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Rusų-Japonų de 
rybos nevyksta

Austrija remia 48 valau- Husai su Japonais nesu
dij darbo savaitę sitaria dėl Sachalino

Vokiečių komunistai truk 
do reichstago darbą 

------------------- f?. 
.! » 

40 žmonių žuvo traukinio 
katastrofoj Rusijoj

Francija atsisako bešelp 
ti Lenkus pinigais

nėSkrzynskiui pasakyta, kad 
lenkai, nė kitos maž. antan
tes valstybės paskolos iš 
Francijos nebegausią

PARYŽIUS, rugp.
Pirmą kartą lenkų 
reikalų ministeris 
Francijos nemalonią 
ir visai mažajai antantai ži
nią, — tą, kad Francija atsi
sako daugiau bėrėmti jas savo 
pinigais. Ponui Skrzynskiui 
buvo diplomatiškai pranešta, 
kad Francijos iždinė, daugiau i 
nebegalėsianti savo sanjungi- 
ninkų šelpti.

Ministeris Skrzynski, kėliau- 
damas Ženevon, staptelėjo Pa
ryžiuj, norėdamas patirti, ką 
Francijos. valdžia mano apie 
paskolinimą lenkams 1(K> mi
lijonų frankų, kurių jiems rei
kia pilnai savo kariuomenei 
apdoroti ir kitiems svarbiems 
krašto reikalams, čia jis tatai 
ir patyrė.

Francijos 
užtikrindami 
kad Francija
ir pasiliekanti drauginga Len
kijai, 
sinė 
bildu 
pono
ką, būtent 
sius sąjungininkus stambiomis 
paskolomis. Lenkų ministeriui 
pasakyta, kad nors Francijos 
iždinė nieko nesakytų, jei len
kai išsiderėtų paskolos pas pri
vačius Paryžiaus bankininkus, 
lėčiau ji pati nerandanti gali
mybes nei skolinti, nei jokios 
paskolos užsieniui garantuoti.

Premjeras Herriot pastebė
jo, kad šitoks Francijos nusis
tatymas neturįs būt laikomas 
kaip nedraugingas Lenkijai, 
kadangi tokio nusistatymo 
Francija laikantis ne vien Len
kijai, Bet ir visoms mažosios 
antantes. valstybėms.

užsienio 
gavo iš

kabineto nariai, 
poną Skrzynskį, 
kaip buvus, taip

pasakė tečiau, kad finan- 
Francijos padėtis jokiu 
nebeleis, jai toliau tęsti 
Poincarė valdžios * politi- 

remti mažesniuo-

Del reichstago akcijos 
imama abejoti

PARYŽIUS, rugp. 28. — Pa
sak vėliausių pranešimų iš Ber- 
lino, viltis, kad Londono sutar
tis bus reichstago patvirtinta, 
žymiai sumažėjo. Oficialėmis ži
niomis reichstago balsavimas 
dėl sutarties ratifikavimo įvyk- 
siąs šį vakarą.

Komunistai riaušėmis trukdo 
reichstago darbą

BERLINAS, rugp. 28. — Ga
lutinis reichstago balsavimas 
įstatymų sumanymų reikalingų 
Daweso reparacijų programui

vykinti, tapo atidėtas rytdie
nai. šiandie; negalėta prie to pri
eiti dėl nepaliaujamo komunis
tų triukšmo ir trukdymų. Del 
komunistų neramumo vakarykš
čiame posėdy įvyko dagi mušty
nių ir reichstago pirmininkas 
tvarkai įsteigti buvo priverstas 
šaukti policiją. Trys komunis
tai buvo pašalinti.

šeštadienį bus formalis su
tarties pasirašymas

LONDONAS, rugp. 28. — 
Formalis pasirašymas sutarties 
dėl Daweso reparacijų plano 
vykdymo, padarytos pastarojoj 
tarptautinėj konferencijoj, įvyks 
užsienio ministerijoj Downing 
gatvėj ateinantį šeštadieni, pie
tų metu. '

Baisi traukinio katastrofa
Rusijoj? _ 1 •

40 pasažierių užmušta 
bė sužeistų

daugy-

ODESA, Rusija, rugp. 28. — 
Vakar vakare išėjęs iš Odesos 
į Maskvą ekspresinis traukinys, 
apie 200 mylių nuo Odesos bu
vo išmestas iš bėgių ir susi
kūlė. Katastrofoj keturiasde
šimt žmonių rados užmuštų ir 
daugybė yra sužeistų.

Traukinys ėjo pilnu greitu
mu, ir staiga lokomotiva išvir
to šonan, garinis katilas eks- 
pliodavo pagimdydamas gais
rą, kurs tuojau persimetė į 

traukinio vagonus, 
vieton pasiųsta iš 
stočių pagalbos

susikulusio 
Katastrofos 
artimiausių 
traukiniai.

baisios parako ekspliozi 
jos Graikijoj

Yra keletas-žmonių užmuštų ir 
sužeistų a

Lietuvos žinios.Kinai įspėja studentus 
nevažiuot Amerikon

ŠANCHAJUS, rugp. 28. — 
Pekino švietimo ministerija iš
siuntinėjo provincijų valdinin
kams cirkuliarą, kuriame įspė
ja nebesiųsti daugiau savo stu
dentų į Jungtinių Valstijų uni
versitetus studijuoti ir studen
tams, norintiems keliauti užsie
nin, patarti važiuoti geriau į 
Europos universitetus-

Ministerija apgailestauja, kad 
daugelis Kinų studentų važiuo
ja į Jungtines Valstijas, kame 
mokslas daug žemiau pastaty
tas ir kur mokslo laipsnis leng
vai gaunamas.

Nežiūrint to įspėjimo, ką tik 
išplaukusiu iš čia garlaiviu Pre7 
sident Jefferson iškeliavo į 
Jungtines Valstijas šimtas ir aš
tuoniolika kinų studentų stoti 
ten į universitetus ir kolegi
jas. »

Žemės slinkimas Japonijoj 
daug; žmoniy užbėrė
TOKIO, Japonija, rugp- 28. — 

Del smarkių lietų, kurie tęsės 
per keletą dienų Japonijoj, fla
kone kalnuose daugely vietų 
įvyko dideli žemės nuo kalnų 
slinkimai, užgriudami pasitai- ( 
kiusius pakalnėj triobesius. 
Daug žmonių yra žuvę.

Vargingiausioj, Tokio fabrikų 
darbininkų gyvenamo j miesto 
daly apie 7,300 namų vandens 
užlieta.

Kakodatėj kilęs laike smar
kios perkūnijos gaisras sunai
kino devyniasdešimt aštuonis 
namus. Visoks susisiekimas bu
vo laikinai sutrukdytas.

STEBUKLINGOS ŠAKELIŲ 
JĖGOS

SULAIKYTAS APGAVIKAS
KAUNAS- — Paskutinėmis 

dienomis policija vis gaudavo 
žinių, kad po provinciją važinė
ja'koksai tai “padriačikas”, ap- 
siimdamas sulig sutartim aprū
pinti butais, tarnystėmis ir gau
davo už tai “rankpinigių” ir pa
skiau apleisdavo miestelį.

Šiomis dienomis Kauno kri
minale policija gavo iš vieno 
Kauno • namų savininkų prane
šimą, kad jisai davęs kokiam 
tai jaunam vyrui 6,000 litų 
rankpinigtių ir padaręs /lm juo 
sutartį statyti namus, bet tas 
asmuo pasislėpęs. Liepos 28 kri
minale policija sulaikė tą ’’ar- 
chitektorių” darantį sutartį su 
vienu Kauno piliečiu Cukerlu.

Sulaikius tą “gabų architek- 
torį”, kriminale policija gavo iš 
daugelio piliečių nusiskundimų 
apie jo apgavimus. Jisai apga
vo 10 asmenų, iš visų kartu iš
viliojęs 20,000 litų.

KIEK LIETUVOJ 
GYVENTOJU

KAUNAS. — Nuo 1923 me
tų •* gyventojų surašinėjimo die
nos iki 1924 metų sausio 1 <1. 
natūralinis gyventojų pifeaug- 
lis Lietuvoje siekė 6,650 žmo
nių.

Per tą laiką iš Lietuvos emi
gravo 500 žmonių.

Tuo budu 1924 metų sausio 
J <'dien# Lietuvoje, neįskaitant 
Klaipėdos krašto, buvo 2,035,- 
121 gyventojas, gi su Klaipė
dos kraštu — 2,175,121 (apy
tikriai).

Vietos abiturientus nelenkus ne
priima į Universitetus

“Krynica” rašo, kad baigę 
šiemet Vilniaus gūdų gimnaziją 
abiturientai nebusią priimami 
į Vilniaus universitetą ir tuo 
budu turėsią vykti mokytis į už
sienį.

PEKINAS, Kinai, rugp. 28.importo muitą daik-
gaminamiems ilgesniu1— Rusų-Japonųderybos nesise

ka ir Jošizavos su Karachanu 
konferencija priėjo' visai galo.

rugp. 28. Japonai griežtai laikosi nusista- 
komisija 
importo 

atgabena-

tymo, kad pirmiau nei jų ka
riuomenė apleis Sachaliną, jie 
turį gaut užtikrinimą, pirma, 
kad jiems bus dhota teisė nau-

Pakelia 
tams 

/darbu.

VIENA, Austrija,
— Austrijos muito 
pridėjo dar 33 nuoš. 
muito daiktams,
miems iš tokių kraštų, kur nė
ra įvesta ir netaikoma ketu- doti toj saloj naftos šaltinius; 
riasdcšimt astuonių valandų I antra, kad, jiems bus leista pa- 

tdarbo savaitės įstatymas, kuo- nnnedva tumi™ •

met
daiktai 
taikant 
va i t ės.

pačioj Austrijoj tokie 
produktuojami, prisi- 
48 valandų darbo sa-

Francija ruošiasi karpy! 
valdžios išlaidas

PARYŽIUS, rugp. 28.— Tiks
lu subalansuoti biudžetą, Fran
cijos kabinetas nutarė grieš- 
tai apkarpyti valdžios išlaidas. 
Premjeras Herriot ir finansų 
ministeris Clementel turės 
trumpu laiku peržiureti visų 
ministerių biudžetus ir iš
braukti visas nereikalingas 
įvairių departamentų išlaidas. 
Peržiūrėtos sąmatos tada bus 
kabineto apsvarstytos, biudžes 
tas pilnai subalansuotas ir 
įneštas parlameptan- tuojau, 
kai tik jis pradės vėl savo se
sijas spalių mėnesį.

Protestuoja prieš kaliniu 
darbą

Unija reikalauja, kad kalinių 
darbo rūbai turėtu kalėjimo 
žymę.
ŠOU m BEND, Ind., rugp. 

28. — Laikomoji čia Indianos 
Darbo Federacijos metinė kon
vencija priėmė rezoliuciją, ku
ria organizuotieji darbininkai 
protestuoja prieš pardavinėjimą 
kalinių siuvamų rūbų be atatin- 

| karnos žymės, parodančios, kad 
■ tai kalinių darbo gaminys.

Konvencijoj paaiškėjo, kad, 
pavyzdžiui, viename Michigan 
City’j kaliniai per metus pasiu
va daugiau nei 900,000 darbinių 
marškinių, visai nežiūrint to, 
kad įstatymai aiškiai draudžia 
kontraktuotą kalinių darbą.

3,600 ANGLIJOS MECHA- t 
NIKŲ NORI ATVYKTI 

AMERIKON

LONDONįlS, rugp. 28. — 
Telegrama Ąš Atėnų praneša, 
kad praeitą/,-naktį įvyko baisus {
sprogimai į d įdėliuose parako |aimės ieškoti,
sandeliuose,i netoli arsenalo. 
Sprogimai tęsės iki šeštai va
landai ryto. Esą keletas žmo
nių užmuštų ir sužeistų.

LONDONAS', rugp. 28- — 
Del nedarbo Anglijoj, 3,600 kva
lifikuotų Lancashiro ir York- 
shiro tekstilės fabrikų rtnecha- 
nikų sudarė organizaciją, kuri 
rūpinsis gauti leidimą visiems 
atvykti į Jungtines Valstijas

PASKENDO LAIVAS; 6 
NĖS ŽUVĘ

ŽMO-

JAVŲ KERTAMOJI MAŠINA 
SUKAPOJO VAIKĄ

KEOKUK, la., rugp. 28. — 
Trylikos metų vaikas Milt Us- 
kis (gal lietuvis?) pateko tarp 
javų plaunamosios mašinos pei
lių ir liko baisiai sukapotas. 
Viena ranka ir koja visai nukir
stos. Nelaimė atsitiko farmoj 
ties Bentley, Hancock kauntėj, 
Illinois.. Nelaimingas vaikutis 
atgabenta į Keokuko ligoninę.

HALIFAX, N. S., rugp. 28. 
— Jūrėse ties Prospect, laike 
didelės audros paskendo šku- 
neris Auna 'MacDonald, plau
kęs su anglimis iš New Yorko 
į Halifaxą. Kapitonas Miller ir 
penki įgulos žmonės tur būt 
yra žuvę.

DĖS MOINES, Iowa, rugp. 
28. — Vienoj sautsaides grose- 
rijų sankrovoj ekspliodavus 
amonijos rezervuarui, vienas 
žmogus liko užmuštas, dvylika 
sužeisti, kai kurie mirtinai.

laikyti ten nuosavą tvarką; tre
čia, kad japonų naftos naudo
jimo laukuose rusai netaikys sa
vųjų darbo įstatymų.

Rusai gi reikalauja, kad ja
ponai evakuotų Sachaliną be jo
kių sąlygų, .ir tiĮ< tada jau bu
sią galima derėtis dėl naftos šal
tinių naudojimo.

Fordas užgina, buk jis 
gynęs ku-kiux-klaną

Jis jokio intervju su laikraščio 
Star reporteriu neturėjęs.

DETROIT, Mich., rugp. 28. 
—■ Henry Ford’as, kurs su sa
vo jachta grįžta iš Montrealio j 
Detroitą, bevieliniu telegrafu 
praneša, kad išspausdintas Mon
trealio laikrašty Star neva jo 
reporterio intervju su juo, For
du, kur paduodiama, buk jis, 
Fordas, pasakojęs apie Ku-Khix- 
Klaną ir gyręs jį kaipo grynai 
patriotinę amerikiečių organi
zaciją, esąs grynas laikraštinis 
“bunk” — iš piršto išlaužta pa
saka. Jis, Fordas, būdamas Mon- 
trealy nedavęs jokių intervju ne 
tik laikraščio Star reporteriui, 
bet nė jokių kitų laikraščių re
porteriams, Hr apie Ku-Kluxus 
aplamai su nieku nesąs kalbė
jęs.

STANGIAI. — Išdžiūvus ūki
ninko J. šuliniui reikėjo. Įkasti 
naujas. Iškasė iki 6 metrų gi
lumo, bet vandens vis dar ma
ža.* Vieną šventadienį buvo pa
šaukta viena šulinių žinovė, 
Daugalytės iš Laužemių. Ji žino
momis riešutinėmis šakelėmis 
nešina perėjo kiemą ir nuro
dė, kur teka po žeme vandens 
šaltiniai. 'Pasirodė, kad van
dens šaltinis eina kaip tik ke
lis metrus šalia iškasto šuli
nio, o ne per patį šulinį.

šioje apskrity yra penketas 
tokių stebuklingų žinovų. Sėk
mingiausiai vandens Maltinius 
nurodydavo iki šiol ūkininkas 
Kunkis —■ Graumenių, Esinis*- 
Patrų, ir minėtoji Daugalytė. 
Ji savo rankomis laiko šakeles 
horizontaliai, ir kaip tik šalti
nių vietoje šakelės pradeda že
myn svirti. Kur šaltinis labai 
stiprus ir negilus, tai čia ša
keles linksta žemyn taip stip
riai, kad jos ramiai rankose 
laikomos net pcrlužta.

Kuomet paima kitas žmo
gus šakeles- laikyti, jos nė ne
sijudina, arba tik silpnai. Mat, 
čia veikia turbut tam tikros 
rųšies žmonių individualus 
magnetizmas. [Lž]

DANŲ EKSPEDICIJA GREN
LANDIJAI TIRINĖTI

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
28. — žiemių kraštų tirinėto- 
jas Lange Koch ruošiasi ekspe
dicijai į Grenlandiją tirinėti geo
loginę ir geografinę salos padė
tį. Vyriausias betgi Kocho eks
pedicijos uždavinys bus siste
mingai ištirti mineralinius 
Grenlandijos šaltinius, anglies 
sluogsnius, švino etc. Ekspedi
ciją remia Danijos valdžia.

ORRS
Chicago ir apielinkė.— Ap

lamai gražu; maža atmainos 
tempertliroj; vidutinis mainą- 
sis vėjas, didžiumoj rytų, — 
taip šiai dienai pranašauja 
prof. Cox.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 740 F.

Šiandie saulė teka 6:20, lei
džias 7:32.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugp. 28, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.48
Belgijos, 100 frankų ........... $4.99
Danijos, 100 kronų ............... $16.18
Italijos, 100 lirų ......   $4.42
Francijos, 100 frankų ........... $5.39
Lietuvos. 100 litų ............... $10.80
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.85
Olandijos, 100 florinų ........... $38.70
Suomijos, 100 rrvarkių .............. $2.52
Švedijos, ,100 kronų ........... $26.57
Šveicarijos, 100 frankų .......  $18.73

 ________________________________ ______________________________________ ..... . . ........____________  ._____________ _

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
ISLANDIJOJ

LONDONAS, rugp. 28.
Gauta čia iš Kopenhagos te
legrama praneša, kad antradie
nio vakarą Islandijoj buvo jau
čiamas žemės drebėjimas. Ypač 
stiprus žemės drebėjimas buvo 
Reykjavike ir Hoefn-Hornaf- 
jorde.

KAUNO KANALIZACIJOS 
REIKALU

* • t. ■ t
KAUNAS. (E.)._^x Kauno 

Miesto Valdyba nesenai yra 
prašiusi Ministerių Kabineto 
suteikti jai 1,000,000 litų pa

skolą kanalizacijos darbams pra
dėti. Ministerių Kabinetas, pra
šymui pritardamas, bet neturė- 
damąsgalimybės patenkinti iš 
valstyETęs iždo pinigų, pasiūlė 
Miesto Valdybai užtraukti pah 
skolą Lietuvos Banke ir sutiko 
ją garantuoti.

NERAMUMAI KINUOSE

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
28. — čekiango ir Kiangsu 
provincijų kiniečiams užgro
bus įvairiose vietose Pekino- 
Nankino gelžkelį, iš Čefu ir 
Veibaivei plaukia neramumų 
vieton Anglijos ir Amerikos 
karo laivai.

BANKO PREZIDENTAS EINA 
ASTUONIEMS METAMS 

KALĖJIMAN

MADISON, Wis„ rugp. 28. — 
Buvęs Haywardo National ban
ko prezidentas Henry Rohlf li
ko teismo pasmerktas aštuone- 
riems metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo Leavenworthe. Buvo 
kaltinamas dėl paslglemžimo 
200,000 dolerių to banko pini
gų-

1,123,000 BEDARBIŲ 
ANGLIJOJ

LONDONAS, rugp. 28- — 
Bedarbių skaičius Anglijoj per 
pastarąsias savaites žymiai pa
didėjo. Praeitą savaitę bedar
bių skaičius xsiekė 1,123,000 
žmonių — 30,000 draugiau nei 
buvo užpraeitą savaitę.

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstam, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovii ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti* 
nūs, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTU

Al JJI fe W O! *
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L



Gryna 
T eisybė!

“Už geruma suprantu, kad reikia 
mokėti daugiau negu už daugumu. 
Rukiau daugumu, kada rukiau ci- 
garetus maišyto su trupučiu Tur
kiško Tabako, bet nusibodo jie. 
Dabar rukau gerumą dėlto, kad 
persimainiau į HELMARS, P^a- 
ryty iš gryno, turtingo Turkiško 
Tabako.”
Po visą šalį rūkytojai kreipiasi 
prie Turkiško Tabako, nes supran- 
ta, kad Turkiškas Tabakas geriau
sias cigaretams^ HELMARS su
sideda iš skanaus Turkiško laba-' 
ko ir duos jums pilną vertę uz 
Jūsų pinigus. Jus džiaugsitės 
HELMARS tik sykį pabandę.
HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti į kartono skrynu
tes, kad nelužtų ir užlaikytų gam
tos skanų Turkišką kvepėjimą.

J
Kaip kiti, taip ir jps džiaugsi

tės permaina i Turkiškus
Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

BO^ESoflOoilO

fsUSIVIENUIMAS LIET. AMERIKA?
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. Pašaipų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T4- 
vyną” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesniu informacijų kreipkitės U u o adresu:

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

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

Ir kiekviename numęry “Vienybes” 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, s
193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
— I II... ......................................................... .... .. ........................................

Kas Dedasi 
Lietuvoj

ž. KALVARIJA

Gerų siuvėjų trūksta

i' ['dėl APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankus.

Kiekvienas, lengvai supran
ta, kad nors medžiaga ir blo
ga, bet rūbo pasiuvimo dar
bas geras yra daug geriau ne
gu medžiaga gera, o pasiuvi
mas blogas.

Blogai pasiutais , rūbais ap
sirėdęs žmogus kad ir geriau
sios figūros virsta “molio Mo
tiejų.” Tokių “siuvėjų”, kurie 
kad ir geriausios figūros žmo
gų verčia “molio Motiejų” pas 
mus Žem. Kalvarijoje ir apy
linkėje yra pilni paliepiai. Že
maičių jie yra vadinami “vė
darų kriaučiai.” Kitas kad ir 
išsikelia su gandrais, bet krin
ta su juodvarniais, ištaškyda
mas visas savo “gudrybes”. To
kių žmonių žodžiai siekia išti
somis myliomis pirmyn už dar
bus. Nors vienas ir yra kįęj< 
įmanomas siuvėjas, bet jis ne
gali aprėpti visų žmonių 1 savo 
darbu. Pageidaujama, kad kas 
jsteifttų siuvėjaus kursus, ir 
tiems, kurie baigtų kursus fbu- 
tų duodamas leidimas dirbti to
je profesijoje,—kitaip' ne. Tuo
met butų; nušluojama visi “vč^ 
darų kriaučiai” ir “molio Mo
tiejų” lipdytojai.

_______________ ; I ■

GEGRĖNAI (Telšių apskr.) 
Nesupranta ir reikalauja 

išaiškinimo

. Netoli Gegrėnų dvaro, miš
ke (dabar valdžios) yra kal
nas, iš kurio viršūnes, lankiau
siai atmainomis, kilsta garai, 
aiškiai akimis matomi — pasa
kojo man gegrėniškiai. Vieni 
“žinovai” spėja, kad tai esanti 
to kalno viduriuose druska ar 
kitokie mineralai, kurie ir pa
darą tą kalno . alsavimą, kiti 
kitaip, vienu žodžiu, kiekvie
nas daro savotiškas išvadas.

Čia irgi reikalingas objek- 
tingas mokslo žodis.

SEDA (Mažeikių apskritis) 
Uždraudė degtinę parduoti

5_____________________

Sedos valsčiaus taryba pa
skutiniame savo posėdy nuta
rė per Didžiosios Kalvarijos 
atlaidus visiškai uždrausti deg
tinės pardavinėjimą, išskyrus 
labai tęumpą laiką, kur leido 
pardavinėti (Kalvarijos vals
čių panaikinus, Kalvarijos 
miestelis priguli prie Sedos 
valse.). Tai sveikintinas dar
bas! Tegu kiti valsčiai tą pa
seka.

Taip pat tarybos posėdyje 
lųilarė, kad už darbą valsčiaus 
tarybos nariams nėra moka
ma, tai nors už tą darbą val
sčiaus pinigais išrašyti kiek
vienam nariui kokį jis tik no
rės laikraštį.

Tai be galo geras sumany
mas, nes laikraščiai išlavins, 
pakels bendrą tarybos narių 
kulturinį stovį. Pageidaujama, 
kad taip pasielgtų ir kitų vals
čių tarybos. /

Siame įkyrioje mei talkas 

nuo laiko gvildensimo rei

kalus (domius bosiančioms 

motinoms ir motinoms jau

ny kOdlkiy,

Kūdikių aprOpfnimaš ir pe

nėjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mos jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mos tu

rime reguliarUksis laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 

pergvUdenU..
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Metai po kūdikystes yra begalo 

svarbus, nes juose dedasi vyriškumo 
ir moteriškumo pamatai. Galima ta
da pagelbėti vaikui įsigyti pamatą 
vikrios ir stiprios sveikatos, arba ir 
silpnumo bei menkumo. , -. . į

Menkumas ypatingai akstiną blogus 
penėjimas. Netinkamas maistas ne vi
sados paeina iš ,jq štpkoš, nejs ir tur
tingi nuo to. ken$a. ?, Gali kūdikiai 
gimti ir su aukso Šaukštu, bet jei ne
gaus duonos ir pieno, orančių sunkos, 
žalių vaisių, šviežio oro, saulės, mie
go ir mankštinimų, tai bloga sveikata 
ir menkas išsivystymas bus jo gyveni
mo draugai. Inžinui reikia tam tikrų 
anglių, kad jis gerai dirbtų, taip pat 
ir žmogau^, monizmas reikalauja tin
kamo kuro, kad geriausiai tarnautų.

Nekurio maistai yra būtinai augi
mui, o svarbiausiai iš jų yra pienas; 
jo stoka dažniausia padaro nedapenc- 
jimas, nes jame randasi visi elemen
tai akstinanti auginių. Vienok ir po 
kūdikystei .pieną .negali kiti atstoti, 
tik jam prigelbsti. Normalį kūdikį 
reikia įpratinti visus, paprastus val
gius, ne keptus; nereikia pataikauti 
jo norams. “Suyaaųrmvįpias^., yra 
skylutė pro kurią arlenča nedapenėji- 
mas. Vaikas reikalauja kit-ko, negu 
suaugęs, kuris tik palaiko savo jau iš
vystytas savybes. /

Nedapenėjimas paliečia dantis, na
gus, kaulus, o mineralai kdip spina- 
čo geležis, pieno kalkis ir fosforas, 
duoda gyvybės ir kietumo. Vaikai 
reikalauja penkis sykius daugiau kal
kių, negu suaugęs. Minkštų dantų 
pavojus gi daug pavyzdžiui, likučiai 
renkasi pūdam! dantų tarpais. Tie 
nuodingi pūliai įeina vėliaus j kraują 
ir padaro vieškeli įvairioms bakteri
joms.

Borden’s Eagle Pienas pasirodė 
esąs brangus veikėjas nukovojantis 
nedapenėjinią, ,nęs užlaiko savy vita
minus ir minaralus pradinėje .čiely- 
bėje.

Idant ir Lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną, Bordeno 
Kompanija išleido Lietuvių kalboje 
pamokinimų kaip paruošti Borden’s 
Eagle Pienas visokių amžių kūdi
kiams. Jei nori kopijos tų instrukci
jų. iškirpk kuponą iš laikas nuo laiko 
telpančių pagarsinimų ir prisiųsk 
iiems, o jie su mielu noru visai dykai 
Jums prisius jas.

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

1 ---------- - ------------------------t ................... -ę

DIDŽIAUSIA PLUNKSNŲ IŠDIR-
BYSTĖ JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

Mes parduodame plunksnas musų 
pačių išdirbinio. Mes galime atsiųs
ti čėlas plunksnas arba suplėšitas. 
Visi sempeliai atsiunčiami pareikala
vus. Mes pristatome plunksnas i vi
sas dalis Jungtinių Valstijų. Rašy
kite šiandien į didžiausią lietuvių 
plunksnų išdirbystę.

ALBERT STEZ,
138 Papsąic St., No. 5, 

Passaic, N. J.
■ ■ I ' . ...... W............... ....  . ............ . ..................... ■■■ .........................—1 "

I . ' ' ' *

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems ♦ 

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SU PPL Y CO.

490 Milwaukee Avet and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018. ITaymarket 4251

ELEKTRA
•vi*są ir pajiagą suvedama | mum ir naujus bjuhm, taipgi dirb- į 

tavas. Cash arba ant iimokijimo.
____Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje 1
THE BRIDGEPGRT ELECTRIC CO, Ise,

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

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trusf and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas i 
šerininkų FIRST NATIONAL BĄNK pf > . 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,9$),000,00 
kapitalo, surplus ii* neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,0(M),OQ0 resursų., ‘ Apdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

V'' . *
James B. Forgan, (’hairman. ? Melvin A. Traylpr, Prezidentas.

aupymo

Rand asi ant 
žemutinio f I o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sulfurines vanos ir elektrinis gydymas.

SVARBŲNAUJIENA
Dabar naujai išradome mineralines sierines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliącijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika
linga. i

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

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

Phone Boulevard* 4552

BRIOGEPORTO VYRĮJ KRAUTUVE
3228 S. Halsted St.

Skelbiame atidarymą naujos vyrų krautuvės.
Mums nereikia mokėti reųdos — musų kainos pritiks jūsų kišeniui. 
Del vėliausios m-ados skrybėlių ir rudeninių apsirengimų, pasima- 
tykite su mumis.

( Pirmiau mušti krautuve buvo 3407 So. Halsted St.
___________________________________________ '____________________ J

"VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
Prenumerata metams..........................................$2.00
Pavienis numeris............. ..... ..................................20c

v
• Antrašas:

“VADOVAS”,
Hatfieid Hali, Northwestern University,

Evanston, III.

STHl

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8&I2 <

-'--L,...___ ■
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S. L. FABIONAS CO,

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITftS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard' 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKĄT

1720 West Chicagd Avc.
Tel. Haymarket 1105

Veda bylaš visuose teismuose.; 
Bendrovių teisės ir rcal estate — 
specialybe. Utarninko ir ketver 
go vakare Naujienų ofise 

1739 So. Halsted St

iii

alKted St. T.Boul. 6737

5

iv
: J

PI

M

Tel. Dearborn 9057

Namų Tel.: Hyde Park 3395

.L.

t

Tol

Ii

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S*t. Room 520 
Tel. Central 6390

į Yotds 4681

ADVOKATAS
11 Š. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-G
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

Petnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Ląavitt St 
Teleplione Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

V«»d« bylas vtauoi*« Tefamuc**, Karimi 
nuoja Abstraktus, Puda.ro pirkimo D 
pardavimo Dokumentus ir lualiojimn*

7 South Dearborn Street 
lelefouas Raudalph 3261

Vakarais: 2151 West 22 Street 
\ ToMobm Canal 14)97.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas • 
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

Bridgeport kitais vakarais 
3236 S. Hs*I»ted St. T.Boul. 67 —

Vak. 3223 S. Halsted Chicago

Puda.ro
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korespondencijos
Montello, Mass.

šiomis dienomis čia pasimirė 
jaunas lietuvis F. J. Kas tik 
gyvas pasaulyje nenori be lai
ko mirti, bet kartais pačių žmo
nių tamsumas išplėšia juos iš 
tarpo gyvųjų. Taip buvo ir čia. 
Jis vartodavo įvairias medika- 
lines druskas neva vidurių pa
taisymui, bet tos druskos taip 
vidurius suedlė, kad sutruko l 
žarnos ir jis mirė baisiuose 
skausmuose. Jis jaunas būda
mas neišmoko skaityti ir nemo
kėdamas skaityti negalėjo pasi
naudoti įvairiais naudingais pa
aiškinimais ir pamokinimais 
laikraščiuose-

Šio jauno lietuvio bereikalin
ga mirtis verčia mane visus 
“Naujienų” skaitytojus para
ginti užrašyti “Naujienas” ir 
savo giminėms, o jei kuris ne
moka skaityti, tai jam nupirk
ti rankvedį^iš kurio jis išmok
tų skaityti. Yra daug lietuvių, 
kurie nors moka skaityti, bet 
yra pasinėrę girtuoklystėj. To
kiems, jei giminės užrašytų 
“Naujienas” ir ištiestų draugiš
ką ranką, tai gal ir jie sugry- 
štų ant tiesaus kelio ir susilai
kytų nuo prapulties ir anksty
vos mirties.

— Stasys Pocius.
--------------

So. Omaha, Nebr. '
Bedarbė užėjo

Pastaruoju laiku visos gyvu
lių skerdyklos atleidžia labai 
dhug darbininkų, pasilikdamos 
tik tiek, kiek mažiausia reika
linga. Samdytojai skundžiasi, 
kad labai sumažėjo gyvulių ga
benimas i skerdyklas.

Apie dirbtuvių vartus stovi 
didžiausios darbininkų minios 
laukdamos samdytojų malonės, 
gal kada teiksis pakviesti prie 
darbo- Lietuvių irgi yra stovin
čių prie vartų, bet jų yra dar 
mažas skaičius; jų tarpe ir aš 
esu.

Teko kalbėti su niekuriais 
lietuviais bedarbiais; ypač seny
vais žmonėmis. Jie pasisakė, 
kad niekurie jau keturius mė
nesius eina prie dirbtuvių var
tų, bet darbo negauna. Kur tad 
dingti senesniems žmonėms?

Matyti kaip kada samdyto
jus paimant po vieną, kitą dar
bininką, bet visus juos vardais 
iššaukiama, turbut kieno nors

— Darbo Žmogus.

St. Louis, Mo,
žinių žinelės

ligo-Rugpiučio 6 d. miesto 
ninėj pasimirė Stanis. Japke- 
vičius, 33 metų amžiaus. Var
gingai žmogelis gyveno, nes 
vieną koją dar gyvas būdamas 
buvo palaidojęs. Mirdamas ne
turėjo giminių šiame mieste, 
tai paliko savo apdraudę $500 
<iel savo pažystamo Prano šeš- 

kevičiaus, Tapo palaidotas Kal
varijos Kapinėse; pinigų gal ir 
užteko palaidojimui. Japkevi-I 
čius yra sakęs, kad turys bro
lį /\mcrikoje, bet nežino kur 
jis yra. Velionis paėjo iŠ Vil
niaus rėd., Trakų apskr., Ve- 
vių vals., Beilezų kaimo. Velio
nis buvo vargdienis, bet tai ne
reiškia, kad negalima butų 
Naujienose paskelbti apie jo 
mirtį.

♦ ♦

Juozas 
teistas 2 
bet dabartinis J. V. 
tas dovanojo jo bausmę atbu
vus apie 6 mėnesius prie dar
belio. Bet yra dar viena jam 
bausmė — tai deportavimas į 
Lietuvą, bet gal ir tą dovanos. 
Minėtas Baltrušaitis yra labai 
negudrus žmogelis, bet jis skai
tė save bolševiku ir revoliucio
nierium, nes jam rodės, kad 
tie, kurie save bolševikais va-

Baltrušaitis 
metams į

buvo nu- 
kalėjimą, 
preziden

NAUJIENOS, Chicatfo', DL
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Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Telefonai:

Siųkit ir Sutaupykit

A

••
Boston, 27, Mass327 E. Street,

Geriausia šešių cordų vati
nių siūlų špulaite 

Dresių siuvėjų gerybė
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. D.pt. C 

316 Fourth Avė., New York

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

Tel. Kenwood 5107 ....
• X r *1

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
O iki 12, 1 iki 3 (letnn 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 

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

Dr. A. J. KARALIUS
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

gia viena kuri lietuvių koloni
ja, tai žmonių privažiuoja šim
tai ir visuomet pelno likdavo, 
nereikėdavo nė svaiginamus 
gėrimus pardavinėti, kaip kad 
dabar daro darbiečiai.

Gaila man jūsų, senovės 
draugų, kad jus jau prie to pri
ėjote, jog jušų pagimdytieji 
kūdikiai, dar nė užaugti ne
spėję, jau, pasak Andriulio, 

------  jūsų ge
nerolui J. Daujotui dar vienas 
laidotuves rengti. Nors Prusei- 
ka pernai rudenį ir stebuklin
gai prikėlė iš numirusių vieną 
kūdikį ALDLD kuopą, bet 
šį sykį, kaip matyt, Daujotui 
teks giedoti amžiną atilsį net 
trims kūdikiams iškarto, kurių 
jau senai tik vienas vardas 
yra, be kūno.

Naujienų Skaitytojas.

dina yra labai gudrus. Tai ir 
musų Baltrušaitis, laikydamas 
saliuna 1920 m, dalino koštu- 
meriams lapelius, kad reikia 
Amerikos valdžią nuversti ir 
Leniną )Yashingtone pasodin-

1 ■ . c i ya.ian. n.AJ
ti. Tų lapelių jis davė ir jus-Į dvokia )avonu. ,ReikSs j 
ticijos departamento žvalgybos 
nariui kurs pasiėmęs pundą tų 
lapelių 
dė. Labai brangiai kainavo ta 
kelionė ir gal dar reikės ir pas 
buožes važiuoti. Baltrušaitis, 
kaip amerikoniški laikraščiai 
rašė, mažai gali rašyti ir skai
tyti, tikiąs. į Amerikos vėliavą 
ir yra pirkęs Liberty bonų už 
$250.

departamento žvalgybos

sykiu ir Juozą nusive-

♦ *
♦

bolševikui, L. B., 
pasisekė. Manė

bill of sale,” o ten

Dar vienam 
nelabai gerai 
pasirašęs 
buvo perskirų popieros ir tas 
revoliucionierius nežinojo, kad 
pasirašydamas savo Zosytės iš
sižada.

Dabar meilužė, kaipo mergi
na, išvažiavo savo keliais, o 
musų bolševikėlis galvelę nulei
dęs laukia sugryštant savosios, 
nes sakąs, kad tiktai ant 
tų divorsas .geras.

* *
♦

• St. Louis saliunininkai 
būt gerai biznius daro,
kai kurie nuo alkūnių kornus 
pjausto. —Naujienietis.

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewlcz 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tel

ekia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

me-

tui-
nes

I

Nevykęs darbiečių piknikas

Rugp. 17 d. Muller G rovė 
(Washington Parke) buvo dar
biečių piknikas, surengtas tri
jų skirtingų darbiečių A. D. P. 
parapijų — Collinsville 7 kp., 
St. Louis, Mo., 15 kp. ir E. St. 
Louis 71 kp.

Kadangi buvo garsinta, kad 
tai bus pirmas didelis pikni
kas, tai nusitariau ir aš nuva
žiuoti, manydamas, kad nors 
ir daug žmonių bus, nes tri
jų parapijų rengiamas, bet vis
gi gal kaip nors įtilpsiu. Jau 
buvo pusė po keturių, kada at
vykau į daržą, bet kokis buvo 
mano nusistebėjimas, kad žmo
nių dar kaip ir nėra, tik keli 
(larbicčiųl generolai nuliūdę 
slankinėja. Vieni jų jau komu
nistiško muliuko prisiragavę ir 
apilsę, o kiti įpuolę į despera
ciją delei nesu laukimo publi
kos.

Klausausi, du darbiečiai kal
basi apie pikniko nepasiseki
mą:

—Kas su ta publika pasida
rė, kad į musų piknikus, ba
lius ir kitokius parengimus 
daugiau nebesilanko? Paskui 
tie menševikai ir akėja mus 
per savo laikraščius.

—E, piknikai dabar iš ma
dos išėjo. Reikia dabar paren
gimus rengti namuose. Ten 
žmonįų prieis, nes žinos, kad 
namuose dar ir buriiikę gali
ma gauti. Bus daugiau pelno, o it- namuose galimu L»Utų pa
rinkti aukų dėl “Laisvės” by
los ar kuriam kitam tikslui.

štai prie ko musą Maskvos 
davatkos priėjo: girdyti žmo
nes ir paskui girtus mulkinti, 
kad daugiau pinigų iš jų išvi
liojus!

Saulei leidžianlies atvažiuo
ja didelis automobilius. Musų 
generolai nudžiugo: štai kada 
žmonės ims važiuoti. Ir atva
žiavo — vyriausias darbiečių 
bravaminkas, kuris pristato 
košerną “štofą” visiems E. St. 
Louis karčiamninkams. Už va
landos dar keli munšainierių 
automobiliai, tai ir buvo visa 
publika, kuri “linksminosi iki 
vėlyvam vakarui.”

Tai ve prie ko priėjo musų 
veidmainingieji darbiečiai, ku
rie per kelis metus mulkino 
žmones iki visiškai neteko pub
likos. Prieš penketą metų, ka
da dar nebuvo skilusios socia
listų kuopos, nereikėdavo] 
rengti bendrų piknikų, paren-

BridgeviNe, Pa.
Nelaimingas atsitikimas

Rugp. 10 d. Ona Bakanienę 
užmušė treinas pareinant iš 
kapinių. Bakanai turi palaido
ję kapinėse sūnų ir dukterį ir, 
žinoma, tėvai labai gailėjosi, 
o ypač motina Ona Bakanienė 
ir ji dažnai tas kapines aplan
kydavo. Šį kartą jai gryštant 
iš kapinių, Pennsylvanijos trei
nas, eidamas iš Washingtono į 
Pittsburgą, ją užgavo ir ji į 
15 minučių pasimirė, palikda
ma didžiausiame nuliūdime 
dvi dukteris ir vyrą Antaną 
Bakaną. Ona Bakanienė pri
klausė prie SLA 90 kp. ir 90 
kp. suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą laidojant, taipjau ir 
gražų gėlių vainiką.

Ona Bakanienė yra gimus 
Vilniaus rėdyboj ir prieš Ame
rikon atvažiuosiant gyveno 
Petrograde. Jau kokie 18 me
tų kaip Amerikoj gyveno; prie 
SiLiA priklausė jau kokis 8 me
tus.

Buvo palaidota 13 d. rugp. 
Bridgevillės Jcapinėse, ten kur 
jos sūnūs ir duktė ilsis.

—Bridgevilietis.

Valparaiso, Ind
Pranešimas

Valparaiso, Ind
Moksleivių Literatiškos Drau
gijos knygynas tapo perkeltas 
į njaują vietą, 609 College PI., 
priešais East Hali. Atsilankan
tieji Į Valparaiso * alumnai ir 
svečiai yra maloniai kviečiami 
atsilankyti į knygyną.

Prie progos turime pažymė
ti, kad Valparaiso universite
tas žymiai nupigino išlaidas už 
mokslą. Kainos už bertainį (12 
savaičių) yra sekamos: už 
mokslą $38, už kambarius nuo 
$12 iki $18 ir už valgį nuo 
$3.50 iki $4.50 į savaitę. Šioje 
mokykloje netik aukštesnius 
mokslus galima eiti, bet ir pra
dinius; yra patogi proga pri
sirengti prie High School. No
rintieji daugiau informacijų 
meldžiame kreiptis į Lietuvių 
Knygyną, 609 College Place. 
Valparaiso, Ind.

—Valdyba.

Šiandien-Pirkit Naujus
Victor Rekordus

Kiekvienus namas yra geresnis kuris turi muziką ir 
su Victrola ir Victor Rekordais jus galite turėti’ linksmu
mą ir klausyti? geriausios muzikos pasaulyje. Yrai kele
tas dalykų kurie yra svarbus dėl jūsų — paprašykite jūsų 
pardavinėtojo Victor, kad jums pagrotų.

Nauji Victor Rekordai.
Listo 

Dydis Kainos 
J 10” 

H
77612 Pas Pristavą J. Vaičkus—J. Di Kinis 

Devynius mėnesius atsėdėjau
J. Vaičkus—J. Di Kinis

77591 Kareiviai sugryžta—Valcas
Instyumentališkas Quartetas 

Lai—gyvuoj Orlando—Valcas
Instrumentališk-as Quartetas

72191 Ant marių karntelio
Vai aš pakirščiau
Kur bakūžė samanota
Du kryželiai

Kad—noriu—verkiat
Du broliukai kunigai
Kukuliai (
Skanvba Kankliai ir Trimitai
Mergyte mano, Laimutės

Vysockaitė
Lakštingalėle, Laimutes

Vysockaitė

, Butėnas

.75

10”

10”

.75

.75

73911

72711

72821

65117

72781

7.1’106

73608

77534

77548

77558

Rakauskaitė

Zazulak

Petrauskas

Kur Josi?
Nauja svietą einam griaut
Aguonėlė Conway’s T*
(1) Suktinis (2) Klumpakojis ,
Veronica—Waltz 
Dear Granny—Polka
Ubagų Balius 
Septynios Pačios

I 
Daug kraujo pralieta 
Laivyne
Mariutės Žavėjantis 

John Kramer’s
Gražiajam klony 

John Kramer’s

p. Linartas

p. Lįnartas
Sodeika

Kapelija <<

The Happy Trio

Juozas Vaičkus

Anthony Sodeika

Schuhplattler Band

Schuhplattler Band

10” «

10”

10”

10”

10”

10”

10”

10”

10

10”
<<

.75

.75

.75

.75

.75 «

.75 u

.75 <<

.75

.75

.75

Victrolos yra dvidešimtis keturių stylių, nuo $25 ir 
augščiau. Jos gali patikti kiekvienam ir prisitaikinti 
prie kiekvieno kišeniaus, prie turtingumo. Kiekvienas 
pardavinėtojas Victrolų produktų maloniai juos parodys 
jums. Prašykite jo Victor katalogo lietuvių rekordų — 
pareikalavus dykai.

Victrol

HIS master’s voice

žiūrėkite ant vir
šelio ir ant lebe- 
lio dėl šių Victor 
trademarks.

Victor Talking
Camden, N. J., U. S. A.

Machine Co.

Daininiku ir Muzikantu ■įl 1 1 Žiniai
Sandaros Knygyne randasi sekanti

Dainų ir Muzikos veikalai:
£GL£ ŽALČIŲ KĄRALIENB, Opera, vienintelis lie

tuvių gražiausią. Muzikos-Dainų veikalas, kaina $10.00
KANKLŠS, penkių mėtų rinkinis, susidedąs iš 56 dai

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

kaina ................................................... ...............
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

i . > ?
Taipgi randasi kiti veikalai Gerb. Kompozitorio Miko

Petrausko, norinti gauti Dainų, ar Muzikos veikalų, rašy
kit sekančiu antrašu:

Garsinkitės "Na..;; ----1N^ujienose

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Western Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosiha vyrų ir moterų 

drabužius.

Mrs. MICHNIEVICZ-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 
gitndymo.

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.

Jei abejoti akimis, pasiteirauk 
Dr. A. K. BLUMENTHAL

OptomrtrUt 
T«L Boulrvard 44H1
4MI 8. AthUnd Ava

DR, HERZMftN '1'
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 4186
3410 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. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.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.

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 19’2 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

. LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.7 ■ /

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 specialiu 
Huturčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So.
Valandos nuo 9
Subatoje nuo 9 , _---_-------- ~
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Halsted St.
ryto iki 9 vakare.
ryto iki 6 vakare.

Fraucuziškas 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
.—.—.—_----------------------------- —4



(Tęsinys)
ypač palyginus su

ISPANIJOS DIKTATORIUS

bus sekami

KUNIGŲ “VARGAI

araliaus Do-I

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

pasidariau 
reporteriu;

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

Grieš benas. Bus šokiai. Atei 
kitę ir atsiveskite savo drau y 1 >• d .gus. ? i ,

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

r čia, įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No 

ik f 5 , *f *
Mieros

Anglijos liberalų vądas, 
Lloyd George, sako, kad 
Dawes’o reparacijų planas, 
kurį priėmė Londono konfe
rencija, yra “k;___
Jerio ir karaliaus Sterlingo’’ 
padįkttaotas. ' •

Tai yra tiesa. Bet'kokį ki
tų planų galėjo priimti Eu
ropos valstybės, kol jos dar 
nėra atsižadėjusios Versalės 
taikos sutarties?

o butą (klebo- 
ir lauko sklypą) turi už

Advokatų ir prokurorų 
argumentai garsioje Loeb- 
Leopoldo byloje pasibaigė. 
Dabar žodis priklauso tei
sėjui 
kalėjime visam gyvenimui 
tuodu prasikaltėliu.

Kų nuspręs teisėjas, neži
nia, bet asmuo, kuriam ga
lėtų labiausia rūpėti, kad 
piktadariai butų nubausti 
be pasigailėjimo, pareiškė, 
kad jisai esųs mirties baus
mės priešas.

Bylos pradžioje nužudyto
jo vaiko tėvas, Kranks, sa-

breičiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per 
Naujienų kablegramus.

žiavau j Švediją, o iš-ten į Nor
vegiją. Nusisamdžiau bangžu- 
vių gaudymo ekspedicijai; pra
leidau dvi žiemi Grenlandijos 
ledynuose. Nuvykau j Edin- 
burgh’ą. Pasidariau ten monte- 
ru. Pabėgau į Islandiją ir pabu-

Gimiau 
lenkas 

priemaišų, 
pastorio duktė, 

trys dešimts šeši me
tai. Auklėj ausi kadetų korpu
se. Pridariau kvailybių, buvau 
pašalintas. Basčiausi be užsi
ėmimo, ^tėvams mirus likau pli
kas'. Vieną gražią dieną sustip- 
j’ėjau, dyą^ia: .ėmįauielęk^trotęch-

Nedėlioj, rugpiučio 31, 1924 
Riverview Parke

Generolas Primo de Rivera 
buvo suareštavęs ir ištremps ko- 
kion tai salon garsų Ispanijos 
mokslininką, Miguel de Unamu- 
na, kuris smerkė diktatoriaus 
valdžią. Ispanijos laikraščiuose 
dabar pasirodė to mokslininko 
laiškas apie diktatorių ir jo kli
ką. Jisai skamba taip:

“Jus mane ištrėmėte į šitą 
tolimą, skurdžią salą, nepra
nešdami bausmės priežasties, 
be tardymo ir teismo, kadangi

Mes kasdie gauname daugy
bės paklausimų apie farmas ir 
jų stovį. Mes neišsigalime vi
siems duoti atsakymus atski
rai, o ir be to nežinojome .tik
rai kokia ateitis. laukia farmų

Lietuvos kunigų laikraštis 
“Vienybė” dejuoja, kad.dvasiš
ki tėteliai gauną iš valdžios la
bai mažas algas, o turį daug 
darbo atlikti. Sako: "

“Lig 1924 metų Valdžia 
mokėjo klebonams 25 litus, 
vikaruMS litų į menesį. Nuo 
1924 metų pradžios žadama

mokėti klebonams 55 litus, vi
karams — 35 į mėnesį. Sa
kau, ‘žadama’, nes štai jau 
daugiau kaip pusė metų pra
ėjo, o kunigai už 1924 pietus 
nėra dar gavę nč cento (Viek
šnių dakantas). Taigi ar ver
ta kelti triukšmą dėl tų men
kų, kunigus pažeminančių al
gų, kurių ir pavadinti algo
mis negalima, už kurias nei 
kalakutams piemens nusam
dyti negalima. Kunigams už 
tą ‘algą’ uždįėta priedermė ve
sti parapijos registraciją, me
trikų knygas ir valdiškus su
sirašinėjimus, kurių viduti
nėje parapijoje esti apie 1,- 
000 numerių į metus, o dides
nėse ir daug daugiau. Kas gi 
sutiktų visa tai pildyti už 
15 — 25 litus į mėnesį su sa
vo kuru, šviesa, drabužiu ir 
valgiu? Rusų valdžia didesnes 
mokėjo klebonams algas Ir jo
kių mokesčių iš kunigų ne
imdavo; dabar gi, nors tebe- 
sivadovaujame rusų • įstaty
mais,. kurie kunigus' nuo mo
kesčių paŲuosuoja, kunigai 
daugiau Valdžiai moka, negu 
nuo jos gauna. Taigi, visokie 
agitatoriai ir ‘cicilikai* gali 
būt pilnai ramus; dėl kunigų 
algų Lietuva nežus, nes kuni
gai jas su nuošimčiais Vald
žiai gražina visokių mokesčių 
pavidale”.
Vargšai tie kunigėliai! Kaip 

juos valdžia skriaudžia! Net Ru
sijos caras jiems buvo geres
niu negu savoji, “katalikiškoji” 
respublika! * ‘ j

Bet tas kunigų užtarėjas už
niršo pasakyt vieną dalyką, tą 
būtent, kad algos, kurias kuni
gai gauna iš valdžios, yra ne 
vienintelis jų įplaukų šaltinis. 
Jie kalėdoja, jie ima atlygint
iną už mišias, už krikštus, lai
dojimus ir kitokius “dvasiškus | 
patarnavimus 
nai
dyką. Pačios ir vaikų Jiems už
laikyti nereikia.

Taigi, jokia kita klasė žmo
nių (išimant tiktai pačius tur
tinguosius kapitalistus) nėra 
taip gerai ekonominiai aprūpin
ta, kaip kunigai.

O jeigu taip, tai kokiam ga
lui kunigai užsimanė reikalaut 
algų iš valdžios? Da gi tokių al
gų,'kurios juos “pažemina”!

Jeigu vesti metrikų knygas Ir 
valdiškus susirašinėjimus yra 
kunigams per sunkus darbas, 
tai kam jie nori tą dįarbą sau 
pasilikti, ažuot pavedę jį vals
čių ir miestų savivaldybių tar
nautojams?

Socialistai ir visi kiti pažan
gus žmonės sako, kad kunigai 
neprivalo kištis į valdžios dar
bus, bet turi eiti tiktai tas prie
dermes, kurioms jie yra “pa
šventinti”. Bažnyčia turi būt 
atskirta nuo valstybės, taip, kaip 
Amerikoje; bažnyčios tarnas tu
ri nebūt valdininkas. Kodėl gi 
kunigai tam priešinasi?

Te atsisako jie nuo valdiškų 
darbų “naštos” ir pasišvenčia 
vien “dusių ganymui”; arba te 
palieka bažnyčioje tiktai tie, ku
rie tikrai jaučia pašaukimą “tar
nauti Dievui”, 6 kiti tepadeda 
savo sutonas ir stoja į kance
liarijas tarnauti, kaip visi val
dininkai. į

Tuomet valstybei bus leng
viau aprūpinti savo tarnauto
jus, o kunigams nereikės dejuo
ti dėl darbo “sunkumo”.

yra kas tai pranašiško, 
ten nebūtų 
diagnostas.
lis pliusas laike tarnybos laivy
ne. Geresnės vietos eksplozijai 
nenupieštų ir lakiausi vaidentu-i 
ve. Dinamito bačka su knatu,— 
tai tik žaislas. Labai pamoki
nanti lekcija butų stebėti, kaip 
pelės yra įviliojamos lašinių ga
balu į spąstus. Aš mokėjau nuo 
sp^tųHš^išui<ti.';į Jie’f nįęku bū
du negalė,i o^manęs1 pagauti. Aš< 
nepasidaviau jokiems masini
mams. Ir kam man tai ? Aš su
pratau, kad prie parako, sandė
lio aš kaip tik užimu atitinkamą 
vietą. Savo draugams aš galė-

Įžanga 35c. Pradžia 10 v. ryto 

šiame piknike 
kalbėtojai:

W. T. Mills, iš
C. J. MacGowan, 
patrick

jau tikrai pasakyti, kokią dieną 
ir kokią valandą plyš mina. Ir 
ištikrųjų tą dieną mes pastatė
me prie sienos ir komendantą, ir 
oficierius, ir bocmaną ir apskri
tai visus, kurie dėvėjo pagonus 
ir pasižymėjimo ženklus. Jų 
bausmė, nelaimei, buvo perdaug 
trumpa
tuo pragaru, kurį jie vi^ą gyve
nimą ruošė kitiems”.

Jis kalbėjo visai Varniai, be
veik linksmai, tarsi pasakojo 
apie paprastą sporto įvykį; jo 
tone buvo galima pastebėti šie
piantį pasigyrimą. Jis uždegė 
papirosą. Prie degtuko šviesos 
jo vėjdas pasirodė Marijai vai- 
kiškai-naiviu. Sudėjusi rankas 
ant kelių, ji sėdėjo ant lovos ir 
nesurado žodžių atsakymui.

“Stebėtina, kaip blizga jūsų 
rankos mėnesienoje”, tarė Golo- 
vinas, “visai kaip baltas ginta
ras”.

Ji sudrebėjo. “Jus pakvietė
te manė deryboms”, tarė ji, su
traukdama antakiu^,'“toki buvo 
mudviejų sutartis. Aš nesiprie
šinau jūsų kaprizui, nes galų ga
le nuo to kaprizo priklauso ma
no’ir dar daugelio kitų likimas. 
Tat eikime prie dalyko!”

(Bus daugiau)

žemę, nes per pastaruosius dvie- 
jus metus farmos buvo tiek nu
puolusios, kad dar žemiau pul
ti vargiai begalėjo.

Dabar gi gavome pranešimą 
iš valdžios ūkio departamento, 
kad nebegalima tikėtis didesnio 
ūkių nupigimo, bet ūkiai dabar 
veikiausia pradės brangti- Ja
vui pakilo 20 nuoš. ir kainos dar 
kįla; gyvulių kainos irgi paki
lo. Palyginus su pereitais me
tais, ūkio produktai dabai1 yra 
pakilę 35 nuoš. ir dar gali kil
ti. Kilant ūkių produktams, ži
noma, kiia ir ūkių kainos.

Miestuose darbai yra suma
žėję, tad ūkininkai su darbinin
kais vargo neturi ir dąrbinin
ku yra užtektinai. Ūkių parda
vinėtojai praneša, kad daugelis 
susilaiko nuo savo ūkių parda
vimo ir pardavimas dabar yra 
sumažėjęs 40 nuoš. Apleistosios 
ūkės vėl pradedamos dirbti.

Kas manote pirkti ūkę, tai jei 
pirks šiemet, galės gerokai pel
nyti. Taip jau pelnys ir tie, ku
rie pirmiau yra pirkę.
* Dėl namų kainų nieko nega
lima pasakyti. Veikiausia, kad 
namų kainos nebekils, o nieku - 
rie namai gali ir nupigti.

Jei kam reikalinga miltų, ge
riausia pirkti dabar, nes paskui 
gali įžymiai pakilti. Kviečių der
lius šiemet buvo geras, bet daug 
pakenkė lietus, taip kad miltai 
bus prasti:z daug rugių ir kvie
čių yra sudaigintų.

— Faiip Bureau.'

NEAIŠKUS TIKSLAS
Marija užmigo. Bet kuriam 

■ I laikui praėjusį lyg , kam nors 
. •liepiant, ji pravėrė akis. Tuoj 

išsiblandč ir atsiminė viską, kas 
su ja atsitiko. Kambarys buvo 
užlietas mėnulio šviesos. Ji pa
žvelgė į laikrodį: pusė dvylik
tos, ji miegojo, vadinasi, ištisas 
tris valandas. Ji tyliai atsikė
lė pataisė plaukus, sutvarkė dra
bužius, išėmė iš valizos skepetą, 
antmetė ją ant pečių ir pirštų 
galais išėjo iš kambario. Atsar
giai užlipo laiptais aukštyn. Ten 
buvo nedidelė plotmė. Ji susto- 
jo nežinodama kas daryti, bet 
kaip tik tuo momentu atsivėrė 
durys, ir angoje pasirodė Golo- 
viijas,. ■

J * ' ’ ' .> .
Nesakydamas nė žodžio, jis 

likterėjimu paprašė ją į kamba
rį įeiti. Ten nebuvo šviesos, 
ir ji svyravo. Bet mėnulis taip 
skaisčiai švietė, kad grindyse 
matėsi kiekvienas plyšiukas* 
Kambary# buvo mažytis. Be 
lovos ten dar buvo stalas ir 
krėslas. Pertvara dalinai buvo 

^sulaužyta ir iš jos kyšojo lentos. 
Lange, nebuvo stiklų. Matėsi 
tolumoje visa eilė stogų, o pas
kui, tarsi veidrodis, vandens pa
viršius, kuriame atspindėjo mė
nulis.

I “Jeigu jus būtinai norite, tai 
aš galiu žvakę uždegti, nors aš 
ir teturiu jos galiuką”, tarė Go- 
lovinas. “Asmeniniai aš geriau 
mėgstu gamtinę šviesą. Visą 
laiką, kai aš kantriai juos lau
kiau, aš bandžiau įsivaizduot jū
sų veidą mėnesienoje. Aš labai 
romantingas, ar netiesa? Iš pri
gimties aš ištikrųjų romantikas. 
Iš paviršiaus rupus, bet sieloje 

I romantikas”. Jis nusijuokė.
Marija pastovėjo valandėlę, 

paskui pasirėmė į krėslą. Jis pa
stebėjo: .“Krėslas tik tris kojas 
teturi. Jis tinka man balansi- 
ruotis. Man prisieis paprašyti 
jūsų ant lovos atsisėsti. I know 
that’s a funny misfortune, — 
bet visa padėtis savo esmėje 
tiek grakšti, kad nereikia dėme
sio kreipti į konvenciališkumus. 
Atsisėskite, meldžiu.”

Lova buvo labai žema. Marija 
atsisėdo ir pajuto, kaip susyk 
paraudo, Jai darėsi šalta nuo 
einančios oro srovės, ir ji apsi
gaubė skepeta. Paskui tylėda
ma pažvelgė į Goloviną: jos di
delėse akyse buvo drėgnas žibė
jimas. “Kas jus tikrenybėje?” 
paklausė ji savo ramiu tyliu bal
su. “Aš negaliu atsikratyti nuo 
jausmo, kad prieš mane kokis 
tai maskaradas. - Ar jus savo 
profesija ištikrųjų jūreivis? Kas 
jųstokis? ”

Jis nebo jaučiai atsilošė į sta* 
lą ir sunėrė rankas. “Ir taip, 
jus norit mano ‘curriculum vi- 
tae?’” paklausė jis su šypsą., 
“Maskaradas? Ne. Greičiau aš 
esu sudarytas iš sklypų. Arba 
teisingiau, kaip kopūsto galva, 
iš daugelio lapų”. Jis atsikosėjo 
ir pažiurėjo pro langą: “Aš su- • 
prantu: iš mano pusės butų ne
mandagu nepatenkinti Jūsų 
smalsumo. Bet aš stengiuosi 
kiek galima trumpiau savo auto- < 
biografiją atpasakoti 
aš Varšuvoje. Tėvas 
su vokiečių kraujo 
Motina: anglė, 
Amžius

Šitas Ispanijos diktatoriaus 
paveikslas, kurį nupiešė prof. 
Unamuna, tinka veikiausia dau
gumai tų despotų, kurie kumš- 
čia ir ginklu mėgina pavergti 
žmones. Kokios rųšies gaivalai 
yra susispietę aplink Italijos dik- 

i, pasaulis pa- 
aikštčn so- 

nužudymas. 
Bet iš Mussolinio kompanijos ga
lima spręsti ir apie jį patį. Ne 
geresni yra ir kitų šalių dikta
toriai. Californijos, 

G. R. Kirk- 
Lilith M. Wilson ir

BĮ
No. 1772. Naujausios mados bliuz- 

ka. Sukirptos mieros 16 metų, 86, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 1/2 yardo 32 colių materi
jos ir 2 yardų st u gelių apsiuvinėji- 
mui. ,

No. 1801. Iš vienų materijolų pa
siūta suknia. Sukirptos mieros 16 
metų 36, 38, 40 ir 42 colių per kruti
nę. 36 mierai reikia 1% yardo 36 co
lių materijos ir 2’/s yardo skirtingos 
materijos. ’

No. 1979. Labai populiariška suk
nia. Sukirptos mieros 16 metų, 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikią 3% yardų 40 colių ma
terijos, 2% yardų apsiųvinčjimui ir 
2^ yardo stugėlių.

No. 2044. Vienę šmoto suknia su
augusiai moterej. Sukirptos .mieros 
36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę. 36 miąjai reikia 3%’ yardo 
40 colių materijos, 1 yardą skirtin
gos ir 4 yardus stulgelių.

No. 2060. Parodomas diagramas 
parado kaip paprasta ir lengvai pa-.1 
siuvama ši bliųzka. Sukirptos mie-. 
ros* 86,' 38, 40,-42 ir 44 colių per kru-. 
tinę. 36. inierąi reikia'2% yardų 40 
colių materijos, -4% yardų apsiuvinė- 
jimui ir 2<& yardų stogelių.

Ne. 20774 Du šmotukai padaro šių 
suknelę. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 
12 ir 14 metų. 8 metų . mergaitei 
roikįją 1% yardo-86 colių materijos, 
3 U yardo stugelių ir yardo ap- 

siuvinšjimui.

11
No. 2082. Smagu yra, jeigu mote

ris gali gražiai atrodyti namie, šita
me žiurstelyje ji bus graži ir apsi
rengusi.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 mie
rai reikia 3 yardų 40 colių materijos.

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

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

nerti kilpą ant kaklo Loebui 
ir Leopoldui. Dabar jisai 
prisipažino laikraščių atsto
vams, kad užmušėjų nugala- 
binimas nesuteiktų jam mo
raliu pasitenkinimo. “Jų 
dviejų mirtis vis tiek nesu
grąžintų gyvybę sunui,” ta
rė jisai.

davėjau ten elektros stotį. Apsi
vedžiau su laivų savininko duk
teria. Išvažiavau su ja į Londo- 

t na. Buvau jos prigautas. Trum- 
1 pai su ja apsidirbau: paleidau 

jai į galvą kulką ir pabėgau. Į 
; Ameriką. Dirbau skalbykloje; 
1 anglių doke Montreafly, dešrų 

fabrike Chicagoje; Illinois Rall- 
way kompanijoje. Buvau braižy
toju įr inžinierium San Franois- 
co’e. Iškirtau šposą: susyk su- 
viliau dvi miško karaliaus duk
terį. Buvau beveik iki mirties 
pasamdytų niekšų sumuštas. Iš
gulėjau pusę metų ligoninėje. Iš
važiavau į Paryžių 
New York Heraldo 
dvyliktais metais buvau pasiųs
tas į Petrapilį, Įstojau į revo
liucionierių organizaciją. Ketu
rioliktais metais tapau pašauk
tas į laivyną. Pasidariau ko
mandos favoritu. ' Dalyvavau 
perversme , ir štai”, jis pasiklo- 
niojo, “pasiekiau dideles .garbės 
priimti savo kambaryje tokią 
svarbią viešnią”.

“Gerokai”, šypsodamos paste
bėjo Marija.

“Jums dar maža? Faktai ne
perduoda viso turinio. Beveik 
kiekvienas gyvenimas, ir mano 
tame skaičiuje, primena nevaly
vai supakuotą skrynią. Kuomet 
mes ją tuštiname, daiktai nebe
turi tą vertę, kokią jie turėjo 
prieš skrynios pakavimą.- Aš ne? 
mėgstu praeitimi gyventi, Gė
riau bus įkalti j skrynią dar po
rą naujų vinių”. r.

“Jus einate priešakyje sa
vęs, pats su savim lenktyniuoja- 
te”, pastebėjo Marija-.

“Jus tik taip kalbate, bet aš 
labai abejoju, ar jus supranta
te tikrąją dalykų padėtį”, atsa
kė jis. “Tikrai sakant, aš netu
rėjau nč vienos dienos pailsio. 
žinote — juk aš neatsimenu nč 
vienos valandos, kuomet kaip da
bar bučiau galėjęs kalbėti ir 
praeitį prisiminti. Aš visą lai
ką buvau tarsi ant laivo, kuris 
deda pastangų nuo audros pa
sprukti. Banga už bangos; laivo 
pramušimas tai vienoje, tai ki
toje vietoje; visi prie pompų; ir 
galų gale kiekvieną kartą despe- 
ratingas šuolis į gelbėjimosi val
telę. Visą laiką blaiviame ap
svaigime; girtame pasiryžime; 
su drebuliu visame kūne. Ir 
begailestingoje kovoje su vis
kuo, kas kelią pastodavo.”

“Kaip ten nebūtų, bet gyventi 
jus turėjote didelį apetitą”, tarė 
Marija ir parodė savo baltus gra
žius dantis.

“Tai tiesa”, atsakė jis ir link
terėjo galvą. “Gyvenimas man 
nepasiliko skolingas, o aš gyve
nimui irgi skoloje nepasilikau. 
Aš išstudijavau jį nuo apačios 
iki viršaus: ir jo sudėtį, ir jo 
surūdijusį mechanizmą, ir neti
kusį kanatą: taip, taip, iš vir
šaus iki apačios. O kai dėl aukš
to: nesveikos smagenos, padūki
mas, žvėriškumas. Patenkini
mas nemažas, Marija Jakovlev- 
na, stačiog nektaras sielai. Bū
davo minutų, kai aš sėdėdavau 
tarsi šalia garinio katilo ir da
rydavau spėjimų, kaip greit 
tas subudavojimas iškils į pa
danges. Asmeniniai, tai buvo 
puikiausios minutės. Manyje 

kaip 
bet aš esu geras 
Man tai buvo dide-,
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viešpatavimas gresia pražudy
ti Ispaniją. Aš geidžiau, kad 
atsakomybė dėl ištrėmimo bu
tų palikta Direktorijai, o ypa
tingai jos prezidentui, kuris 
sugalvojo jį iš asmeninio kerš
to viename savo delirium• tre- 
mens (girtuoklio liga.—Red.) 
priepuolių..

“Kadangi aš savo vaikus iš
moki natf dirbti, tai trys iš jų 
sugebės be mano pagelbos ap
rūpinti šeimyną, šito nepra
mato tasai Primo de Rivera, 
kurs, prakazyriayęs savo vai
ko turtą ir savo pačios kraitį, 
įsiskverbė į valdžią, kad pa
taisius savo finansus, pasi
naudodamas karaliaus ir armi
jos bailumu. .Kaip aš galėjau 
susitaikyti su žmogum, kuris 
savo išauklėjimą gavo smuk
lėse, gemblerių namuose ir pa- 
leistuvybes urvuose ir kuris 
nesenai dėjo visas pastangas 
išgelbėti nuo teismo persekio
jimo pasileidusią mergą, su
gautą bepardavinėjant nuo
dus!

“Aš, be abejonės, neišeisiu 
iš čionai, kol nelaiminga musų 
Ispanija nepasiliuosuos nuo 
tos gembleriŲ, paleistuvių, gir
tuoklių ir plėšikų klikos, kuri 
žemina josios garbę. Kokia 
geda girdėt tuos gaivalus kal
bant apie patriotizmą! 1

“Bet dar aršesnis dalykas, 
negu jo egoizmas ir pasileidi
mas, yra jo kvailumas. Tas 
nelaimingas diktatorius yra 
ištvirkęs ir nedoras, kaip gal
vijas. Jo dvasios ubagystė ne
leidžia jam suprasti, kas yra 
žmoniška.

“Vienok tai turės greitai 
pasibaigti. Tuo gi tarpu mes 
turime progos daugelį žmonių 
pamatyti visoje jų nuogumo- 
in ”

Verte Kast. Augusi.

GOLOVINAS
| Versalės sutartį parašė 
p. Lloyd George kartu su 
Wilsonu ir Clemenceau. Ji
sai prirengė dirvą “kara
liaus Dolerio ir karaliaus 
Sterlingo” viešpatavimui.

Kuomet dar labiaus su
stiprės darbininkų partijos 
Europoje, tai jos paliuosuos 
Europą nuo bankininkų jun
go ir, vietoje Lloyd George’o 
padiktuotosios Versalės tai
kos įvykins tikrą taiką.

BuufioLijJimo Kalnai 
fjhlcago.ie — paltai

Metams____________________
Pusei meti________ ...... 4.00
Trim* mfoeeiame . .....  .....— 2.00
IMma minatdam_____ ...,----- 1A0

i Vienam irtaeeiul----- .75

OBicafoje per nailotejW
Vieša kopija —    8®

> Savaitei ...... .......... ............... . 18®
Mineaiui ------ , , 75®

ftiylenytoee Valetijoee, na Chicafoje, 
; t paltu 1

b Metame . , . ..........|7.0fi
Pusei metą   ........... —. A50

1 Trims mėnesiams.... .............  — 1.75
■ Dviem minasiane . 1.25
; Vienam minėsiu! ............... .75

Lietuvon ir kdtur uleieniuone: 
(Atpiginta) ‘

Metame ........ .......... . .■■■— 18.00
I'usei rr.«t<  ___________—. 4.00
Trime minėdama _ ________  2.00
Pinigus reikia siųeti palte Money 

Orderiu, kartu su uleakymu.

Tai yra paprasto žmoniš
kumo balsas, taip paprasto, 
jogei reikia stebėtis, kaip 
žmonės sveikam prote gali 
kalbėti priešingai, žmogžu- 
dos pakorimas negali atitai
syt tą piktą, kurį jisai yra 
padaręs. Mirties bausmė 
yra ne taisymas padaryto
sios skriaudos, bet “atlygi
nimas” už ją, arba, papras
tai kalbant, kerštas.

Senovės gadynėse, kuomet 
žmogus dar buvo necivili
zuotas, buvo laikoma teisin
gu dalyku, kad už skriaudą, 
kurią vienas asmuo padaro 
kitam asmeniui, pirmąjam 
butų padaryta tokia pat 
skriauda: “gyvybė už gyvy
bę, dantis už dantį, akis už 
akį.” Šių dienų žmogaus tatorių, Mušsolini, 
sąmonė tokią moralybę at-Įtyrė, kuomet išėjo 
meta; bet įstatymai dar iki.cialisto Matteotti 
šiol jos tebesilaiko

Aditar P. MtlgaMta 

t liiiy South Htree*
*, Chicage, Ui.

Telephone JReueevalt 85M

Subacription
|8.00 per ye<r ia Canadn.

k per year outaide of Chicago. 
. |8.00 per year in Chkaga.

8c per ccrpy.

Entered ai Second Clnaa Matuu 
March 17th, 1914. et the Peet Office 
irt Chicago, III., nnaa£ the ect of 
March Žnd, 1379.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
iaIhiadienius. Leidžia Naujiena Bvu- 
drevi, 1789 So. Halsted St, Chicago 
Dl. — Telefonas 1 Reosevelt 8501

(Miestas ir valst.)
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Jaunyly žmogžudžiu byla 
užsibaigė

Vakar užsibaigė nagrinėji
mas bylos jaunų žmogžudžių 
milionierių Nathan Leopold ir 
Richard Loeb, užmušusių be jo
kio reikalo kito milionieriaus 
vaiką Robert Franka. Byla už
sibaigė karšta, kartuvių reika
laujančia, prokuroro Crovve kal
ba. Dar nė vienas advokatas 
taip karštai nereikalavo kartu
vių, kaip jų reikalavo Crowe ir 
kartu niekas taip nesikoliojo, 
kaip Crovve. Išrodė, kad visas 
svietas apsivers aukštyn kojo
mis, jei tie du žmogžudžiai ne
bus pakarti, jei nebus pralieta 
ir nebus atitoltos dar dvi gyvas
tys. Net ir teisėjas keltais at
vejais turėjo įspėti įsikarščia
vusį prokurorą.

Nuosprendis bus išneštas tik 
rugsėjo 10 d.

Motina gelbsti policijai 
jieškoti dukterį' '

Helena Valaniutė prisipažino ži
nojusi apie žmogžudystę ir li
ko suimta, bet gelbsti polici
jai. žmogžudystė — pasekmė 
netikusiu augimo ir gyveni
mo aplinkybių.

' ’ X.. •

Helena Valaiiiiitė,^ ,20 m. tr 
jos motina sutiko pagelbėti po
licijai jieškoti jos seserį ir duk
terį Oną Valaniutę 17 m., kuri 
dalyvavo nužudyme gyvanašlės 
Mrs. Bessie Gaensšlen, Ikurią 
balandžio 17 d. Antanas Vala
ms ir VVilliam Lydon, pasmau
gė jos namuose 217 So- Irving 
Avė. Abu žmogžudžiai yra jau
ni vaikinukai, vienas 18 m., ki
tas 16 m. Priė nužudymo daly
vavo ir Lucille Marshall, 18 m., 
kurios taipjau jieškoma.

Abi j ieškomos merginos nese
nai pabėgo aiš Genevos pataisos 
namų mergaitėms. Manoma, kad 
jos yra pasislėpusios khrtu- Pa
staruoju laiku jas tankiai ma
tyta Madison gatvės kabaretuo
se ir tvirkavimo urvuose, ku
riuos jos gerai pažysta.

Helena Valaniutė prisipažino, 
kad ji žinojusi apie žmogžudy
stę. Visi keturi dalyvavę žmog
žudystėj tą patį rytą sugryžo 
namo pas Valanius ir išsiuntus 
motiną, kad ji negirdėtų, tarė
si ką daryti. Ji, Helena, sužino
jusi ką jie padarė, patarė jiems 
būti ramiems, kadangi policija 
eina klaidingais pėdsakais, ka- 
mantinėdama nužudytosios mei
lužį ir buvusį vyrą. Pq tokio 
prisipažinimo policija buvo pri
versta Heleną sulaikyti, nors ji 
kartu su savo motina gelbsti 
jieškoti Oną.

Helena aštriau smerkia savo 
seserį Oną. Ji sako, kad ji su
tinka pamatyti savo seserį ver
čiau pakartą, negu kad ją puo
lant ir vedant tokį gyvenimą, 
kokf ji iki šiol vedė- Bet esą jai 
nūeko negalima buvo pasakyti 
ir neklausiusi nė motinos, nė se- 
šert;. Kada Helena ją pabarda
vusi, tai ji atkirsdavusi: “Juk 
ir tu ne iš šventųjų”. O ji nie
ko negalėjusi atsakyti, nes ir ji 
buvusi kartą padariusi klaidą. 
Motina gi negalėdavusi pabarti, 
nes ji tuoj aus išeidavusi, o ka
da sugryšdavusi, tai visuomet 
turėjusi pinigų ir jautėsi nepri
klausoma.

Motina skundžiasi, kad visą 
tai pasekmė netikusių gyveni
mo aplinkybių. Jos vyras buvęs 
niekam netikęs ir gabaus ją pa
metęs. Jai vienai tekę išauklė
ti net šešis' vaikus-Ji‘turėjo 
dirbti ir todėl negalėjo tinka
mai prižiūrėti ir auklėti savo 
vaikus. Jiems teko augti arba 
gatvėje/ arba įvairiose įstaigo
se ir prieglaudose. Dar ir da
bar du vaikai tebėra pataisos 
įstaigose.

Suimtuosius užmušėjus ap
lankė vieno jų tėvas, WiMiam 
Lydon, Sr. Jis sakė, kadi jis ne
suprantąs, kaip tas viskas ga
lėjo įvykti, nes jo sūnūs buvęs 
geras vaikas. Jis turėjęs visko 
ko norėjęs ir buvo gavęs auto
mobilių, kuriame jie ir pabėgo 
iš žmogžudystės vietos. Tėvas 
spėja, kad tai atsitiko todėl, kad 
jis daugiau rūpinosi bizniu, ne
gu savo sunaus auklėjimo. v

Policija gi sako, kad ta 
žmogžudystė yra pasekmė to 
distrikto gyvenimo. Tas dis- 
tiiktas yra žinoma ‘kaipo “Val- 
ley” (14 gatvė), kur daugiau
sia visokie mušeikbs ir krimi
nalistai gyvena. Nuo jų visokių 
piktadarybių išmoksta ir jau
nieji. Iš pat mažens jiems ten
ka susidurti su piktadariais, su 
patvirkusiai*? jau didesniais vai
kais, sekdami juos patys, prade
da užsiimti piktadarybėmis, iš- 
pradžių mažomis, paskui vis di
desnėmis — iki užsibaigia žmog
žudyste.

Užmušėjai prisipažino, kad 
jie žmogžudystę papildė apiplė
šimo • tikslais, nes jiems reikė
ję pinigų.

.Jau buvau rašęs apie Ken- 
singtono raunšainierius. Kuo
met Kensingtono munšainie- 
riai pamate tas koresponden
cijas Naujienose net nustebo. 
Jiems svarbu butų sužinoti, 
kas apie juos rašo, taip gerai 
žino ir kuomet apie juos ne
žino valdžia ir prohibicionie- 
riai, o gerai žino apie jų pur
viną biznį korespondentai. Da
bar munšainieriai patys savi
mi neužsitiki; jie mano gal 
kuris iš jų pačių rašo apie 
juos, kad taip gerai žino apie 
jų tą purviną biznį. Munšainie- 
iiai mažai skaito laikraščius? 
bet kuomet parašo apie juos, 
tuokart paėmę tą numerį laik
raščio perskaito net po kelis 
kartus ir tą patį numerį pa
duoda kitam, tuokart suėję bū
riais skaito, perskaitę studijo- 
įa, nes'sunku jiems suprasti 
išsykio, nes jų protas sugadin
tas nuo munšaino. *

Kensingtono munšainieriai 
Misirupino kuomet atsirado be
darbių. Jie dabar nebežino ką 
daryti, kad jų kostumeriai su
mažėjo, o dar atsirado kores
pondentai, kurie per laikraš
čius pradėjo niekinti jų tą 
šventą biznį. Dabar jie nebe
žino kur bepasidėti su mun- 
šainu, kada visi pradėjo juos 
persekioti. Munšainieriams pa
mačius. važiuojant policijos ve
žimą pradeda kinkos drebėti iš 
baimės, it drabules lapai. Sun
ku valdžiai čia munšainierius 
išnaikinti, nes Kensingtonas 
yra jų sostinė. Eina gandas, 
kad pradės kriesti kiekvieną 
stubą, nes prohibicionieriai buk 
yra pasiryžę Kensingtoną nu
sausinti. Munšainieriai nė kiek 
neprogresuoja, — jiems nėra 
laiko: turi gerti nuodus ir ki
tus jais nuodyti. Kuomet pu
sėtinai prisikaušia, ati prade
da šnekėti visi ant sykio, klau
sytis nieks nenori, net jie ir 
patys nusimano, kad niekus 
pliauškia, kad nė vienas tų 
šnekų nenori klausytis, o pa
lieka jų klausytis sienoms. Iš 
šalies klausant, munšainierių 
kalbos negalima suprasti, nors 
jie lietuviškai kalbėtų. Jie taip 
kalba it kalakutai turguj. Dar 
ir munšainieriai žegnojas ir 
poterius kalba, bet aš nežinau, 
kaip gali dievas suprasti jų 
poterius, kuomet žmogus ne
gali suprasti jų kalbos. Ant 
draugijų «. pareisimų nuii^į- 
niėriaiĮ retas kuris lankosi, net 
neturi : laiko: verda munšainą, 
o’išvirus reikia jį sergėti, kad 
neišvogtų arba neišgertų dy
kai, mat jie dar skaito mun
šainą už gerą daiktą.

—Alginis Vergas.

Žinių Žiedai
Dr. Karalius dėkoja “Draugui”. 

—Pienas yra maistas.—Ren
giasi “subitinti” Birutę. — 
Karnavilio Varpai. — Apsi
vedė.

Lletuviii Rateliuose
Keiismgton

Tarp komunistų brolių Au
dickų kilo nesusipratimas. Pa
sekmėj Boleslovas Audickas, 
buvusis kairysis komunistas, 
papuolė į beprotnamį. Komu
nistų spauda nutylėjo. Pasi- 
liuosavęs Boleslovas aiškinosi, 
kad jis nėra beprotis. Bubnis 
aprašė tą atsitikimą Naujieno
se Nr. 159, ką girdėjo nuo pa
ties Boleslavo ir kitų. Paminė
jo, kad jis (B. A.) aplankė sa
vo senovės draugą dr. šimkevi- 
čių-Šimkų ir savo brolį Aleksą 
(darbietį). Aleksas Audickas 
baisiai įsižeidė, lakstė ir šu
kavo: “Boleslovas tikrai ne
pilno proto, jis turi būt užda
rytas.” Nieks jam nesiprieši
no; jis galėjo daryti su savo 
broliu kas jam patinka.

Visa kaltė virto ant Naujie
nų už aprašymą. Mat ką ko
muniniai daro, apie tai neva
lia rašyti. Komunistams reikia 
pinigų, o Naujienose jų yra 
apsčiai. Tad Audickas ir pada
re talką su dr. Šimkum skųs
ti Naujienas. Jiedu prašo iš 
Naujienų tik $50,000 už ’ jų 
vardų paminėjimą. Tai maža 
stirna. »

Bubniui ,labai pagailo Audic
ko, kad III Internacionalas kar
tais neišmestų jo iš savo tarpo 
už peržengimą amžino atilsio 
šventojo Lenino įsakymų, drau
džiančių komunistams tąsytis 
po buržuaziškus teismus. Kad 
tos baisios nelaimės neprilei- 
dus, Bubnis, bodamas geros 
širdies žmogus, nori jį išgel
bėti nuo tos herezijos — bur- 
žuaziškų teismų — ir sutinka 
išpildyti jų prašymą — užmo
kėti reikalaujamą sumą. Dau
giau to, kadangi anot pačių 
bolševikų, buržuaziniai pini
gai greit jokios vertės nebetu
rės ir jiems iš jų jokios nau
dos nebebus, tai jis, Bubnis, iš 
savo didžios malonės, sutinka 
patiesti jiems visą (y 50,000 ne 
kokiais nors netikusiais bur- 
žuaziškais pinigais, o grynų- 
gryniausiais ir tikrų-tikriau- 
siais bolševikiškais rubliais!

Z

* ... *

Dr. Karalius sako, kad 
“Draugui” netik reikia padė
koti, bet verta ir čekį pasiųsti 
už taip didelį jo išgarsinimą. 
“Draugas” betgi padaręs ma
žą klaidelę, sakydamas, kad 
Dr. Karalius gydo nešvarias 
ligas. Jis negydąs ligų, tik jas 
naikinąs; gydo tik žmones. Jo 
akyse visos ligos yra nešva
rios, negeros ir nereikalingos; 
jas visas reikia naikinti. Dr. 
Karalius neklausia: ar vaikš
čioji bažnyčion, ar nešioji 
škaplerius. Pirmas jo žodis 
yra: kur tau skauda?

* **
Galop ir musų bolševikai pa

mylėjo Dr. Šimkų. Kaip tik jis 
apskundė Naujienas, tuoj pra
dėjo jo straipsnius iš “Gydy
tojo” persispausdinti. Pinniaus 
jie juokdavosi iš kai kurių 
daktarų, esą jie nemoką ra
šyti,- bet dabar jau “all right.” 
Pirmasis sakinys patvirtina, 
kad pienas yra maistas, Bolše
vikai tur būt iki šiol nežinojo, 
kad pienas yra maistas. Jie tur 
būt manė, kad žmonės pienu 
šunis ir kitus gyvūnus šeria, 
bet patys nevalgo. Butų nau
dinga pasiųst tą iškarpą Rusi
jos “Nai-komzdravui,” kad ne
šertų pienu kiaules, bet kad 
žmonės valgytų, nes pienas 
yra maistas.

♦ *
♦

X * ,

Bolševikai girįąsi,? kad jie 
jau atstatė savo’choro 
toją p. Žiūroną. Jis esąs per- 
silpnas'del jų. Giriasi, kad cho
rą vėl mokysiąs p. Kvederas. 
Apipaškudijo žmogų ir vėl 
laižosi, kad tik jis gryštų mo
kinti >uos. Geros akys gėdos 

nepažysta. Sako, kad jie net ir 
Birutę dabar subitinsią.

♦ * ♦
Kiek iki šiol mes matėm vi

sokių veikalų, operiečių ir ope
rų scenoje, tur būt tokio gra
žaus ir interesingo veikalo ne
buvo kai ^Karnavilio Varpai.” 
Tiesa, pataikė veikalas papulti 
į atsakančias Birutės ir p. Kve- 
dero rankas. Jis yra tokių vei
kalų meistras ir su tokia ga
linga šių metų Birutės spėka 
parodys chicagiečiains tikrai 
nuostabaus. A. Kvedaras, tarsi 
kokis generolas, kuris7 rengia
si karan. Jis be jokio pasigai
lėjimo “drilina” savo artistus, 
kad jie butų tokiais, kokiais 
reikalauja veikalas. Jis vis su
randa, kad galima da geriau ir 
atsakančiai! atlikti. Jau du va
karu kas savaitę daro mėgini
mus. Vargsta nabagai artistai, 
kad chicagiečiai turėtų malo
nų ir įspūdingą vakarą.

, X• * **
P-lė Margarita Jucius, sesuo 

restorantininko p. Juciaus, 
3243 So. Halsted St., apsivedė. 
Josios kavalierius p. WiHiam 
Stulpin yra žinomas kaipo 
vaistininkas, 35 ir Halsted St. 
Vestuvėse dalyvavo vien' tik 
abiejų jaunavedžių artimi gi-, 
minės.

Dabar ponai Stulpinai' yra 
išvažiavę “medaus mėnesiui” j 
VVisconsino valstiją.

—Bubnis.

$100 už įrodymą
Skiriu 100 dol. Vilniaus Vadavi

mo Komitetui, jeigu p. J. Lau
kis įrodys tą, ką jis savo “or
gane” parašė apie mane, o jei 
jis ne įrodys, tai už nepama
tuotą šmeištą reikalauju jį 
skirti tam pačiam Komitetui 
bent 10 dolerių.

Visu pirmu norėčiau pareikšti, 
kad į šį ginčą su p. Laukiu ne
noriu maišyti Vilniaus Vadavi
mo Komiteto, .prie kurio abudu 
turiva garbės priklausyti. Taip
jau uorių pabrėžti, kad delei vie
tos ir laiko stokos į visus p. Lau
kio šmeištus neatsakysiu.

P-as Laukis savo “organe” 
patalpinęs vieno “bendradarbio” 
straipsnį, kuriame buvo pasaky
ta Jog Senas Tautietis iš “Nau
jienų” “bando ardyti musų vie
nybę ir it ta gegutė’ įsitūpus į 
“N.” lizdą kukuoja vilniečių ir 
našlaičių vardu, rodos norėda
mas skaitytojo ašaras šluostyti, 
bet yra apsimetęs vanagas ir 
lietuviai turi saugotis tokių ge
radarių !” Po tuo straipsniu p. J. 
Laukis, pritardamas savo “ben
dradarbiui”, viešai praneša var
dą ir pavardę to asmens, kurio 
lietuvių visuomenė turėtų sau
gotis. Laukis tikrina: “Tai yra 
tik “Naujienų” bosų pastumdė
lis, kuriam rupi, ne tautos reiJ 
kalai ir ne vilniečių vargai, dėl 
kurių jis lieja graudžias ašaras, 
o linksmas p. Grigaičio nusišyp
sojimas į jį, šitas Senas Tau
tietis yra tas pats žmogus, ku
ris tuo pačiu klausimu pasirašė 
dviem raidėm: “V. R., arba, 
aiškiau pasakius, Vincas Ručins
kas...”

Kuo vadovaudamasis p. Lau
kis fabrikuoja niekuo nepama
tuotus šmeištus ir drįsta reko- 
menduot visuomenei šalintis nuo 
manęs, kaipo nuo pavojingo 
žmogaus? Iš kur jis surado, kad, 
Senas Tautietis yra Vincas Ru
činskas? Jeigu jis ką nors pana
šaus įrodys aš jam nesigailėsiu 
suteikti laurą vainikus, kaipo iš
gelbėtojo lietuvių ir jų sostinės 
nuo didelio prasikaltėlio — ma
nęs. Be to, jei p. Laukis įro
dys savo tikrinimą faktais, kad 
“Senas Tautietis” yra tas pats 
žmogus, kuris nesenai rašyda
mas, tuo pačiu klausimu pasira. 
0 s dviem raidėm V. R.,, arba 
aiškiau pasakius Vincas Ručins
kas, aš sutinku paaukpti Vil
niaus Vadavimo Komitetui 100 
dolerių. O jeigu gi p. Laukis, pe- 
įstengs to padaryti, tat lai :jis 
paaukoja bent 10 dol. tam'pa
čiam Komitetui. Rodos, sąlygos

Kvitai su paėmėjų parašais ranCr r’ 
“Naujienų” ofise.

p. Laukiui labai prieinamos pa
sitarnauti tam tikslui, kurį jis 
vieną kartą “remia”, o kitą kar
tą griauja.

Kas dėl laužymo streikų, tai 
p. Laukio išeitų sveikatai, jeigu 
jis apie tai mažiau kalbėtų, nes 
visas svietas dar gerai atsimena 
Shane Co. darbininkų streiką, 
kurį p. Laukis savo gazietdj 
padėjo sulaužyti.

Dar vienas šmeištas, tai buk 
kada tai aš buvęs prisidėjęs prie 
dalinimo lapelių atsišaukiant: 
“Lietuviai, neikim mušti brolių 
lenkų”.

Jeigu p. Laukis imasi fabri
kuoti tokios rųšies šmeištus 
prieš atskirus asmenis, tai tas 
ryškiai rodo kiek p. Laukis nu
simano apie moralę in juridinę 
atsakomybę prieš visuomenę ir 
įstatymus.—^-V. Rušinskas.

3343 So. Lowe Avė. •
P. S. Viena kopija šio straips

nio apdraustąm laišką tapo pa
siųsta “Varpui”.—V. R—s. ,

-------u------------

Roselandas 1
AtĮęlnai’ apie Roselandą. Kun. 

Lapelio 10 metų sukaktuvės 
kunigystės. SLA. 139 kp. iš
važiavimas. Gaila Mariutės

i, * ... .
Roselandas, kaip žinoma, 

yra vienas iš gražiausių chica- 
gos priepiėsčių, ' apgyventas 
lietuviais.

Dauguma iš lietuvių turi pui
kius namus, tartum kokie tur
čiai gyvena, bet pažiūrėsi —' 
paprasti darbininkai lietuviai; 
taip pat netrūksta ir visokios 
rųšies biznierių, o ypač smuk
lininkų. Nors šiais prohibici- 
jos laikais sunku išsilaikyti su 
vieša smukle, tai varo biznį po 
priedanga visokių krautuvių: 
atidarė krautuvėlę, padeda po
rą pirštinių, keletą porų pan- 
čiakų ir dar triškį saldainių, 
tai jau ir užtenka, o užpakaly 
arba tam tikrame kambaryje, 
arba tiesiai gyvenamuose rui
muose šinkoja naminėlę ir alų, 
kurį lietuviškos kūmutės moka 
neprasčiaus| padaryti.

' Kun. P. Lapelio 10 metų 
sukaktuvės kunigystės

Kaip žinoma, Roselande ran
dasi ir lietuvių parapija, kur 
klebonauja kun. P. Lapelis. 
Nedalioj, rugp. 24, buvo iš
kilmingos pamaldos paminėji
mui 10 metų sukaktuvių kun. 
Lapelio kunigystės. Laike'mi
šių griežė gana gražiai Rose- 
lando State teatro simfonijos 
orkestras ir choras, taipjau 
gražiai giedojo mišias. Kun. 
Lapelis kolektavo dėl maliavo- 
jimo mokyklos kambarių ir se
serų namo; surinkta apie porą 
šimtų dolerių. įmonių buvo 
beveik pilna bažnyčia.

SLA 139 kp. išvažiavimas
Tą pačią dieną SLA 139 kpi 

turėjo išvažiavimą į Washing- 
ton Heights mišką. Išpradžių 
žmonių buvo nedaug, mat bi- 
jbtąsi lietaus, kadangi ,.rbuvo

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
21235 — J. Skiauteraitci 
21238 — A. Stalauskui • 
21421 — D. Pocienęi x
21256 — A. Pareikiui
21257 — J. Pareikai
21258 — P. Bačenui
21259 — N. Sarakauskui
21264 — R. Sinkevičaitei 
21268 — A. Cukurui 
21273 — J. Sugedimui 
21278 — B. Barpsaitei 
21288 At| Jokubąuskai
21309 M. - Kačenauskui
21322 — M. Lukašęvičienei
21323 — J. Lekavičiui 
21405 — M. Disei 

apsiniaukę, bet vėliau, išsigied- 
rijus, prisirinko žmonių pusėti
nai. Pora muzikantų, vienas 
smuiką, o antras armonika, 
griežė daugiausia lietuviškus 
šokius, o lietuviai ir lietuvai
tės smagiai šoko tyrame ore. 
Buvo užkviestas kalbėti Dr. 
Biežis, bet kalbėtojas nepri
buvo, kas davė progos šoki
kams dauginus pasišokti. Ma
tytis buvo ir gana įsismaginu
sių nuo namineles. Buvo par
davinėta, kuopos naudai, mink
šti gėrimai, šalta košė ir t. t. 
Tad gal liks šiek tiek ir pelno.

Gaila Mariutės
Daugelis lietuvių, o ypač ge

rų katalikų myli gerti, o kar
tais ir pardavinėti naminėlę.

............... .................... ——-■ — -

(Tųsa ant 6-to pusi.)

PETRONĖLĖ ŽILIENĖ 
po tėvais Pičiunaitė

Mirė rugpiučio 26 d., 2 vai. ry- 
. to, 32 metų amžiaus. Paėjo 'iš 
Kauno rėd., Raseinių ap.sk., Li
čių kaimo. Gyveno Amerikoj 
14 metų. Paliko dideliame nu
budime vyrą Ignacą ir dukterį 
Petronėlę ir du sūnų Bronislavą 
ir Steponą jr dvi seseris Ame
rikoj. Lietuvoj tėvus, du bro
lius ir seserį. Kūnas pašarvo
tas 4618 So. Talman Avė. Lai
dotuvės įvyks subatoj, rugpiučio 
30 d., 1924 m. iš namų 8 vai. 
iš ryto. Bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo Bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos, o po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę
, * Vyras- 4 r* vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F, Eudeikis, Tel. 
Yards 1741.

KAZIMIERAS KOŠYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 27 d., 10:45 vai. ryte. 
Paliko nubudime sūnų, Prahciš- 
kų, sunierię Mikaliną su jųjų 
šeimyna, Antaną ir Sofiją 
Gruodžius ir kitus gimines. Jis 
turėjo 67 m. amžiaus, Kaltinė
nų mietselio, Lietuvoje. Ame
rikoj išbuvo 10 metų.

Laidotuvės atsibus šeštadie
ny, rugpiučio 30 d., 2 vai po pie
tų j Tautiškas kapines iš namų 
3218 So. Wallace St.

Visus gimines, draugus ir pa
žystamus kviečiame dalyvauti 
jo laidotuvėse. >

Nubudę
Pranas ir Michalina Košiai 
ir Antanas ir Sofija 
Grnodžiai.

Ar jų,s žinote, kad
Chicagoje yra geri laikai; kur pa

rodoma, kad bankose yra depozituo- 
ta $249,672. Ar jus žinyte, kad Hel- 
mar Turkiški cigaretai yra r. pakuo
ti į popierines skrynutes kurios ap
saugoja nuo sulūžimo ir susilanksty- 
mo. Kaip kiti jus džiaugsitės per
maina į Turkiškus.

21408 — J. Klemkai
21-109 — R. Adomkienei
21416 — M. Gudaitienei
21429 — L. Kviedukevičiutei
21536 — R. Stankievičienei
54443 — P. Mereckiui
54481 — J. Jakaičiui
54485 — L. Valošenienei
54486 — P. Uliui
54488 — A. Mingelienei
54489 ; K. (Martikoniui
54493 , O. Miniotienei
95713 — B. Tupikienei
95714 — U. Baranauskienei
95722 — S. Raliui

Gudrus Teisėjas Išgel- 
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas^ 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna Ncw Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byia delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir, 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
Visi sau linksmai gyvena.

BAMBI NO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas).

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

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 yak.
. Tel. Roulevard 4774 ,

ROSELANDO OFISAS;
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Physical Health Institute 
>, DR VELONIS, Ph. į D. C., D. O., N. T.
Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

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

Telephone Lafayette 4543

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th SL Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tusu nuo 5-to pusi.)

PRANEŠIMAI
Visoms Draugijoms, Kliubams ir 

kuopoms, kurios yra prisidėjusios ir 
pirkusios Šerus ir gold bonus Chica- 
gos Liętuvių Auditorijos, tų visų 
draugijų pirmininkai, sekretoriai ir 
kasieriai yra kviečiami atsilankyti j 
susirinkimą, kuris įvyks rugpiučio 29 
<1., Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted 
St. Esate kviečiami būtinai pribūti, 
nes yra svarbus susirinkimas.

— Bendrovės Valdyba.

Tarp tų karštų katalikų ran
dasi ir Mariutė, turinti vyrų 
ir porą vaikučių. Jie sumanė 
užsidėti smuklę, ką ir padarė. 
Jau ir Mariutė buvo pramoku
si naminėlę pardavoti ir ska
naus alučio pasidirbti, jau kar
tais ir vyrams į pašonę įgnyb
davo, kaip štai ant laimės ar 
nelaimės, smuklės užsidarė. 
Mariutė nenusimena, peršoka 
keletą blokų ir atidaro krau
tuvę, padeda tris pirštines, 
pusantros pančiakos, svarą 
saldainių ir biznį varo. Bet už
pakaliniam kambary tai jau 
visko užtenka — ir naminėlės, 
ir skanaus alučio, o kartais 
jei kas sugrajina armonika, 
tai Mariutė jau nebijo ir šok
ti su įsismaginusiais nuo skys
timėlio vyrais. Pati Mariutė 
“stipriosios” negeria, tik “vy
ną”, nuo ko veidai pasidaro 
raudoni-margi. Kartais pasiro
do aniolas sargas, tada Mariu
tei jau ir raudonumas išnyks
ta. O vaikučiai? Vaikučiai, 
Dieve tu mano brangus, vie
nas keturių, o antras dviejų 
metų, ir pas savo tėvą neina, 
tik su girtais kabinėjasi.

Pirmiaus Mariutė, kaip ir 
kiti katalikai mėgdavo skaity
ti Naujienas, bet dabar ne tik 
kad neskaito Naujienų, bet jau 
ir į bažnyčią rečiau eina, o 
eina j miškelį, kur pirmiau sa
kydavo, kad ten tik vieni bol
ševikai eina. Mat ten gali akia 
pamerkti ir kokį ekstra kostu- 
merį iš miškelio parsivesti.

Gal munšainą pardavinėti ir 
pelninga, bet Naujienas skai
tyti daug naudingiau ir svei
kiau. ą *

Gaila Mariutės, o ypač jos 
mažučių vaikelių.

—Roselandietis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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, UI.

Gvardijos DLK. Vytauto. Iš prie
žasties 20 metų sukaktuvių apvaikš- 
čiojimo, mėnesinis susirinkimds įvykŠ 
pėtnyčioje, rugp. 29 d., 8 vai. vakare, 
paprastoje svet. Apvaikščiojimas 
įvyks rugp. 31 d., 1 vai. po pietų. 
Visi nariai malonėkite pribūti į susi
rinkimą ir taipjau dalyvauti apvaikš- 
čiojime. — N. Klimas, Nut. Rašt.

Jaunoji Birutė. šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžiojoje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

Balto Dobilo Lietuvių Paš. Kliubo 
nariai kurie dar nesugražinote bonų, 
galite sugrąžinti penktadienyj, rugp. 
29 d., 7:30 v. v. Kliubo name. Katrie 
esate sugrąžinę ,tie ateikite atsiimti 
pinigus. Kurie gyvenate kituose mie
stuose ,tie galite prisiųsti bonpą per 
paštą, ant’Kliubo vardo . »

— Komitetas.

Didelis Piknikas. Rengia Raudonos 
Rožės Pašelpos Kliubas iš Cicero, III., 
rugsėjo l d., Picnic Park Grove, 
Lyons, III. Pradžia 12 vai. ryto. Pra
šome svečių nesivėlinti. Bus žaismių, 
šokių ir kitų linksmumų.

— Komitetas.

INTERNACIONALO APVAIKŠ
ČIOJIMAS •

Įvyks rugsėjo 24, Mildos Svetainėje. 
Rengia LSS. 4 kuopa. Kitos LSS. 
kuopos malonėkite tą dieną nerengti 
jokių viešų prakalbų, bet atsilankyti į 
musų surengtą apvaikščiojimą.

— Komitetas.

Liuosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadieny, rugpiu- 
čio 30. 8 vai. vak. L. Juodvalkio svet., 
733 W. 18 gat. Tarimui yra labai 
svarbių ir neatidedamų dalykų, per 
lai malonėkite visi draugai pribūti 
laikui Valdyba.

Liet. Moksl. Sus. Am. 2 kuopos mi
tingas šiandie neįvyks. Tai todėl, 
kad daugelio Chicagos studentų įvai
riais reikalais apleido miestą.

— Kęserauskas, pirm.1.

North Side. — Jaunimo draugijė
lės “Bijūnėlio” paskutinis šiame sezo
ne išvažiavimas į Jeffersono girias 
įvyks sekmadieny, rugpiučio 31 d., 
Chicagos‘lietuviai yra kviečiami skait
lingai atsilankyti ir linksmai su jau
nimu ant tyro oro praleisti laiką.

—- Komitetas.

“Pirmyn” Choro šeiminiškas išva
žiavimas į Forest Preserve- miškus 
prie Desplaines upės įvyks nedėlioję, 
rugp. 31 d.

Visi choristai ir pritarėjai, kurie 
užsirašėte važiuoti pas Ascillą mel
džiame nesivėlinti, nes trokas nuo 
Liuosybės svetainės, 1822 Wabansia 
Avė., išeis nevėliau kaip 9:45 ryto.

— Komitetas.

SLA. 12 Apskritys rengia puikų iš
važiavimą nedėlioję, rugp. 31 d., Wa- 
shington Heights miškely, ant 107-tos 
ir Racine gatvių.

Bus kalbėtojai, muzika, gėrimų ir 
užkandžių. Taipgi nepraleiskite pro
gos, nes jau turbut bus paskutinis iš
važiavimas šj sezoną.

— Apskr. Valdyba.

Kensinton. — Tautiška Draugystė 
Mylėtojų Lietuvos Brolių ir Seserų 
rengia pikniką, nedėlioj, rugĮ). 31 d., 
Riverdale darže, 13413 Indiana Avė. 
Kviečiame visų kuoskaitlingiausial 
atsilankyti. — Komitetas.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanislovo V. ir K. Visi nariai susi
rinkit nedėlioj, rugpiučio 31 d., 1 vai. 
po pietų į Šv. Kryžiaus parapijos sve- 
tainį, iš ten dalyvausime surengtame 
Gvardijos D. L. K. Vytauto dvide
šimts metų sukaktuvių apvaikščioji- 

me. — F. T. Puleikis, sekr.

Lietuviška Teatr. Draugystė Rūtos 
No. 1 rengia šeiminišką išvažiavimą 
ant Julijo Savicko farmos (pirma 
farma nuo Tautiški) Kapinių dešinėje 
pusėje) jugpiučio 31 d. Draugai ir 
drauges" malonėkit atvažiuoti į šį 
išvažiavimą ir atsivežkit savo drau
gus ir drauges, galėsit sau linksmai 
laiką praleisti tyrame ore.

— Komitetas.

Town of Lake. —. Draugystės šv. 
Kazimiero Karalaičio visi nariai yra 
kviečiami kuoskaitlingiausia susirink
ti nedėlioj, rugpiučio 31 d., 1 vai. po 
pietų, į šv. Kryžiaus parapijos moky
klos kabarj, 46 ir So. Wood gat., o iš 
ten eisime Į apvaikščiojimą. 20 metų 
gyvavimo Gvardijos D. L. K. Vytauto.

— Vaidyba.

Dr-stė Šv. Jurgio K. K. iš priežas
ties Gvardijos D. L. K. Vytauto ap 
vaikščiojimo 20 metų sukaktuvių, lai
kys savo mėnesinį susirinkimą šešta
dienio vakare, 7:30 v., rugp.- 30 d. pa
prastoj Šv. Kryžiaus parap. svetainėj. 
Visi nariai prašomi dalyvauti susirin
kime, o sekmadieny (ant rytojaus) 
susirinkti 1 vai. p. p. paprastoj sve
tainėj, iš kur eisime į apvaikščiojimą.

— Raštininkas.

Didelis Piknikas. Rengia Lietuvių 
Politikos ir Pašelpos Kliubas, nedė
lioj, Rugpiučio-August 3J. 1924, Ri- 
ver Grove Darže, Willow Springs, III. 
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 50c.

Kaip nuvažiuoti: Imkite Archer 
Avė. karus, limited, arba Cicero, pas
kiau Joliet karus iki Willow Springs; 
eiti j dešinę iki patėmysit musų iš
kabą.

Gvardija D. L. K. Vytauto No. 1, 
rengia 20 metų sukaktuves. Visos 
draugystės yra prašomos atsilankyti 
ant musų 20 metų gyvavimo ir drau
gavimo su visomis lietuviškomis drau
gystėmis. Yra rengiamas piknikas, 
nedėlioj, rugpiučio 31, 1924, Patronai! 
Darže, 5137 So. Robey St. Pradžia 
12:30 po pietų. Varde Gvardijos, 
kviečiame visus. Muzika Venckevi- 
čiaus orkestras.

— Užprašo Komitetas.

Westville, III. — šv. Kryžiaus pa
rapijos pusmetinis susirinkimas bus 
rugpiučio 31,(1., 1 vai. po pietų, Sto- 
kio svet. Turime daug svarbių daly
kų aptarti; prašome visus parapijo- 
nus dalyvauti. — Valdyba.

Ar jus žinote, kad
Abelnai yra žinoma kolegijų ir 

mokslo vyrams, kad šviesa eina 186 
mylias j minutą? Ar jus žinote, kad 
jei jus rūkote Helmar Turkiškus ci- 
garetus, jus greitai suprantate skir
tumą tarpe Turkiško tabako ir papra
sto naminio tabako. Pabandykite 
permainyti i Turkišką tabaką jųs 
džiaugsitės, kaip kit i kad džiau
giasi.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGRAŽINAM 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 ui 
erana 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.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. 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.

CHARLES TAUTKUS
EXPRESING AND MOVING 

COAL AND W00D CO.
Patarnaujame su trokais prie krau

stymo rakandų kaip didelių, taip ir 
mažų. Parvežam ir išvežame iš 
apielinkių miestelių, kaip toli taip ir 
arti. Pristatom anglis ir malkas, 
taipgi patarnaujame prie piknikų, 
išvažiavimų į miškus.

1747 So. Halsted St., 
Tejephone Roosevelt 7552

710 West 18th St., 
Telephone Canal 3161

ISHENDAVOJIMUI
RANDAI 5 kambarių flatas. 

Elektra, gasas, šiltas vanduo ir 
kiti patogumai. Elektros bilą 
moka savininkas. Randa pigi. 
Clearinge, gražioje vietoje.

5521 W. 63 PI.

6813 So. Western Avė. ’ Ant 
rendos krautuvė ir kambariai, 
$25 rendos į mėnesį.

Atsišaukite,
2344 W. 69 St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSIRENDAVOJA šviesus ir 

gerai įrengtas kambarys, galima 
ir su valgiu. Kambarys šviesus, 
elektra ir kiti parankamai.

2235 W. 23rd St., II fl.

ANT rendos du kambariai 
dėl pavienių vyrų su valgiu ar 
be valgio. Gražus ir šviesus, čy- 
stai užlaikomi, su visais pato
gumais. A. GUDELIS, 4154 So. 
Kedzie Avė. ----

JIESKŪ partneriu
PAJIE&KAU laikrodininko į 

partnerius arba kas ‘(nori buOi 
laikrodininku išmokysiu. Vieta 
gera, biznio užtektinai, tik rei
kia partnerio. Kreipkitės AUŠ
ROS KNYGYNAS, Box 145, 
3210 So. Halsted St-_________

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo už bučerj. Esu 

pilsai patyręs savo amate, kalbu 6 
kalbas. Del teisingumo, galiu uždėt 
užstatą. Jaunas vyras, geras dar
bininkas.

Atsišaukite
4459 So. Talman Avė.
Phone Lafayette 5313

DABOJU ir prižiuriu vaikus 
tų, tėvų kurie neturi pas ką pa
likti dienos laike. Gražiai užlai
kysiu ir dabosiu savo namuose. 
MRS. S- RAUPELIS, 3357 So. 
Lowe Avė. Phone Yards 3280.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ

Tarpe 23 ir 35 metų amžiaus.
Turi mokėti kalbėti angliškai, pa

geidaujama tokių kurios turėjo paty
rimo biznyje, bet tas nebūtinai rei
kalinga. Jei esate smarki, tai aš tu
riu vietą kuri bus jums žingeidi.

Atsišaukite tarpe 10 ryto ir 7:80 
vakare.

M R. BR0WN,
2610 So. Spaulding Avė.

REIKIA merginos angliškai kal
bančios, lietuvaites arba lenkės, su 
nursės patyrimu arba išsimokinti 
nurses, pagelbėti daktaro ofise. Kam
barys, valgis ir alga. Reikia paliu
dymo.

•. 4607 Chaplin Avė.
Tarpe 1 ir 3 vai. po pietų.

REIKIA DARBININKy
VYRU

REIKIA VYRŲ

Tarpe 23 ir. 35 metų amžiaus.
Turi mokėti kalbėti angliškai, pa

geidaujama tokių kurie turėjo paty
rimą biznyje, bet nebūtinai reikalin
ga. Jei esate smarkus vyras, tai aš 
turiu vietą, kuri bus jums labai žin
geidi.

Atsišaukite tarpe 10 ryto ir 7:30 
vakare.

MR. BR0WN,
2610 So. Spaulding Avė.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS latvys pir- 
marankis duonkepys dėl'kepimo 
latviškos duonos.

Atsišaukite
Lafayette 1515

REIKIA patyrusių brass tir- 
pintojų.’ Atsišaukite prie Mr. 
Remington, c/o Loewenthal 
Company. I

947 N. Cullerton St.

AUTOMOBILIAI
HUDSON, 7 pasažierių, touring, 

1923, gerame padėjime, originaliai 
malevotas, taip kaip naujas, yra 
daug specialių prirengimų, važinėtas 
mažiau kaip 5000 mylių. ŽŲngeidau- 
janti tikrai pamatykite tą karą. 
Lengvais išmokėjimais. Atsišaukite 
nedėlioj. Tel. BouleVard 4759, 3529 S. 
Halsted St.

RAKANDAI
PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 

rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair pai- 
loro setą, 4 šmotų miegamo kamba
rio setą, vvilton kaurą, 7 šmotų val
gomo kambario setas, Rampa, Con- 
sole fonografas, virtvės setas, vis
kas skvrium.

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, liam- 
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 S. Lincoln St.

. .1-------------- ----------- ,------------------

BARGENAS . 1
Pardavimui visi namų rakan

dai.
Atsišaukite

2446 W. 69 St.

RAKANDAI. Didelis bargenas 
jei pirksite tuojau, 3 šmotų mohair 
parloro setas, 2-3 šmotai riešuoto me
džio miegamo kąmbario setas, 7 šmo
tų valgomo kambario setas, console 
fonografas, karuotai, liampos ir t. t.

6444 SoA Union Avė., 
1 fl.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ice cream, kendžių, 

cigarų, cigaretų, notions ir kitų daig- 
tų krautuvė. Lysas 2 metams. Ran
da $35, su kambariais gyvenimui. 
Parduosiu greitąi ir pigiai.

2988 Archer Avė.
PhOne Lafayette 8555.

PARDAVIMUI grosernė, parduosiu 
pigiausiai kiek galima, neturinčiam 
visų pinigų dalį palauksiu. Norėdami 
daugiau sužinoti šaukite telefonu 
Wentworth 1888.

ANTANAS V/ARACINSKAS 
5958 So. Peoria St.

GROJIKLIS PIANAS

$125
Turiu parduoti tuojau. Atiduosiu 
$700 vertes grojiklį pianą su 108 mu
zikos roleiiais, cabinet ir benčiumi 
tiktai už $125. , Išmokėjimais atsa
kantiems žmonėms.

1389 Milwaukee Avė. 
žemutinis augštas 

Klauskite
MRS. FRANZ grojiklio piano

PARDAVIMUI* bučernė ir 
grosernė, su namu arba be na
mo.

Atsišaukite
2820 Archer Avė.

PARDAVIMUI Victrola gra'mafo- 
nas su elektra varomas. Mažai var
totas. Kaina $300. Parduosiu pi
giai su 32 rekbrdais.

Atsišaukite
3202 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
licatesen, ice cream. Parduosiu 
pigiai, noriu važiuoti į kitą mie
stą. Randos $35. Kreipkitės 

908 W. 35th Place

GERAS BARGENAS 
Parsiduoda grosernė ir pieninė 
dirbtuvė sūrių, sviesto, varškės, 
parsiduoda pigiai, priežastis par
davimo patirsite pas mus, 1413 
So. 49 Ct., Cicero, III.

EXTRA
Turiu būtinai parduoti iki 1 dienos 

rugsėjo labai gerą krautuvę. Groser- 
nę, saldainių, ice cream-, tabako ir 
visokių smulkmenų krautuvę. Biz
nis geras. Kaina.$1,500, verta dvi
gubai.

950 W. 18 St. * »

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

2300 W. 48 PI.
Tel. Lafayette 8360

PARDAVIMUI
GERA proga aptiekoriui. Parduo

du krautuvės įtaisus, kurie yra tin
kami dėl aptiekos. Dabar yra ciga
rų, tabako ice creamo ir kitokio smul
kaus biznio vieta. Yra labai gera 
Vieta lietuvių ir lenkų apgyventa; 
kampas, biznis užtikrintas. šiame 
miestelyje bėra lietuviškos aptiekos 
ir verta butų kam nors atidaryti.

322 E. 14 Street, 
Chicago Heights, III.

PARSIDUODA mokyklos . reikme
nų Storas, geras biznis, pigi renda su 
ruimais, iš priežasties kito biznio. 
Vienas Storas prie mokyklos, parduo
siu pigiai šitą savaitę.

3537 Wallace St., 
Tel. Yards 6946

NEGIRDĖTAS bargenas. Turi 
būt parduota greit bučernė, labai dai
lioj vietoj. Pirmos klesos įrengi
mas. Už teisingą pasiūlymą. Bu
černė randasi, 5610 So. Kedzie Avė. 
Savininkas dieną, 10753 S. Michigan 
Avė., vakarais 1 W. 112 PI. Tel. 
Pullman 5606.
r—--------------------------—----------------

EXTRA

Pardavimui grosernė ir kitų reik
menų krautuvė, gražioj apielinkėj 
prie didelių parkų, mokyklų ir leikos, 
panašaus biznio nėra per du bldku, 
čia niekad nėra blogi) laikų, nes vien 
turtingi žmonės gyvena, pigi randa 
su kambariais dėl gyvenimo. Turi 
būt parduota ligi panedėlio, nes aš 
turiu eiti ligonbutį. Kas neturi visų 
pinigų, tai palauksiu, ar kas turi au
tomobilių gal pridėt.

1413 E. 58 St.
Phone Fairfax 2619

EXTRA
Pardavimui Dry Goods Store. Par

siduoda aprėdalų krautuvė labai pi
giai. Biznis išdirbtas ir pelningas. 
Pamokinsiu biznio, jei reikės ir 
norės. , < •

3159 So. Halsted St., 
kampas 32nd St., 

Chicago, 111.

TURIU parduoti savo $250 
gražią tikrai frarttuzišką violet 
Console Victrolą, vartota tik 3 
mėn. Yra daug rekordų, deiman
tinė adata, $65. 2502 W. Divi- 
sion St. 2 flatas. Armitage 1981

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen su namu arba be na
mo, kampinis namas. Daroma 
daugiau kaip $400 biznio į sa
vaitę, rendla $35, su gyvenimui 
kambariais. Savininkas

3832 W. Lake St. z 
PARSIDUODA grosernė ir 

meat market su namu, 3 kam
bariai prie krautuvės, garad
žius, elektriką.

Klauskite savininko- 
4455 W. 55th St.

PARDAVIMUI meat market. 
Biznis išdirbtas-1 Kaina $1,275. 
Priežastis pardavimo einu į .di
desnį biznį.

1840 W. 35th St.
, Phone Lafayette 8334 -

VICTROLA Console-table sty- 
liaus, brown mahogany, beveik 
nauja, $150 vertės, parsiduoda 
už pusę prekės. Kreipkitės pėt- 
nyčios vak. nuo 7 iki 9:30, ar
ba subatoje po pietų ir nedėlio
ję. 6552 So. Rockwell St., arba 
Tel. Prospect 1344.

NAMII-ŽEME
PARDAVIMUI namas gra

žioje vietoje su tvartu. Par
duosiu greitai ir pigiai, nes rei
kalingi pinigai.

5536 So. Kenneth Avė.

PARSIDUODA arba apsimaino ge
ras biznis namas ant Town of Lake. 
Gali atidaryti Itokį tik nori biznį. 
Reikia turėti $4,000.00 cash, likusius 
ant išmokėjimo.

Savininkas
JOHN WINTERS PLACE 
15701 S., Ashland Avė.

PARDAVIMUI 10453 So. Homan 
Avė., 6 kambarių cottage, aržuolo 
grindys ir trimingai, elektra, karštu 
vandeniu šildomas, 1 akras žemės, 
kaina $4750, įmokėti $1500, kitus iš
mokėjimais. John Gleięh, 2830 W. 39 
St., savininkas arba agenas, 7846 So. 
Halsted St.

WESTERN AVĖ. bargenai, 
savininkas apleidžia miestą, prie 
82 St., netoli golf kliubo, 50 pė
dų lotas, kaina $5200. John 
Floersch, 2344 W. 69th Street. 
Tel. Prospect 0760.

DVIEJŲ flatų medinis namas, 
4-4 kambarių, cementiniu pama
tu, furnace šildomas. Viskas pir
mos klesos, lotas 40 pėdų, kaina 
$8200. Savininkas. Y. Prodis, 
5159 So. Albany Avė. •

NAMAI-2EME
TIKRAS BARGENAS

Savininkas parduoda 2 aukštų mū
rinį namą garų apšildomą 5 ir 6 
kambariai, aržuolo medžio baigtas, 2 
karų garadžius, priežastis einu į biz
nį. Namas randasi netoli Šv. Kazi
miero Vienuolyno, arti strytkarių li
nijos. Agentai teneatsišaukia. Savi
ninkas ant 1 lubų, 6135 S. Rockivell 
St. Tėl. Republic 0170.

EXTRA BARGENAS, 8 akrai že
mės, Oak Parke ir 5 kambarių na
mas, kita ’daržinukes, $2,000 įmokėti 
arba mainysiu į Chicagos namą arba 
parduosiu pigiai.

S. MARKŪNAS,
635 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI 2 lotai, 60x 
125, yra suros ir vanduo, pilnai 
išmokėti, kaina $250 kiekvieno, 
cash arba išmokėjimas.

J. J. CULLINAUR,
5600 W. 63 St.

59 St., netoli Racine Avė., 2 
augštų mūrinis namas, 5-6 kam
barių, savininkas turi parduoti 
už $9500. John Floersch, 2344 
W. 69 St. Tel. Prospect 0760.

PARDAVIMUI lotas, 60x125 pėdų, 
gražioje Riverside, $800, reikia įnešti 
biskį pinigų ir po $10 į mėnesį. Ge
ra transportacija ir graži apielinkė. 
Rašykit dėl sutarties,

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Bdx 542.

IŠ PRIEŽASTIES išvažiavimo Len
kijon parduosiu biznio namą. Yra 
barbernė, 3 kambariai iš užpakalio ir 
6 viršui. Aplinkui yra cemento ta
keliai, namas 7 metų senumo, par
duosiu pigiai.

Atsišaukite
2620 W. 47 St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas ant 2 

pagyvenimų po 7 ir 8 kambarius, 
furnace apšildomas namas, yra geres
nis kaip naujas, aržuolo trimingai, 
maudynės ir skalbyklos, labai puikioj 
vietoj lietuvių apgyventoj. Kaina 
tiktai $12,800, įmokėti $4,500 ar dau
giau, likusius ant lengvų išmokė
jimų.

Atsišaukite
6951 So. Union Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nį cottage su trijais lotais. Yra su
ros, gasas, vanduo, šalygatviai užmo
kėtą. Netoli gatvekarių, geroj vietoj 
$3000 cash arba $3,300 ant išmokėji
mo, $2,000 cash, kitus ant išmokesčio. 
Savininkas

7250 So. Claremont Avė. 
arti Western Avė.

PARSIDUODA dviejų aukštų me
dinis namas, 6—5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj, Jotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
$10,500.

2441 W. 45th Place

PARDAVIMUI moderniškas 5 kam*- 
barių medinis namas ant loto 60x125, 
kieto medžio grindys, klosetai, bufe
tas ir tt. Kaina $4500, cash $2500, 
kitus po $25 į mėnesį. Visi specialiai 
asesmenteai užrr/okėti pilnai.

J. J. CULLINAUR, 
5600 W. 63 St.

2 FLATŲ mūrinis, 5-5 kamabarių, 
sun parlor, įmūryta maudynė, ugna- 
vietė ir knygynas, aržuolo trimingai, 
2 karų garadžius, kaina $15,500, iš
mokėjimais, savininkas ant 1 augšto.

6154 So. Maplewood Avė.
Tel. Republic 5399.

MEDINIS namas pardavimui, 
2 flatai, 6 kambarių, gasas, 
elektra, toiletas, viskas naujos 
mados. Parduosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
5113 So- Union Avė.

PARDUOSIU arba mainys'iu 
savo namą ant bučernčs ar gro- 
sernės. Namas randasi 3562 So- 
Halsted St. Kreipkitės pas sa
vininką.- J. KOŠIS, 548 West 
32nd Street.

Moriai - Namu Jieškotojai - Biznio Vyrai
Visų akys pasauly nusuktos ties Calumet Miestą, 
širdis Didžiausios Calumet Kolonijos. 
Pirkite lotus žemiausiom.' kainom. 
Mažos prekės ir prieinamos išlygos.

KUPONAS

Ar turite nuosavybes Calumet Kolonijoj ?
Ar esate užinteresuoti aplink šią koloniją?
Ar jųs norite žinoti apie išaugimą šios kolonijos?
Pasiųskite šitą kuponą; suteiksime informacijas dykai.
Vardas .... ............. ...... r.................................... .......................................

t'
Adresas ...... .............................................................................................
Užsiėmimas ..................... r................ .......................................................

Del informacijų kreipkitės:

Grant Works Real Estate
4917 West 14th Street, Cicero, Illinois.

Phone Cicero 8223. Klauskite Leo Shvegzda.
• P. S. • Kurie norite nuvažiuoti pamatyti, galėsite važiuoti su au
tomobiliu kas Seredą ir Nedėlią, 1 vai. po pietų.

Nuvežimas ir parvežimas veltui.
Norint važiuoti telefonuokite arba kreipkitės viršminėtu adresu.

NAMAI-ŽEME
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda mūrinis na
mas, 2 augštų, ant 2 lotų, 
ant kampo dviejų gatveka
rių; vertas apie $100,000, už 
$50,000. Cash apie $24,000, 
nes savininkas turi skubotai 
išvažiuoti Europon. Na
mas randasi geriausioj vie
toj ant Ashland gatves ir 
netoli Roosevelt Rd.

Medinis 2 augštų namas, 
visodidžiausioj biznio vietoj, 
tarpe tarpe 46 ir 47 St., ant 
Ashland, už $21,000. Kreip
kitės prie

B. ZALESKIO, 
REAL ESTATE 

4645 S. Ashland Avė.

MUSŲ subdivizijoj mes turime 
puikius lotus, kai kurių lotų jau yra 
išskirsti medžiai, netoli katalikų baž
nyčios ir mokyklos. Yra gražus par
kas su prudu. Viskas musų subdivi
zijoj ,tiktai keletas blokų nuo Rock 
Island geležinkelio stoties, 28 minutes 
nuo miesto važiavimo. Visos infor
macijos dykai.

J. C-, 14
, 1739 So. Halsted St.

Box 541.

Ar turi vieną tūkstantį 
doleriu?

Nupirksit 2 flatų murini namą, po 
6 ir 6 kambarius, su visais įtaisy
mais.

Taipgi 6 pagyvenimų medinis na
mas, po 6 ir 4 kambarius, randasi 
netoli Šv. Jurgio bažnyčios.

4 pagyvenimų medinis namas, ga
radžius, 2 lotai prie šalies. Tuos na
mus galima nupirkti su mažu įmokė- 
jimu, ąrba mainyti ant bile kokio biz
nio. Savininkai priims lotus už pir
mą {mokėjimą. Platesnių žinių 
kreipkitės
C. P. Suromskis and Co.

3352 So. Halsted St.
Chicago.

Tel. Boulevarl 9641

EXTRA PRANEŠIMAS
Geras laikas pirkti ukes, 2 ir 3 die

nas šventos, Darbipinkų šventė, at
važiuokite pasižiūrėti ūkių be sugai- 
šimo ir darbo. Paimkite laivą nuo 
So. Water Street ir Michigan Avė., 
pirkite tikietą j Muskegon, Michigan, 
round trip $6.50, o iš Muskegon im
kite Buss, automobilių į Pentwater, 
Mich, $1.60, atvažiuokite pas P. D. 
Andrekus. Matysite to ko nematėt, 
visokių ūkių, didelių ir mažų, pigių ir 
brangių. Laivas išeina pas viena va
karą 7:45 po pietų.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

PARDAVIMUI pigiai, 7 kam
barių mūrinė rezidencija, fur
nace šildoma, aržuolo ir beržo 
trimingai, 6 karų garadžius. Sa
vininkas, 5636 So. Winchester 
Avė. Tel. Republic 9221-

PARDAVIMUI medinis na
mas, pigiai, per savininką, ce
mentinis skiepas, furnace šildo
mas, elektra.

6424 So. Talman Avė.
Republic 3022

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

NAMAI-ZEME




