■---- ............ . ‘ I1 "Cg

• •
Kad Londono konferencL 

ja padarė tiktai.praiFžįą Eu
ropos sutaikymui, ir daąi ne 
labai puikią pradžią, tai daJ 
bar jau visiems yra aišku.

Vos tik ji išsiskirstė, kaip 
vienas • svarbiausiųjų josios 
iniciatorių, premjeras Mac
Donaldas, išėjo viešai prieš 
franeuzų sutartį su vokie
čiais dėl Ruhro srities eva
kuacijos.

Savo atsiminimuose apie karo 
iViętus žymus Vokietijos sociali
stas/ Ph. Šcheidemann, tarp kit
ko rašo: •' '

' ? A?.,
“Apie Vnušį prie Upės Mar- 

nos, kuris jau nulėmė karą, 
Vokietijos žmonės beveik nie
ko nežinojo. Paskui mes vis 
laimėjome ir laimėjome, iki 
galutinai susmukome, kadan
gi visos pastangos prieiti prie 
taikos buvo trukdomos”. -
Taip Vokietijos valdžia įstū

mė kraštą į pragaištį. Ji slėpė 
faktus nuo žmonių ir skelbė 
jiems nebūtus daiktus, taip kad 
žmonės nė nepasijuto, kaip kra
štas atsidūrė tokioje padėtyje, iš 
kurios jau nebebuvo išeities.

Ir, kuomet viskas tapo pralai
mėta, tai kaizeris ir vyriausias 
jo patarėjas, gen. Ludendorfas, 
slaptai pabėgo į užsienius!

Šitoks baisus žmonių apgavi
mas galėjo įvykti tiktai ačiū 
tam, kad valdžia karo metu bu
vo panaikinusi žodžio ir spaudos 
laisvę, žmonės negalėjo patirti 
tiesos, ir valdžia darė su jais, 
ką norėjo.

Spaudos pavergimas ir nuomo
nių laisvės slopinimas yra pra
gaištingiausias dalykas, kokį val
džia gali padaryti žmonėms. Vie
nok randasi avigalvių, kurie no
ri būti darbininkų užtarėjais ir 
kartu pritaria tokiai . valdžios 
tvarkai, kurioje laisvai spaudai 
ir laisvam žodžiui visai nėra vie
tos!

Tokia valdžios sistema šian
die gyvuoja Rusijoje. Kuomet 
apie treji metai atgal kilo Kron- 
štadto sukilimas, tai Rusijos 
žmonės — panašiai, kaip vokie
čiai po kaizerio ir Ludendorfo 
valdžia — negalėjo nė suprasti, 
kas čia pasidarė. Ir begėdiški ko
misarai šoko aiškinti jiems, kad 
tai esąs “baltagvardiečių” ir 
“Santarvės imperialistų“ sąmok
slas, prieš Rusijos revoliuciją. 
Vėliaus taip pat netikėtai ištiko

atsigavimą ir statąs pavo-^ Rusiją baisi bado katastrofa ir, 
jun taS sutartis, kurios bu- kadangi žmones nebuvo prisiren- 
vo padarytos Londone repą- gę kovoti su ja, tai ji prarijo mi

lionus gyvybių. Ir kas gali ži-
• not, kokios dar nelaimės užgrius 

ant galvos tiems žmonėms ir 
kiek dar aukų teks jiems pane-

Ta sutartis buvo priimta 
atskiruose nuo bendrosios 
konferencijos franeuzų ir 
vokiečių pasitarimuose. Pa
čios konferencijos dieno- 
tvarkėn militarinės Ruhro 
evakuacijos klausimas ne
buvo įtrauktas. Bet jisai 
turėjo būt išspręstas, nes ki
taip vokiečiai nebūtų galėję 
pasirašyt po ekspertų planu. 
Tuo tikslu buvo daromi “pri
vačiai“ pasikalbėjimai tarpe 
vokiečių ir franeuzų bei bel
gų delegatų. Šitų pasikal
bėjimų rezultatas paskui 
buvo praneštas visai konfe
rencijai.

Kaip žinia, vokiečiai buvo 
priversti priimti franeuzų ir 
belgų pasiūlymą, kad Ruhro 
sritis bus evakuota iki rug- 
piueio 15 d. 1925 m.

Šitą sutartį Anglijos 
premjeras MacDonaldas ir 
užatakavo. Kaip tik konfe
rencija išsiskirstė, jisai pa
rašė laišką Francijos ir Bel
gijos ministeriams pirmi
ninkams, ragindamas juodu 
pasiskubint kaip galint grei
čiaus paliuosuot Ruhro sri
tį nuo savo kariuomenių, 
nes okupacijos tęsimas truk
dąs Vokietijos ekonominį 

racijų klausimu.
MacDonaldo laiškas labai 

sukiršino Francijos nacionar 
listus. Bet Anglijos valdžia, 
matyt, to nepaiso. Slėpti nuo žmonių tiesą ir 

drausti jiems kalbėt apie savo 
kaip reikalus tai vistiek, kaip suriš- 

premjeras, išreiškė viešai ir rankas ir kojas, kad jie
Anglijos iždo kancleris, Ph.! gintis nito b«dų ir pa-
o j t* • . • vojų, su kūnais jie susiduria.Snowden. Jisai pavartojo o _ j . ....v .v. 1 Spaudos laisvė yra didžiausias
net dai griežtesnius žodžius, dalykas, kuriuo žmonės privalo 
stačiai pasmerkdamas- Fran- naudotis ne tiktai taikos, bet ir 
cijos ir Belgijos užsispyri- karo metu.

Tą t pačią mintį,

Prie to kancleris Snowde- 
nas pridūrė da ir kitą daly
ką. Jisai pareiškė, kad 
Francija, pavartodama 
Ruhro srities okupaciją, 
kaipo įrankį Vokietijai 
spausti, stengiasi prispirti 
ją pasirašyti tokią preky
bos sutartį, kuri duotų gali
mybės Francijos kapitalis
tams uždėti savo kontrolę 
vokiečių pramonei. Tokią 
sutartį Snowdenas laiko la
bai pavojinga Anglijos in
dustrijos interesams.

Iš šitų Anglijos valdžios 
narių pareiškimų matome, 
kad kova tarp Franci jos ir 
Anglijos eis ir toliaus, ne
žiūrint Londono konferen
cijos nutarimų. Ačiū tai ko
vai, turės progos gal šiek- 
tiek pasiliuosuoti nuo San
tarvės valstybių spaudimo 
Vokietija.

MK if....................

Apžvalga
SPAUDA KARO LAIKU ar

KAS TIE LIETUVOS < 
TAUTININKAI ’

Francija, Belgija ir kitos Eu
ropos valstybės valdo ir išnau
doja savo kolionijose šimtus mi- 
lionų Afrikos ir Azijos gyvento
jų. Pasak “Laisvės” Melagių Dė- 
delčs, Pruseikos, —•

“ ‘Socialistai’ ne tik princi
pe, bet tikrenybėje priima, 
kaipo normalį apsireiškimą tą 
barbarišką sistemą, kurioj 
saujalė kraugerių gali kota- 
voti milionus žmonių. Iš jų 
pavergtoji žmonija negali 
laukt pagelbos. Tik Komunis
tų Internacionalas stoja už 
pilną ekonominį, politinį ir so
čiai) paliuosavimą visų pa
vergtų tautų ir rasių”.
Kaipgi! Komunistų Interna

cionalas stoja už tokį tautų “pa
liuosavimą”, kokį bolševikai yra 
suteikę Gtuzijai.

Labdarybė, kaip sako, turi 
prasidėti namie. Kas nori liuo- 
suoti svetimas šalis) tas turi pir- 
niiausia įsteigti laisvę savo kra
šte. Dabar gi Trečiojo Interna
cionalo tėvynėje, Rusijoje, par
tija, susidedanti iš puses milio- 
no narių, ginklu ir teroru valdo 
130 milionų žmonių! O.toje par
tijoje visą galią savo rankose tu
ri vėl tiktai trejetas diktatorių, 
kurie brutaliai slopina visokį 
opozicijos balsą.

Šitokios /‘laisvės” kas žiu 
norėtų net Afrikos negrai.

šesniais už bolševikus. Viename 
“T. Vairo” straipsnyje (Lux ex 
Oriente), pav. sakoma:

Musų krikščionys su 
liaudininkais radikališkesni už 
bolševikus, arba, tikriau sa
kant, gyvena bolševikų idėjo
mis iš 1917 ir 1918 metų”.

Laiškai iš Vilniaus
IŠ VILNIAUS LIETUVIŲ 

GYVENIMO

Pakraščiai
Lietuvių laikraščiai ligi šiolei 

Vilniuje ėjo du: “Lietuvos Ry
tai” jr “Lietuvos Kelias”. Pir
masis tris kartus į savaitę, o 
antrasis kartą. Dabar “Lietu
vos Rytus” Lenkai uždare už 

• kokią tai žinutę apie policiją ir 
eina tardymas. Stengiasi su
rasti tos žinutės autorių. Taip 
kad dabar išeina tiktai “Liet. 
Kelias” — sodiečiams skiriamas 
laikraštukas. t Reikia pastebėti, 
kad “Lietuvos Rytus” uždarė 
stačiai už menkniekį, nes pana
šių žinučių apie policijos veiki
mą lenkų spaudoj galima rasti 
beveik kasdien. Ir vis dėlto jų 
už tai ne uždaro. Mat, lenkas 
viena, o lietuvis— kita. Lenkui 
viskas yra leista, o vadinamosios 
“tautinės mažumos” gali vien 
tylėti. Kitaip sakant, lenkus 
matuoja vienu masteliu, o “tau
tinėms mažumoms”, turi kitą. 
Lietuvių laikraščius daugiausia 
skaito sodiečiai ir darbininkai. 
Didžiuma Vilniaus lietuvių in
teligentų ne tik lietuviškų, bet 
ir jokių kitokių laikraščių ne
skaito. Vadinasi, jų įdomavi- 
masis ne išeina už jų šeimynų 
ribų. Musų laikraščiai neva be- 
partyviski, bet \ rašyti juose 

galima tiktai prisilaikant tam 
tikro šablono: girtis ir savo 
klaidų nematyti. Tuo tarpu 
mažas vaikas supranta, jog rim
ta kritika ne tik naudinga, bet 
stačiai reikalinga. Arba vėl. Jei 
į musų “bepartyvišką” laikraštį 
parašys kitų pažiūrų žmogus, 
tai jo rašinio arba visai nedės, 
arba taip išmargins, kad pats 
straipsnio autorius jo nepažins. 
Tuo tarpu visur mėgsta ofišuo- 
tls savo bepartyviškumu.

Šioje vietoje jau buvo rašyta 
apie tai, kad Lietuvos tautinin
kai šaukia savo suvažiavimą į 
Šiaulius tikslu susiorganizuoti, 
kaip atskira partija.

Kas yra tie tautininkai?
Po atsišaukimu, tilpusiu “Tau

tos Vaire”, pasirašo adv. L. No
reika, J. Šernas ir ekon. V. Ru- 
seckas. Pirmuoju du yra vadina
mieji “pažangiečiai”, trečiasis — 
buvęs liaudininkas.

Atsišaukime pranešama, kad 
suvažiavime skaitys referatus 
šie asmens: A. Smetona, prof. 
V. Krėvė-Mickevičius, prof. Iz. 
Tamošaitis ir k. Tai yra taip pat 
“Pažangos” šulai:

Organizacinis komitetas kvie
čia dalyvauti suvažiavime —

“visus, kas mato ir jaučia mu
sų valstybės ir gyvenimo 
ydas, nori jas taisyti ir sto
vi ant teisingo, sveiko tautos 
ir valstybės plėtojimo pagrin
dų, vis tiek ar jis priklauso 
į kurią jau esamą partiją ar 
organizaciją, pavyzdžiui, į 
žemdirbius, Atgimimo Drau
giją, Tautos Pažangą, Nepar
tinę grupę ir t. t. ar dar nie
kur nepriklauso.”

šneka apie “visus, kas mato 
musų valstybės ir gyvenimo 
ydas”, žinoma, yra tuščia, nes 
nerasi žmogaus, kuris visu kuo 
butų patenkintas ir nenorėtų 
nieko taisyti. Tuščia šneka yra 
taip pat žodžiai apie “teisingo, 
sveiko tautos ir valstybės plė
tojimo pagrindus”, nes kiekvie
nas žmogus mano, kad tie pa
grindai, ant kurių jisai stovi, 
yra “sveiki” ir teisingi”.

Kokius žmones tautininkai iš 
tiesų nori matyt savo suvažia
vime, parodo vardai organizaci
jų, kurias mini atsišaukimo au
toriai. Jos yra: žemdirbių Są
junga, Tautos Pažanga, Atgimi
mo Draugija ir Nepartinė gru
pe. Tai yra organizacijos, suda
rančios Voldemaro ir Smetonos 
partiją.

Prie jos, matyt, dedasi ir vie
nas, kitas atskilęs nuo liaudinin
kų asmuo.

Lietuvos visuomenėje žemdir
biai, Pažanga ir kitos giminin
gos jiems grupės stovi kraštu
tiniam dešiniamjam sparne. Tai 
yra sąmoningi stambiojo žemės 
ūkio ir besitveriančios Lietuvo
je stambiosios buržuazijos rei
kalų gynėjai.

Jie yra taip konservatyvus,
kad jiems net krikščionys demo- ne visi jie sėdi savo vietoj... Kaip 

i kratai su liaudininkais išrodo ar , kurie mokytojai dėsto dalykus,

Mokyklos r
Dabar dar kelius žodžius apie 

lietuvių mokyklas Vilniaus kraš 
te. Pačiam Vilniuje yra Vy
tauto gimnazija ir mokytojų se
minarija. Abi išvardytos mo
kyklos talpinusi vienam ankš
tam bute. Pirmiau musų gim
nazija ir seminarija buvo už
ėmusios pirmosios rusų gimna
zijos rūmą, gana ruimingą ir 
patogų, bet dabar Lenkai išva
rė lietuvių mokyklas iš to rūmo 
ir įleido savo gimnaziją. Dabar 
abi musų mokyklos talpinusi 
ankštuose privatiniuose namuo
se, visiškai netinkamuose mo
kyklai. Gimnazija darbuojasi 
prieš pietus ii po pietų. Kadan
gi mokinių daug, o namas vi
siškai ankštas, tai 1—4 klasės 
turi pamokas prieš pietus, o 5—< 
8 kl. vakare, Tai yra nuo 3 ligi 
8 vai. Mokinių kasmet būna 
daugiau,'negu gimnazija gali 
priimti, nežiūrint į tai, kad kaip 
kurios klases yra paralelės. Bet 
paraleles klases ketina panai
kinti dėl vietos stokos. Moki
niai beveik išimtinai Vilniaus 
krašto gyventojai, žymi moki
nių dalis neturtingi, kuriuos 
gimnazija paliuosuoja nuo mo
kesnio. Bet yra ir tokių, Kurie 
už mokslą užsimoka. Vytauto 
gimnazija įsteigta dar Vokiečių 
okupacijos metu. Gimnazija tu
ri nemažą knygyną, bet knygos 
daugiausia rusiškos, taip kad ne 
visi mokiniai gali jomis naudo
tis. Mokslo priemonių, taip pat 
tu'ti/nę maža/ jiorjnt) didžiuma į- 
rahkių, ypač fizikos kabineto, 
ne sutvarkyti ir naudotis jais 
kol kas negalima? Mokslo at* 
žvilgiu Vytauto gimnazijai ga
lima daug kas užmesti. Moky
tojų gana daug, bet toli gražu

OMMOOMBMMOOio

Vienok žymi dalis Amerikos 
sandariečių (Sirvydas ir visa jo 
frakcija) karštai simpatizuoja 
tiems Lietuvos atžagareiviams ir 
sveikina jų suvažiavimą, kaipo 
labai naudingą Lietuvos ateičiai 
apsireiškimą, žiūrėsime, ką į tai 
pasakys progresyviškesnieji 
Sandaros nariai.

Jei kartais 
mokinys

kurių patys nesimokino ir vi
siškai nesupranta, 
aukštesniųjų klasių 
užduoda mokytojui painesnį 
klausimą, tai tas atsikrato juo
kais. Bet už tokią tvarką kal
čiausia yra gimnazijos achninis- 
tracija, kuriai visiškai nerupi 
kaip dėstoma, by tik butų dės
toma. Reikia tačiau pastebėti, 
kad p. M. Biržiškai direktoriau
jant to nebuvo. Tada labai daug 
buvo kreipta į mokytojų sąsta
tą domės. Apskritai, mokslo at
žvilgiu Vytauto gimnazija žy
miai dabar silpnesnė. Kaipo 
švarbiauslią, šios gimnazijos 
ydos priežastį reikia paminėti 
tai, kad trumpu palyginti laiku 
Vytauto gimnazija neteko žy
maus savo senųjų mokytojų 
skaičiaus, šios gimnazijos įstei
gėją p. M. Biržišką ir keletą 
mokytojų ištrėmė lenkai, kiti 
vėliau patys išvažiavo Lietuvon, 
taip kad vjenais metais inusų 
mokyklos neteko daugiaū kaip 
10 mokytojų. Tai yra labai 
skaudus smūgis ne tik Vilniui, 
bet ir visam Vilniaus kraštui, 
nes tokiai spraghi užkišt nėra 
iš kur imti žmonių, ypač kvalifL 
kuotų. Todėl svietiškius pakei
čia kunigai, kurie be tikybos, 
dėsto dar kalbas, istoriją jr net 
gamtą.

Mokytojų padėtis
Mokytojų bėgimas kartojasi 

ir dabar ir reikia smarkiai abe
joti, ar visi sugrįž po šių vaka- 
cijų. Priežastis — sunki ma
teriale padėtis. Pragyvenimas 
Vilniuje 2—3 kaltus branges
nis negu prieš karą, o mokyto
jų algos vos pusę prieškarinės 
algos teišneša. Tai ir gyvenk 
žmogus tokiose sąlygose! By 
tik pragyvenimui ištektų, o 
apie rūbų taisymasi ir knygų 
pirkimą nieks iš algos ir 'sva
joti negali. Kad suvedus galus, 
reikia ligi 40 pamokų į savaitę 
prisiimti. Bet tokių laimingų 
maža. Sakau laimingų, greičiau 
nelaimingų: išeina iš namų su 
tamsa ir grįžta su tamsa, o 
paskui dar renkis prie pamokų. 
Jei iš tokio žmogaus už kokių 
trijų metų nebus džiovininkas, 
tai mažiausia neurastenikas. Ir 
kaip gali jaustis žmogus, kuris 
visuomenei atiduoda visas savo 
jėgas, protą, sveikatą, o ta vi
suomenė negali jalm duoti žmo
niško pragyvenimo , negali net 
dviejų mėnesių /pirmyn aprū
pint. Neteksi jėgų ir susirgsi, 
išmes tave kaip nereikalingą 
šlamštą išsyk iš mokyklos, pas
kui iš buto, tave ir tavo šeimy
ną, be sveikatos* ir be lėšų, ir 
dvėskit bjaurybės. Niekas tau 
pagelbos tada neduos, nes esi 
nereikalingas. • Tu švietei kitų 
vaikus, o tavo vaikai liks be
mokslei, gal valkatos. Reikia 
prisipažinti, jog panašios mintys 
nuolat ateina galvon ir kaskart 
klausi, ar ne geriau butų, kad, 
vietoj didinus elgetų ir džiovi
ninkų skaičių, uždaryti ir likvi
duoti kromelį... Kas iš į to, ‘jei 
pridirbsime daug inteligentų, 
bet jei 90% tų inteligentų bus 
džiovininkai arba šiaip be svei
katos. O kad iš tikrųjų prie to 
einama, tai visiškai’ arba reikia 
būti aklam, arba sočiam, kad to 
ne pastebėti. —Is. Av.

Vilnius, 26-VII-24.

STEFANSONAS ATVYKO Į 
NAUJĄJĄ ZELANDIJĄ

WELLINGTONAS, Na u j o j i 
Zelandija, rugp. 20. — Kraštų 
tyrinėtojas Vilhjalmaras. Ste- 
fansonas, kurs pastaruoju lai
ku tyrinėjo centralinę Austra
liją, atvyko į Wallingtoną. Jis 
keliauja į aKnadą.

Penktadienis, rucrn. 22, 1924

Jacob Wassermann Verte Kast. August.

GOLOVINAS
(Tęsiny.)

Prie, durų, kurias raštelyje 
Menasse nurodė, juos lauke ka
reivis su šautuvu, ir tylėdamas 
davė ženklų se^ti paskui jį. Jie 
perėjo siaurą kiemą ir išėjo į 
gatvę, kuri buvo apšviesta gais
ru. Po kairei aukštumoje degė 
visa eilė namų. Kibirkštys kilo 
į dangų. Zovada prajojo keli vy
rai. Fedia ir Alioša sustojo; Mi- 
tia, kaip rūpestingas piemuo, va
rė juos pirmyn. Efim Leontje- 
yič stenėjo sunkią naštą vilkda
mas, ir Marija prievarta atėmė 
iš jo vieną valizą. Kareivis pa
suko į tarpgatvį. Nameliai bu
vo vis skurdesni ir skurdesni. 
Staiga kareivis sustojo, apsidai
rė aplinkui: matomai, jis ir pats 
nežinojo gerai kelio. Gatvės bu
vo tamsios. Iš vartų pasirodė ki
tas kareivis ii’ tyliai ėmė kalbė- 
tis su pirmuoju. Tolumoje pasi- Marija, “Papasakokite man, 

Ijums bus lengviau”.
“Dieve”!
“Mudvi tamsoje ir nematova 

viena kitą” tęsė Marija. “Visi 
miega, niekas mudviejų kalbos 
negirdės. Papasakokite man”.

“Elena Nikolaevna gatava bu
vo mane kojomis šutripti”, 
liūdnai prabilo ji, “o tik ji viena 
ir težino/ Jai vienai viskas yra 
žinoma. Grigorius jai viską pa
pasakojo. Ir nežiūrint į tai, ji 
gatava buvo mane sudraskyti.” 

“Ar tai tiesa, kad kunigaikš
tis Grigorius buvo apsivedęs su 
jumis?” paklausė Marija.

“Neklauskite manęs”, pasigir
do nuvargintas balsas. “Na, 
taip, šventikas mudviem davė 
šliubą, kai aš tada nuėjau nuo 
laivo Sevastopolyje. Davė šliu
bą, kai viskas jau buvo užbaig
ta. Aš nežinau, kiek tos vedy
bos yra teisėtos įstatymų žvilgs
niu, bet jos visgi įvyko nors ir 
nepaprastomis sąlygomis. Nie
kas niekuomet neįtikės, kad to
kie dalykai galimi. Taip, taip— 
kai aš apleidau laivą, mudu ap- 
sivedėva.”

“Kokį laivą, Elizaveta Pet
ro vna?”’

Elizaveta neatsako.
“Aš negaliu čia pasilikti,” 

po kiek laiko prabilo ji nuliudu- 
siu balsu. “Aš eisiu. Man rei
kia grįžti ir savo daiktus pasi
imti. Ką aš darysiu be drabu
žių ir be čeverykų? Ir kur man 
važiuoti? Pas ką?”

“Taip, — kad neužmirščiau: 
manęs prašė perduoti jums dei
mantinę sagą”, tarė Marija, bet 
tuoj suprato, jog negerai pada
riusi: ji pajuto, kad tuo ji įžei
dė greta gulinčią moterį. “Gal 
būt, norėjo jums atminčiai tai 
perduoti? O gal norėjo tuo tik 
užlyginti tai, kas atsitiko.”

Elizaveta tuoj dasiprotėjo, 
kame dalykas. ; “Aš mesiu tą 
sagą jai į veidą”, sušuko ji, 
“nors ir tai butų jai perdaug 
didelė garbė. Nejaugi ta almuž- 
na ji mano nuraminti mane, po 
to, kai ji mano sielą, tarsi karš
tu geležiu kankino? Viešpatie, 
koks baisumas, koki gėda? Jei
gu jus su ja nėbesueisite ir ne
begalėsite jai sagą sugrąžinti, 
tai atiduokite ją ubagei. Man 
jau pakanka nusižeminimų!”

Apie pusvalandį jiedvi tylėjo. 
Miegančiųjų kvėpavimas darėsi 
tylesnis. Staiga Elizaveta su
šnibždėjo: “Ar jus mane girdi-

girdo kanuolės šūvis. Alioša'pra
virko. Marija sugriebė jį už lan
kos. Ant galo, jie dasigavo iki 
paskutinių namų priemiestyje, 
netoli nuo gelžkelio stoties. Ka
reivis atsisuko ir paėjo kiek at
gal. Elizaveta vos begalėdama 
pasivilkti savo pantapliuose be
jėgiai atsilošė į namų sieną. Ki
tame gatvės gale pasigirdo sar
gybos žingsniai. Kareivis sušvil
pė. Efjm Leontjevič priėjo prie 
jo', o praslinkus kokiai minutei 
ir kitus pavadino. Jie įėjo į se
ną, apleistą namą, kuris turėjo 
tik vieną kambarį. Kareivis šau
tuvo įtvaru atidarė duris ir už
žiebė degtuką. Kambarys buvo 
kokių keturių aršinų ilgio ir plo
čio. Lubos tiek buvo žemos, jog 
vaikščiojant reikėjo beveik susi
lenkti. Sienos žaliavo nuo pelė
sių. Jokių rakandų kambaryje 
nebuvo. Degtukas užgeso. Jie 
privalo čia pasilikti, pastebėjo 
kareivis. Išeiti uždrausta; nega
lima ir langinių atidaryti, jeigu 
jiems gyvybė brangi. Marija pa
klausė jo tamsoje, ar kartais ne-i 
žino jis, •'kur Menasse randasi. 
Ne, nežino, jis niekuomet dagi 
apie jį negirdėjęs; jis žino tik, 
kad namuose netoli nuo gelžke
lio stoties šiąnakt pasislėpė 
daug žmonių; juos visus išveš, 
kaip tik bus galimybės. Tai vi
sa, kas jam žinoma. Ai: galima 
uždegti žvakę, nors kol vaikus 
suguldys? paklausė Marija. Jis 
nepataria. Kaip ilgai jiems čia 
reikės laukti? Dešimčiai žmonių 
tokioje lindynėje! Jis nieko ne
žinąs. Dar kartą pataręs nero
dyti jokių gyvybės ženklų, jis 
pranyko.

Kelias minutes visi tylėjo 
liūdnų minčių kamuojami. Alio
ša surado tamsoje motinos ran
ką ir prisiglaudė prie jos savo 
veideliu. Ji jautė, jog jis visas 
iš baimės dreba. Efim Leont
jevič pareiškė norą gatvę dabo
ti. Jeigu jis pastebės ką nors 
nužiūrimą, tai tris kartus į lan
ginę suduos, — tai bus ženklas, 
jog reikia šviesas gesinti. Pra
ėjo kuris laikas kol Arina žva
kę surado. Ją uždegė ir visi 
sparčiai pradėjo dengti ant že
mės pledus ir kaldras. Kiekvie
nas pats sau guolį taisė. Vaikai 
nespėjo atsigulti nenusirengę, 
kaip ir užmigo.

Elizaveta gulėjo prie sienos 
greta Marijos. Ji rankomis už
dengė veidą, ir matėsi tik jos 
sudraikyti plaukai. Retkarčiais 
ji visa suvirpėdavo. Marija val- 
gydino Vanią ir susimąsčiusi 
žiurėjo į ją. Paskui, padavusi 
Eugenijai vaiką ir užgesinusi 
žvakę, ji liepė Nįastel pašaukti 
Efimą Leontjevičą, kad ir tasai 
galėtų miegoti. Bet studentas 
pareiškė, jog jis dabosiąs gatvę 
ir atsigulsiąs ant apsiausto prie 
durų.

IV
SLOGUTIS

Marija negalėjo užmigti. Ji 
aiškiai girdėjo kvėpavimą visų 
trijų vaikų, ir galėjo kiekvieną

/jų pažinti sulig to kvėpavimo.1 gi mo

kvėpavimas. Tarnaitės 
miegojo. Ji nesumerkė

Ją pasiekdavo net lengvutis Vžf- 
nios 
irgi
akių, mąstė, klausėsi. Dešinėje 
pasigirdo gilus atsidūsėjimas. 
“Ar jus nemiegate, Elizaveta 
Petrovna?” paklausė ji šnibždo
mis.

Ta sujudėjo ir arčiau prislin
ko. “Kas jus tikrenybėje esa
te?” paklausė ji šnibždomis. 
“Jus pagelbėjote man, paėmėte 
mane /su savim... kodėl? Kas 
jus?"

“Jeigu jums mano vardas ką 
nors pasakys — tai mielai aš jį 
jums paskelbsiu,” atsakė Mari
ja ir paminėjo savo vardą. Jie
dvi nutilo, bet paskui vėl pasi
girdo dūsavimas.

“Kas su jumis?” sušnibždėjo

“Girdžiu”, atsakė Marija.
“Aš papasakosiu jums apie 

laivą. Prisitraukite arčiau, kad 
mudviejų niekas negirdėtų”.

Marija prisitraukė prie jos.
(Pus daugaiu)

SUIMTI PLĖŠIKAI

į PANEVĖŽYS' [PB] Liepos 
131 d.. Raguvos miškuose suimti 
% plėšikai : Mickunas Stasys, ku
ris jau kelius kartus buvo pabė
gęs iš arešto namų, šeštas Anta
nas ir Kovaliovas Finogėjus 

[visi Raguvos valsčiaus. Vį^i jie 
■ kaltinami dėl arklių, 1-. ;■• ■■"■ V"
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Trys žmonės užmušti
Užvakar automobiliai užmušė 

tris žmones. Irving Klatz iš Ru
sijos, 18 m- amžiaus, 987 N. 
Fairfield Avė., liko užmuštas 
Krank Kerber taksikabo. Te- 
čiaus Karber užsigina, kad jo 
automobilius ne inepulietč už
muštąjį ir kad jį užmušė visai 
kitas automobilius. Tečiaus kiti 
liudytojai sako, kad jie nematė 
jokio kito automobilio ir kad 
Kerber automobilius užgavo 
Klatzą.

Kitas taksikabas užmušė 60 
metų amžiaus žmogų prie Roo- 
sevelt ir Racine gatvių.

VVilliam R- Gaines iŠ Blue Is- 
land liko sunkiai sužeistas, ka
da jo automobilius “numirė” 
ant geležinkelio bėgių, trauki
niui ateinant

guli ligoninėj gal mirtinai sužei
stas, o Appero sėdi kalėjime. 
Taipjau sėdi kalėjime ir Joseph 
Mincus, 1655 W. 51 St., geležin
kelio sargai, kuris irgi buvo įsi
maišęs ir pradėjęs šaudyti. .

Jie visi trys ir dar keli lošė 
kortomis — pokerio. Belošiant 
pasirodė, kad "pate” trūksta $1. 
Manna ir Appero susiginčijo, 
išėjo ant gatvės, atmeravo 50 
žingsnių ir pradėjo gaudytis*.

Apiplėšė namą. ’

James J. Mikola, 731 Foster 
Avė., pagarsino turys išnomuoti 
garadžių. Vienas žmogus atsilie
pė. Jis nusivedė apžiūrėti ga- 
radžių, kur rado didelį automo
bilių ir kitus du žmones. -Visi 
trys surišę Mikolą, išnešė nedi
delę saugiąją skrynią iš namų ir 
išvažiavo- Toje skrynioje buvo 
už $7,500 brangmenų.

VĖL REIKALAUJA PINIGŲ Iš 
FRANKS

Du broliai pareikalavo iš Franks 
$8,000 ir pakliuvo.

Du broliai, Fielding Smith, 19 
m. ir Earl, 11 m., irgi sumanė 
pasipelnyti iš milionieriaus Ja- 
cob Franks, Jš kurio kiek laiko 
atgal du kitr^auni milionieriai, 
Nathan Leopold rK'Ri^chard Lo- 
eb, bandė pasipelnyti iP-ftUžiidė 
jo sūnų Robert. Bet po nužudy
mui Robert, jau keli bandė pa
sipelnyti ir grūmojančiais laiš
kais išgauti iš milionieriaus pi
nigų, bet nė vienam jų nepasi
sekė ir jau keli sėdi kalėjime- 
Nepasisekė broliams Smith, 
nors jie norėjo pasirodyti gud
resniais už milionierius žmogžu
džius, gauti pinigų ir nepakliūti 
kalėjiman. Bet atsitiko visai ki
taip. Pinigų jie negavo, o kalėji
mai! vistiek pakliuvo.

Jiedu parašė Franks’ui laišką, 
reikalaudami $8,000, kitaip jo 
pati ir duktė liksiančios nužudy
tos. Tie pinigai turėjo būti su
dėti į dvi dėžes ir išmesti iš ele
vatoriaus lango prie Laflin Str. 
stoties. Detektivai sudėjo į dė
žutes popierėlius ir paskirtoj 
vietoj išmetė. Neužilgo atėjo 
Earl pasiimti dėžučių ir liko su
imtas. Jis išdavė ir savo brolį. 
Abu vaikai prie kaltės prisipa
žino. Sakosi, manę su gautais 
pinigais užsidėti sankrovėlę.

PERŠOVĖ VAIKINĄ

Trys vyrukai pasitiko Leo 
Serdinski, 3035 W. 40 PI., be
einantį namo, išvogė jį, paskui 
parvežė namo ir jam lipant iš 
automobilio, peršovė jį. Jis gal 
mirtinai liko sužeistas.

Policija ieško tūlo Fred Boje- 
ski iš Ilinsdale ir dviejų Seserų 
Stutt, kad atklausinėjus juos 
apie tą užpuolimą ant Serdins- 
kio.

Del kortų peršovė žmogų

James Manna, 648 No. Green 
St. ir cigarų sankrovos savinin
kas James Appero, 610 N. Hals- 
ted St., bandė revolveriu išrišti 
kilusius nesusipratimus lošiant 
kortomis ir pasekmėjo Manna

NAtJJtEKDS, Chicagd, IŪ.

Bus daug jaunimo, tad bus 
daug ir žaismių. Galima bus 
visą dieną praleisti tyrame ore, 
ir smagiai, ir su nauda. Tad 
atvažiuokite visi. Išvažiavimas 
bus Beverly Hills, kur lengva 
privažiuoti kaip automobiliais 
Western Avė. iki 8? gt.), taip 
ir gatvekariais (Ashland—87). 
Yra gera vieta automobiliams 
pasistatyti (į šiaurę nuo 87 gt.) 
Miškas yra didelis — užteks 
vietos visiems.

Tad — visi į šį paskutinį di
delį socialistų išvažiavimą!

—Busiąs.

Iš “Birutės”

Užperęitą ketvergę įvyko 
Birutės choro pamokos, Mark' 
White Parko salėj. Susirinko

šiemet, nebus taisomos, bent 
iki tol, kol visi nesusirašys 
ant tam tikrų atviručių, ku
rias paštu gaus nuo miesto ad
vokato. Tada tur būt nebijos 
pasirašyti, nes ne lietuvis to 
reikalaus. Vyrai, naikinkim pa
vydą savo tarpe. . !

šiame susirinkime be kitko! 
tapo nutarta:

1. Kreiptis prie valdžios, kad 
įtaisytų šviesas tamsiose gat
vėse.

2. Pasisamdyti advokatą kai
po patarėją. Tam išrinkta ko
misija.

3. Liko pakeltas klausimas 
apie seną dirbtuvę, kuri ran
dasi prie 16 gt. ir 49 Avė., nes( 
pradėta ją taisyti, todėl ir vėl j 
atsirado bildesis. Išrinkta ko-1 
misiją sužinoti kas ten bus 
daroma; jei kas pavojinga —

t

Lietuvių Rateliuose
Neužmirškime Lietuvos 

Našlaičius
Vasarai jau beveik praėjus, 

artinasi žiema, užeis šalčiai, 
laikas jau pradėti mums, ame
rikiečiams, šiek tiek rūpintis 
apie Lietuvos našlaičius, ku
rių yra labai daug kaip Kauno, 
taip ir musų sostinėje Vilniu
je, kur jie daugiausia turi nu
kentėti, būdami priešų lenkų 
valdomi; juos tenai nori prie
šai ištautinti, kad jie užmirš
tų * lietuvių kalbą, o užaugę 
vien tikt lenkams tarnautų. 
Mes, amerikiečiai, turime pa
sistengti, kad tai niekad ne
įvyktų.

Chicagoj gyvuoja komitetas 
Lietuvos našlaičiams šelpti šū
vi rš trys metai ir yra labai 
daug nuveikęs, yra pasiuntęs 
arti trijų tūkstančių dolerių 
Lietuvos našlaičiams^ Tai yra 
graži auka, l>et toli gražu tai 
dar neaprupina kiek reikia vi
sus našlaičius, šis komitetas 
yra pasirengęs dėti visas spė
kas ir ant toliau veikti Jriek 
tik galės, todėl kam tiktai ru
pi musų našlaičių likimas, ir 
kad ateinanti gentkartė nesa
kytų, jog amerikiečiai nesis
tengė juos išgelbėti nuo bado 
ir šalčio taipjau ir nuo ištau- 
tėjimo, tai lai kiekvienas šį 
vakarą atsilanko į susirinki
mą, 8 v. vakare, Raymond 
Chapely, 816 W. 31 St. Žino
kite, kad mažas būrelis ma
žai gali nuveikti, bet kur daug 
stos, daug didesnį darbą pada
rys. —Narė.

gana skaitlingas būrys daini- 
ninkų-ių, taipgi buvo atsilan
kę svečių pasiklausyti choro. 
Prie choro prisirašė trys nau
ji nariai. Laike choro pertrau
kos laikyta trumpą susirinkit 
mą ir tarp kitko liko nutarta 
turėti šeimynišką vakarinį iš
važiavimą subatos vakare į i 
Willojvv Spring miškus.

Kažin kodėl nickurie Biru
tės seniau buvę veikėjai nesi
lanko į choro pamokas, ar iš 
neturėjimo laiko ar iš tingėji
mo, ar tai iš ypatiškų dalykų, 
o gal jaučiasi pergeri, ar titu
luoti? Butą labai pageidauja
ma, kad visi, kurie pirmiau 
veikė prie Birutės, kad ir da
bar atsilankytų.

Visi gerai žino, kad 
yra dailės draugija, tai 

visiems dainininkams
kyti choro pamokų ir išvien 
visiems kartu veikti, o ypač 
dabar, kada rengiamės prie di
delio veikalo “Kornevilio Var
pai,” kur choras daugiausiai 
figūruoja?

Todėl visi dailės mylėtojai 
dainininkai, arba kurie turi 
gerus balsus, o prie chorų ne- 
priguti, tai tegul ateina į Bi
rutę ir būna choristais.

—X. Y. Z.

tai protestuoti. Čia pilietis P. 
Juknis teisingai pareiškė: “Ką 
čia mes faituojamės už tą dirb
tuvę. Ten yra geras plotas že
mės, atpirksime, lai galėsime 
ką naudingo padaryti sau ir 
visiems.” Tai yra puiki min
tis, tik reikia vienybės ir noro, 
o galima butų viską padaryti.' 
TJųd “go a liead”, p. Jukni.

—Koresp. K. D.

taip per visą savo pamokslą 
keikė, kaip girta boba, “Nau
jienas,” jų rėmėjus, socialis
tus ir visus neklerikalus. Ypač 
gi išbarė tą moterį už tai, kad 
pagarsino laidotuves “Naujie
nose,” o ne “Drauge” ir dar 
pasisakė, kad įnirus remi au
tiem s “Naujienas” katalikams 
jis teiksiąs kuoprasčiausias 
apeigas.

Beit dalyvavę laidotuvėse ir 
klausęsi misionieriaus katali
kai tokiu pamokslu tik pasi
piktino. Čia pat besikalbėdami 
būreliais jie smerkę tokį ne
taktingą misionieriaus išsišo
kimų ir kiekvienas pareiškė, 
kad jie visai neskaito sau už 
nuodėmę skaityti “Naujienas” 
ir kad jie skaitė ir skaitys jas 
ir toliau ir tai ne vieni, bet 
visa šeimyna, neis visi jie 
“Naujienas” labai mėgsta , ir 
gerbia. —Ten Buvęs.

West Šitie
Ant galo, vasarai veik pasi

baigus, subruzdo ir miegojusi 
SLA. 109 kuopa su parengi-

I mu išvažiavimo.
į kreipėsi į Peoples _______

Birute Go. įr minėta įstaiga prieinu-’ 
kodėl kiai sutiko

Komitetas
Furniture

Vienas “33” vilniečių 
vieši Chicagoje

I n sodas, kurį lenkai ištrėmė iš 
Vilniaus, atvyko Chicagon

Amerikiečiams “33” gal nie
ko nepasako, bet ne 'Lietuvos 
lietuviams. 'Lietuvos !i< tuviai 
gerai žino “33”. —1 Tai 33 darb
štus Vilniaus lietuviai ir baltgu- 
džiai kuriuos kiek laiko atgal 
lenkai unnu ištrėmė iš ' ilniaiis 
ir naktį atvarę prie Lietuvos 
sienos paleido manytis kaip jie

geriausiai išmano, bet su įsa
kymu niekad daugiau nebeįkelti 
ir kojos į Lietuvos sostinę.

Jie visi šiaip taip dasigavo į 
Kauną ir ten apsistojo — apsi
gyveno.

Kaunas nuo Chicagos yra ga
na toli. Bet šiame pasaulyje at
sitinka ir tokių dalykų, kurių 
niekad netikėjai susilaukti. Štai 
vakar vakare įeina į vieną ofisą, 
ir ką gi sutinku ? Nugi savo se
ną draugą Insodą, kurį lenkai 
ištrėmė iš Vilniaus sykiu su tais 
garsiais “33”, kurių tarpe buvo 
taipogi p. p. Biržiškai, Rondo- 
manškis, Augustinaitis ir kele
tas baltgudžių.

—Kokie gi vejai tave čia taip 
netikėtai atnešė? — klausiau jo, 
nė savo akim netikėdamas.

—Atvažiavau apsidairyti A- 
merikoj ir aplankyti savo žmo
nos brolį, Dr. R’ačkų, kuris dak
tarauja čia, Cicero. Reikia pasi
važinėti po pasaulį.

—Kas gi gero dabar Lietuvoj, 
ypač Vilniuje? Koks ūpas Ir pa
dėtis ?

—Tai, nieko tokio. Vilniaus 
gyventojai vargsta ir tiek- Lie
tuvoj gi nėra taip bloga. Tik su 
pinigais nekaip. Bankai silpnai 
gyvuoja, mažindami savo ope
racijas. Reikėjo vieną kartą iš
mainyti vekselis 500 lit- jau 
protestuotas, nuėjau į banką 
pas gerai pažystamą direktorių, 
bet tasai pareiškė, jog su di
džiausiu noru nupirktų vekselį, 
bet kasoj pinigų nėra. O atmin
kit, jog tai vienas didžiausių

Lietuvos bankų. Buvo įsteigtos 
Kaune šaldyklos, bet ir jos labai 
silpnai gyvuoja, dirbant tik ke
liems darbininkams. Kas turi pi
nigų, tam gyvenimas labai gali 
sektis, nes atiduodant litus sko
lon, galima uždirbti po 50 nuoš. 
į trumpą laiką.

—O kaip pątinka Amerika?— 
paklausiau jo.

—Nieko sau, puiki šalis. Tik 
musų lietuviai galėtų šiek tiek 
geriau sugyventi ir pradėti pla
tesnį veikimą. Perdaug atšali
mo ir susiskaldymo, kas visgi, 
bendrai imant, yra nesveika lie
tuvių tautai-

Buvo ir kitokių pasikalbėji
mų, kurių aš jau nebeatsimenu. 
Kitą kartą, jei draugas Insoda 
maloniai sutiks papasakoti, pra
nešiu šiek tiek daugiau, ką yra 
matęs ir patiręs tas, kurį lenkų 
šovinistai ir yspaudėjai ištrėmė 
iš Lietuvos sostinės. —M.
...  I""— ... —"■ 1,11 ■■■-"i.......   . ■ ■> W | 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

nelan
su troku nuvežti

Paskutinis išvažiavimas
Ateinantį sekmadienį bus 

paskutinis socialistų išvažiavi
mas. Išvažiavimas bus didelis, 
su geru programų. Rengia jį 
trys didelės socialistinės orga- 
nizacijos — LSS VIII Rajonas, 
LDLD Chicagos Rajonas ir L. 
S. J. Lyga.

Kalbės geriausi musų kalbė
tojai — P. Grigaitis, K. Au- 
gustinavičius ir J. Čeponis. Tiek 
gerų kalbėtojų ir tokių svar
bių prakalbų retai kada ten
ka užgirsti.

Cicero
Iš Namų Savininkų S-gos 

veikimo

Paskutinis Namų Savininkų 
Sąjungos susirinkimas buvo ne
skaitlingas, bet rimtas ir vi
sus reikalus svarstyta šaltai ir 
rimtai. Įsirašė ir keletas nau
jų narių, jų tarpe ir L. L. N. 
Bendrovė. Tai rodo, kad šios 
apielinkės namų . savininkai 
pradeda susiprasti ir pradeda 
labiaus rūpintis savo reikalais.
Neturėtų būti nė vieno, kuris 
neprigulėtų prie Sąjungos, nes 
prigulėti yra gyvas reikalas, 
kadangi jau senai žinoma, jog 
kur vienybė, ten ir galybė, — 
todėl laikykimės vienybės, o 
busim galingi.

narius į mišką dykai. Už šitą 
prielankumą kuopa visuomet 
prijaus biznio reikaluose. Ne
stebėtina, kad šita lietuvių ra
kandų krautuvė kyla, nes duo
da prielankų patarnavimą.

Išvažiavimas įvyks Lyons 
Forest preserve, netoli Stickney 
Park daržo paupy. Bus įvairios 
žaismės ir nedidelis progra
mas. Tai gal būt paskutinis 
panašus išvažiavimas šią vasa
rą. Patartina nepraleisti šią 
progą. j

Reikia pažymėti, kad West, 
Sidės SLA. 109 kp. smarkiai! 
kyla ir dauginasi nariais.

■—Bronius.

Misionieriuj ir 
“Naujienos”

Ir prie mirusio keikia “Nau
jienas,” kuo piktinasi ir pa-; 
tys katalikai.

Savaitė laiko atgal vienoj i 
katalikiškoj šeimynoj pasimi- ’
rS vyras. Žmona norėdama • 
kuodaugiausia žmonių į laido
tuves sukviesti ir žinodama, 
kad lietuviai daugiausia “Nau-1 
jienas” skaito, padavė pagarsi-1 
nimą “Naujienose:” Ištikrųjų,1 
į laidotuves susirinko- nepap-

Kaip jau žinoma, čia jau rastai daug žmonių, daugiau-
senai svarstoma apie ėlių ce- 
mentavimą. Buvo renkamos ir 
peticijos, bet nedavė jokių pa-
sėkmių. Mat randasi vienas ki
tas priešingas ir tokie tankiai 
parašų rinkėjams užmetinėja, 
kad jie tur būt gauna ką-nors 
savo naudai, tai ir landžioja
po stubas. Kas taip mano, tai 
labai klysta, bet ką padarysi 

juk burnos neuždarysi, kaip 
nori, taip ir kalba. Todėl ėlės

sia “naujienlečių.” Vargšė naš
lė užpirko net trejas mišias ir 
kad suraminti savo nubudusią
širdį nusisamdę patį misionie
rių pasakyti pamokslą. Tiesa, j 
misionierius, už pinigus, atli-, 
ko savo darbą, bet nelaimin-• 
gai moterei iš to jokios naudos
nebuvo, nes netik nesuramino,' 
bet dar labiau sugriaudino. Tas 
misionierius iš pat pirmųjų 
savo žodžių puolė “N-nas” ir

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimų iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
54534 — P. Karpas čienei
54536 -— J. Stasiūnas Tel. iš 20/V 290 — F. Rutcin
54538 — N. Šulcas 774 — A. Karvelienei
54539 — A. Misiūnas 780 — Uy Jurgaitienei
54543 — L. L. Kuodis 20489 — S. šilskiui
95718 — K. šlevinskienė 20543 — S. Dermantui
95721 — J. Jučas 20733 — K. Bingelienei
95749 — B. Piekorius 20800 — L. Žalienei
Čekiai: 20863 — I. Grubliauskui

5666 — M. Jurksienė 20893 — A. Urbonui
5667 — J. šeputaitė 20933 — O. Golubickienei
5668 — K. šiaučius 20942 — M. Męškinienei
5669 — A. Bobelienė 20989 — Z. Sauceraitei
5672 — A. Jokimas 21048 — F. Karčiauskytei
5678 — A. Jutelis 21060 — O. Belečienei
5679 — J. Jutelis 21088 — S. Lozickas
.5688 — M. Jutelis 21125 — P. Jarusievičiui
5694 — J, Zubrickas 21130 — O. Vadeikienė
5695 — S. Daukšas 21133 — J. Kresnickienei
5702 — J. B. Endriuška 21185 — K. Buzevičiutei

12231 — A. Barauskis 21198 — A. Saparniui
12235 — M. Gaisris 21199 — J. Saparniui
12236 — O. Saunorienė 21205 — J. Janiulioniui
15108 — A.* Bieliauskas 21208 P. Trakimui
40013 — J. Jesiunaitė 21209 — J. Rėklaičiui
40014' — B. Luzienė 21210 — O. KaralauskaLci
Perlaidos: . 21211 — A. Adamavičiui
Tel. iš 20/1V — T. Puskonienei21212--- M. Sulcienei
Tel. iš 24/IV 281 — J. Šoriui 21213 — E? Šukienei
Tel. iš 29/IV — A. Lazutkai 21214 — M. Giedgovdaitei
Tel. iš 2/V — S. Vitkauskui 21215 — M. Giedgovdaitei
Tel. iš 4/V — Kun. VI. Ukin-21218 — A. Poviloniui

skiui 21222 — J. Tamošiūnui
Tel. iš 17/V 288 — K. Kučin-21223 — T. Pukenaitei 

skiui /' 21231 — I. Bokutiui
Tel. iš 17/V 288 — P. Petkevi-21234 — S. Labakoįui

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

ANTANAS SENONI8

Mirė rugpiučio 20Aj;U>24, 6 
vai. vakare. Vedęs, 47 metų 
amžiaus. Paliko moterį Jad
vygą ir 4 vaikus.' Iš Lietuvos 
paėjo, |>/tnfcvėžio apskričio, ir 
parjfpijos,’ Pajuodžiu kaimu.

I laidotu vės bus subatoj, rug
piučio 23, 9:30 vai. ryto iš na
mų 3314 So. Morgan St. į šy. 
Jurgio bažnyčią, po pamaldų J 
Šv. Kazimiero kapines/ / (gimi
nes, draugus ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvė-

Lįeįąu nuliudusi
Moteris ir vaikai.

KAZIMIERA 
PARSKAUDIENĖ

Mirė rugpiučio 21, 1924, 12 
vai. dieną, 64 metų amžiaus, iš 
Lietuvos A. A. Kazimiera pa
ėjo iš Kaltinėnų miestelio, Tau
ragės apskričio. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko dide
liame nuliudim-e vyrą Motiejų, 
dukterį Juzefą. Kūnas pašar
votas 1055 W. 14 St. Laidotu
vės įvyks subatoj, rugp. 23, iš 
namų 8 vai. į Dievo Apveizdos 
bažnyčią, po* pamaldų j šv. Ka
zimiero Kapines.

Širdingai kviečiame visus gi
mines ir pažystamus dalyvauti, 
laidotuvėse.

Lieka nuliudime
Vyras ir duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau

jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

G E R B. Naujienų skai
tytojo* iv skaitytojai 

prašomi pirkimų reikalais 
eiti | taa san krovus, kurio* 
skelbiasi N a u j i e q o i e.

n f.,, i i į/

SIUSKIT PER 

naujienas 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonės r
'Uippabrir, I K-hi./o'. ImuL
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NAUJIENOS, Chicago, D1 Penktadienis, rugp. 22, 1924

Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 5 pusi.)

“VILNIES” MELAGIAI

pasirašo

lietuviški

Nešvarumų rankiotojas kom- 
huliganų lapelis “Vilnis” No. 67 
aprašydama Vaidilų Brolijos iš
važiavimą, po kuriuo 
Kriaučius, kas žodis meluoja ir 
prasimano.

Jis pasakoja, buk
klanai gavo į kailį nuo policijos; 
trečioj dienoj po išvažiavimo 
atėjo į darbą su pramušta gal
va; pakliuvo šaltojon; įsidrąsinę 
išėjo ant kelio pradėjo gąsdinti 
automopiliais pravažiuojan
čius” ir tt.

Tai yra grynas prasimany
mas. Tokių dalykų, kaip pasako
ja tas Kriaučius, visai nebuvo. 
Vaidilų išvažiavimas buvo kuc- 
pavyzdingiausias. Kodėl jis nie
ko neprisiminė apie programą, 
kuris tęsėsi velk visą naktį? 
Ar kas miškuose gėrė munšai- 
ną, tai ir pats Kriaučius negalės 
pasakyti, nes ten be lietuvių bu
vo daug žmonių ir jaunimo, ku
rie vaikščiojo po mišką ir apie 
kelią- Taip tiesiai drožti šmei
žtais Vaidiloms į akis, gali tik 
“Beždžionių universiteto profe- 
rius” iš Jefferson giraitės.

Juk patys komhuliganai Jef- 
fersono giraitėj šinkuoja mun- 
šainą, idant apmulkintas savo 
davatkas padarius dar kvailes
nėmis ir kad tos įsidrąsinusios 
jiems nepatinkamos srovės kal
bėtojus vytų nuo vietos.

Jeigu kas atvažiavęs prisigė
rė, ir miškuose sukėsi sau 
sprandus, tai Vaidilos už tai ne
atsako, nes ne vienas Vaidilų 
Brolijos narys to nedarė, o pub
likos privažiavo visokios. Kai 
dėl policijos, tai netiesa- Policija 
nesirodė pas Vaidilas visą naktį, 
nes Vaidilos turėjo išsiėmę per- 
mitą.

Reikia pasakyti, kad Vaidilų 
Brolija susideda iš garbingiau- į 
šių Chicagos inteligentų ir vi
suomenės darbuotojų. Bolševi
kams nepatinka kam ten susi
spietė geriausi publika, o jų ne
priima į savo Broliją, užtai jie 
vilko Balsu ir kaukia ant Vaidi
lų Brolijos.

—Išvažiavime buvęs.

Didelis socialistų išvažiavimas ren
giamas LSS. VIII Rajono, LDLD. 
Chicago Rajono ir LSJ. Lygos įvyks 
nedėlioj, rugp. 24 d., Beverly Hill 
miške; pradžia apie 12 vai. dieną. 
Kalbės Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis, K. Augustinavičius ir J. Čepo
nis. Tai bus paskutinis šią vasarą iš
važiavimas, tad visi kviečiami atsi
lankyti. Be to be pasilinksminimo 
tyrame ore bus galima užgirsti daug 
naujų ir svarbių dalykų, apie kuriuos 
kalbėtojai mums papasakos, o užgir
sti yra svarbu, nes gyvename svar
biame laike — ateinantį rudenį bus 
svarbus prezidentiniai rinkimai, o ir 
Europoj vyksta labai svarbių permai
nų, su kuriomis mums, darbinin
kams, būtinai reikia susipažinti. Tad 
kviečiame visus į šį išvažiavimą.

— Komitetas.

“Birute” rengia vakarinį išvažiavi
mą j Willow Springs miškus, skersai 
nuo Lietuvių Tautiškų kapinių, Suba- 
los vakare, rugpiučio 23 d., 8:30 vai. 
vakare. Kviečiame narius, rėmėjus 
ir svečius dalyvauti muši} rengiamame 
išvažiavime. Bus dainų, visokių žai
dimų, programas ir t. t.* Norintieji 
imti dalyvumą išvažiavime, meldžia
me užsiregistruoti pas komisijos na 
rius arba pas sekretorę

Z. Krasauskienę,
3302 S. Union Avė., 

Tel. Boulevard 0514.

norinti gauti “Naujienas”Visi 
kiekvieną dieną, anksti iii ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 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 reikalavirr.-ą telefonu: 
Boulevard 9663.

VIIILietuvių Socialistų Sąjungos 
Rajonas, nedėlioj, rugpiučio 24 d. 
rengia draugišką išvažiavimą j Be
verly Hills — miškus. Bus kalbėto
jai; vieta prie Western Avė. “Birutės 
kalne”. Kviečia visus lietuvius.

— Komitetas.

Chicagos Komiteto Lietuvos Naš
laičiams šelpti susirinkimas įvyks 
penktadieni, rugp. 22 d., 8 vai. vak., 
Raymond Chapel svetainėje, 816 W. 
31 St.

Visi, kuriems rupi Kauno ir Vil
niaus našlaičių šelpimas, yra kviečia
mi susirinkiman atvykti.

— Valdyba.

Išvažiavimas S. L. A. 129 kuopos 
iš 18 apielinkės įvyks nedėlioj rug
piučio 24 d., j Beverly Hills miškus. 
Bus programas ir įvairus žaidimai, 
todėl visus kviečiame atsiląnkyti j 
musų išvažiavimą. Rengėjai.

ŠIANDIE MOKSLEIVIŲ 
BANKETAS

SLA. 109 kp. šeiminiškas išvažiavi
mas įvyks nedėlioję, rugpiučio 24 d., 
Lyons, III. miške. Važiuoti reikia 22 
karais iki 48 Avė., pąskui Lyons ka
rais iki Stickney Grove, nuo Stickney 
Grove eiti j vakarus iki vietos. No
rint važiuoti troku, reikia susirinkti 
j Meldažio svetainę ne vėliau 10 vai. 
ryto. Gera proga nariam1 nuvažiuoti 
dykai, nes Peoples Furniture Co. 
Juoda savo troką . — Komitetas.

Gerbiamieji svečiai ir moks
leiviai, kurie pirkote Liet. Mok
sleivių Susiv. Am- 2 kuopos ban
keto tikietus, nepamirškite at
silankyti j banketą Šiandie kai

Amerikos Lietuvių Politiškas Kliu
bas, Humbold Park District, rengia 
išvažiavimą į miškus prie Lietuvių 
Tautiškų Kapinių rugp. 24 d. Malo
nėkit dalyvauti visi kliubiečiai ir 
taipgi visi lietuviai. Išvažiuosime vi
si 9 vai. ryto iš salės, 3310 Evergreęn 
Avė. automobiliais. Išlipus gi iš 
gatvėkario klauskit žmogaus, kuris 
stovės su balta skepetaite ---- . jis nu-

Vieta Morrison viešbuty, Par-
lor II. Madison ir Clark gat.

Banketo Komisija.
Roeeland. — SLA. 139 kp. išvažia

vimas įvyks nedėlioję, rugp. 24 d. 
vai. ryto j 
kus. Bus

Pranešimai
“ . . ... ’• 10 

Washington Hieghts miš- 
kalbėtojas Dr. Biežis. 

Kviečia Komitetas.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris 

bučernės ir grosernės biznį 
gera vieta visokių tautų apgy 
venta. Arba galiu šitą bizn 
parduoti už prieinamą kainą.

821 W. 34 Street

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽ1NAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
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 Lawndale 0114.

JIESKO KAMRARIŲ
REIKALINGAS kmabarys dėl vy

ro, pas žmones, kur apsiimtų prižiū
rėti 8 metų mokyklą lankantį berniu
ką, arba reikalinga sena moteris ne
galinti sunkiai dirbti prižiūrėti 
kambarius ir vaiką; geros sąlygos.

A. BUTKUS, 
929 W. 33 Place, 

1 aukštas iš priekio
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REIKALINGAS kambarys, 
prie švarios šeimynos, su valgiu 
arba be valgio, vakarų apielin- 
kėj tarpe 12 St., Cicero arba 
North West.

4067 S. Richmond Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys dėl dvie

jų vyrų, garu šildomas, atsišau
kite 6 vai. vakare. Apt. namas.

BILL WENIS, 
4706-10-12 W. Harrison St.

TINKAMAS kambarys dėl 
vieno arba dviejų vaikinų. 
Kambarys šviesus, su visais 
patogumais. Galima matyt kai 
6 v. vakare, 2 lubos.

3149 W. 42 PI., Chicago

PARENDAVOJIMUI didelis švie
sus kambarys dviem ar vienam1 vai
kinui, be valgio, prie mažos šeimynos 
ant 3čių lubų iš užpakalio, galima 
matyti po 6 vai. vakarais.

Atsišaukite
2130 So. Halsted St.

PARANDAVOJU kambarį dėl dvie
jų vyrų arba dėl vieno arba dėl naš
lės moteries, kad ir su vaiku. Ar su 
valgiu ar be valgio, ant 3 lubij iš 
priek io.

703 W, 21st PI., ’ K Chicago, 111.

JIESKO DARBO

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair par- 
loro setą, 4 šmotų miegamo kamba
rio setą, wilton kaurą, 7 šmotų val
gomo kambario setas, liampa, Con- 
sole fonografas, virtuvės setas, vis
kas skyrium.

722 W. 55th St., 1 apt.

PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra
kandai, kaip nauji. Didelis barge- 
nas. Mohair parloro setas, riešuto 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianas, $750, 
vartotas 3 mėn. už $350, kaurai, Kam
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 S. Lincoln St.

GROJIKLIS PIANAS
Iš priežasties netekimo darbo ir 

didelio reikalo pinigų, parduosiu sa
vo $700 vertės pianą ir 87 rolelius, su 
benčiumi ir kabinetu už

$110
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
Mr. Larson’s piano.

3323 Lincoln Avė.
1 floras

PARDAVIMUI — 1701 So. Union 
Avė. — septynių rendų už $60 viso 
mėnesinių rendų. Kaina tiktai $4200, 
išlygos $800 cash ir kitus po $50 į 
mėnesį, štai yra jūsų proga.

PARSIDUODA RAKANDAI
Mažai vartoti. Seklyčios setas 

pirktas už $250.00. Viktrola pirkta 
už $225.00 ir kiti 4rių kambarių for- 
niČiai. Parduosiu sykiu arba atski
rai už mažiau negu pusė kainos.

6214 So. Rockwell St.
2ros lubos

PARSIDUODA štoras, saldainių, 
cigarų, cigaretų, žurnalų ir kitų 
smulkių daiktų. Biznis išdirbtas per 
daug metų, gera vieta kiekvienam, 4 
ruimai dėl gyvenimo moderniškai 
įrengti savininkas nori parduoti ir 
baldus. Priežastis pardavimo paaiš
kins ant vietos. Parduosiu pigiai. 
Kreipkitės 5612 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bekernė puikioj 
vietoj. Biznis gerai išdirbtas. Par
duosiu arba mainysiu ant namo. Tu
ri būti parduota j trumpą laiką.

Atsišaukite
4530 So. Honore St., 
Tel. Lafayette 8585

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI puiki kampi

nė grosernė ir bušernė vietoje 
tirštai apgyventoje lenkų ir če
kų. Puikiausi visi nauji “fix- 
tures”, puikus štoras, bet kada 
aš nemoku lenkų, čekų nei ang
lų kalbos ir kaipo farmerys He- 
apsipažinęs su bizniu tai yra 
man persunku ir užtai parduo
siu pigiai.

Atsišaukite į štorą:
5200 So. Honore St.

PARDAVIMŪI grosernė su mink
štųjų gėrimų, cigarų, tabako, kendžių 
ir kitokių daigtų krautuvę. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant bile ko
kio daigto.

4958 So. Wentworth Avė.
Phone Yards 0903

PARDAVIMUI kriaučių ša
pą, valymo, prosinimo,* randasi 
geroje vietoje, geras biznis 
dėl lietuvio, atsišaukite

A. Vidiček,
1025 W. 18th St.

$1000 cash kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, nupirksite naują, 
kambarių bungalovv, su dideliu augš- 
tu, cementinis skiepas, furnace šildo
mas, viskas moderniška, su 60 pėdų 
žeme, 5428 W. 31 St., Hawthorne, Ci
cero, III., kaina tiktai $7300. Raktai 
randasi 5424 W. 31 St.
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$25 cash ir $5 į mėnesį nupirksite 
lotą 30x125, netoli Archer Avė. ir 
Kostner Avė. Tiktai 56 liko, kaina 
tiktai $325.

$25 cash ir $5 Į mėnesį nupliksite 
% akro lotą ,tokj didelį kaip miesto 
7 lotai prie Joliet Avė., netoli 44 St., 
Lyons, 111., 3blokai j pietus nuo Og
den .Avė., tiktai 3 yra parduoti iš 
282 likusių, kaina tiktai $675.

$700 cash, kitus po $50 į mėnesį nu
nirsite prie 3808 Waliace St., 6 kam
barių murini ir biskj medžio namą, 
visi moderniški įtaisymai. Turi būt 
parduotas tuojau, kaina tiktai $4200.

FRANK J. PETRU, 
1443 West 18th Street, 
netoli Ashland Avenue 
Telephone Canal 0806

PARDAVIMUI 
grosernė, senas išdirptas 
Nupirksit pigiai. Gera 
sigyti gerą ir pelningą 

Kreipkitės tuojaus
911 W. 32nd St.

bučernė ir 
biznis.
proga 
biznį.

iPARDAVIMUI delikatesen 
krautuvė, geroje vietoje, daro
mas labai geras biznis, yra 4 
kambariai gyvenimui iš užpa
kalio, atsiašukite į krautuvę.

5605 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 ruimų (Cottage) 
namukas visas geras, pluming visas 
naujai sudėtas, beismantas cem*entuo- 
tas, šuo Shoe repeiring ^štoru. Vis
kas parsiduoda už $6,50*0. Galit ir 
tik viena Shoe repeiring pirkti.

Parduodu 2 lotu krūvoj 50x125 ant 
89 St. ir Egell St. Nupirksit už 
$1,200, strytai ir saidvokai išmokėti, 
elektra, gasas, yra.

Kreipkitės prie savininko
730 W. 62nd St.*

PARSIDUODA krautuvė (Va- 
riety Store) Brighton Parke 
jiznis gerai išdirbtas ir gera 
vieta dėl biznio, priežastis par
davimo, turiu 2 bizniu. Kreipki
tės, 4282 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė, se
na įstaiga, prie karų linijos, 
penkių metų lysas, rendos $45, 
gyvenimui kambariai, ' bargc- 
nas, agentų nereikia.

2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 6 kambarių. Randasi la
bai gražioj apielinkėj. Atsi
šaukite greit, parduosiu pigiai. 
Netoli Marquette pąrko.

6922 So. Rockwell St.

PARSIDUODA pigiai ice cream 
parlor, su naujausiais įtaisymais: 
butterkiss, popcorn machina ir piano. 
Priežastis pardavimo, turiu kitą biz
nį . Randa pigi, pagyvenimui trys 
kambariai, vandeniu šildomi.

Atsišaukite:
2202 W. Lake St., 
Melrose Park, 111.

PARDAVIMUI grosernė ir šiaip 
visokių smulkių daiktų krautuvė. 
Vieta gera, prie dirbtuvių; biznis ge
rai eina, renda pigi. Bus parduota 
už teisingą pasiūlymą.

2300 W. 48 PI.
Tel. Lafayette 8360

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė cigarų, cigaretų ir Visokių smulk
menų. Biznis senas, išdirptas, gau
sit bargeną, pasiskubinkit, gera 
proga.

Kreipkitės
3528 So. Halsted St.

TIKRAS 9 FLATŲ BARGENAS
Atneša 22% ant viso investmento, 

randasi ant gero Englewood kampo, 
2-3 ir 4 kambarių apartnventai, garu 
šildomi, didelis boileris fixtures, plieno 
konstrukcija, tiktai užbaigtas ir iš- 
rendoutas geriems žmoniems už 
$7260 j metus. Pirmas morgičius 
$22,000, numažinta kaina iki $43,500 
dėl greito pirkėjo. Paimsime dalj pi
nigais. Jei norite daryti biznį atsi
šaukite prie Mr. Ray, Normai 3678.

NAUJAS, mūrinis, moderniš
kas namas, 5- 5 'kambarių, 
miegojimui porčiai su stiklais 
ir sieteliais, garu šildomas, tik
tai $4500 įmokėti.

6015 So. Troy St.

PARDAVIMŲL grosernė ir delika
tesen, per 20 metų išdirbtas biznis, 
kitos grosernės nėra per du bloku; 
pigi renda su kambariais, dėl gyveni
me. Parduosiu pigiai, nes turiu eiti 
j ligobutį. ■

Atsišaukit greit
1413 E. 58 St.

Tel. Fairfax 2619,

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, trokas ir visi įrankiai kokie tik 
reikalingi tam bizniui, vieta išdirpta, 
gausit bargeną. Priežastis pardavi
mo viena moteris negali užlaikyti 
biznio.

Kreipkitės
3428 Auburn Avė.

PARDAVIMUI už $1800 cash, 
6 kambarių cottage, gražioje 
vietoje. Galima laikyti karvę, 
vištų, daug daržovių, verta 
daug daugiau. Savininkas, 

5916 So. Mayfield Avė.

PARSIDUODA vyrų ir moterų ap- 
redalų krautuve; užlaikoma irgi kny- 
R-M ii- rcliRijinivj reikmenų. 
pigi, lysas geras. Parduosiu 
mainysiu ant namo. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

S s.
718 W.'18’street 1

NAMAI-ŽEME
arba

PARDAVIMUI — 
Padarykit jūsų rendą įskaitomą 

Tik $500 įmokėjus 
Nauji būngalow, $6,950, į mėnesį $60, 
tiktai 2 liko dėl šio nepaprasto pasiū
lymo. Imkit Milwaukee Avė. karą 

Foster Avė., eikit 3 blokus į ry- 
iki 

5360 Latrobe Avė.
Hield Construction Co.

Central 3264

iki 
tus

N. E. COR. 56th & VVHIPPLE STS.
Aš turiu parduoti savo modernišką 

2 flatų mūrinį namą — ką tiktai už
baigtą. — Aš pastačiau Šitą namą la
bai gerai — bufetai — ugnavietė — 
knygynai — miegojimui porčiai, geri 
gasiniai pečiai, lauke ice baksai. Fla
tai yra 5-5 kambarių, sun parlorai. 
Yra garu šildomas pečius, užtektinai 
didelis dėl 4 flattį, gražus elektros 
fixtures. Man reikia pinigų ir turiu 
numažinti kainą iki $16,500, parduo
siu ant išmokėjimų — arba mainysiu 
j bungalow arba lotus, bet reikalauju 
pinigų. Pamatykite jį — Teiefonuo- 
kite savininkui Wentworth 9141.

SPECIAL
18 gatvės apielinkėj parsiduo

da krautuvė ir penki flatai, 
rendos neša 128 dolerius į mė
nesį, parsiduoda tiktai už $6500, 
įmokėt $2,500. Kreipkitės grei
tai, senlė moteris nori parduoti.

ALEX DARGIS, 
726 West 18 St., 
Tel. Canal 1603

Namas išsiiyaino ant 
biznio

2 flatų mūrinis namas, 6-6 kamba
riai, su visais įtaisymais, garadžius, 
parsiduoda labai pigiai. Savininkas 
m*ainys ant bile kokio biznio, priims 
lotus už pirmą jmokėjimą.

C. P. Snromskis and Co.,
3352 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

TURIU PARDUOTI BIZNIO 
KAMPĄ

Esu priverstas parduoti savo namą 
prie N. E. kampo 59 ir Morgan Sts,
3 vieno augšto murinės krautuvės ir
4 flatų mūrinis namas iš užpakalio. 
Aš gaunu $3810 į metus, pigi renda, 
pečiais šildomas ir elektros šviesa — 
geriausias kampas šiame distrikte. 
Pirmas Morgičius, $16,000, kaina da
bar tiktai $38,000. Telefonuokit savi
ninkui ,Rosen, Normai 3678.

PARDAVIMUI ūkės 80 akrų že
mės su gyvuliais ir visu inventorių, 
arba mainysiu ant faile kokio biznio, 
namo, loto, farma arti gelžkelio, ce
mentinio kelio ir keturios mylios nuo 
miesto .

Kreipkitės
3352 S. Morgan St.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

L. S. .L Lygos Orkestro generalinė 
repeticija įvyks šiandien, vai. vak., 
Raymbnd Chapel svetainėje, 816 W. 
31 St. ’— Komitetas.

Rytinės žvaigždes Kliubas rengia 
draugišką išąažiavimą į Jefferson 
miškus sekmadieny, rugp. 24 dieną.

— Komitetas.

PAJĖŠKAU darbo barbernėj 
nesenai esu užbaigęs mokyklą. 
Kam toksai darbininkas reika
lingas, meldžiu atsišaukti, J. J., 
3139 So. Emerald Avė., Chica
go, UI.

PARSIDUODA patentuotų vaistų 
Aptieka ir visokių smulkmenų; prie
šais lietuvių bažhyčią, didžiausioj lie
tuvių kolonijoj, randa $35 mėn., du 
kambariai pragyvenimui, garu, šildo
ma, parduosiu pigiai, nes išvažiuoju j 
Lietuvą.

JOS. BELIACKAS,
4602 So. Wood St.

WOOE>LAWN, 15 apartmen- 
Ių, 6500-6502 Greenwood Avė., 
labai geras namas, randasi ant 
gero kampo, viskas 4 ir 5 kam
barių^ kaina $82,000, pinigais 
$15,000. Ernis E. Feeney,* 

559 W. 31 st St.

namu ant par- 
priemiesty, kitą 

norėsite? Vienas
4 kambarių su

TURIU du 
davimo, vieną 
mieste; katrą 4 pagyvenimų 

mūrinis, kitas
bezmentu, garadžius 2 maši
nom, 3 lotai, karve, vištos, 
kiaules; priverstas parduot la
bai pigiai. Priežastį patirsit 
ant vietos. Atsišaukit

5630 S. Narragansett Avė. 
Archer Avė. karais.

PASARGA
rfESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, 
būt atitaisytos J 24 vai.

turi

REIKIA DARBININK
MOTERŲ

PARSIDUODA farma 50 akrų že
mes. Farma randasi labai gražioj 
vietoj prie upės ir arti dviejų mies
telių De Kalb ir Sycamore, žemė ge
ra ir didelis labai gražus sodas su 

Į visokių fruktų medžiais, triobos taip
gi labai geros.

Taigi mylinti gyventi ant mažos 
farmos nepraleiskite šios progos nes 
mažai kada galima rasti tokia farma 
ant pardavimo tokioj geroj vietoj 
kaip kad ši randasi.

Pardavimu priežastis persiskyrimas 
su moteria ir pasilikęs su mažu vai
ku negaliu viską apeiti tai esu pri
verstas parduoti. Adresas:

FRANK ŠEMETAS, 
Route 1, Box 55, 
De Kalb, Illinois.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopa rengia puikų ban
ketų pagerbimui baigusiems studen
tams mokslus. Šis banketas bus kar
tu ir priešseiminis puokilis. Jis įvyks 
penktadieny, rugpiučio 22 dieną, kai 
9 vai. vakaro, Morrison hotely, Ma
dison ii- Clark gt. Bankete dalyvaus 
žymus lietuvių darbuotojai, kurie pa
sakys daug įvairių kalbi} ir linkėji
mų. Visi svečiai ir moksleiviai ma
loniai prašomi dalyvauti ir išklausyti 
ką . turi pasakyti baigusieji mokslus 
studentai ir ką jie mano pradėti veik
ti ateity.

Bilietus galiama gauti Dr. Drauge
lio aptiekoje, 4101 S. Francisco Avė., 
Aušros knygyne, 3210 S. Halsted St., 
Naujienų raštinėj, 1739 S. Halsted St., 
Chas Montvido vaistinėj, 1824 Waban- 
sia Avė .ir pas visus moksleivius.

— Komitetas.

I Jokie apskelbimai ii streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie- 
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geriaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais. į

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieikoji- 
mai, apsivedimai, asmenų . jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi

i eigų kurie apskelbimai pasirodo 
•bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol ndi- 

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

Norintieji pasigar dnt j sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimų ne Viliau, kaip 9 vai. va
karo.

REIKALAUJAME 6 mergai
čių norinčių mokintis ant nar
sių; 2 metų kursas. Atsišaukit 

St. Paul Hospital 
828 W. 35 Place

PARSIDUODA krautuvė, grosernė 
ir delikatesen, fruktų, kendžių, 
krymo, tabako, cigarų; randa 
lysas ant trijų 
riai gyvenimui, 
tis — turiu du 
giai.

10433 So.

ais-
.. Pteb 

metų, keturi kantvba- 
Pardavimo priežas- 

tbizniu, parduosiu pi-

Michigan Avė.

REIKIA veiterkos. Labai ge
ros darbo sąlygos. Atsišaukite 
tuojau.

4915 W. 14 St.
Cicero, III.

REIKIA millinery dirbėjų ir 
kopijistų, patyrusių, atsišauki
te.

Wagner Gaebel Co.
59 E. Lake St.

VISAI prirengtas siuvėjų sto
ras, dideli veidrodžiai, karpetai 
ir pečius. Parduosiu skyrium, 
abai pigiai. 3936 So. Lincoln 

St., Tel. Lafayette 7921.

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
iams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
:ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieKa F. Lukoševičius. Todėl visu 
skaitvtojų su visokiais reikalais 
galioje musy atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, Ul.r'. Lukoševičius.

—Naujienų Adai.

APSIVEDIMAI
REIKIADARBININKy

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės kaip 37 met. 
aš esu 37 metų vaikinas. Uždirbu 
gerai. Turėsi gerą gyvenimą. Mel
džiu atsišaukti ant šio adreso ir su 
pirmu laišku prisiųsti savo fotogra
fiją; duosiu atsakymą kiekvienai.

' P. M. D., 
Naujienos, Box 540

____________VYRŲ___________
REIKALINGAS kriaučius 

prie naujų siutų, turi būti pir
mos klesos kriaučius. Meldžiu 
atsišaukti greitai. Darbas ant 
visados. M. Rekštis, 4501 So. 
Wood St.

Pardavimui -r- nauji 2 flatų — 
$8,500

$1,000 cash
Pirmas flatas 5 kambarių pilnai už
baigtas; 2-ras flatas perdirbtas ir 
prirengtas dėl pleisteriavimo. Imkit 
Milwaukee Avė. karą iki Foster Avė., 
eikit 3 blokus į rytus iki

5360 Latrobe Avė.
Hield Construction Co.,

Central 3264

BARGENAS
Parduosiu savo namą ant 53 ir 

Emerald Avė. 2 augštų, 6 ir 6 ruimai, 
elektros šviesos, maudynes, augštas 
cimentuotas beismantas, turiu par
duoti trumpu laiku arba mainysiu ant 
bile kokio biznio. Atsikreipkite

C. AMBROSE,
1345 So. 49 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA geras 
augštų biznio namas prie 
So. Halsaed St.,

Kreipkitės
2038 S. Halsted St.

trijų
2040

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
PUIKIOS ŪKĖS

Parduosiu savo farmą, turiu 2 for
mas, vieną 42* akrų, antrą 80 akrų;, 
vieną norėčiau parduoti. Gera žemė; 
abiejų farmų, arti miestų ir geri bu- 
dinkai, ant išmokėjimo, 80 akrų — 
$3,250, o 42 akrų — $2,700, įmokėti 
kiek galima.

Del platesnių informacijų kreipki
tės 6:30 vakare, arba laišku.

W. KAZLAUSKAS, 
2047 W. 23rd St., Chicago, III.

2 lubos iš fronto

NAMAS ANT Pardavimo, apielin- 
kėje Vienuolyno 6600 So. Artesian 
Avė., naujos mados. Parduosiu pri
einama kaina. Namas 2 pagyvenimų 
ir 2 karų mūrinis garadžius. Parduo
da savininkas.

A. STIRBIS, 
6600 S. Artesian Avė.

Te). Republic 3989

PARDAVIMUI saldainių 
krautuvė; ice cream, cigarai ir 
smulkus dalykai. Netoli moky
klos. Biznis geras. Parduosiu 
pigiai, nes serga mano moteris.!,

905 W. Cullerton St.

PARDAVIMUI 2 lotai, didu
mo 25x125 pėdų, randasi prie 
2124-26 W. 23 St. Tikras barge- 
nas. Atsišaukite, 2110 W. 23rd 
St., 1 fl. frontas.

—"...........* I
PUIKUS BARGENAS

BARGENAS!
Parsiduoda naujas medinis 6 kam*- 

barių bungalow su cemento aukštu 
beizmantu ir trepai iš vidaus į viršų 
ir apačioj, su uždarytais užpakali
niais porčiais. Kieto medžio užbaigi
mai. luotas 30x126% iš vienos pu
ses nebus arčiausio namo kaip 20 
pėdų ir iš antros puses 6 pėdos ir tuš
čias lotas. Savininko statytas sau. 
Visi paskutirtes mados pagerinimui, 
atiduosiu už $4500, įmokėjimas cash 
ir tolesnis išmokėjimas pAgal sutar
ties.

11135 So. Clifton Park Avė. 
Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas su lunch room, arba mainysiu 
į automobilių, lotą arba grosernį. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos, 
namas

443 W. 43 St.,
2113 So. Halsted St.

BARGENAS
Pardavimui namas, yra elektra, ga- 

sas, 4-4 kambarių, kaina $6800, gali
te nupirkti už $2500 cash, namas ran
dasi, 4640 S. Marshfield Avė.

Savininkas, *
A. M. WIRTEL, 

4725 So. Paulina St.
Blvd. 9314-

MOKYKLOS
PARSIDUODA aprėdalų krau

tuve, pelningas biznis, geroj vie
toj ir pigi renda, parduosiu la
bai pigiai.

Tolefonuok Boulevard 9408

Greitu laiku turi parsiduoti namas, 
trijų lubų, šešių pagyvenimų, 
dos neša virš $100.00 į mėnesį, 
duosiu iš priežasties važiavimo 
tuvon.

Kreipkitės pas
VINCAS BERNOTAS, 
3153 So. Emerald Avė.

1 lubos iš užpaicalio

Ren- 
Par- 
Lie-

PARDAVIMU] namas kuris atne
ša daugiau pelno negu kai kurių ban- 
cų bonai. Parduosiu 2 namu: muri
ni ir medini ant loto 41%x90, kiek
vienas namas po 4 flatus, prie Jeffer- 
son St., netoli Roosevelt Rd., kaina 
;iktai $6500. 2116 So. Millard Avė., 
Tel. Rockvvell 9448.

PARDAVIMUI labai pigiai groser
nė, galima įtaisyti bučernę, priežas
tis pardavimo — turiu apleisti Chi- 
cagą į trumpą laiką.

D NORKUS,
258 W. 117 St., 

Chicago.

PARDAVIMUI nedidelis namas 
West Pullman, pigus arma mainyčiu 
ant grosernės, loto, mašinos, 
ninką galit matyti dienomis.

A. B.,
3244 So. Morgan St.

2 lubos užpakalis

Savi-

PUIKUS moderniškas 2 flatų, 6-6 
kambarių, gražiai dekoruotas, ką tik 
užbaigtas, kieto medžio trimingai, 
tile vanos, garu šildomas, gražioje 
vietoje, atsišaukite nedėlioj, kaina 
$15,500.

6108 S. Saeramento Avė.
Tel. Roosevelt 4763

j Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. I< limi ll.Z, Mnnaym




