
VOL. XI. Kaina 3c.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN;DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
undęr the Act of March 3, 1879.

' r : ; | ‘ i ✓

...... ........— ■ ...................... . "■ .......—.......■■■■■■■". ....... ■■■■■■■.. . ■ ■—
Chicago, III., Penktadienis, Rugpiučio-August 15 d., 1924

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

1 Thi First and Greatest Lithacriian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY L1THUANIAN NEWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephonc Roosevelt 8500
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No. 197

A. D. F. oficialiai prižada 
remti La Follette’ą

Bolševikai esą nudaigoję

Prancūzais su Vokiečiais 
vis dar nesusitaria

LONDONAS, rugp. 14.
Šiandie, po apie valandų laiko 
bcsitę: usicj. konferencijos tarp 
Francijos piemjero Herrioto 
ir Vokietijos kancleriaus Mark
so, pastarasis pareiškė, kad jis 
negalįs savo atsakomybe pri-

Ispanai atmušę maurų 
puolimus Morokke

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
14. Apie pa<|etį Morokke ,ofi
cialia pranešimas skelbia:

Maurų sukilėliai vakarų zo
noj, Buharros sektore, puolė 
ispanų konvojų, bet buvo at
mušti. Keletas jų nukauta. Is-

Karaliaus Alfonso motina 
grįžta Ispanijon

Marija Kristina gali vėl patapti 
Ispanijos valdytoja-

PARYŽIUS, rugp. 14. — Bu
vusioji Ispanijos regentė, kara
lienė Marija Kristina, iš Šveica
rijos atvyko vakar Paryžiun.

8,110 dvasininkų
15 milijonų žmonių ištikta tva

nų Kinuose; 18,115 žuvusių

militariniš 
prasidėtu 
tams nuo 
s i ra sytas

rio Pekine, p. Schurmano, pra
šymu, Amerikos Raudonasis 
Kryžius šiandie kabeliu pa
siuntė 100,0(X) dolerių dėl tva
nų nukentėjusioms kiniečiams

Su republikonais ir demokra- šelpti.
tais “tiltai sudeginti” iMinisteris Schurman prane-

A. D. F. užtikrina La 
Follette’ui paramą

\VASHINCTONAS, rugp. 1 1. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos nacionalės vykdomosios ta
rybos specialė komisija, su 
federacijos sekretorium Fran
ku Morrisonu prieky, šiandie 
oficialiai pranešė senatoriui La 
Follette’ui, kad Amerikos Dar
bo Federacija dėsianti visų 
pastangų, idant ateinančiais 
prezidento rinkimais laimėtų 
nepi įklausomųjų kandidatai, tai 
yra prezidentu La Follette’as ir 
viceprezidentu Wheeler’is.

“Mes turime instrukcijų pra
nešti jums,” pasakė Morriso- 
nas senatoriui La Follette’ui, 
“kad mes stojame už jus ir už 
senatorių VVheeler’į, — stoja
me už jus be jokio varžymus. 
O kai dėl 1924 m. prezidenti
nių abiejų kitų senų partijų 
frepublikonų ir demokratų] ti- 
kietų ir platformų — mes sa
vo tiltus esame sudeginę.”

Rūsy bolševikai esą nu 
žudę 8,110 dvasininky
NEW YORKAS, rugp. 14. — 

Vietos rusų draugijos paduotais 
spaudai skaitmenimis, jos gau
tais iš vyskupo Nikalojaus Ka
si no, pabėgusio iš Rusijos ir da
bar esančio Berline, sovietų val
džia esanti nužudžius viso 8,110 
dvasininkų Rusijoj. Nužudytųjų 
skaičiun įeina 1,972 vienuoliai, 
3,447 vienuoles ir 2,691 pasauli
nių kunigų įvairios kategorijos.

Viskupui Nikalojui pavykę 
pabėgti iš Bolševikijos tik dėl 
to, kad jis buvęs prisidėjęs prie 
sovietų įkurtosios taip vadina
mos “Gyvosios bažnyčios”.

15,000,000 žmonių kliu 
dyta tvanų Kinuose

Paskutiniais apskaičiavimai 
žuvusių esą L‘^115 žmonių.

PEKINAS, Kinai, rugp. 14.— 
Tarptautinis dėl bado nuken- 
tė j ilsiems šelpti komitetas 
skelbia, kad paskutiniais ap
skaičiavimais Kinų tvanuose 
esą žuvę 13,115 žmonių.

Komiteto žiniomis Hunano, 
Čihli, Kiangsi, Fukien, Kuan- 
tungo, šantungo, Hohano ir 
Hupeh provincijų vandens už
lietuose plotuose yra nukentė
ję apie 15 milijonų žmonių.

Kalgane, čihli provincijoj, 
žuvę 3,(XX) žmonių, o likusių 
kitų daugiausia esą žuvę Hu
nano provincijoj, kuri visų la
biausiai esanti nukentėjus. 
Amerikos Raudonasis Kryžius 

siunčia pašalpos
WASHIN( .TONAS, rugp. 14. 

Jungtinių Valstijų ministe-

iMinisteris Schurman prane
ša, kad, jo apskaičiavimu, rei
kėsią apie 10 milijonų dolerių 
nelaimingoms tvanų aukoms 
šelpti.

Britu kalėjimo viršininkas 
arešfoutas kaipo vagis
PARYŽIUS, rugp. 14. — Va

kar čia suimta Joseph Henry, 
viršininkas Britų sunkiųjų dar
bų kalėjimo Pert Louise, Mauri- 
tiaus saloj- Kartu areštuota jo 
žmona ir ketvertas vaikų nuo 9 
iki 16 metų amžiaus. Visi kalti
nami dėl vogimo prekių sankro
vose. •

Surasta, kad laike savo vizito 
Paryžiuj Henry su savo šeimy
na yra pavogę sankrovose dau
giau nei 300 įvairios vertės dai
ktų. Vogė jie visi, ir tėvai ir vai
kai, bevaikščiodami po įvairias 
Paryžiaus krautuves.

Anglija atsteigia repara 
cijy muitą Vokietijai

Praneša 
muito 
n u oš.

Berlinui, kad 
bus imama

importo 
vėl 26

LONDONAS, rugp.
Britų valdžia pranešė 
jai, kad ji nutarus atsteigti 26 
nuoš. muito Vokietijos pre
kėms, importuojamoms Angli- 
jon, kaip kad buvo reparacijų 
atgavimo aktu nustatyta.

Prieš tris mėnesius Anglijos 
valdžia buvo tą muitą Vokieti
jos prekėms numažinus iki 5 
nuoš.

A įsteigtas muitas įeis galinu 
pradėjus vykinti Davves’o pla
ną.

Vokieti-

AP1PLĖŠĖ BANKĄ

vi-Septyni banditai vakar 
dudienį apiplėšė Lockporto 
(netoli Chicagos) First Natio
nal bankų.

Atvykę automobiliu, penki 
banditų revolveriais apsigink
lavę, suvarė banko prezidentų 
ir keturis tarnautojus voltan, 
susižėrė į krepšius apie 20,- 
000 dolerių pinigais ir paspru
ko. Su savo grobiu jie 
ant Jolieto, bet paskui, 
pasukę Chicagos linkon.

dūmė 
sako,

Sulaikė J. V. laivą su $50,000 
vertės amunicijos

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp- 
14. — Kinų muitinės vyriausy
bė suėmė Amerikos laivą Tal- 
bot, kurs prieš keletą dienų at
plaukė į čia su 50,000 dolerių 
vertės amunicijos. Padaryta tai 
einant gautomis iš Washingtono 
instrukcijomis. Amunicija esan
ti atgabenta iš Vancouvero.

Uždraudė moterims keli- 
nes-miestelis neteko

- biznio
NEW ORLEANS, La., rugp. 

14- — Praeitą savaitę Livings- 
tono parapijos policijos vyriau
sybė išleido įstatymą, kuriuo ta
po uždrausta moterims dėvėti 
kelinės vietoj sejonų, vienaeiliai 
maudymos kostiumai, flirtuoti 
su kavalieriais automobiliuose 
ir kiti davatkoms pavydus daly
kai.

Livingstonas yra netoli pajū
rio, kur suplaukia daugybe 
svietelio maudytis ir šiaip sma
giai laiko praleisti.

Paskelbus tokį įstatymą, da
bar visi keleiviai, važiuodami 
pajurin ar iš ten, lenkiasi Li- 
vingstono, kurs iki tam laikui 
darė iš jų gerą biznį, niekas 
jame nesustoja, niekas nieko ne
perka, dagi automobilininkai ga
zolino rūpinasi kitur gauti ir 
gauna.

Taip dalykams virtus, Living- 
stono parapijos biznieriai ėmė 
šaukti gevalt, ir reikalauti, kad 
policijos davatkų įstatymas bu
tų atšauktas, nes kitaip jie tu
rėsią bankrutyti. 

----------- .. . i

VOKIETIJOS AMBASADO
RIUS AMERIKAI PASI

TRAUKIA

BAISI PERKŪNIJA 
PANEVĖŽY

1 užmuštas, 9 sužeisti, daug 
namų sugadinta.

PANEVĖŽYS. [PB] — Lie
pos 11 d. apie 1 vai. dangus 
ėmė niauktis iš šiaurės pusės. 
Apie 1 vai. dangų aptraukė 
juodas debesys. Pradėjo smar
kiai lyti ir trenkti perkūnija. 
Vienas trenkimas buvo toks 
baisus, kad už 1 kilometro 
nuo trenkimo vietos žemė su
drebėjo. Trenkė Panevėžy Klai
pėdos gatvėj į mūrinius dvie
jų aukštų Adomaičio namus. 
Pataikė į elektros skaitliukus 
kambary, iš kambario sriovė 
išsiveržė laukan į pastogę, nuo 
pastogės / pakliuvo į kaminų, 
kurį visai suvertė, o plytas nu
nešė už kokios 15 metrų; ka
minu sriovė. nusileidę į apati- 
nįjį aukštų i virtuvę, išplėšė 
juŠkas, suvertė plytų ir per 
langų sriovė išsiveržė Į kiemų, 
čia papuolė ant tvoros, ant 
kurios viršaus buvo ištempta 
spaigliuota viela; šiaja viela 
sriovė, apdraskiusi kelias len
tas, metėsi į kitą kiemų ir pa
kliuvo į virtuvę, kurioj užmu
šė vienų žydę. Iš virtuvės srio
vė vėl išsiveržė . laukan ir čia 
prie namų išmušė dvi duobes, 
tartum granatomis. Pro Ado
maičio namus eina elektros 
tinklo vielos; žaibo sriovė, ma
tyti, tomis vielomis išsiplati
no po visų miestų, nes nuo 
trenkimo vietos už kilo
metro ir daugiau, įvairiose 
vietose išdaužė langus. Lan
gai išdaužyti ugniagesių depo, 
žydų ligoninėj, elektros stoty, 
Mokytojų Seminarijoj, Sodo, 
Aldonos gatvėse, Laisves Aikš
tėj ir kitur. Trenkimo vietoj, 
Adomaičio dideliame muro 
name ir dar septyniuose kai
myniniuose visi lig vieno lan
gai išdaužyti. Į Adomaičio na
mų palėpį per langų įmestas 
kokių ‘5 kilogramų akmuo. Pa
sakoja, kad didžiausi ugnies 
kamuoliai blaškėsi iš vienos 
vietos j kitų. Be užmuštos žy
dės, dar 9 žmonės sunkiai su
žeisti ir keletas buvo pritrenk
ta, bet atsigavo.

Lietus lijo apie pusvalandį.
Panevėžys tokio trenkimo 

neatmeni.

Ją pasitiko prezidento Doumer- 
gue ir premjero Herrioto. atsto
vai, taipjau Ispanijos ambasa- 

kai bus pa-'padarė du puolimu ispanų, bet dorins. Ji tuojau turėjo pasima- 
protoko- abu kartu buvo atmušti. tymą su buvusiu vyriausiuoju 

Rytų zonoj ispanai koncent- Ispanijos armijos Morokke va- 
tks Queb- du, gen- Berenguer’u. Ateinantį 

Madri-

Francijos pasiūlymą, kad panų vienas kareivis nukautas 
Ruhro evakuavimas ir keturi sužeisti, 
tik praniukus me

dienos, 
Londono

Netoli AJhučėmog sukilėliai

tymą su buvusiu vyriausiuoju

Buvo pranešta, kad vokiečių 
delegacijos narys Hans Lu- 
thei tuojaus vyksiąs Berlinan 
pasitarti su prezidentu Išbertu 
h partijų lyderiais ir kad vo
kiečių atsakymas busiąs, duotas 
ateinantį sekmadienį.

Premjeras Ilerriot, po kon
ferencijos su belgais ir vokie
čiais, o paskui su “keturiolika 
didžiulių,” pranešė, kad vokie? 
čiai vėl veda telegrafu pasita
rimus su Bėrimu ir kad rytoj 
vėl įvyks konferencija. Iš Her
rioto žodžių buvo matyt, kad 
franeuzai nusistatę tvirtai lai
kytis savo pasiūlymų.

Amerikiečiai konferuoja
šiandie po pirmo Francijos 

ir Belgijos premjerų ir Vokie
tijos kancleriaus susirinkimo, 
knis tęsės apie dvidešimt mi
nučių, Jungtinių Valstijų am
basadorius Kellogg su atstovu 
Lcganu tuojau nusiskubino į 
Amerikos ambasadą, kad ten 
su Youngu ir kitais Amerikos 
ekspertais pasitarti, .ką jie ga
lėti) padaryti sekmingesniam 
klausimo išrišimui.

Ambasadorius Kellog šian
die išleido pareiškimą, kuriuo 
jis grieštai užgina spaudoj pa
sirodžiusią žinią, busią jis pa
statęs vokiečiams uiti matu nu 
priimti franeuzų pasiūlymų 
Ruhro evakuavimo klausimu. 
Kellogg pareiškia, kad jis tuo 
klausimu esąs visai neitralus.
Nepaprastas Vokiečių kabk 

neto susirinkimas
BERLINAS, rugp. 11.— Pre

zidentas Ebertas šį rytą buvo 
sušaukęs nepaprastą kabineto 
posėdį apsvarstyti situacijai, 
kilusiai dėl negalėjimo Vokie
tijos ir Francijos atstovams 
Londone prieiti prie susitari
mo militarinio 
vimo.

Vėliau buvo 
lis biuletenas, 
kabineto nariai
savo delegacijos Londone nu
sistatymui.

Ruhro evakua-

išleistas oficia- 
pranešąs, kad 
pilnai pritaria

Norvegų parlamento na 
rys eina kalėjiman

asmerktas 75 dienoms dėl mai
što propagandos

KRISTIANIJA, Norvegija, 
rugp. 14. — Komunistų lyderis 
ir stortingo (parlamento) na
rys Ėugene Claussen tapo areš
tuotas ir pasmerktas septynias
dešimt penkioms dienoms kalėji
mo. Kaltinamas dėl maišto pro
pagandos- Pasiųstas kalėjiman 
jis tuo budu negalės nei ateinan 
čių rinkimų kampanijoj daly
vauti.

HUGHES GRĮŽO Iš EUROPOS

NEW YORKAS, rugp. 14. — 
Parplaukusiu United States li
nijos garlaiviu President Har- 
ding šiandie grįžo iš Europos vai 
stybės sekretorius Hughes.

Kartu su juo grįžo ir buvęs 
Illinois valstijos senatorius Ja

mes Hamilton Lewis.

ruojr. savo jėga 
dani ir iš čia rytoj žygiuos šeštadienį ji iškeliaus 
A frau linkon.

, Nori tartis su maurais
dan.

Del aštrios cenzūros, 
išleidžia jokios žinutės

PARYŽIUS, rugp. 14. — Le ido ir Santandero (karaliaus 
Matin korespondento praneši-. Alfonso vasarinės rezidencijos), 
mu iš San Sebastiano, Bilbaos išskiriant tik kas oficialiai pa- 
laivų savininkas Echavarieta, skelbiama, pranešimai apie da- 
kurs 1922 melais vedė dery- lykų padėtį Ispanijoj labai prieš 
bas su Abdel-Krimu dėl ’ atva- taringi. Vakar gautas vienas 
davimo Ispanijos nelaisvių, da-( tokių pranešimų skelbia, kad 
bar išplaukęs j Alhucemą tiks-( karalienė motina, Marija Kristi- 
lu užmegsti derybas, su Moro-, na, grįžtanti Ispanijon, idant, 

karaliui Alfonsui abdikavus, vėl 
patapus regente savo anūko 
vardu.

Ištrėmimo gyveną Paryžiuj 
Ispanijos politikai sako, kad Is
panijoj visos partijos gerbian
čios karalienę Mariją Kristiną 
dėl jos politinio išmintingumo 
ir sumanumo, ir jeigu karalius

kko sukilėlių vadais.

Divonas su poperinio 
dolerio atvaizdu

kuri ne
iš Mad-

NEW YORKAS, rugp- 14. — 
Vienas Graikų pirklys, atplau- - ------ , u
kęs garlaiviu King Alexander, Alfonsas busiąs priverstas at- 
atsigabeno iš Graikijos divoną, ’ sisakyti sosto, ji butų vienintė- 
6 pėdų ilgio ir 4 pločio, išaustą 
taip, kad atrodo pilniausia A- 
nierikos poperinio dolerio repro
dukcija: tokios pat spalvos, su 
tolygiais Linkolno ir Granto pa
veikslais, atitinkamais parašais, 
numeriais etc.

Graikas tur būt tikėjos gauti 
čia už tą puikiai padarytą divo- 
ną-dolerį krūvą pinigų, bet išėjo 
kitaip: muitinėje jis buvo fede- 
ralės valdžios agentų konfis
kuotas,, kadangi įstatymai gina 
daryti bet kokiu budu Amerikos 
pinigų reprodukcijas.

KAIRO, Egiptas, rugp. 12.-^ 
žiniomis iš Mekkos Hedžazo 
karalius Husseinas atsisakęs 
pasirašyti proponuojamą su
tartį tarp Hedžazo ir Britani
jos.

0RRS-
Chicago ir apielinke. — Šiai 

dienai federalis oro pranašas 
pranašauja/: N)’auk stos i g gaili
mą laukti lietaus; maža atmai
nos temperatūroj; pusėtinas 
pietų vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niai sieke 650 F. ,

Šiandie saule teka 5:56, 
džiasi 7:54.

lei-

šaltas ir ilgas šiemet buvo 
pavasaris; vasara, be kelių 
karštesnių dienų, buvo taipjau 
vėsi, o štai, rugpiučio mėne
siui vos įpusėjus, jau ir šal
nos pasireiškia. Užpraeitą nak
tį šalnų buvo įvairiose Illinois, 
Michigano ir Wisconsino vie
tose, ypač slėnesnėse. Oro pra
našas betgi sako, kad per ke
letą ateinančių dienų oras kiek 
pašiltėsiąs.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugp. 14, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,006 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.52
Belgijos, 100 frankų ................$5.12
Danijos, 100 kronų .............  $16.16
Italijos, 100 lirų .................. $4.50
Francijos, 100 frankų ........... $5.58
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.87
Olandijos, 100 florinų ........... $39.10
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
Švedijos, 100 kronų ........... $26.66
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.86

lis asmuo, kur sugebėtų sudary
ti naują valdžią savo anūko, As- 
turijos princo, vardu.

Pranašauja Ispanijos sosto 
griuvimą

PARYŽIUS, rugp. 14.— Pro
fesorius Miguel Unamuno, 
kurs šių metų pavasarį buvo 
ištremtas iš Ispanijos, išspau- 
dino laikrašty Quotidien straip
snį, kuriame jis pareiškia, kad 
monarchija 
nebegalėsianti 
ko:

“Skerdynės
panų Morokke bus kapas Habs- 
burgų-Burbonų dinastijos Is
panijoj, ir kartu monarchijos 
kapas. Kada kuris nors mo
narchas karą padaro savo as
mens reikalu ir jį pralaimi, 
tuo pačiu kartu jis pralaimi ir 
savo karūną. Taip atsiliko ir 
Napoleonui III ties Sedanu.”

WASHINGTONAS, rugp. 14. 
—Vokietijos ambasadorius Jun
gtinėms Valstijoms, Dr. Otto 
VViedfeldt, jo paties prašymu, 
Berlino valdžios paliuosuoja- 
mas nuo užimamos diplomatinės 
vietos ir1 rugsėjo 15 dieną grįž
ta Vokietijon.

Spėjama, kad nauju ambasa
dorium bus paskirtas buvęs 
Vokietijos kancleris Dr. Vilhel
ma Guno.

LIETUVOS PRAMONĖ
Ispanijoj 
išsilaikyti.

ir žlugimas is-

Visas karo laivynas ko 
vai su šmugeliu

322 karo laivai mobilizuota deg
tinės, narkotikų ir'imigrantų 
kontrabandai medžioti-

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
14. — Leagne Islando laivyno 
jarduose eina skubotas prisiruo
šimas tikram ir griežtam ka
rui su degtinės, narkotikų ir j 
imigrantų šmugeliu visu Atlan- 
tiko vandenyno pakraščiu. Tam 
karui mobilizuota, gali sakyt, 
visas laivynas — 322 įvairiau
sios rųšies karo laivai laiveliai 
— dvidešimt ardomųjų laivų, du 
minų gaudomieji laivai, šimtai 
mažesniųjų botų ir botelių- Visi 
jie ginkluoti, — didžiuliai trijų 
ir keturių colių greitai šauja- 
momis anuotomis, mažesnieji— 
kulkasvaidžiais etc.

Išilgai pakraščio busią įsteig
tos dvidešimt keturios laivyno 
bazės.

Kiniečių streikas pasibaigė
. KANTONAS, Kinai, rugp- 14. 

Namų ir ofisų darbininkų ki
niečių streikas, kilęs svetimša
lių kvartale vadinamame šaidf n 
liepos 15 dieną, pabaigta susi
taikymu ir streikininkai grįžta 
darban.

Kaunas. — Kredito jstaig j 
ir Koperatyvų Inspekcijoj bir
želio mėnesį įregistruota nau
jų vartotojų ir gamintojų ben
drovių — 5; .žemės ūkio drau
gijų — 2; pieno perdirbimo 
bendrovių — 2; savitarpio kre
dito draugijų — 1 ir pilnųjų 
bendrųjų — 1.

50 Centu
Už Telegrafines Pinigy Perlaidas

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

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

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

“Jurgis Lamsargis,
5626 W. 64 St., 

Chicago, III.

i
“Brangios Naujienos: —

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

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

Chicago, III.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Naujos imigracijos 
kvotos

Sulig naujų imigracijos įsta
tymų Prezidentas Coolidge pa
skelbė sekančias kvotas dėl me
tų prasidedant liepos 1 d., 1924 
m.

šalis
Afghanistan ....................
Albanija ..........................
Andorra ...........................
Arabian Peninsula..............
Armėnija..........................
Australija ir visos salos 

prigulinčios prie Aus
tralijos ......................

Austrija ...........................
Belgija......_............ .*........
Bhutan ......................... .
Bulgarija..........................
Cameroon (proposed Bri-

tish mandate) ...........
Cameroon (French man

date) .. .......................

Kvota
... 100
... 100 
.. 100 
... 100
... 124

121
785
512
100
100

100

100 
. 100 

Čekoslovakija ................... 3,073
Nepriklausomas Dancigo

miestas............................... 228
2,789 

.... 100 
... 124 
... 100 
.... 471

3,954 
51,227

Egiptas ............................
Estonija ..........................
Etiopija (Abyssinia) ....
Finlandija................ ........
Franci j a  :  ..... x.......
Vokietija ........................
Didžioji Britanija ir šiau

rų Airija ................
Graikija ...........................
Vengrija ..........................
Iceland ...... . ....................
Indija ...............................
Irak (Mesopotamia) .......
Aini Nepriklausoma Val

stija ............................ 28,567
Italija, su Rhodes, Dode-

kansija ir Castellorizzo 3,815 
Japonija ......
Latvija.........
Liberija ......
Liechtenstein 
Lietuva ........
Luxem burgąs

34,007
... 100
... 473

100
... 100
... 100

A

100

100
100

. 100 
. 100 
1,648

HabraAraraariM.

tish mandate) .................
Togoland (proposed Bri- 

tish mandate) ...............
Togoland (French mandate) 
Turkija ...... ....... ..............
Yap su kitoms Pacific

saloms (under Japa- 
nese mandate) ......... r.L.

Jugoslavija ..........................

Penktadienis, Rugp. 15,1924

100

100
671

Monaco................................. .
Morocco (French and Spa- 

nish zones and Tani- 
£ier) .. ........................

Muscat (Oman) .............
Narau (proposed British 

mandate) ...................
Nepal ..................................
Holandija..........................
Nauja Zealandija su pri

gulinčiomis salomis ....... 100
Norvegija..........~................6,453
New Guinea ir kitos Pa

cific salos (under pro
posed Australiah man
date) ..........................

Palestina (su Trans-Jof- 
dania, proposed British 
mandate) .............. .

Persija ——.........................
Lenkija ..............................
Portugalija ........................
Ruanda ir Urundi (Bel- 

gium mandate) .........
Rumanija .......................... .
Rusija ..............................
Samoa, Western (proposed 

mandate of New Zea- 
land) j...................................... ,.

San Marino ...... ..................
Šiam ................. .................
South Africa Union of.....
Southwest Africa (pro

posed mandate of Union 
of South Africa) ..........

Ispanija .............................
Švedija ..............................
Šveicarija..........................
Syrija and the Lebanon

(French mandate) ........... 100
Tanganyika (proposed Bri-

[FLISJ

100

. 100 

.. 100 
5,982 
. 503

. 100
. 603 
2,248

100
100
100
100

. 100 

. 131 
9,561 
2,081

llllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
DRAUGIŠKAS 

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia suvienytom spėkom1

Draugystė Atgimties L. T. ir Tau
tiškos Draugystės L. D.

Nedėliok Rugpjūčio 17 
dieną, 1924

ZALECKIO MIŠKE, ’>
PRIE TAUTIŠKŲ KAPINIŲ

Justice Park, III.
I i

Pradžia 1 Ovai, ryte
Kviečiame visus Chicagos ir apie- 

linkės Lietuvius, atsilankyti, bus 9 
išlaimėjimai ir turėsime minkštų ge
ringų ir gardžių užkandėių.

Taipgi šokis prie geros muzikos, u 
atsitikime litaus, kad negalima butų 
išvažiuoti, tada kviečiame susirinkti ; 
Tautiškos parapijos svetainę, 35 St. 
ir So. Union Avė., Chicago, III.

Kame bus išelisti ir išlaimėjimai ir 
pasilinksminimas.

Kviečia KOMITETAS.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

i.l. ■d*

■*

Brooklyn, N. Y.

200
100
100

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
■ - ...____ r___•.......... ■ ■ I_____ . ■■■».., t ■ rara

dra..—, ra..-—

f=*Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *=
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbsti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino ku« jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! PrlžiurCkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienu dienų. Ir Jei apsireikštų nors mažiausia vldurhj 
užkietėjimas, duokite jiems Bambtno—Kūdikių Geriausi Draugę. 
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net praSo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptickose ar tiesiai iš laboratorijos.

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

— Every Home Needs a—
RemingtonPortable

,.' ■ \v,fow*uvk »»'<•■

I

I

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

ANT NAUDOS. t

BANDYK ŠITĄ ANT SAVO 
PLAUKŲ 
15DIENŲ

1'asKiau ualeiskite jūsų veidrodžiui 
patikrinti pasekmes ' 

Rašykit dėl pasiūlomų dykai 
bandymų

Jusu plaukai neturi plonėti ir ių:< neturi
te nuplikti, nes yra būdas kuris sunaikina 
plaukų mikrobus. Šis skirtingas metodas su
laikys plaukų plone.limę, atgaivins negy
vus plaukus, prąžalins pleiskanas, niežie- 
jimę, patamsins žilus plaukus, sumažins nu
plikime, prailgins plaukų gyvenimą vyrų 
ir moterų. Atsiųskite tuojau savo vardų, 
kol dar nevėlu dėl pasiūlomo dykai bandy
me.

AYMES CO.,
3932 N. Kobey St. H 80. Chicago, 111.

ATSARGIAU VARTOTI DRUSKA
Aną dieną jaunas lietuvis mirė 

baisiausiame skausme, kadangi suė
dė jo žarnas druska, kurią jis varto
davo vidurių liuosavimui, taip vadina
mą Apson .Salt. Jei norite gyventi, 
nevartokite jokių dfuskų, bet parašy
kite Dr. F. G. Kinsmano Agentui, jis 
pasakys ką vartoti nuo viduriu už
kietėjimo.

S. P. F. G. AGENT,
985 Washington St., 

Boston, Mass.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, tfeating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St„ Chicago, Iii.

S. L FABIONAS CO

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
D A VIM O 41A ŠT U S.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. %

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12 E

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-G j
• - Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Baulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. I
....................... .............. ...... /

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisės ir real ėst ate 
specialybė.

Plumingo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems 

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukce Avė. and
461 N. Halsted St.

Hayn.'arket 1018. Haymarket 4251r~ 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra pinku jeigu gali taip 

padaryt, jo£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mąžas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado su stata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listenne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co.» Saint 
L.oui«, U. S. A.

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

KAINA SYKIU SU DĖŽUTE $60.

STRAIPSNIS 85

Mi ■■

kUDIKIų 
EROVe s skYRIUS

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

kiame skyriuje mes laikas 

neo laiko gvildensime rei
kalus Idomltu bibdanėioms

KOdiklę aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra dalykas tyres 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kor] mes to

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdealL

100
142 
100 
100
344 
100

18-21 mėnesių — Keturi sykiai dienoj
7 ryte. — Cornmeal, oatmeal, mana 

vii (kaip augščiau). Duok su pienu, 
arba su sviestu. \ Minkštai virintas 
kiaušinis ka sdvi ar trys deinos. Kad 
kaltėmis kapotas vištos ant skrundin- 
tos duonos. Pieno atsigerti. Sėlinu 
biskvitas su sviestu, arba pasenusi 
duona su sviestu.

9 ryte. — Sunka vieno orančiaus.
11 ryte. — Jautienos, kapotos ar 

drožtos; avienos kojelių gardumynas, 
smulkiai supjaustytos vištienos. Spi- 
načo, asparago, dynės, perkoštos vi
rintos tomėtės, virtų morkvų. Keptas 
obuolys ar obuolienė. Pasenusi duona 
su sviestu. Po 2l-am menesiui kep
tos bulvės ir gerai virti šabalbonai.

3p. m. — Vištos ar avies buljonas 
su ryžėmis ar pasenusia duona. Kiau
šinienė, ryžių pudingas, virtos sly
vos. Sėlipų biskvitas arba duona su 
sviestu.

6 Vak. — Manavų ar kitų kvietinių 
košelių (virtų po dvi valandi). Duok 
vieną ar tris šaukštus su pienu, ar 
sviestu. Pieno atsigerti. Biskvitas 
ar duona su sviestu.

Pastaba. . Kūdikiui reikia duoti 
mažai mėsos iki septynių metų. Ir mė
sos porcija vaiko valgiuose turi būti 
duodama tik sykį deinoje ir labai ma
žai. Jei sistema susidaro iš riebių 
valgių, turinčių proteino, kaip: kiau
šiniai, pupos, žirniai, žuvis, tai mė
sos galima visai nedouti, nebent re
komenduoja gydytojas.

Motinos, kurios turi kūdikius bet 
negali jų žindyti, stipriai rekomęn- 
<tuojama Borden’s Eagle Pienas dėl 
bonkučių. Tai puikiausias pienas su
maišytas su gryniauisu cukrum. Bor
den’s Eagle Pienas yra maistas, kū
jis stato vafkams vikrias kojas ir sti
prius kunus. Jis duoda vąikui svorio 
reikalingo jo sveikumui. Ji reko
menduoja gydytojai dėl jo augštos ko
kybės. Jei nežinai kaip vartoti Eagle 
Pieną, iškirpk kuponą iš telpančių 
apgarsinimų ir gausi visai dykai vi- 
F'as informacijas, kaip prižiūrėti ku- 
jdikj ir save pačią.

Skaityk Šituos straipsnius kas sa- 
raitį ir pasidėk ateičiai

^il,[ i

Vb 4

j
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A. A. Olis
ADVOKATAS

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

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

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

Niekad Ne
Pervėlu!

“Daugelį metų užsibriežęs rakiau 
maišyto tabako cigaretus. Nesenai 
bandžiau grynai Turkišką cigare
tę, HELMAR. Suprantu dabar del- 
ko draugai sako, jog Turkiški ci- 
garetai geriausi rūkyti. Džiau
giuos savo rukymu daugiau negu 
bile kada gyvenime.”

Turkiškas Tabakas auga saulėtuo
se laukuose Rytų šalies ir yra 
minkštas, kvapnus ir saldus ir ne
kainuoja daugiau. HELMARS turi 
tik gryna Turkišką Tabaką. Ste
bėtinas skanumas ir kvepėjimas 
HELMARS visados patiks Jums, 
kiek nerūkytumėte.

Kaip kiti, taip ir jps džiaug
sitės permaina į Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
, rųšies Turkiškų ir Egyp- 

tiškų cigaretų pasauly.

BOAESoflOotlO

W\\\V

‘VADOVAS”/< p;;
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas.

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

Antrašas:

$2.00
.. 20e

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

“VADOVAS”, 
Hatfield Hali, Northwestern University, 

Evanston, III.

VIENYBE '
Liaudies Universitetas

* »

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

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

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

VIENYBĖ,
Brooklyn, N. Y.

.......... .. įlipi ia—nuiMP*1.*—k~-’-a

Pinigai
I 8.

Bridgeporto

LIETUVA
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tol. Boulevard 9663.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bvla* vUuoee Teiatnuoaa, Į
nuois AlmtraRtus, Padaro pirkimo V Į 
pardavimo Dokumentui) ir braliojimu.?

7 South Dearborn Street 
Teiefonaa Randolpb 3261

Vakarais: 2151 West 22 Street 
TeBefoaaa Canal J667.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarai: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullm-an 6377
--------------- - •

193 Graml St

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00. 1

Nuo susiorgaaizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašaipų išmokėta $247,687.15.

I

SLA. kuopos randasi visuose -tolesniuose nviijstuose. Nariai pn
ftnami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštj “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knyga* už pusę kainos. 

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės tiiio adresu;

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

-**—^ra—ifaiafc—U—rara—ra—»< į .        - ra i............... ........................................ .. ............ 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel- | 
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau- !

. i

j ienomis.
• 1 • • ■ ■

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Beįiošiiis
1616 W. 47th Street

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. Halsted St. T.Boul. 6737

■ ' " —.....................- --------y e ra-

V. W. RUTKAUSKAS I
Advokatas

29 So. La Šalie SI. Room 520
Tel. Central 6390 .•

į Vak. 3223 $. Halsted St., Chicago
1 • / •; Tel. Yords 4681 .

---------- - , ' , ’------------------- *

J. BUCERZAlT^
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279,

Indiana Harbor, Ind.
III... ji rara...,. ......... ,i, j
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LMSISsimas
Liet. Moksl. Susiv. Am. Sei

mas įvyks rugpiųčio 23 ir 24 dd. 
iRaymond Institute, 816 W- 31 
St. Seimo pradžia šeštadieny, 
rugpiučio 23 pirmą valandą po 
pietų.

Visi studentai, profesionalai

Mokgleivių Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

ir studentų draugai, yra kvie
čiami dalyvauti šiame seime. 
Kaip praeituose LMSA. seimuo
se, taip ir šiame, visi L. 
M. S- A. nariai turi teisę daly
vauti visuose seimo posėdžiuose 
ir turi sprendžiamąjį balsą vi-

REDAKTORIUS
M. J. ŠILEIKIS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

J. Aurila, 25 E. 23th St., Chicago, III.
J. Keserauskas, 1439 So. 49th Ct., Cicero.

CENTRO VALDYBA:
B. Simokaitis, Raštininkas, 5610 S. Sawyer Av., Chicago 

J. Lazdauskas, Iždininkas, 6044 So. Peoria St. Chicago.

Seimą paskelbus
Seimas jau paskelbtas. Ruoš

kimės prie jo.
Kaip praeitais metais, taip ir 

šiemet, Seimas įvyks Chicagoje, 
rugp. 23 ir 24 dienomis, Kay- 
mond Chapely, (816 W. 31 St ).

Chicaga ir Valparaisas sudaro 
lietuvių kultūrinio auklėjimo 
centrus. Chicaga virsta lietu
vių profesiohalų kolionija. Val
paraisas ’ 
mokslių motina, kuri auklėja sa- j 
vo vaiką ir prirengia jį prie auk
štesnio mokslo. Valparaisos Uni
versitete galima baigti kai ka
riuos profesijos kursus.

Kažin kodėl kituose lietuvių [ 
centruose moksleiviai ir studen-j 
tai nesiorganizuoja. Argi ten 
nėra jų? žinoma, kad yra.

Nors moksleivių organizacija 
dar nėra skaitlinga, bet jai yra 
lemta gyvuoti ir bujoti, nes jos • 
tikslas yra prakilnus. LMSA. 
organizacijos tikslas yra apgin-

Lietuviy Moksleivija ir 
visuomenė

moks-Pagerbimo banketas dėl 
leivių baigusių mokslus šiais Į 
metais.

vaičių daktarų mažai randasi. 
Taipjau musų gi mokytoja p-lė 
Aldona 'Rugis, yra lietuvaitė ir 
stoja į mokytojų eiles ir nema
žai garbės lietuviams teikia lie
tuvaitė mokytoja, žodžiu sakant 
mums yra linksma 
gražų būrelį naujų

turėti tokį 
profesiona-

profesiona-

sei-

stu- 
dar

iš

suose seimo balsavimuose. Vi
siems svečiams yra suteikiama 
patariamas balsas visuose 
m o posėdžiuose.

Mums butų geistina, kad 
dentai bei studentės, kurie
nepriguli prie LMSA. greičiaus 
prisidėtų ir dalyvautų šiame 
seime kaipo pilnai stovinti na
riai. Jeigu kurie nėra dar apsi- 
pažinę su musų organizacija, 
vistiek malonu mums bus, kad 
jie dalyvaus kaipo svečiai.

Geistina, kad studentai
tolimesnių centrų prisiųstų laiš
kučius su naudingais patarimais 
apie studentų reikalus. Nema
nykite draugai, kad jūsų pata
rimai mums nereikalingi, gal 
jus suteikdami) savo patarimus 
pagelbėsite mumis išrišti svar
bius klausimus, kurių studentai 
nori išrišti per paskutinius 25 
metus-

Visus patarimus ir pasveiki
nimus Seimui meldžiame siųsti 
Centro raštininkui, B. Simokai- 
čiui, 5610 So. Sawyer Avė., Chi
cago, III. Siųsdami aukas pada- 

•” išmoka-

jai du ahimnai ir vienas moks
leivis.

Pastaba: Nesant alumnų gali 
būti išrinkta moksleiviai užpil
dyti reikalingas valdybos vietas.

4. Iždininkas turi būti užbon- 
suotas $500 (penkių šimtų dol.) 
ir prie savęs neturi laikyti dau- 
giaus pinigų kaip $100.

5. Finansų raštininkas turi 
būti užbonsuotas ant $500 (pen
kių šimtų dolerių).

6. Fondo Komitetas turi lai
kyti nemažinus kaip keturis su
sirinkimus >į metu^. Susirinki
mų vietą ir laiką pati valdyba 
sprendžia.

7. Fondo pinigai turi būti pa
dėti į banką ant LMSA organi
zacijos vardo.

8. Pinigai yra išimami iš ban
ko pasirašant sekantiems Fon
do nariams: iždininkui,.finansų 
rašt. ir protokolų raštininkui.

9. Banko knygutė turi būti 
pas iždininką.

Fondo valdybos priderystės.
Pirmininkais: (a) Sušaukia 

susirinkimus ir veda susirinki
mų tvarką, (b) Prižiūri Fondo 
Komitetą^ kad kiekvienas Fon
do Komiteto narys atliktų savo 
priderystes pagal FLMSA. įsta
tus. (c) Pasirašo ant visų svar
besnių raštų Fondo Komiteto 
nutarimų ir protokolo.

Protokolų raštininkas: (a) 
Dalyvauja visuose Fondo K. 
susirinkimuose užrašo nutari
mus ir finansų raštininko ra
portus j protokolą, (b) pasira
šo ant čekio išimant pinigus iš 
banko, (c) Išsiuntinėja agita- 
tiviškus laiškus ir gavęs laiškus 
perskaito ant sekančio Fondo 
Komiteto susirinkimo.

Finansų raštininkas: (a) Da
lyvauja visuose Fondo K. susi
rinkimuose. (b) Priima visas 
Fondo įplaukas ir perduoda iž
dininkui. (c) Užrašo visas įplau 
kas ir išlaidas, (d) Išduoda at
skaitą apie turto .stovį F. K. 
susirinkime- (e) Išimant iš ban
ko pinigus pasirašo ant čekio.

Iždininkas: Padeda pinigus į 
banką, aut organizacijos vardo 
FLMSA. (b) Išmoka bilas( nu
tartas F. K. susirinkimą.

Iždo Globėjai: (a) Peržiūri 
finansų raštininko knygas, pa
lyginant su iždininko kvitomis. 
(b) Ant komiteto susirinkimo 
išduoda raportą apie iždo stovį 
ne rečiau kaip du kartu į metus.

Fondo Komitetas:
J- Lazdauskis,
K. J. Semaška, 
B. Simokaitis.

pirmą kart, nenorėdamas prisi
pažinti. jog nežinąs, pasako 
klausėjai, kad tie augalai neturi 
jokios vertės ligų gydyme. Tas 
patsai gydytojas rašydamas re
ceptą užrąšo lotiniškai tuos pa
čius augalus, dėl panašių ligų 
gydymo, apie kuriuos jis sake, 
kad neturi jokios vertės.

Jeigu gydytojas pamiršta na
minių vaisių lietuviškus užvar- 
dijimus, tai galima jau atleisti, 
bet vaistininkai turi gerai žino
ti apie naminius vaistus; jie turi 
gerai žinoti jų vardus iv kiek
vieną vaistą ir kam jis yra var
tojamas. Vaistininkas parduo
damas naminius vaistus turi 
kiekvienam pirkėjui paaiškinti 
kaip tuos ir tuos vaistus vartoti, 
arba kaip sutaisyti, kad aplai- 
kius kuogeriausias pasekmes iš 
vaistų.

Naminių vaistų yra pavojin
gų, kuriuos reikia labai atsar
giai vartoti. Jeigu kila kokia 
nors abejonė apie vaistus, arba 
nežinojimas kaip juos vartoti, 
visados reikia klausti vaistinin
ką, iš kurio vaistai yra nupirk
ti. Yra tokių vaistų, kurie li
goniui gali atnešti negeistinų 
pasekmių. Pavyzdžiui, -Vilkviš- 
nės arba Durnaropės lapai ir 
šaknys vartojama nuo sumaži
nimo skausmo, | reumatizmo ir 
kosulio- Tas augalas reikia la
bai atsargiai "vartoti. Jo gali
ma imti ant kart tiktai vieną 
grūdelį. Didelė doza to vaisto 
gali mirtinai ligonį užnuodinti. 
Yra daug naminių vaistų, ku
riuos reikia atsargiai . vartoti, 
nes kai kurie yra kenksmingi 
paėmus didelę dožą.

—F. šeštokas.

plėve apdengti. Lizdą pasidaro 
kur nors sausame purve, bet la
biau jie mėgsta daryti savo liz
dus smėlyje. Paprastai jie tai
kosi pasidaryti lizdą arti van
dens. Į keturias savaites išsi- 
peri vaikai. Vaikai esti apie ke- 
’vUi.s u ■ \ .e-
sesnės spalvos negu jų tėvai.

Driežas Gila šliaužia pama- 
žėli lig ir tingėdamas judintis^ 
O tai todėl jis šliaužioja pama
žėl!, kad labai bijosi saulės švie
sos- šliauždamas karštomis 
smiltimis jis greit pavargsta ir 
kvėpuoja kai išsižiojęs šuo. Kuo
met jis įsikimba į žmogų laikosi 
kai buldogas ir nepaleidžia.

Pažandžiuoše Iš abiejų šonų 
randasi nuodingos liaukos. 
Kiekviena liauka transformuo
jasi kaipo sublabial gland susi
dedanti iš trijų ar keturių pail
gų maišelių po oda. Žiotys ap
ginkluotos labai aštriais danti
mis; keturi dantys, po du iš 
abiejų šonų, išaugę ilgesni ne
gu kiti. Tarpe didžiųjų dantų 
apatinėje žiaunoje atsidaro nuo
dingos liaukos kuomet driežas 
Gila kanda. Jo kandimas vi
suomet yra pavojingas, nes 
daug nuodų įleidžia į savo aukos 
kūną.

Nuodai pas driežą Gila pasi
daro iš nenuodingos medžiagos, 
kuri esti perdirbama jo organi
zme ir kraujo cirkuliacijos iš
nešiojama į liaukas. Jeigu drie
žo Gila liaukas persodintum ki
tam gyvūnui, jos atneštų tokias 
pat pasekmes, kaip ir pas drie
žą Gila. Po įkandimo auka tam 
pa suparaližuota kvėpavimo 
aparatuose ir greit numiršta, 
šaltakraujai gyvūnai dažnai at
silaiko prieš Gilos nuodus, o 
ypač angies nuodus, bet šilta
kraujis gyvūnas ir pats žmogus 
negali atsilaikyti.

Indionai ir meksikonai turi 
prietaringos baimės šiam drie
žui. Kai kurie senesni indionai 
pasakoja, kad po įkandimo žmo
gus mirštąs į keturiasdešimt 
minučių, jokios pagalbos nesą.

Dr. L. Loeb savo knygoje 
“The Venom of Heloderma” sa
ko, kad nėra pavojaus nuo Gila 
Heloderma įkandimo, nes esą 
jau surasta būdas apsisaugoji
mui.

Gamtos tirinėtojas Eawards 
darė bandimus su Helodermos 
abiem veislėmis. Jis surado žmo
gų, kuris sutiko jam pagelbėti. 
Žmogus, žinoma, rizikavo savo 
gyvasčia, bet pasirodė, kad bai
mė buvo nereinalinga. Edwards 
paėmė jo ranką ir sumirkęs al- 
koholiuje leido Helodermai 
įkąsti. Jis atkartojo savo tiri- 
nėjimus gan ilgą laiką, bet ga
lų gale pasirodė, kad žmogus, 
kuris leido įalkoholiuotą ranką 
kąsti, nė kiek nenukentėjo, o 
Heloderma laipsniškai pradėjo 
silpnėti ir galiaus padvėsė-

Taigi jau tapo surasta apsi
saugojimo būdas nuo driežo Gi
la nuodų — alkoholis, kuris 
greit sunaikina nuodus.

Taigi gerbiamieji 
lai ir visuomenė, kaip viršui ma 
tėte tą gražų būrelį jaunų pro
fesionalų, jiems yra rengiama 
pagerbimo vakarienė, 22 d. rug
piučio pėtnyčios vakare, Morri- 
son viešbutyje Parlor II., Madi- 
son ir Clark gatvių.

Rodos, kad jau nėra reikalo 
nė aiškinti daugiau apie jų var
gingą pasiekimą mokslo, ir man 
rodos, kad jie ir jos, pilnai užsi
pelnė viršminėtos pagerbimo va
karienės.

Gal kas ir sakys, kad tikietai _ 
yra perbrangųs —$2.00, bet,! rykite “money order 
gerbiamieji, atsiminkite, kad ir mą Centro iždininkui J. Lazdau- 
prastesnėje vietoje nėra galima’skui, 6044 S. Peoria Avė., Chica- 
daug kuo pigiau gauti. Beto mu
sų profesionalai nenorės eiti jei
gu labai prastoje vietoje, o Mor- 
rison viešbutis lietuviams yra 
jau gerai žinomas.

Iš minėtos vakarienes moks
leiviai nedaro jokio pelno ir ne
nori daryti, tik nori, kad musų 
profesionalai ir visuomenė susi
pažintų su jaunais profesiona
lais ir profesionalėmis.

Todėl pasistengkite įsigyti ti- 
kietus iš anksto, nes mes turime 
žinoti iš anksto, kiek žmonių tu
rėsime.

Kaip ten nebūtų, lietuvių vi
suomenė Amerikoje žiuri į mok-

... I šleivi ja labai mažomis akimis, yra vienintele pradžia-iTA x . ... . ,. ..,__ . __ | Dažnai tenka Ssgirsti issita-
*riant, jog moksleivija duodanti 
1 mažai naudos lietuvių tautai ir
kad pabaigę mokslą moksleiviai 

■bei moksleivės, tik padauginą 
I biznierių skaičių arba patys už- 
• siimą bizniu- Antri sako, kad 
^Amerikos lietuviai moksleiviai 
, pabaigę mokyklas ne užima jo
kių aukštesnių vietų savo pro
fesijoj arba joje nepasižymi-

Gal ne vienas tų žmonių, ku
ris stato tokius argumentus nė
ra prisidėjęs mažiausiu krislu

ti mus? jaunuomenę, ypač“mok- 
sleiviją, nuo ištautėjimo, lavin
tis kultūros darbuose, pažinti 
gyvenimo sceną ir supažindinti 
čia gimusią jaunuomenę su Lie
tuvos istorija.

Moksleivių mes niekados ne
stokojame, o ateity jų atsiras 
dar daugiau. Politinės organiza
cijos ir draugijos skursta ir ny
ksta, tai moksleiviam apie tai 
nėra reikalo nei manyti, kad jų 
organizacija nyk tų, kadangi jon 
įeina nauji nariai ir užpildo pa
sitraukusių (baigusių mokslą) 
narių vietas. Jų tikslas yra 
visiems aiškus — pagelbėti be
simokinančiai jaunuomenei kaip 
moraliai, taip ir materialiai. Tik 
labiau reikia susiorganizuoti. 
Reikia sutverti daugiau kuopų 
tuose miestuose, kur' jų nėra.

Butų gerai, kad susitvertų 
sporto ir meno skyriai, kas pa
įvairintų musų organizaciją.

Yra įkurta LMSA. Fondas, 
bet deja, veikiausia teks jam 
pabūti tuščiam.

Organą leidžiant pasidaro ir 
lėšų. Kas metai randasi gerokas 
skaičius baigusių mokslą narių, 
kurių paveikslus reikia dėti į or
ganą. O klišių padarymas ne
mažai pinigo atseina. Iki šiol 
padarydavo klišes tai vienas, tai 
kitas lietuvių laikraštis, bet 
moksleiviui priklausant prie or
ganizacijos, laikraščio adminis
tracija, be abejo, nenorės toliau 
tai daryti- Paveikslus dėti į or
ganą būtinai reikia, šiemet tu
rime net šešis narius baigusius 
kursus. Seimas turėtų apie tai 
apsvarstyti, kas padengs tas lė
šas.

Liet. Moksleivių Susivieniji
mo Amerikoje Seimas yra jau 
nebejaunas. Kas metai esti pa
naujinamas, pataisomas ir pa
pildomas naujais sumanymais. 
Išrodo, kad su laiku galės išsi
dirbti tinkamas musų organiza
cijoj veikimas.

Mes kviečiame savo draugus 
ir prietelius alumnus atsilanky
ti musų Seiman. Jeigu profesio
nalai matys, kad musų tikslas, 
kaipo moksleivių, yra geras, tai, 
be abejo, jie mums padės auklė
ti lietuvių jaunuomenę. Argi 
gali rastis tėvas, kuris norėtų 
savo vaiką išauklėti blogai?

Moksleiviai sulyginus su pro
fesionalais jaučiasi silpnesni iš 
abiejų pusių: materialiai ir kul
tūriniai, bet jie atlieka reikalin
gą darbą. Moksleivo periodas 
reikia pergyventi kiekvienam 
besimokinančiam žmogui; to nė- !jva Į/aon J Vtu t ---- -- I mvnjivi v xd, x4>vxxxxxxxrx.c<o -----  G1U1U-

ra išvengiama, __ Į musų daktarų, ypatingai lietu- 5610 S- Sawyer Av., Chicago, I1L nas .(profesionalas), iždo globė

Bet vistiek myli užgauti jų sun
kų gyvenimą. Nėra abejonės, 
kad viršminėt’i argumentai nėra 
niekas kitas, kaip tik pasityčio
jimas iš mokslo arba pasityčioji- 
nias iš tų žmonių, kurie sten
giasi pasiekti kokią nors profe
siją. Prie to galima pasakyti, 
jog žmogus, kuris mano, kad 
Amerikos lietuvių visuomenėje 
nėra reikalinga moksleivija, tai 
toks žmogus yra niekas dau
giau, kaip mokslo priešas.

I viršminėtus argumentus ga
lima štai kas pasakyti: Ameri
kos lietuviai profesionalai yra 
dešimt kartų daugiau užmokėję 
visuomenei, negu visuomenė 
jiems, žinoma, randasi ir tokių, 
kurie nėra niekuo pasidarbavę 
visuomenei, bet tai labai mažai. 
Prileiskim sau, kuomet buvo 
renkamos aukos ir šiaip veikia
ma Lietuvos reikalams, tai pro
fesionalai beveik visi prisidėjo 
prie to darbo kaip protu, taip ir 
finansine parama. Kai kurie net 
ir labai daug nuveikė 
Lietuvos- Todėl

dėl 
manyti, kad 

profesionalai ir moksleivija nie
ko gera tautai neatneša,—yra 
klaidinga.

Visuomenė turi žinoti, 
moksleivis tik užbaigęs savo 
profesijos kursą ar 
klą, tegalės visuomenei darbuo-! 
tis, bet ne eidamas mokslą.; 
Beveik kiekvienas lietuvis lan
kydamas mokyklą turi užsidirb
ti sau pragyvenimą.

Moksleivių skaičius yra nema
žas, kad musų organizacijoj kas 
metai randasi keletas mokslei
vių, kurie baigia i 
išeina į visuomenės dirvonus.

Šiemet iš LMSA. organizaci
jos baigė mokyklas šeši: dvi 
merginos p-lės Dr. Matilda 
VVhite (Vaitas) ir mokytoja Al
dona Rūginte; iš vyrų: Inž. 
Mech. J. Lazdauskis, Aptieko- 
rius A. A. Tulys, (“Sandaros” 
redaktorius), Aptiekorius '‘F. 
šeštokas ir Dailininkas M. J. 
Šileikis, Post Graduate (”M. K.” 
redaktorius).

Ištikrųjų mums 
turėti tokį gražų 
profesionalų! 
fesionalai ir profesionalės: 
mokslą gan vargingai ir galima 
sakyti, kad iš savo penkių pirštų 
sunkaus darbo pasiekė tikslo. 
Ypatingai garbė musų p-lei Dr. 
Matilda White, kuri gal sun
kiausiai siekė savo profesijos, ir 
jai nemažai garbės priklauso už 
jos pasiryžimus stojant į eiles

go, III. —Centro valdyba.

Fondo jstaty projektas
Fondas Lietuvių Moksleivių Su

sivienijimo Amerikoje-

Alkoholis sunaikina 
Helodermos nuodą

Sekant C. L. Edwards rašo 
M. Bilas.

B. Simokaitis,
Centro Sekretorius.

Pranešimas LMSA, kuo 
poms ir pavieniams 

nariams
nariai,Kuopos bei pavieniai 

norinti turėti sekančiam LMSA. 
Seime sprendžiamą balsą, turi 
būti pilnai užsimokėję kuopai ir 
Centrui (jeigu narys psiklauso 

i prie kuopos, o jeigu pavienis, tai 
ka(j * tik Centrui užsimoka). Kuopų 

sekretoriai privalo 
žinin mnkv- > Centrui priklausančias

Centro iždininkui

prisiųsti 
duokles 

J. Lazdaus- 
kui, 6044 S. Peoria St., Chicago, 

1111. Visos duoklės turi būt pri
duotos Centro iždininkui pirm 
Seimo, tai yra iki rugp- 23 d. 2 
vai. po pitetų.

Neužsimokėjusieji nariai turi 
tiktai patariamąjį balsą, bet ne

mokyklas ir «P>'ei><lžiamą.ji.

Tikslas.
1». Tikslas šio fondo yra sutei

kti finansinę ir moralę pašalpą 
einantiems mokslą Amerikos 
lietulviams moksleiviams ypa
tingai tiems, kuriems gręsia pa
vojus pertraukti' mokslą bai
giant profesijos kursą.

2. Fondo Komitetas koperuo- 
damas su LMSA. Centro valdy
ba, turi surasti šaltinius ir bū
dą kaip sukelti fondą-

Pašalpos davimas.
1. Iš LMSA. Fondo bus duo

dama paskola tiktai tiems mok
sleiviams, kurie yra nariais iš
buvę LMSA. nemažiau vienus 
metus.

Pastaba: Moksleivis reikalau- 
* j antis pašalpos turi būtinai būti 

baigęs vidurinę mokyklą ir lan
kantis akredituotą kolegiją ar
ba universitetą.

2. Moksleivis norintis gauti 
pašalpą turi paduoti prašimą 
savo kuopai išpildydamas tam 
tikrą aplikaciją-

3. Jeigu du trečdaliai kuopos 
narių nepripažins jam arba jai 
suteikti pašalpą, tai jis arba ji, 
gali kreiptis į Centro valdybą 
su minėta aplikacija.

4. Centro valdyba ir Fondo 
Komisija apsvarstę aplikantą 
su pastabomis- į 30 dienų grąži
na kuopai aplikaciją.

5. Ant šios sugrąžintos apli
kacijos didžiuma kuopos balsų 
susirinkime nusveria galutinai.

Pastaba: Kuopos valdyba ga
vusi minėtą aplikaciją sušaukia 
sekamą susirinkimą per atvi
rutes.

Naminiai vaistai

yra svarbu 
būrį naujų i 

Viršminėti pro-.
ėjo

Nariai, kurie prisirašys dar 
prieš Seimą j kuopas, turės 
sprendžiamąjį balsą sekančiam 
LMSA. Seime.

Todėl moksleiviai ir mokslei
vės, nepraleiskite šios progos, 
prisirašykite prie Liet. Moksl. 
Susivienijimo Amerikoje, tas 
bus jums ant naudos ir lietuvių 
visuomenei.

Pavieniai nariai gali prisira
šyti pareikalaudami iš Centro 

[aplikacijos nuo C. iždininko. 
[Gavę aplikaiiją išpildykite 
prisiųskite ją Centro :..... 
riui kartu su $1.00 metinę duo-į 
klę. Jeigu narys ar narė tampa' 
atmestas, tai Centras sugrąžina 
$1.00 atgal.

Todėl nepamirškite, kad Sei- , .................... ... .v ,
mas jau arti, rengkitės prie jo.'sekan6al: P>™>ninkaS iš moks-

—B. Simokaitis,
Centro Sekretorius.

.Ui 
Fondo Komitetas.

1. Fondo Komitetas susideda 
iš septynių asmenų — pirminin-

n, ko, protokolų raštininko, finan- 
72i ’sų raštininko, iždininko ir trijų sek eto-;Fond(> globgj.ų>

2. Visą Fondo Komitetą ren
ka LMSA. Seimas arba referen
dumas.

3. Fondo komitetas renkamas

leivių, protokolų raštininko vie
tą užima LMSA. Centro rašti
ninkas, I finansų raštininkas — 
moksleivis, iždininkas — alum-

Naminiais vaistais vadiname' 
tuos vaistus, kuriuos žmonės 
plačiai vartoja (prašalinimui 
paprastų ligų. Naminius vais
tus žmonės patys pasigamina iš 
įvairių augalų, žiedų, lapų, vai
sių ir šaknų. Lietuvoje nuo se
nų laikų išsidirbęs paprotys 
rinkti vasaros metu vaistus, ir 
kone kiekvieno kaimiečio bakū
žės pastogėje esti prikaišiota na 
minių vaistų.

įlinkimu vaistinių augalų 
daugiausia užsiima kaimiečių 
moterys. Jos labai gerai pažįsta 
daug skirtingų augalų, kurie tu
ri tam tikrą vaistų vertę. Kai
mietės moterys netiktai pažįsta 
vaistinius augalus, bet jos ir ži
no jų vardus, ir dėl kokių ligų 
tam tikras vaistas yra vartoja
mas. Lietuvoje yra tokių mote
rų, kurios daugiau žino apie na
minius vaistus negu kai kurie 
musų gydytojai, i Jei gydytojui 
arba vaistininkui išėjus į lauką 
reiktų surasti nors desėtką au
galų, kurie yra vartojami gy
dymui ligų ir užvardinti juos 
lietuvių kalba, tai butų labai 
sunkus darbas. Aš čia neturiu 
omeny diskredituoti gydytojus 
ir vaistininkus. Jie daug žino 
savo srityje, bet yra tokių pa
prastų vaistų, apie kuriuos mo
terys daugiau nusimano už gy
dytojus arba vaistininkus.

Yra tokių atsitikimų, kad lie
tuvė moteris paklausia gydyto
ją ar šungardakulis yra geras 
vaistas nuo prakaitavimo, Šol- 
pusnės lapai nuo kosulio, Balan
da nuo nervų? Gydytojas išgir
dęs tokius lietuviškus vardus

Driežas pavadintas Gila, turi 
laliai gražius kartelius- Tas drie
žas yra didžiausias Jungtinėse 
Valstijose, jisai išauga iki dvie
jų pėdų ilg’Umo. Tai vienintelis 
nuodingas driežas pasauly, šio 
driežo veislė pavadinta Heloder- 
ma suspectum, kurios yra 
labai daug Arizonos 
valstijoj, Mojavę tyrlaukiuose 
ir Naujosios Meksikos apskrity. 
Yra dar ir kita karieliuotų drie
žų veislė pavadinta Heloderma 
horridum. Daugiausia randama 
jos Meksikoj ir Centralinėj A- 
merikoj. Tas vardas paimta nuo 
upės Gila Arizonos valstijoj.

Driežo Gila kūnas yra pa
plokščias, stora, striuka uodega, 
kurią jis velka per žemę savo 
storomis rankomis ir kojomis. 
Abidvi rankos ir kojos turi po 
penkis pirštus- Uodegos galas 
yra bukas, bet? labai tvirtų rau
menų, su kuria jis atsiremda
mas laipioja uolomis. Tas drie
žas pamatęs žmogų nebėga nuo 
jo, kaip kiti driežai kad daro. 
Jisai dažnai šoka ant žmogaus 
iki dviejų pėdų aukščio.

Jo galva lyginai* nuodingos gy
vatės: turi dvišakas gyluonis, 
kurios virpa kaip ir gyvatės- 
Heloderma suspectum driežo la
bai gražus karieliai.. Paviršiaus 
spalva yra juosvai-ruda, gelto
na, šlakais ružava, oranžinė ir 
gražiai sukombinuota. Pamatęs 
tokį gražų sutvėrimą nori pasi
gauti, bet kartais esti liūdnos 
pasekmės.

Karieliuotas driežas daugiau
sia gyvena sausumoje. Per die
ną jis būna.pasislėpęs patamsy, 
kaip kad kiti driežai ir krokodi- 
liai saulėtomis dienomis šliaužio
ja. Jisai išeina tiktai vakarais 
arba nakty, tatai žmogui pavo
jaus dėl jo mažai esti. Karštose 
dienose jis nesikelia, kartais iš
guli kelis mėnesius pavėsy. Kai 
oras atvėsta, tada jis tampa ak
tyvus: gaudo varles, vabalus ir 
labai mėgsta ieškotis kitų drie
žų kiaušinių. Pasitaikius pro
gai jis ėda labai daug kol išsi- 
puča kai velanas, o nesant mais
to, jis gali gyventi be jo gan il
gai-

Vidurvasary patelė-driežas 
sudeda apie 13 kiaušinių ir ta
da juos peri. Tie kiaušiniai esti 
minkšto kiauto, atrodo lyg ir

PRANEŠIMAS
LMSA. Centro valdybos ir ko

miteto susirinkimas įvyks sep- 
tintadieny, rugp- 17 d., K. Se
maškos namuose, 1834 Waban- 
sia Avė., 10 vai. ryto.

Valdybos nariai prašomi visi 
atsilankyti. B. Simokaitis sekr.

SEIMO PAVEIKSLAI

Y(ra likusių praeito seimo pa
veikslų. Kas nori gali gauti. Pa
veikslų kaina yra nupiginta tik
tai 50c. Paveikslai yra didelio 
formato ir gražiai padaryti, kas 
nusipirks, turės atminčiai L- M. 
S. A. Seimo paveikslus.

Galima gauti pas Centro iždi
ninką J. Lazdauskį, 6044 S. Pe
oria St., Chicago, III.

KUOPOS SUSIRINKIMAS

LMSA. 2 kuopos susirinkimas 
įvyks rugp. 16 d. Raymond Cha
pely, 8 vai- vakaro.

Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra priešseiminis susimikimas.

Pirm. J. Keserauskas.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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Veidmainiškų davatkų su
galvota ir veidmainiškai 
įvykinta “prohibicija” sude- 
moralizavo žmones. Dau
gelis žmonių, kurie pirma nė 
į burną nenorėdavo imti al
koholinių gėrimų, dabar'lai
ko dideliu “sportu” išsi
traukti uždraustojo skysti
mėlio. Pirma šnapsas būda
vo geriamas karčiamose; da
bar jisai vartojama privati
niuose namuose, kur ir mo
ters, ir maži vaikai įpranta 
jį gerti. Pirma degtinės 
gaminimas buvo po valdžios 
priežiūra, o dabar ją raugia 
by kas, ir niekas negali ži
noti, kokie nuodai yra į ją 
dedami.

Vienok 
darymas 
yra taip 
kad juo
nes nepaiso nei įstatymų, 
nei savo sąžinės.

slaptas degtines 
ir pardavinėjimas 
pelningas tiznis, 

užsiimantys žmo-

•7.00
1.50

. 1.75

Nąx tai ir kitoje diktatū
ros šalyje^, dalykai pradėjd 
nekaip erti./Ispanijoje auga 
nepasitenkinimas Primo de 
Riveros valdžia, 
korespondentai 
kad jisai neužilgio 
rezignuoti. Bet
diktatorių rėmė karalius Al
fonsas, tai ir karaliui grasi
na pavojus netekti savo vie
tos.

Užsienių 
praneša, 
turėsiąs 
kadangi

Illinois valstijos Darbo 
Federacijos valdyba nutarė 
remti La Follette’o kandida
tūrą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Tai yra gerai. 
Bet ji nutarė taip pat remti 
gubernatorių Len Small, 
kuris vėl stato savo kandi
datūrą į gubernatorius. Tai 
yra nei šis, nei tas.

Gubernatoriaus Len Small 
administracija nieko gero 
darbininkams nedavė, tik
tai paliuosavo nuo bausmės 
keletą žemos doros unijų 
“vadų”, nuteistų už krimi
nalius prasikaltimus.

Prieš tą patvarkymą rei
kia kovoti. Reikia skleisti 
supratimą tarpe žmonių, 
kad “munšaino” gėrimas vi
sai nėra “sportas”, o tiktai 
savo sveikatos žudymas ir 
savo gyvybės statymas į pa
vojų. Vienui vienas stiklas 
tų nuodų juk gali žmogų pa
daryti aklu visam gyveni
mui arba užmušti! Jeigu 
nuodų “munšaine” nedaug, 
tai vartojantis jį žmogus nė 
nepastebės, kaip, jo sveikata 
bus palengva suėsta, ir jisai 
atsidurs bėprotnamyje arba 
pas graborių.

Reikia aiškiai nusistatyti 
prieš tuos, kurie gamina 
tuos nuodus arba pardavi
nėja juos. Net ir tam žmo
gui, kuris iš savo “geros šir
dies” perka degtinę, kad pa
vaišinus savo draugus, rei
kia pasakyt, kad jisai ne ge
rą daro savo draugarųs, bet 
kėsinasi ant jų sveikatos ir 
gyvybės!

Sako, kad už Len Small 
karštai stojęs Illinois Dar
bo Federacijos prezidentas, 
John Walker. Ketveri me
tai atgal jisai buvo Farmer- 
Labor partijos kandidatas į 
gubernatorius. Tuomet ji
sai sakė, kad darbininkai

nes partijas. O dabar jisai 
jau gina republikoną. Len 
Small. Kaip greit keičiasi 
tų Amerikos unijistų nuo
monės!

Yra, žinoma, pardavinėja
ma ir geros degtinės, atga
bentos iš Kanados arba iš 
kur kitur. Bet bėda, kad 
nei iš bonkos, nei iš “leibe- 
lio” pažinti negalima, ar ji 
yra gera, ar bloga. “Mun
šaino” fabrikantai dažnai 
vartoja bonkas nuo gerų gė
rimų arba uždeda falšyvus 
“leibelius”. Nė patys degti
nės šmugelninkai tikrai ne
žino, kokį “štofą” jie parda
vinėja.

Todėl vienintelis būdas 
apsisaugoti nuo nelaimės 
yra griežtai mest j šalį visus 
svaiginamuosius gėrimus. 
Nevartot nė lašo! Tegul jie 
prasmenga!

Apžvalga
Chicagos lietuviai grabo- 

riai sako, kad dar niekuo
met jiems nebuvęs taip ge
ras biznis, kaip dabar. 
Žmonių tiek miršta, kad jie 
vos spėja laidoti.

Nuo ko gi dabar žmonės 
turėtų taip mirti, kuomet 
oras geras ir nėra jokių 
epidemijų? Miršta nuo na
mie darytos degtinės!

Lietuviai, deja, tų nuodų 
vartoja daug. Patys daro 
juos, patys geria juos ir ki
tus vaišina. Ir krinta, kaip 
musės, — arba kraustosi iš 
proto. Bepročių namuose 
lietuvių dabar taip pat pil~' 
na.

TARPTAUTINIS KARAS IR
PILIETINIS KARAS

Socialistų taktikos klausimas 
karo metu yra labai svarbus ir 
j j reikia šaltai ir visapusiškai

Bet “Laisvė”,'kuri »apie tą 
klausimą jau per keletas metų 
be paliovos rašo, dar iki šiol ne
sugebėjo į jį įsigilinti. Ažuot 
diskusuoti jį, ji tik isteriškai re
ikią, koliojasi ir pravardžiuoja 
socialistus, štai ji dabar, pąv. 
įlaro šitokį priekaištą “Naujie
noms” :

• ’ rf• i

“ ‘Naujienos’ irgi suteikė 
tokios (moralės) paramos 
Amerikos imperialistams, de
damos kuo didžiausius skelbi
mus karo paskolos ‘bondsų’.

Tai kam dar jos čia aušina 
savo socialpatriotinę burną, 
nupeikdamos Vokiečių socia
listus?”
Mat, iki kokios nesąmonės 

“Laisve” priėjo: “socialpatrio- 
tizmą” ji rado net apgarsinimuo
se!'' ’ .

Apie laikraščio nusistatymą 
reikia spręsti ne pagal apgarsi
nimus, bet pagal straipsnius, 
ypatingai pagal redakcinius 
straipsnius. Tą žino kiekvienas 
žmogus, ir tą labai gerai žino
jo Amerikos valdžia, kuri “Nau
jienas” karo metu spaudė ir per
sekiojo daug labiaus, negu ku
rį kitą lietuvių laikraštį, neiš
skiriant ir “Laisvės”.

Taigi “Laisvės’' pasaka apie 
“Nau j ienų” “socialpatriotizmą” 
yra tuščias plepalas.

O ve ką ji šneka apie Vokie
tijos socialistus, Kautskį ir 
Haase, kurie stojo už tai, kad 
socialdemokratų frakcija reich
stage arba balsuotų prieš karo 
kreditus, arba susilaikytų nuo 
balsavimo:

“Bet ar Kautskis ir Haase 
kada nors šaukė minias į re
voliucines demonstracijas 
prieš karą? Ar jiedu ir jiem 
panašus bent sykį paskelbė 
karą* karui? Ne. Tolyn Kaut-

• l’ ■ •.

skiai ir Haasės ėjo vis mink- 
štyn ir minkštyn, ir liko fak- 
tinais karo pritarėjais”. v. ,
Tai yra melas. Kautskis ir 

Haase nėjo “tolyn vis mink-, 
štyn”. Pirmasis taip griežtai ko
vojo prieš partijos daugumą, rė
musią valdžią, kad partijos cen
tro komitetas jį net pašalino iš 
“Neue Zeit” (teoretinio parti
jos organo) redakcijos. .

Ačiū Kautskio ir Haasės įta
kai, partijos frakcijoje reichsta
ge tolyn vis labiaus didėjo opo
zicija oficialei partijos politikai, 
ir pagalios .ta opozicija pareika
lavo sau teisės balsuoti reichsta
ge prieš karo kreditus. Kuomet 
ji šitos teisės negavo, tai ji su
laužė frakcijos daugumos nuta
rimą ir baldavo prieš kreditus. 
Už tai opozicijos nariai su 
Haase priešakyje tapo pašalin
ai iš frakcijos. Jie susiorganiza
vo, kaipo atskira frakcija, kuri 
paskui įsteigė Nepriklausomą 
Socialdemokratų Partiją.

Tuo budu faktai liudija, kad 
Kautskis ir Haasse ėjo tolyn ne 
“minkštyn ir minkštyn”, bet 
<ietyn ir kiety n savo opozicijo
je karo politikai.

Bet “Laisvė” sako, kad jie 
airėj o taip pat ir šaukti minias 
i revoliucines demonstracijas 
prieš karą, skelbti “karą karui”. 
Mes gi labai abejojame, ar jie 
airėj o taip daryti. Apie šitą 
Rausimą mes čia pakalbėsime 
dek plačiaus-

Kokia nauda butų buvusi iš 
;okių demonstracijų (karo me
tu) ? Nauda butų galėjusi bu- 
;i tiktai agitacinė. Darbininkų 
minios Vokietijoje butų patyru
sios, kad socialistai viešai prie
šinasi karui; tatai butų ir jose 
sustiprinę priešingą karui dva
sią. Dar didesnės reikšmės to
kios demonstracijos butų turė
jusios užsieniuose. Kitų šalių 
darbininkai (ypač “priešų” ša- 
ių), patyrę, kad Vokietijos so

cialistai viešai priešinasi karui, 
nitų ir savo šalyse ėmę drąsiau 
kelti balsą prieš karą. Rezulta
te to, visose kariaujančiosiose 
valstybėse butų sustiprėjęs prie
šingas karui ūpas.

Tai butų buvęs didelis patar
navimas taikai, ir mes pripažį
stame, kad Karolis Liebknech- 
tas pilnai užsipelnė to didelio po- 
pulerumo, kurį jisai įgijo karo 
aiku, pasakydamas priešingą 
carui prakalbą viešam mitin

ge.
Bet Liebknechlto pavyzdys 

rodo, kad sustabdyti karą to
kiomis demonstracijomis nebu
vo galima. Liebknechtas tapo 
suareštuotas už savo kalbą ir 
mestas į kalėjįimą. Tapo suareš

tuoti ir dar vienas, kitas asmūo, 
eurie mėgino sekti Liėbknech- 
to pavyzdžiu, ir demonstracijų 
rengimas pasiliovė. Jeigu jos to- 
iaus butų buvusios rengiamos, 

tai valdžia butų paleidusi į dar
bą ginklus ir butų išžudžius!

tuos, kurie jai priešinasi. Ar gi 
socialistai galėjo norėt, kad jų 
agitacija atneštų šitokias pasek
mes?

Demonstracijomis prieš karą 
butų galima sustabdyti karą 
tiktai tuomet, jeigu jos iššauk
tų pilietin| karą, t. y. jeigu val
džia butų priversta traukti ka
reivius iš fronto, idant numal
šinus savo priešus namie. Bet 
šitokiam dalykui reikalinga, kad 
patys demonstrantai butų ap

siginklavę. Jeigu jie eis demon- 
ątruot tuščiomis rankomis, tai 
mažas būrys kareivių šautuvais 
ir kulkosvydžiais per kelias mi
liutas išsklaidys didžiausias mi
nias.

Vadinasi, nuosakiai laikantis 
tos taktikos, už kurią stoja 
“Laisvė”, reikia ne tiktai de
monstracijas daryti prieš karą, 
bet ir ginkluotis kovai su vald
žios kariuomene, rengtis pilie
tiniam karui. Kuomet komunis
tai kalba apie “karą karui” (ka
ro metu), tai jie ir turi ome- 
nėje tą, kad karą tarpe valsty
bių reikia paversti karu valsty
bių viduje, pilietiniu karu. Ru
sijos bolševikai šitą taktiką vy
kino Kerenskio valdžios metu: 
jie kurstė ir organizavo pilieti
nį karą užpakalyje fronto, idant 
prispyrus valdžią atsisakyt nuo 
karo su Vokietija.

Bet įsocialistai tokią taktiką 
atmeta, ir tai dėl dviejų prie
žasčių. Viena, jie mano, kad vi
dujinis karas nėra nėkiek ma
žesnė nelaimė žmonėms, negu 
tarptautinis karas. Pilietinis ka
ras paprastai esti dar žiaures
nis ir praryja daugiaus aukų, 
negu karas tarpe valstybių! Nes 
pilietiniam kare nėra fronto, ku
ris atskirtų priešingas armijas; 
čia eina kova visur, kur tik su
sitinka dviejų priešingų pusių 
šalininkai; čia nei ramus gyven
tojai, nei moters, nei maži vai
kai nėra apsaugoti nuo išžudy
mo. Tik beprotis gali norėt vie
ną karo baisenybę pakeisti ki
ta, dar didesne baisenybe-

Antra, pilietinio karo iššąlu^ 
kimas neužtikrina, 
tarpe valstybių bus 
teisingai pabaigtas, 
luotą kova namie
verst valdžias sustabdyt karą 
fronte, reikia, kad ji kiltų vi
sose kariaujančiosiose šalyse, 
vienu laiku ir vienodu smarku
mu. O to atsiekt niekuomet ne
galima. Štai, pavyzdžiui, kuo
met Rusijos bolševikai stvėrė
si ginklo prieš Kerenskio vald
žią ir padarė sukilimą liepos mė
nesyje 1917 m., kuomet ėjo 
smarkus mūšiai su vokiečiais, 
tai iš to išėjo tiktai tas, kad vo
kiečių kaifiuomenc, pasinaudo
dama kilusiu rusų fronte sumi
šimu, baisiai sumušė juos.

Pilietinis karas todėl, kaipo 
priemonė tautų karui sustabdy- 
;i, yra netikęs daiktas. O jeigu 
atmest pilietinį karą, tai ir ma
sinės demonstracijos prieš ka
rą (karo metu) netenka savo 
svarbos. Jų reikšmė, kaip sa
kėme, gali būt tiktai agitacinė- 
let tokią pat ir gal būt dar di
desnę agitacinę reikšmę turi ir 
cova prieš karą parlamente.

žinią apie demonstraciją gat
vėje valdžia gali paslėpti nuo 
publikos, uždrausdama laikraš
čiams rašyti apie ją; arba ji ga- 
i tą žinią iškreipti, kad toliaus 
gyvenantys žmonės nesupras 
net, kas ten atsitiko. O atstovų 
parlamente ir ypatingai jų bal
savimą karo kreditų klausimu 
negali užtylėti nė aršiausiai su
varžytoji karo cenzūros spauda. 
Prieš šitą anti-karinės agitaci
jos būdą, be to, valdžiai yra 
nepalyginamai sunkinus kovoti, 
negu prieš demonstracijas. De
monstrantus ji gali išvaikyt ar- 
ja sukišt į kalėjimą taip, kad nė 
apė apie tai nelos; o parlamen
to nariui atimti teises negalima, 
neišaukus skandalo, apie kurį 
juojaus patiria visas pasaulis-

Todėl, yrą kvailystė manyt, 
«ad j ’Lįėhknėęhto kalba : viešam 
nitirigfe -reiškė' daugįaus, ndgu 
Haasės ■ ir kitų nepriklausomų j ų 
socialdemokratų kova Vokieti
jos reichstage, šie veikė ne 
taip triukšmingai, kaip jisai, 
bet jie pasiekė nepalyginamai 
didesnių rezultatų.. Viena, , jie 
pasiekė to, kad, laikui bėgant,

ir socialdemokratų daugumos 
frakcija priėmė jų poziciją ir 
balsavo prieš karo kreditus. 
Antra, jie kartu su daugumie- 
čiais pravedė reichstage rezo
liuciją, reikalaujančią, kad tai
ka butų be aneksijų ir kontri
bucijų.

Rusijos susmukimas vėliaus, 
tiesa, vėl sustiprino militaristų 
parti ją Vokietijoje, ir tas reichs
tago reikalavimas paniekintas. 
Bet, prie to susmukimo daugiau
sia prisidėjo juk ne kas kitas, 
kaip “Laisvės” garbinamieji 
bolševikai.

Jacob Wassermann Vertė Kast. August.

GOLOVINAS
(Tęsinys) 

i ' ......

Ar teisybė

SU

kad karas 
greitai ir 

Kad gink- 
galėtų * pri-

[“L. ž. ’] Lenkų laikraštinin
kas, T. Modrzejewski’s savo 
straipsnyje “Akademija Turcc- 
ka”, tilpusiam e djįeiįraštyj 
“Kurjer Poranny” iš š. m. lie
pos 16 d-, be kitko štai ką rašo:

“Sykiu su mumis važiavp lai
vu Kauno lenkų ėdikas vysku
pas Karevičius ir kunigas Bud
revičius. Laive abudu kunigu 
vaizdavo save lenkais, ne tik su 
kitais keliauninkais, bet ir savo 
tarpe kalbėjo lenkiškai (? Red).

Išeinant iš laivo miestan, 
uoste, mažoje budelyje sėdėjo 
turkų valdininkas, kuris iš kiek
vieno keleivio reikalavo paspor- 
tą, dėjo anspaudą ir prancūziš
kai klausė:

—Tamstos vardas ir pavardė ?
—Užsiėmimas ?
—Tautybė?
Prieš mane stovėjo pirmuoju 

vyskupas Karevičius, antruoju 
buvo kunigas Budrevičius, tre
čiuoju aš.

Vyskupas padavė pasportą.
—Tamstos pavardė?
—Karewicz.
—Užsiėmimas ?
—Katalikų kunigas.

' —Tautybė ?
—Rusas..
Turkas be pagarbos ir ne 

panieka švystelėjo pasą.
Antras priėjo prie langelio 

kunigas Budrevičius.
Vėl tie paf^ą trys klausimai 

ir tokie pat trys atsakymai ir 
tokis pat paniekos mėtymas 
pasparto.

Priėjo eilė ir man.
—Tamstos pavardė?
—Modrzejewski.
—Užsiėmimas.
—Laikraštininkas.
—Tautybė ?
—Lenkas.
Turkąs atsikėlė, mandagiai 

linktelėjo man ii‘ nepaprastai 
mandagiu budu padavė paspor
tą į rankas.

Čok. j ašim — tariau jam.
čok j ašim — šypsodamosi at

sakė turkas.
Abu kunigu žiurėjo nustebę, 

o kada pasišalinau nuo langelio, 
vienas jų paklausė:

—Iš kur čia tokia ambicija?
Matai, kunige, kaip gyvas esu, 

niekad nedėdavau ant savęs 
kiaulės šerių, todėl žiponės ma
ne šiaip taip gerbia”.-—

Netikėtina, kad lietuvis kuni
gas taip pasielgtų, bet daleisti- 
na, kad gali atsiliepti kartais 
sena kunigų tradicija ir gra
žaus tono palaikymui galėjo 
vysk. Karevičius su Budrevi- 
čium kalbėtis lenkiškai, vienok 
prisipažinimas rusų tautos, tai 
tikriausiai lenko vaidentuvės 
padaras. Vis tik šita “Kur j. 
Poran.” pastaba turėtų mokyti 
musų, kunigus, kad nors Turki
joj važinėjant, visgi savo kalbą 
ir tautybę reikia branginti-

Antanas iš Padvos
I

Pajieškojimas
Lietuvos Konsulatas Chicago- 

je paieško KAZIMIERO BER
NOTO iš Vaitimėnų kaimo, Ši
lalės valšč., Tauragės apskr. Gy
veno kadaise Oklahoma Oity, 
Okla.

* Kas žino apie tą asmenį, ar 
jis: gyvas’.ar yra miręs, malonė
kite pranešti Lietuvos Konsu
latui, 608 So- Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

Su pagarba,
L. Gaižaitė

Sekretorius.

Norėdama bent kiek "pagelbėti 
nuo nelaimės lygsvaros neteku
siai kunigaikštienei, Marija tu
rėjo orientuotis lyg svetimame 
tamsiame kambaryje. Kuni
gaikštienė visą laiką nenuleido 
nuo jos akių, bet jos žvilgsnis 
tik pamažu prablaivėjo. Marija 
papasakojo kaip pastaruoju lai
ku jai teko kaime vienatvėje gy 
venti; kaip tą naktį, kuomet 
Vania gimė, ji matė Aleksandro 
paveikslą tokiu realumu, jog 
nustojo dejavusi, kad išgelbė
jus jį nuo susikrimtimo. Jis da
rė įtaką į jos mintis ir darbus. 
Ji papasakojo apie savo santy
kius su kaimiečiais,,— apie tą 
neapykantos ir nedraugingumo 
dvasią, kuria užsikrėtė net pro
tingiausi ir išmintingiausi kai
miečiai. . Vieną gražią dieną jie 
pareiškė, kad atima mišką: miš
kas busiąs iškirstas ir parduo
tas. Ji ginčijosi su jais,— nie
ko negelbėjo; apeliavo į jų są
žinę, — irgi niekas neišėjo. Tą- 
sykį ji pati su vyriausiuoju sū
numi nuvažiavo į mišką, kur 
maištininkai jau buvo beprade
dą medžius kirsti. Ji ištraukė iš 
vieno kirvį ir suriko:, nedrįsk! 
Ji paaiškino jiems, kokią nuo
dėmę jie papildo įžeisdami at
mintį to, kuris gerai į juos 
atsinešdavo. Kai kurie vis 
dar priešinosi, bet .daugu
ma nuleido akis ir ty
lėjo. Ji paaiškino jiems, kad 

< medeliai dar jauni tebėra ir to
dėl kirsti juos yra tikras prasi

žengimas. Jeigu jie jau nori 
mišką sunaikinti, tai tegul nu
žudo ir ją, nes ji nesitrauksian
ti iš vietos tol, kol jie duos pa
sižadėjimą 'nebekirsti daugiau 
mišką. Jie ėmė tartis. Paskui 
priėjo prie jos senis ir iškilmin
gai pareiškė, kad jie miško ne- 
bekliudysiąs. Tuo budu jai tada 
pasisekė mišką išgelbėti. Kas su 
tuo mišku daroma dabar, ji, su
prantama, nieko nebežino.

Kunigaikštienė paėmė Mari
jos ranką ir karštai ją paspau
dė- “Gyventi šioje šalyje”, ta
rė ji, “reiškia kiekvieną minu
tę statyti savo gyvybę pavojun. 
Nors gal, apskritai imant, toks 
jau yra gyvenimas, o tik mes, 
likimo favoritai, to dar nežino
jome? Man kartais baisu darosi. 
Asmeniniai aš jau nieko ypatin
go nebeturiu prarasti, bet man 
baisu už visus, kuriuos aš aplin
kui matau, baisu už žmoniją, 
kuri savo daugumoje visgi yra 
linkusi tik blogą daryti”.

“Dalykas, matomai, visai ne 
daugumoje”, tarė Marija, “vis
kas priklauso nuo kiekvieno 
žmogaus skyrium paimto. At
skiras žmogus tankiai prime
na stebėtiną vaistų lašą, kuris 
išgydo organizmą, šviesa visuo
met spinduliuoja nuo atskiro 
žmogaus. Tūloje man teko su 
vaikais viešbutyje apsigyventi; 
traukinys į pietus ėjo tik du 
kartu savaitėje. Pirmą naktį 
mes tapome išbudinti. Viešbutį 
apsupo kareiviai, ir buvo įsaky
ta tuoj visus pinigus atiduoti: 
iš kambarių išeiti tapo uždraus
ta, o ant rytojaus aštuntą valan
dą turėjo krata prasidėti. Su
šaudymas laukė tuos, pas ku
riuos bus rasta paslėpti pinigai. 
Įsivaizduokite mano padėtį: aš 
prie krutinės turėjau paslėpusi 
80 tūkstančių rublių — tai buvo 
visas mano turtas. Jeigu tuos 
pinigus iš manęs atims, aš vis- 
vien su vaikais turėsiu žūti. 
Tarnus ir mano ištikimą palydo
vą nuo manęs atskyrė. Už durų 
stovėjo sargas. Paslėpti pinigus 
kambaryje buvo bergždžias 
bandymas, — aš žinojau, kaip 
tie žmonės ieško. Liko tik vie
na išeitis: laukti, kas bus to
liau. Apie tai, kad liuosu noru 
atiduoti jiems pinigus, aš visai 
negalvojau. Nuo trečios valan
dos ryto iki dešimtos aš be pa
liovos vaikščiojau po kambarį. 
Jokios baimės aš nejaučiau. Ne
jaučiau ir svyravimo. Bet tuo,

Pačiu laiku aš negalėjau sau 
aiškiai įsivaizduoti, kas mane 
laukia. Man buvo aišku tik vie
na, — aš privalau nuo tos ne
laimės išgelbėti ir save ir savo 
keturis vaikus, tai mano parei
ga ir aš turiu ją atlikti. Devintą 
valandą į šalimąjį kambarį, kur 
vaikai miegojo, įėjo trys karei
viai, karininkas ir koki tai mo
teris. Išbudino vaikus ir pra
dėjo kratą: apžiurėjo rakandus, 
lovas, skrynias, sienas ir grin
dis. Aš irgi Įėjau į kambarį ir 
apsidairiau. Paniurę veidai, ne
apykantos kupini žvilgsniai. Nė 
mažiausios vilties. Nemanda
giai paprašė manęs apleisti 
kambarį. Vienas kareivis sekė 
paskui mane, kad uždarius du
ris. Aš atsigrįžau, ir man pasi
rodė, kad jo akyse kas tai su
spindėjo, tarytum, menkutė 
žmoniškumo kibirkštėlė. Jo 

plaukai buvo rudi ir trumpi, lu
pos storos, dantys pajuodavę ir 
veidas margas nuo dėmių. Mano 
protas tuoj prašvito. Nesupran
tamo jausmo akstinama aš pa
bariau jam ženklą. Jis tylėda
mas priėjo prie manęs- Aš. at
segiau ant krutinės rubus, iš- 

1 ėmiau paketuką su 80 tūkstan
čiais rublių ir padaviau jam. 
“Nuo tavęs prikląusd penkių 
žmonių gyvybė’; tariau aš, “da
ryk, kaip išmanai”. Nė akia 
į kišenę ir pranyko. Dviem mi
nutėm praėjus įeina į mano 
kambarį kratos daryti. Vėl vi
sur knisasi: apžiūrinėja drabu
žius, marškinius, čeverykus, dė
žutes ir visas sienose skylutes. 
Ant galo, su manim pasilieka 
moteris ir liepia man nusirengti. 
Padaro kratą ir išeina- Penkio
likai minutų praėjus — aš vis 
dar negalėjau nuo susijudinimo 
susiraminti — įeina į kambarį 
rudaplaukis kareivis, atsargiai 
klausosi, ištraukia iš kišenės 
nepaliestą paketuką ir tylėda
mas paduoda jį man. Iš nelauk
to džiaugsmo aš murmiu ką tai 
beprasmingą; klausiu, kuo aš 
jam galiu atidėkoti—aš supran
tu, kad siūlyti jam pinigų yra 
nesąmonė: jis ką tik pats pado
vanojo man 80 tūkstančių rub
lių. Jis purto galvą ir sako*: 
‘Nesikrimsk, matute. Nes ir taip 
iki kelių kraujuose ir griekuose. 
Gali būti, kad nors tuo užsitar
nausiu Viešpaties susimylėji- 
mo. Ko gera, tatai man bus pa- 
rokuota aname sviete’. Jis išėjo. 
Man pasidarė sarmata, ta/rsi sa
vo baime ir abejonėmis aš nusi
kaltau prieš jį”«

Paskutinius žodžius Marijai 
kalbant, duryse pasirodė gra
žioji mergina. Prisiartinusi 
prie kunigaikštienės, ji skambiu 
kaip stiklas balsu (kuriame bu
vo galima pastebėti blogai pa
slėptą pyktį) tarė: “Stepan Feo- 
dorovič sako, kad jis tą Elizave- 
tą Petrovną pažįstąs iš Petra
pilio. Ji buvusi šonsonetė ku
riame tai kabarete ir apskritai 
—galima sau, žinoma, įsivaiz
duoti. štai matote, teta, jus 
pasidarėte auka kokios tai pri- 
gavikės. Butų stačiog nesąmo
nę dabar turėti su ja ką nors 
bendra”.

“Mano giminaitė Elena”, per
statė ją kunigaikštienė ir pami
nėjo Marijos vardą. Marija 
nusišypsojo ir tylėdama gėrėjo
si jaunos kunigaiščiutės gra
žumu-

“Ji neturi nė skatiko”, piktai 
tęsė Elena; “viešbučio direkcija 
vakar jau grūmojo ją iškrausty
ti. O kai dėl tos scenos ant Gri- 
gorio kapo, tad tai buvo tik lo
šimas, kad jus, teta, prigavus. 
Kulka tik biskutį nudrėskė jos 
kairiosios rankos odą. Ji labai 
atsąrgi. Tfu, kaip visa tai 
šlykštu!”
£ “Bet jeigu visame tame, Ele
na Nikolae v na, yra kad ir dalis 
tiesos? Tokiame atvejyje jus 
turėtu te suminkštinti savo atsi- 
nešimą”, tarė Marija.'

(Bus daugiau) f
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munšainas yra neva tikra degti
nė ir, žinoma, gavusi .kainą už 
tą munšainą, kaip už gerą degti-

ŽINIOS
Jauny milionreriu žmogžu
džiu gynimas užsibaigė

Dabar liudija valdžios alienistai 
ir randa juos pilnai sveiktfs.

Jaunų milionierrų žmogžudžių 
Nathan Leopold ir Richard Lo- 
eb, gynimas jau užsibaigė. Kal
tinamoji pusė nestatė jokių ki
tu liudytojų, kaip alienistus ir 
vieną kitą civilinį liudytoją, ir 
visi jie liudijo, kad kaltinamie
ji yra nenormalus, veik pilni be
pročiai- Alienistai liudijo, kad 
nors žmogžudžiai yra labai ga
bus žmonės, bet jie yra be jaus
liai, taip kad savo jausmų jie 
negali kontroliuoti. Jie nors su
pranta ir moka atskirti gerą 
nuo blogo, bet ne visada gali su
sivaldyti ir susilaikyti nuo papil
dinio pikto. Niekurie alienistų 
liudijo, kad žmogžudžiai galėtų 
papildyti naujas žmogžudystes, 
ir tai be jokios atgailos, jei jie 
liktų paliuosuoti-

Dabar valstijos prokuroras 
stato savo alienistus. Ir kaip 
galimu buvo tikėtis, jie randa 
jaunus žmogžudžius pilnai pro
tiniai sveikus. Jie neranda- pas 
juos jokio nenormalumo- Bet 
jie patys prisipažysta, kad jie 
egzamirikvo žmogžudžius tik 30 
minučių, jokios s nuodugnesnės 
egzaminacijos nedalė ir tik pa
statė jiems po kelis klausimus, 
o ir klausimus daugiausia stafe 
ne jie patys, o prokuroras Cro- 
we, o jie tik klausėsi atsakymų 
ir tik iš žmogžudžių atsakymų
sprendžia juos esant pilnai svei
kais.

Valstijos alienistų liudijimai 
tęsis dar keletą dienų. Tada 
abiejų pusių advokatai pasakys 
savo kalbas ir byla bus atiduota 
teisėjui Caverly išspręsti.

Kiek kaštuoja byla.
Alilionierių žmogžudžių bylos, 

nagrinėjimas tęsis viso apie še
šias savaites. Dabar daroma yra 
apskaitliavimai kiek byla kai
nuos kiekvienai pusei- Ir liko ap- 
skaitliuota, kad valstijai ji kai
nuos nemažiau kaip $70,000, įs
kaitant dideles alienistų ir pro
kurorų algas (alienistai gauna 
po $250 į dieną). Kiek kainuos 
kaltinamąja! pusei, niekas nega
li tikrai pasakyti ir gal niekas 
tikrai ir nesužinos, apart žmog
žudžių tėvų.- Bet iš visako spė
jama, kad ji kaltinamąja! pusei 
kainuos nuo $150,000 iki $250,- 
000.

Tiek kaštuos byla dabar, ka
da kaltinamieji prisipažino prie 
kaltės ir todėl veik jokio bylos 
nagrinėjimo nereikėjo daryti 
(nors ir buvo daroma pasirodyti 
publikai, kad prokuroras veikia 
ir patenkinti laikraščius ir. pub
likų duodant jai sensacijų)- Bet 
jeigu kaltinamoji pusė butų nu- 
sisprendusi neprisipažinti prie 
kaltės ir vesti reguliarę bylą 
prieš jury, tai bylos nagrinėji
mas butų užsitęsęs mažiausia 
t lis, o gal ir šešis mėnesius ir 
tada ta byla abiunėT purėms 
butų kainavusi gal pusantro mi- 
liono dolerių.

ST A NU ;L< )V a s rodz e V 1č i a
Mirė rugpiučio 13, 1924, 5 v. 

ryto.. Buvo vedęs, paliko mo
terį Jievą ir dukterį Zofiją. Tu
rėjo amžiaus 57 metus. Paėjo 
iš Lietuvos, Raseinių apskr., 
Kaltinėnų parapijos, Untininkų 
kaimo. Amerikoj išgyveno 32 
metu.

Laidotuvės bus subatoj, • rug- : 
piučio 16, 9 valt ryto iš • narų 
4238 So. California Avė. į Ne-v 
kalto Prasidėjimo P. š. bažny- ■ 
čią, |w> pamaldų į šv. Kazimiero B 
Kapines.

Visus gimines, draugus ir pa- I 
žystamus kviečiame dalyvauti ■ 
laidotuvėse. I

Lieka nuliudusi * I
Moteris ir Duktė. I į

Užvakar vėl atsinaujino ka
ras (’heckcr taksikabų kompa
nijoj. Atsinaujino karas bau
dimu nušauti generalinį korti

nę. Taipjau paimta 48 klišių 
setus, kurių kiekvienas; kaina
vo po $1,200. Tai yra dar pirmas 
atsitikimas, kad valdžios agen-

panijos superintendentą Har- tams pasisekė paimti klišes,
ry J. Morley prieky kompani
jos raštinės, 1101 Jackson 
Blvd.

Morley, buvęs, policistas, bu
vo draugų įspėtas, kad ant jo 
gyvasties bus kėsinamasi. Bet 
jis tik nusijuokė ir išėjo iš 
raštinės. Vos spėjus išeiti gat- 
vėn privažiavo pilkas sedanas, 
iš kurio du mušeikos pradėjo 
šaudyti; paleidę keturius šū
vius mušeikos pabėgo. Viena 
kulka pataikė Morley į galvą 
ir sunkiai jį sužeidė, o kita 
pašovė šoferį Eaker, kurį tik 
lengvai sužeista.

Policija tuojaus areštavo pa
šalintąjį superintendentą Tcd 

*Nefwberry, prie kurio rasta be
stovintį pilkąjį sedaną, kuris 
dalyvavo puolime. Automobily 
rasta kulkų ir trys kepurės. 
Newberry prisipažino, kad jis 
kovoja su naujuoju superinten
dentu ir kad jis buvo paskoli
nęs sedaną trims mušeikoms, 
vienas kurių jau pirmiau kosi-' 
uosi nušauti superintendento 
pagelbininką VVriglit. Dabar 
policija jieško tų mušeikų. .

Del esančių kompanijoj ki
vi rčių ir grūmojimų, policija 
buvo pakviesta dalyvauti už
vakar direktorių susirinkime.

nors šiaip netikrų leibelių val
džia jau daugelį kartų buvo suė
mus, nes beveik pas kiekvieną 
butlegerį jų rasdavo-

Valdžios agentai ir privatinės 
šnipų agentūros per keturius 
mėnesius dirbo iki susekė spau
stuves, kur tie netikri leibeliai 
ir banderoliai spausdinami. Jie 
taip gerai padirbti, kad net ir 
popiera yra pilnai pritaikinta, 
visai panaši tai, kokių valdžia 
vartoja, nors valdžiai popiera iš
dirbama specialiai, slaptu proce
su, kurį tik viena valdžia gali 
naudoti. Spaustuvės pardavinė- 
jusios setą leibelių ir bandero
lių (po 240 leibelių) už $10.

Spaustuvių savininkams grę- 
sia po penkis metus kalėjimo, 
taipjau ir platintojams. Į visą tą 
biznį esą įvelta apie 50 žmonių, 
kurie busią neužilgo areštuoti-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

BOMBA APARDĖ NAMĄ 
UNIJOS VIRŠININKO

Namas James Petrilio, 5459 
Bernice Avė., prezidento mu-' 
nokautų unijos, liko apardytas 
bombos vakar ryte. Jo pati ir 
vaikai liko išmesti iš lovų ir 
lengvai sužeisti. Namo priekis;
liko nuplėštas, taipjau išdau
žyti visi langai.

Petrillo paskelbė muzikantų 
streiką Darbo, dienoje veik vi
suose teatruose ir tas streikas 
palies 35 didžiuosius Chicągos 
teatrus, tečiaus jis nemano,' 
kad ta bomba turėtų ką nors' 
bendra su streiku. 'Taipjau jis 
nemano, kad kas iš unistų bu
tų padėjęs- bombą, nes. unijoj 
jokių nesutikimų nėra. 'Taip- • • • • • jau jis neturįs ir asmeninių 
priešų. Todėl kas padėjo bom
ba lieka neišrištu klaustam, v

Suėmė daug netikrų degtinės 
leibelių.

Federaliniai ir prohibicijos 
agentai užvakar padarė kratą 
dvejose spaustuvėse, Process 
Printing Co., 716 W. Madison 
St. ir Art Printing Shop, 3217 
W-' 16 St., ir suėmė milionus ne 
tikrą degtinės leibelių ir bande
rolių. Tie leibeliai ir bandero
liai buvo naudojami ant munšai- 
no bonkų, kad parodžius, jog

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Įlankos. .

$

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

......................... .. .i, m u i i,.

Ar jus žinote, kad
MacDonaldo valdžia, Anglijoje da- 

leido ant visados apsigyventi tenai ži
nomai anarchistei Emma Goldman. 
Kaip ji buvo deportuota iš Jungtinių 
Valstijų už propagandą prieš Jungti- 

i nes Valstijas ,ji niekur nebuvo apken- 
čiama Europoje. Ar jus žinote, kad 
iš visų tabakų kurie yra rūkymui, nė
ra geresnio tabako, kaip Turkiškas 
tabakas kuris yra Helmar Turkiškuo
se vigaretuose. ^Pabandykit permai
nyti Į Turkišką tabaką, jus džiaugsi
tės, kaip ir kiti kad džiaugiasi.

t Apgarslnililasi

MIS. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So, Halsted St., kampas 31 gat.

M.
Blvd. 8138 
Woitkewicz 
BANIS 

AKUŠERKA 
Turiu patyrimą. ’ 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
no kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

■f 1 ‘1 į'*r

James B. Forgan, Chairmnn.
* * * -d, \ ■ i , A% T
Randasi ant
žemutinio f 1 o r o

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearbom, Monroe
1 ’ i

ir Clark Streets,

A + A
FRANCIŠKUS 

TVERIONAV1ČIA

Mirė rugpiučio 4, 1924, ir palai
dotas Šv. Kazimiero Kapinėse, 
Chicagoj. Iš Lietuvos paėjo: 
Liolių parapijos, Pluskių kaimo, 
Raseinių apskričio. Paliko te
nai moterį ir 5 dukteris. Ame
rikoj randasi jo giminių. Todėl 
malonėkit visi giminės tuojau 
atsišaukti, nes yra labai svar
bių reikalų. Būtinai turit atsi
šaukti iki panedėlio, rugpiučio 
18, 1924.

Josephina Remkevičienė 
4720 W. 12 PI.

• Cicero, 111.

tviasų ir pajtegi suvedame | menui ir naujus nažaua, taipgi dirb- w 
t»vM. Cash arba ant llmokijlmo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine. I

A. BARTKUS, Pre®.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago. J

Mt

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

UŽ dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterfrns 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.
• Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai, vakare.

^ DR. HERZMAN ®*
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 Labąratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal
r,. , t . J 3110. NaktįTelefonai: < Drexel 0950

( Boulevard 4130

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

1-------------- Į-—* ............ "--I

a+a

GRIGOR1US' DIŽULSKIS
•

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 14, 1924, 5 vai. ryto, 
45 metų amžiaus, išgyveno 
Amerikoj 23 metus. A. A. Gri- 
gorius paėjo iš Lietuvos Kauno 
rėdybos, Raseinių apskričio, 
Stulgių parapijos, Upainių kai
mo. Paliko dideliame nuliūdi
me moteris Kazimiera ir 2 su- 
nai: Pranciškus, 10 m. ir Vin
centas, 6 m. Kūnas pašarvotas 
4510 S. Paulina St. Laidotuvės . 
įvyks subatoj, rugpiučio 16, 8 
vai. ryto, iš namų į šv. Kry
žiaus bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos. Po pa
maldų i šv. Kazimiero Kapines, 
nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. Lie
ka nubudę

Moteris ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 1741

£

MINERALINES ŠERINES MAUDYNES
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradonve mineralines sierinęs vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Flydrosine 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 badu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treątmentų. } ’
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos ‘dėl. 150 - ypatų.' Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek Reika
linga. , ’ •

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

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

Phone Boulevard 4552

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 paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
Perlaidos: ,{/ , 21359 — A. Malinauskienė
Tel. iš 12/III — M. Rimgailaitė2l362 — E. Ancikienė
Tel. iš 2/V — E. Vaivodaitė 21367 — V. Eigirdas

(Stasio d.) 21368 — A. šikšnys
Tel. iš 17/V. 2Š8 — K. Jokubo21381 — T. Namejunas

Bernotas 21382 — M. Slepikas
Tel. iš 20/V. 290 — O. Lukošienč21386 — J. Franckevičia
178/766 — E. Jankauskienė

804 — F. Čepulis 
20350 — S. šulčkienė 
20605 — J. Šimkus 
20620 — Z. Stasevičienė 
20624 — S. Šalkauskaitė 
20750 — U. Vežienė 
20776 — J. Butrinienė 
20862 — L. Gijauskaitė 
21207 — J. Pagojus
21216 — M. Kaktienė
21217 —- P. Petkevičius 
21230 — A. Sabalius

21404 — S. Kazakaitis
21422 — B. Stankienė
21425 — P. Julevičienė
21430 — K. Daukšas
21431 — P. Malachauskas
21433 — O. Vežienė
21435 — V. Petkevičaitė
21436 — Z. Petruševičaitė
21439 — M. Lukoševičia
21440 — U. Zapolskienė
21443 — J. Yuknis
21449 — S. Petrutienė
21451 — V. G. Pilkauskienė •

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

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

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

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

Telephone Lafayettc 4543

LIETUVIŲ DAKTARAI
*........... " ........ i.......... ..

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

/***' “111.................. .................... \
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 17 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 labos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet. .
Telefonas Midvay 288O- ,

......— -

.................... —«■ « «. a,

Telephęne Ydrds 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. Nedčliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

... - -
DR. M. J. SHERMAN

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

—*eaaa*MaMaaaaaHaMMaMaaaaaBaaaaaaMaaMa^

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
L..............    ■ ■ - 4

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„ Chicafo 

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

— J. Klovas
— B. Vitkiene
— I. Nutautas
— O. Racilienė
— O. Beržinaite
— O. Šeštokienė
— M. Vimkaitiene
— P. Abramikas
— P. Slivinskaitė
— M. Strupeikis
— L. Bobinienė
— K. Urbutis
— P. Molis
— M. Viduolienė
— F. Pakenas 

šveistien’ė 
Vilčiauskicnė

21452 — J. Daubaras
21453 — T. Slivinskienė
21455 — J. Sarauskas
21456 — A. Treinauskas
21457 -r- A. Jaškunas
21467 — E. Puodžiūnienė
21468
21470 — J. Vaitkunas
21472 — B. Gribauskienė
21474 — B. Sebastijonienė
21476 — U.
21477 — M. Malinauskas
21485 — P.
21486 — V.
21625 —• O.
21633 — O.
53354 — M. ’šerpitaitė 

Gasparo Stumbrys 54301 — M. šerpitaitė 
Brasienė

O. Tarvidaitė

Karžiniiuskienė

Aukščunas 
Paliubinskas 
šermulienė 
Arlauskienė

21232
21236
21244
21254
21255
21261
21265
21266
21270
21277
21279
21286
21287
21297
21298
21301
21302 — O.
21303 — T.
21306 — P.
21308 — A. Brazis
21318 — V. Gintyla
21319 — A. Gudžiūnas
21329 — M. Navickaitė
21330 7— J. Šiaučiunui
21331
21332 A- A. Rudzevičienė
21334 ’ X?' Povilaitis
21338
21341
21353 — K. Pauliukonienė
21357 — O. Bagdzievičienė

^1 II I »■«! I m—.............M !■ .1. ............

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare 
................... n......... ■ —. ................. 

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. Denedict 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 8:80 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 061011 • ■ ■ . ... . .............. . ■ ■..

——----- --------------

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
i Bridgeportą

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

k_. —, —

B. Vilkickaitė '

Povilaitis 
J. Kernagis

• E. Stankienė

54484 — M. Daraška
54497 — Smilgių Klebonas
54498 — P. Urmonas 
54510 — O. Zabarauskiene 
54513 — M. Medžiauskis

. . 54516 — E. Svifplienė 
54517 —7 J. Barisas 
54519 — E. Vanagas 
545^0 — A. Vaitčiuliš 
54521 — A.; Urbaitįęnėy- 
54528 — K. Dailydonienė 
54531 — K. Klibas 
54533 — E. Peląitienė

Kvitai su paėmėjų parašai s ranflaitf 
“Naujieny” ofme. ?

Fraucuziškas Daktaras

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. iyto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet. I
- T,,.~.............. .„7r;r, --į/

Specialistas kraujo ,odos« chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant I
.viršaus Ashland State Banko | 

Telefonas £anal 0464
Valandos 2:30, Hn 5 ir 8 iki 10.

/Nedėlipj nuo,2:30 iki 4:3Q po piet;
Biuras 4348/4rcher Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette



■ ■ •

NAUJIENOS, Chicago, D!
/*>] • v • • —Tur būt čia veselia, —Chicagos žinios ko vienas.

—čia pekla, ne veselia, 
priduria kitas.

• h taip parapijonys su 
krastijonu “linksminosi”

’ vakarui. Bet, rodos, viskas 
sibaigė be muštynių. Nors tiek 

—Ten Buvusi.

(Tasa nuo 5 pusi.)

žilė galvon, velnias.

Kirptaplaukė Mrs- Rudder 
ham, kurios amžius siekia jau gerai. 
65 m., motina Berwyno mayoro, ] 
atėjo į miesto salę 
laisnį apsivedimui 
Smith, 1314 Hood St 
seniu. Diena vestuvėms dar ne
paskirta-

ir išsiėmė 
su Frank 

70 m. Brighton Park

sa-

zu
iki 
už-

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI RAKANDAI PARDAVIMUI
Penktadienis, Kugp. 15,1924 

.. . ............ . -«

. N AM AI-ŽEMĖ

Lietuvių Rateliuose
North Šitie

Iš Bijūnėlio draugijos 
susirinkimo

Keistučio Kliubo darbuotė.
Nedėlioj, kaip visi jau žino, 

bus Keistučio Kliubo 13 meti
nis piknikas National Grove 
darže, su geriausiais kalbėto
jais, su įvairiausioms dova
noms. Smagumo turės visi, 
kurie atsilankys.

Pereitų subatų valdyba tu
rėjo daug darbo su išmokėji
mu posmertinės dviems reika- 
lautojams. Pociui liko išmokė

ta Juciaus posmertinė, betPirmadienio vakare, Liuosy
bės salėj įvyko minėtos drau- (Vertelkaus negalima buvo dar 
gijos tėvų susirinkimas. Narių atmokėti be tam tikrų įrody- 
atsilankė skaitlingai, ir kaip my; reikės biskelį palaukti, 
teko patirti, pas visus buvo ge- kol dalykai susitvarkys. Nors 
ras ūpas. Kalbėta ir svarstyta brolis ir labai norėjo, bet tai 
daug gero apie mokyklų. Ga- valdyba tur būt atsargi, 
lotinai prieita prie tos išvados, čiaus imti 
kad yra reikalinga šioje kolo- kiems neaiškumams popieriuo- 
nijoje vėl atidaryti pamokas se< —Kliubo kor. W. Strygas. ' 
lietuvių kalbos, muzikos ir 
dainų. Išrinkta pastovi komi
sija iš trijų narių: Aug. Žilės, 
V. šliauterio ir K. J. Semaš
kos, kurie prižiūrės tvarkų ir 
rūpinsis draugijėlės gerove. |

Iš šio susirinkimo ūpo ga- Centralinio Komiteto 
įima padaryti išvadų, jog šiais mas> bet LSS. Vili Rajono Čen- 
metais manoma jaunus pilie- tralinio Komiteto 
čius labiau suindominti viso- las. 
se srityse. Prie to, buvo pa-'galvyje, 
geidaujama, kad butų mokina-j 
ma ir Lietuvos istorijos, kad. ■■ ■• t ■■ m ■vi «v n *>
supažindinus vaikus ne vien' AtSIIUlkit ISlŠkllS iŠ PflŠtO 
su Lietuva ir lietuviais, bet ir, 
su jos kaimynais.

Pageidaujami seni 
mokytojai

Praeitais metais kalbos 
kytojas buvo Dr. A. Montvidas,1 
muzikos ir dainų — p. P. Sar-t 
palius. Jaunieji piliečiai juos 
labai pamėgo. Sykį p. Sarpa-, 
liūs ketino atsisakyti mokyto
jauti, bet kada jaunieji suži-' 
nojo apie tai, tai kaip visi jį 
apipuolė lyg skruzdės maldau- į 
darni, tai p. Sarpalius nebė
ri ryso prieš didžiumos norų pa
sitraukti ir pasiliko iki metų* 
pabaigos. Dr. A. Montvidas 
klesoje esųs piktas, bet po lek
cijų jis juos pamyli. Taigi, 
nuo mažo iki didžio visi ma
no, kad ir šiems metams gal 
šiedu mokytojai neatsisakys 
prisidėti prie prakilnaus dar
bo. —Sandarietis.

mų; reikės biskelį palaukti,

ver-
laiko būnant ko-

ATITAISYMAS KLAIDOS

Vakar Naujienų numeryje,
LSS- žiniose, įvyko klaida. Tu- 

frėjo būti ne LSS. VIII Rajono 
_______  _______ > Progra-

PROTOKO-
Ta klaida pačiame ant-

mo- vyriausi j į

Euro 
tegu 
pašte

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiseč 
iVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME 
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko til 
keturiolikų dienų nuo paskelbi 
mo.

903 
910 
913 
916 
918 
941 
949 
968 
980 
981 
983 
988 
993

Arlauckaite Marijona 
Brazauskis Antanas 
Bunevicius Joseph 
Budriene Lucie 
Danis Mike 
Karpavicieni Katarina 
Kunckienc- Elbieta 
Paulaukis John 
Stanaitis F 
Nukauskis Stanislawas 
Strulaitis Aleks 
Urniežius J 
Zuaza Jonas

Melrose Park Pranešimai
Parapijono varduvėse

Keletą dienų atgal 
vieno Dominiko 
Susivadino jis savo 
parapijonus, 
gus žmones, 
jonas, 
jetų “burnelių

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

ar kviečia.čia buvo 
varduvės, 
draugus- 

vis dievobaimin-
Atėjo ir zakristi- KOS ir turėtumėt prisirašyti 

Pastarasis išgėręs tre- tuojau, jei dar nesate prisirašę, 
naminėlės tuoj Dėdami kas savaitę po dolerį- 

pradėjo girtis parapijonų pusi-J kitų, nei nepatėmysit, kaip susi- 
sekimais, nes katalikiškos dėsit užtektinai pinigų, kad nu- 
draugijos pradėjusios gerai 
gyvuoti, niekas jiems nekliu- 
dųs, nes visi socialistai išvaži- 
nėję, be to turį labai gerų ku
nigų Bumšų, kuris pasakąs la
kai griaudingus pamokslus, o 
ir tų dienų taip kalbėjęs apie 
Mataušų, kad netik parapijo
nys, 1m4 ir pats kunigas apsi- 

Pasakęs tokį panioks- 
zakrastijonas su pa- 
taip pradėjo traukti 
kad neužilgo visoj 

nebegalima buvo

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL-

sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
i'ains ir rėmėjams šiuo pranešame, 
;ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
i liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.r. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

verkęs, 
lą musų 
rapijonais 
naminėlę, 
apielinkėj
apsiklausyti. Apielinkės gyven
tojai iškišę galvas per langus 
žiurėjo kas čia dedasi, kiti rin
kosi prie namo ir stebėjos*! iš 
keistų balsų.

Ar jus žinote, kad
Yra labai keistas paprotys Slovaki

joj, kuris yra dar kai kuriose dalyse 
ir Jungtinių Valstijų. Kas nors ap
leisdamas savo namus, gauna apskri
tą bulkutę duonos ar pyrago, tai žen
klas, kad jis tikrai sugrįš namo. Ar 
jus žinote, kad paprasti cigaretai tu
ri savyje paprastą tabaką, bet Hel- 
mar Turkiški cigaretai turi 100% 
gryno Turkiško tabako. Jus džiaug
sitės permainę į Turkišką tabaką.

(Apskelbimas)

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

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

— Komitetas.

Liet. Teatr. Draugijos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas jvyks šešta
dieny, rugpiučio 16 d., 7:30 vai. vak., 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 32 PI. 
ir Auburn Avė.

šiuomi draugijos nariai yra kvie
čiami susirinkti virš minėtą dieną, 
svarstyti draugijos reikalus ir rūpin
tis jos labu. — P. K. rašt.

North Side. — Visi smuikininkai, 
kuris ėmėt lekcijas pas p. P. Sarpa- 
lių malonėkite susirinkti subatoje, 
rugpiučio 16 d., 1:30 po pietų.

Taipgi kurie norėtumėt© lavintis 
muzikos, tai esate prašomi ateiti ir 
prisirašyti. — J. F. Vilis.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą 
nedėlioję, rugp. 17 d. 9:30 vai. ryte 
Liuosybės salėje ,1822 Wabansia Avė.

Visi nariai malonėkite atsilankyti 
laiku, nes bus išduotas raportas nuo 
išvažiavimo ir kiti svarbus reikalai.

— Komitetas.

Birutės Kalno Draugija laikys mė
nesini susirinkimą, rugp. 17 d., 1 v. 
v., A. Urbono svetainėj, 3338 Auburn 
Avė. Visi draugai yra kviečiami 
kucskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

— Nut. Rašt. Leon Klepsiu.

i. Tautos ir
D. rengia 

suvienytum

Draugystė Atgimties L 
Tautiška Draugystė L. 
draugišką išvažiavimą i 
spėkom su išalimėjimais, nedėlioj 17 
d. rugp. 1924 .Zalecki miške, prie tau
tiškų kapinių, Justice Park, III. Už- 
kviečiame visus lietuvius atsilankyti, 
turėsime gražų pasilinksminimą prie 
geros muzikos,

Kviečia Komitetas.

Civero. — Draugija Lietuvos Ka
reivių mėnesinis susirinkimas atsibus 
sekmadieny, 17 rugp., 1 vai. po pietų, 
Lietuvių Liuosybės svet., Cicero, 111. 
Nariai bukite visi, atsiveskite ir nau
jų kol pigus įstojimas. Šiame susi
rinkime bus išduota atskaita iš bu
vusio išvažiavimu, tad girdėkite visi.

— Sekretorius K. I).

Liet. Moterų ir Vyrų Pašelpinio 
Kliubo susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugp. 17 d., 1 vai. po pietų Mark 
White Sųuare svetainėj.

Visi nariai prašomi laiku pribūti, 
nes yra svarbių reikalų.

— Nut. rašt. Juozaitienė.

Roseland. — Draugijų palaikančių 
“Aušros” Knygyno išvažiavimas su 
dovanomis įvyks nedėlioję, 17 dieną 
rugp., 10 v. ryte, VVashington Heights 
miške, šiam-e išvažiavime bus daug 
žaismių. Puiki muzika, namie dary
tu valgių. Tikietus malonėkite grą
žinti'komisijai. Kurie nesugražins 
iki nedėlios, skaitysime parduotais.

— Komitetas.

Sua. .Liet. Amerikoj 134 Moterų 
kuapa rengia draugišką išvažiavimą j 
Washington Parka, nedėlioj rugpiučio 
17 d., 1924 m. 'lodei meldžiame vi
sas šios kuopos nares, rėmėjus, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti minėtam 
šios kuopos išvažiavime, kur bus gali
ma ant gražios pievos pažaisti, pa
juokauti ir ant tyro oro maloniai lai
ką praleisti. Pastaba, važiuojant 
Cottage Grove Avė. karais, išlipus 
ant 56 gatvės reikia eiti pietij vakarų 
linkui .perėjus per bulvarą reikia už
eiti ant viršaus kalnelio ,tenai maty
site vėliuką plevėsuojant.

— Kuopa.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iii ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9563.

L. M. S. A. 2 kuopos susirinkimas 
jvyks šeštadieny, rugp. 16 d., Ray- 
mond Chapely, 8 vai. vak.

Visi nariai privalo susirinkiman 
ateiti ,nes yra prie$seiminis susirinki
mas, bus aptariama daug dalykų.

— Pirm. J. Keserauskas.

Brighton Park. — Didž. Liet. Kun. 
Keistučio Pašelpinio Kliubo iškilmin
gas piknikas jvyks rugp. (Augusto) 
17 d. National darže. Bus gerų kal
bėtojų, įvairių žaismių, lenktynių ir 
išalimėjimų. 
dovanas, 
kviečiami j

Pasi žymėjusieji gaus 
Visti kolonijų lietuviai 
musų šaunų pikniką.

— Komitetas.

Wis. — T. M. 1). 119 kp.Kcnosha, 
susirinkimas įvyks rugpiučio 15 d., 
7:31) vai. vakare, pas Antaną Pakšj, 
220 Milvvaukee Avė. Nariai malonė
kite visi susirinkti, taipgi atsiveskite 
i rnaujų narių kuodaugiausiai.

— J. Kasputis, Rašt.
— .n. ..... ■ , ■ , 1

1. •

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterį} extra susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj August 15 d., 7:30 vai. vak. 
Mark Whit-Square knygyne, 30 ir 
Halsted gatvės. Gerbiamos draugės, 
malonėkite neatbūtinai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų kas link 
išvažiavimo ir malonėkite sugrąžinti 
serijas. Kviečia Valdyba.

Extra susirinkimas Akeijonierių 
Chicago Lithuanian Auditorium Ben- • 

Mildosdrovčs įvyks rugpiučio 16, 
svetainėje, 3142 So. Halsted.

Pribukite — svarbu.
J. P. Evaldas, Sekr.

girias,Išvažiavimas i Jefferson 
rengia Pirmyn Mišrus Choras, nedė
lioj, rugpiučio 17 d. Bus naujos links 
mos lietuviškos žaismės, taipgi bus 
skanių proletarinių užkandžių. Kvie
čiame publiką atsilankyti.

•— Komitetas.

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiučio 17 d., Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23 Place, 1 vai. po pietų.

Visi nariai kviečiami atsilankyti.
— Valdyba.

•.

FURNIČIAI parsiduoda pi
giai. Turiu pečių, lovas, stalus, 
krėslus, etc. Atsišaukite

1112 Cullerton St. 
1 floor rear

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PRAŠAU savo draugo Roko židžiu- 

no atsiliepti. Kiek girdėjau pirmiau 
gyveno 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y. Turiu svarbų reikalą.

FELIKS DZWILL, 
Ulica Sierakovvskaja, Dom 10, 

Wilna, Poland

AUTOMOBILIAI

m; 2

JĖŠKAU savo brolio Juozapo Kar- 
balio, paeina Kauno rėdybos, Ukmer
gės apskričio, Račiūnų kaimo. Jis 
pirma gyveno apie New Yorką, o da
bar nežinau kur. Malonės atsišaukti 
šiuo adresu.

K. KARBALIS,
410 W. 4th St., Beaver Dam, Wis.

APSIVEDIMAI
NORIU APSIVESTI. Jėškau naš

lės arba merginos nuo 35—45 metų 
amžiaus. Turi būti laisva ir gera 
moteris. Aš esu našlys, be vaikų. 
Turiu automobilių. Prašau atsi
liepti.

T. B.
1657 W. Noith Avo., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partnerys j žvejo

nės biznį, kad butų nors kiek apsipa
žinęs su leikos bei ežerų darbais. 
Taipgi turi turėti nors kiek įnešti 
pinigų į šitą biznį. Atsišaukite po 
6:30 va), vakare prieš 7 vai. iš ryto. 
3518 So. Parnell Avė., 2nd floor. 
Klauskite namų sovininką.

' REIKALINGAS partneris į 
mčernės ir grosernės biznį; 
gera vieta visokių tautų ap
gyventa. Arba galiu šitą biznį 
parduoti už prieinamą kainą.

821 w. 34 Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGKAŽ1NAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPOHT PAINTING 

HAkl)WARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

KAS TURITE AR ŽINOTE 3 ar 4 
kambarius rendai nuo rugsėjo (Sep- 
ternber) 1-mos. Maža šeimyna, vai
kų nėra. Turinti, arba žinanti pana
šius kambarius, malonėkite pranešti, 
už ką busime labai dėkingi.

3210 S. Halsted St., 
No. 141

• ..................... —- 1 ... .... —

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 5 kambariai dideli 

visi intaisymai naujos mados, geri 
kambariai dėl daktaro arba taip gy
venti 
Avė.

ba graži vieta, 4611 Archer 
Randos j mėnesi $50.

J. BALCHUNAS, 
3200 So. Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 9265

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendai vienam ar 

dviem vaikinam, švari vieta 
gyvenimui.. Kreipkitės

1825 N. Francisco Avė/
TeL Humboldt 2477

RENDAI kambarys vienam 
vyrui. Kambarys didelis ir švie
sus, švari vieta, prie mažos 
šeimynos. Kam reikalingas — 
kreipkitės: 2 floor rear

3430 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų ir popierų.

Higgins & Henry
422 Federal Street

Tel. Harrison 1365

RAKANDA!
PARDUODU furničius keturių 

kambarių, labai pigiai, arba duosiu 
ant lengvo išmokėjimo, galėsit mokėti 
kartu su renda. Renda taippat pigi, 
ruimai labai gražus ir šviesus, kam 
reikalinga meldžiu atsišaukti.

8900 Normai Avė.

PARSIDUODA up to date 
Barber Shop su 4 krėslais. Biz
nis eina labai gerai. Savininkas 
turi du bizniu. Atsišaukite.

1739 S. Halsted St.
Box 534

BARGENAI NAUJŲ IR VARTOTŲ 
KARŲ

LEXINGTON, 5 pasažierių, tour- 
ing. Mes turime keletą tų karų, ku
rie yra visai nauji, visai dar ne
važinėti, kuriuos parduosime lamai 
pigiai.

COLUMB1A touring karai, nauji. 
Turi Continental 6 cilinderių mo
torą, Timkin ašis, Bros & Beck 
clutch. Spicer universals, 115 
lių wheelbase, $985, F. O. B. 
tuvėj.

Tuos karus galima nupirkti 
žemomis kainomis.

VARTOTI karai, Columbia ,
5 pasažierių, touring. Tas karas 
yra labai gerame padėjime, turi 
bumperius iš fronto ir iš užpakalio, 
užraktą, extra tajerą, disc ratai, mo- 
tometer, sustabdymui šviesą ir lango 
stiklo valytoją, $750.

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

DODGE, 1921, 5 pasažierių ,touring, 
labai geras karas, $295.

OAKLAND ,1921, 4 pasažierių. 
Coupe, užbaigtas ir labai gerame me
chaniškame padėjime, $395.

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

Telephpne Humboldt 0502

PARDAVIMUI

co- 
dirb-

labai

192#

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties neturėjimo darbo ir 

reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa
vo $700 vertes grojiklį pianą ir 87 
rolelius, su benčiumi ir kabinetu už

$100
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
M r. Frank piano.

1389 Milvvaukee Avė.
Pirmas augštas.

PARSIDUODA bučernė ir grosei- 
nė. Viskas naujai įrengta. Fictures 
visai nauji. Trys skėlai. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju į Lietuvą.

WILLIAM S1MAŠIUS, 
5359 Aberdeen St.

PARDAVIMUI Notation Ice Cream 
cigaretų ir visokių smulkmenų krau
tuve. Taippat parduosiu 6 ruimų ra
kandus. Viskas turi būti parduota 
pigiai ir greitai. Priežastis patirsit 
ant vietos.

Kreipkitės
2988 Archer Avė.

PARSIDUODA Restoranas, vieta 
graži, biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas partnerių. 
Parduosiu pigiai. •

Atsišaukite
2065 Coulter St.

UŽ $125 nupirksite mano 
Tvvicliell grojiklį pianą su 80 
mielių ir benčiumi. Atsišaukit 

1722 So. Ashland , Avė.
1 floras.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
ice cream ,notino ir mokyklos smulk
menų ir taippat delikatesen 
mainysiu ant nedidelio namo.

Atsišaukite
1734 So. Union Avė.

arba

PARDAV/IMUI restaurantas, 
geroj vietoj; biznis išdirbtas. 
Nupirksit pigiai, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės:

148 W. 69th St.

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui geras biznis, saliunas 

su namu ir visais įtaisymais prie 
Chicagos nepriklauso, ant gero kelio. 
Biznis 
riuoja. 
žiuoju

geras visados, niekas nebade- 
Priežastis pardavimo, išva- 

j kitą miestą.
453 Vcrmont Street, 

Blue Island, III.

EXTRA!
Parsiduoda Dry Goods Store, biz

nis išdirbtas per daugel j metų ir yra 
nešantis gerą pelną — parduosiu už 
prieinamą kainą. ,

Kreipkitės
Aušros Knygynas

3210 So. Halsted St., Box 140.

PARDAVIMUI ar rendai barbernė 
3 krėslai, viskas gerai įrengta. Ly- 
sas 5 metams. Pigi renda. Priežas
tis pardavimo liga.

Kreipkitės
3008 W. 47th St., 

Tel. Prospect 5277.

PARDAVIMUI grosernė, delikate
sen, tabako, Ice Creamo, saldainių ir 
smulkmenų krautuvė. Biznis geras, 
nėra kompeticijos, yra 2 gyvenimui 
kambariai, turiu parduoti pigiai.

. 964 W. 37 PI., 
netoli Morgan St.

PARDAVIMUI puiki kampinė gro
sernė ir bušernė vietoje tirštai apgy
ventoje lenkų ir čekų. Puikiausi visi 
visi nauji “fixtures”, puikus Storas, 
bet kada aš nemoku lenkų, čekų nei 
anglų kalbos ir kaipo farmerys neap- 
sipažinęs su bizniu tai yra man per- 
sunku ir užtai parduosiu pigiai.

Atsišaukite j Storą:
5200 S. Honore St.

PARDAVIMUI pool room, yra 4 
stalai, 1 biliardainis stalas, “šiokei- 
sai”, ir visi įrengimai. Turi būt par
duotas į 2 savaites, labai pigiai. At
sišaukite nuo 6 iki 10 vai. vakare.

3623 W. 22 St.

PARDAVIMUI barbcrnes krės
lai, veidrodžiai, knygoms šėpos 
ir siuvamoji mašina; parduo
siu pigiai.

6813 S. Western Avė.

PARDAVIMUI saliuno 
turės, ice box; parduosiu 
vienų * ar visus kartu.

Kreipkitės
’ 3001 So. Halsted St.

fik-
po

iPARtSIDUODA grosernė ir 
delicatesscn; turi būt parduo
ta šią savaitę, nes apleidžiu 
miestą ir parduosiu pigiai.

5135 So. Halsted St.

NAMAI-ZEMEPARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, ar mainysiu ant lo
to, namo ir automobilio. Biz- OU1V ru
nis randasi 3806 S. Wallace St. | apžiūrėjimo, įmokėti $4,000. 
Savininkas 4619 S. Hermitage 
Avė.

GROSERNĖ ir delikatesen; 
sena įstaiga, kampinė krautu
vė, 5 šviesus gyvenimui kam
bariai, geri fixtures, pigi ren
da, gera priežastis pardavimui.

Telefonas Wentworth 3158

PARSIDUODA krautuvė ir 
ice cream parloris. 'Paranki ir 
gera vieta apgyventa lietuvių. 
Parduosiu pigiai.

2002 Canalport Ąve.
> • *

PABlSJDŲOPA gazinis pe
čius,, Pečįus beveik naujas, la
bai mažai' Vartotas. Parduosiu 
pigiai.

6816 S. Maplewood Avė.

WEST PULLMANE parsi
duoda nebrangiai medinis na
mas, 6—5 ‘kambariai, pečiais 
Šildomas, elektros šviesa, va
nos; rendos neša $65 į mėnesį, 
$770 į metus; įmokėti $2,000 
ar mažiaus; kaina $6,300. Mel
džiu kreiptis.

S. MARKŪNAS, 
635 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5—6 kambarių, ar/ 
žuolo grindys ir trimingai, 
karštu vandeniu šildomas, ne
toli Sherman Parko, kaina 
$12,500. 5607 So. Ada St.

PARSIDUODA Brighton Parke 4 
kambarių medinė Cottage ant vieno 
pagyvenimo. Augštas Concrete base- 
mentas. Elektra, gazas ir m-audyn*. 
Viskas gerame stovyje.

Atsišaukite pas savininką
4442 So. Washtenaw Avė.

MARŲUETTE MANOR 
Geriausis pirkinys mieste

Naujas, moderniškas 4 flatų mūri
nis namas, 2-4 ir 2-5 kambarių, ar
žuoliniai trim-ingai ir tile vana, elek
tra, gasas.

6501 So. Talman Avė.
Tel. Prospect 6950

' MARŲUETTE MANOR 
Geriausis pirkinys mieste 

Naujas, moderniškas 2 flatų namas, 
2-6 kambarių, visi aržuoliniai trimin- 
gai ,tile vana, gasas, elektra. 

Atsišaukite
6028 Artisian Avė., 
Te). Prospect 6950 •

MARŲUETTE MANOR 
Ant pardavimo arba ant rendos. 
Moderniškas 6 kambarių, gaujas 

bungalow ką tik užbaigtas. Karštu 
vandeniu šildomas. Puikus skiepas, 
maudynės (shover baths). Geistina, 
kad pirktų arba rendavotų inteligen
tiška šeimyna. Bungalovv randasi 
labai gražioj vietoj.

F. KELLPSH,
5942 So. Troy St.

Klauskite telefonu Lafayette 4287

DIDELIS BARGENAS ant South 
Saide. Parsiduoda mūrinis namas, 
7 ir 8 kambarių, fornace apšildomas. 
Elektra, maudynės .skalbyklos ir ki
ti parankamai. Namas geresnis kaip 
naujas. Kaina tik $12,800, cash 
$6000.

6951 So. Union Avė., 
T©1. Englevvood 8137

KAS TURI MAINYTI?
Namą, farmą, lotą ar biznį kokį. 

•Pavesk m-an, aš tuoj jums išmainysiu. 
Jeigu nori pirkti ką pigiai, nepamiršk 
šio antrašo.

S. SLONKSNIS,
3401 S. Halsted St., antras augštas 

Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI 2 augštų 
15 kambarių namas, 

3811 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 1 aukšto 6 ruimų 
mūrinis namas, elektra, maudynes ir 
greta lotas, mūrinis garadžius 6 ma
šinoms. Rendos į mėnesį $90.00. 
Kaina $6,500. Kreipkitės, gausit ge
riausią bargeną.

3231 Lowe Avė.

PARDAVIMUI narnąs, 5417 So. 
Racine Avė., prieš Sherman Parką, 

, netoli Garfield Bulvaro. Atdara dėl 
. . • Dideli

kambariai, sun parloras, miegojimui 
porčiai, ugnavietė, knygynas, bufetai, 
įmūryta maudynė, mazgojimui stan- 
da, tile grindys, gasinis pečius, Lorain 
reguliatorius, garu šildomas. Pama
tykite tuos namus kol jus pirksite kur 
nors kitur

KOCH & CO., 
2603 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6590

SOUTHWEST SIDE
Pardavimui per namų budavotojus, 

5-6 kamabrių, naujas mūrinis bunga- 
low. Viskas moderniška, galima tuo
jau gyventi, $2,500 pinigais, kitus iš
mokėjimais. Pamatykit namą,3511-19 
W. 65 PI.

Arba šaukite
Republic 0106

Išsimaino
2 flatų kampinis muro namas, ant 

bulvaro; parduosiu už $12,500, arba 
priimsiu mainais mažesnį namą, lo
tą, bučernę kaipo pirmą {mokėjimą; 
kas pirmesnis, tas laimes.

Frank G. Lucas,
4116 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras, tirštai apgy
ventoje lietuvių kolonijoje. Biz
nis daromas labai geras, laisnis lo\v, pusė bloko nuo busų lini-, 
yra geras (O. K.). Nebrangi jos ir Marųuette Parko, 3 blo- 
kaina.

2025 S. Western Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniškas mūrinis bunga-

mokyklos. 6627 So. Mozart St.

2 FLATAI KURIŲ JUMS REIKIA
Naujas 6-6 kambarių gražus na

mas, garu šildomas, aržuolo trimin
gai, porcelinis virtuvės kabinetas, 
pigi kaina, atdaras dėl apžiūrėjimo, 
7944 Hermitage Avė. Savininko tele
fonas Stewart 3372.

PARDAVIMUI; bar genas. 5 
kambarių namas, kaina $3,500 
arba už gerinusį pasiūlymą, 
$1,000 pinigais ir po $25 į mė
nesį. Veikite greit, nes aplei
džiu miestą, savininkas,

4506 S. Kilpatrick Avė.

PARDAVIMUI 3 aukštų mū
rinis namas prie 2040 S. Hals- 
ted St. Atsišaukite 2038 South 
Halsted St.

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

6922 So. RockweH St.

MOKYKLOS

PARSIDUODA naujas din- 
ing room stalas ir 4 krėslai, 
rašomas stalas su knygom 
dėti. Parduosiu pigiai.

S. J. Wernis
2660 N. Orchard St.

Tel. Buckinham 9053 t

pa-

BARGENAS
I PARSIDUODA 3 pagyvenimų na
mas su Storu ir 3 kambariai iš užpa
kalio ir 2 flatu po 7 kambarius. Elek
tra .maudynės, gazas ir privatė por
čiai. Viskas pirmos klesos stovyje. 
Rendos neša $160.00. Parduosiu už 
$15,500; cash $5000. Savininkas, S. J. 
Wernis, 2660 N. Orchand St., Tel. 
Buckingham 9053.

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, 
I’Ih.hc reti, v k.;:;

M. E. HUTFILZ, Manai ei
1L
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x • • —Tur būt čia veselia, —

Chicagos žinios ko vienas.
Čia pekla, ne veselia, 

priduria kitas.
• Ir taip parapijonys su 
krastijonu “linksminosi”

’ vakarui. Bet, rodos, viskas
Mrs. Rudder- sibaigė be muštynių. Nors i

—Ten Buvusi.

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI . RAKANDAI PARDAVIMUI
o—W< I IKI  ..................  —11

. NAMAI-ZEME
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(Tąsa nuo 5 pur.l.)

žilė galvon, velnias...

Kirptaplaukė 
ham, kurios amžius siekia jau gerai. 
65 m., motina Berwyno mayoro, ] 
atėjo j miesto salę 
laisnį apsivedimui 
Smith, 1314 Hood St., 70 m. 
seniu. Diena vestuvėms dar ne-

ir išsiėmė 
su Frank Brighton Park

za- 
iki 
už- 

tiek

Liet. Teatr. Draugijos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas jvyks šešta
dieny, rugpiučio 16 d., 7:30' vai. vak., 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje, 32 PI. 
ir Auburn Avė.

Šiuomi draugijos nariai yra kvie
čiami susirinkti virš minėtą dieną, 
svarstyti draugijos reikalus ir rūpin
tis jos labu. — P. K. rast.

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” mėne
sinis susirinkimas jvyks sekmadieny, 
rugpiučio 17 d., Meldažio svetainėje, 
2242 W. 28 Place, 1 vai. po pietų.

Visi nariai kviečiami atsilankyti.
—. Valdyba.

FURNIČIAI parsiduoda pi
giai. Turiu pečių, lovas, stalus, 
krėslus, etc. Atsišaukfte 

1112 Cullerton St.
1 floor rear

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PARSIDUODA up to date 
Barber Shop su 4 krėslais. Biz
nis eina labai gerai. Savininkas 
turi du bizniu. Atsišaukite.

1739 S. Halsted St.
Box 534

Keistučio Kliubo darbuotė.
Nedėlioj, kaip visi jau žino, 

bus Keistučio Kliubo 13 meti
nis piknikas National Grove 
darže, su geriausiais kalbėto
jais, su įvairiausioms dova
noms. Smagumo turės visi, 
kurie atsilankys.

Pereitą su batą valdyba tu
rėjo daug darbo su išmokėji
mu posmertinės dviems reika- 
lautojams. Pociui liko išmokė
ta Juciaus posmertinė, bet

salėj įvyko minėtos drau-(Vertelkaus negalima buvo dar 
gijos tėvų susirinkimas. Narių atmokėti be tam tikrų jrody- 
atsilankė skaitlingai, ir kaip mų; reikės biskelį palaukti, 
teko patirti, pas visus buvo ge- kol dalykai susitvarkys. Nors 

brolis ir labai norėjo, bet tai 
valdyba tur būt atsargi, ver- 

i laiko būnant ko-

North Side. — Visi smuikininkai, 
kuris ėmėt lekcijas pas p. P. Sarpa- 
lių malonėkite susirinkti subatoje, 
rugpiučio 16 d., 1:30 po pietų.

Taipgi kurie norėtumėte lavintis 
muzikos, tai esate prašomi ateiti ir 
prisirašyti. — J. F. Vilis.

PRAŠAU savo draugo Roko židžiu- 
no atsiliepti. Kiek girdėjau pirmiau 
gyveno 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y. Turiu svarbų reikalą.

FELIKS DZWILL, 
Ulica Sierakowskaja, Dom 10, m-. 2 

Wilna, Poland

AUTOMOBILIAI

Lietuviu Rateliuose
North Side

Iš Bijūnėlio draugijos 
susirinkimo

Pirmadienio vakare, Liuosy
bės

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą 
nedėliojo, rugp. 17 d. 9:30 vai. ryte 
Liuosybės salėje ,1822 Wabansia Avė.

Visi nariai malonėkite atsilankyti 
laiku, nes bus išduotas raportas nuo 
išvažiavimo ir kiti svarbus reikalai.

— Komitetas.

Birutės Kalno Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą, rugp. 17 d., 1 v. 
v., A. Urbono svetainėj, 3338 Auburn 
Avė. Visi draugai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

— Nut. Rašt. Leon Klepsis.

JĖŠKAU savo brolio Juozapo Kar- 
balio, paeina Kauno rėdybos, Ukmer
gės apskričio, Račiūnų kaimo. Jis 
pirma gyveno apie New Yorką, o da
bar nežinau kur. Malonės atsišaukti 
šiuo adresu.

K. KARBALIS,
410 W. 4th St., Beaver Dam, Wis.

APSIVEDIMAI

atsilankė

ras ūpas. Kalbėta ir svarstyta 
daug gero apie mokyklą. Ga
lutinai prieita prie tos išvados, čiaus imti 
kad yra reikalinga šioje kolo- kiems neaiškumams popieriuo- 
nijoje vėl atidaryti pamokas sc< —Kliubo kor. W. Strygas. ' 
lietuvių kalbos, muzikos ir j 
dainų. Išrinkta pastovi komi
sija iš trijų narių: Aug. Žilės, 
V. šliauterio ir K. J. Semaš-

Draugystė Atgimdęs L. Tautos ir 
Tautiška Draugystė L. D. rengia 
draugišką išvažiavimą suvienytum 
spėkom- su išalimėjimais, nedėlioj 17 
d. rugp. 1924 .Zalecki miške, prie tau
tiškų kapinių, Justice Park, III. Už- 
kviečiame visus lietuvius atsilankyti, 
turėsime gražų pasilinksminimą prie 
geros muzikos,

Kviečia Komitetas.

NORIU APSIVESTI. Jėškau naš
lės arba merginos nuo 35—45 metų 
amžiaus. Turi būti laisva ir gera 
moteris. Aš esu našlys, be vaikų. 
Turiu automobilių. Prašau atsi- 
liępti.

T. B.
1657 W. Noith Avė., Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

ATITAISYMAS KLAIDOS

Vakar Naujienų numeryje,
kos, kurie prižiūrės tvarką ir jjgg, žiniose, įvyko klaida. Tu- 

. ' is draugijėlės gerove. |rčj0 būti ne LSS. VIII Rajono 
Iš šio susirinkimo ūpo ga- Centralinio Komiteto Progra-

rūpinsis draugijėlės gerove. |j-* * •
Iš šio susirinkimo ūpo ga- Centralinio Komiteto 

įima padaryti išvadą, jog šiais mas> bet LSS. VII1 Rajono Čen- 
metais manoma jaunus pilie- tralinio Komiteto 
čius labiau suindominti viso- LAS. 
se srityse. Prie to, buvo pa- g-alVyje. 
geidaujama, kad butų mokina-j 
ma ir Lietuvos istorijos, kad , 
supažindinus vaikus ne vien 
su Lietuva ir lietuviais, bet ir f

Civero. — Draugija Lietuvos Ka
reivių mėnesinis susirinkimas atsibus 
sekmadieny, 17 rugp., 1 vai. po pietų, 
Lietuvių Liuosybės svet., Cicero, 111.' 
Nariai bukite visi, atsiveskite ir nau
jų kol pigus įstojimas. Šiame susi
rinkime bus išduota atskaita iš bu
vusio išvažiavimo, tad girdėkite visi.

— Sekretorius K. D.

REIKALINGAS partnerys j žvejo
nės biznį, kad butų nors kiek apsipa
žinęs su leikos bei ežerų darbais. 
Taipgi turi turėti nors kiek įnešti 
pinigų j šitą biznį. Atsišaukite po 
6:30 vai. vakare prieš 7 vai. iŠ ryto. 
3518 So. Parnell Avė., 2nd floor. 
Klauskite namų sovininką.

BARGENAI NAUJŲ IR VARTOTŲ 
KARŲ

LEXINGTON, 5 pasažierių, tour- 
ing. Mes turime keletą tų karų, ku
rie yra visai nauji, visai dar ne
važinėti, kuriuos parduosime lamai 
pigiai.

COLUMBIA touring karai, nauji. 
Turi Continental 6 cilinderių mo
torą, Timkin ašis, Bros & Beck 
clutch. Spicer universals, 115 
lių AVheelbase, $985, F. O. B. 
tuvėj.

Tuos karus galima nupirkti 
žemomis kainomis.

VARTOTI karai, Columbia , 
5 pasažierių, touring. Tas karas 
yra labai gerame padėjime, turi 
bumperius iš fronto ir iš užpakalio, 
užraktą, extra tajerą, disc ratai, mo- 
tometer, sustabdymui šviesą ir lango 
stiklo valytoja, $750.

GARDNER, 1922 roadister. Tas 
karas yra labai gerame padėjim-e ir 
pilnai prirengtas, $395.

DODGE, 1921, 5 pasažierių ,touring, 
labai geras karas, $295.

OAKLAND ,1921, 4 pasažierių. 
Coupe, užbaigtas ir labai gerame me
chaniškame padėjime, $395.

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

Telephone Humboldt 0502

PARDAV/IMUI restaurantas, 
geroj vietoj; biznis išdirbtas. 
Nupirksit pigiai, nes apleidžiu 
miestą. Kreipkitės:

148 W. 69th St.

WEST PULLMANE parsi
duoda nebrangiai medinis na
mas, 6—5 'kambariai, pečiais 
šildomas, elektros šviesa, va
nos; rendos neša $65 į mėnesį, 
$770 į metus; įmokėti $2,000 
ar mažiaus; kaina $6,300. Mel
džiu kreiptis.

S. MARKŪNAS, 
635 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856

co- 
dirb-

labai

192^

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui geras biznis, saliunas 

su namu ir visais įtaisymais prie 
Chicagos nepriklauso, ant gero kelio, 

geras visados, niekas nebade- 
Priežastis pardavimo, išva- 

j kitą miestą.
453 Vermont Street, 

BJue Island, III.

Biznis 
riuoja. 
žiuoju

EXTRA!
Parsiduoda Dry Goods Store, biz

nis išdirbtas per daugelį metų ir yra 
nešantis gerą pelną — parduosiu už 
prieinamą kainą. ,

Kreipkitės
Aušros Knygynas

3210 So. Halsted St., Box 140.

PARDAVIMUI ar rendai barbernė 
3 krėslai, viskas gerai įrengta. Ly- 
sas 5 metams. Pigi renda. Priežas
tis pardavimo liga.

Kreipkitės
3008 W. 47th St., 

Tel. Prospect 5277.

PROTOKO-
Ta klaida pačiame ant-

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Liet. Moterų ir Vyrų Pašelpinio 
Kliubo susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugp. 17 d., 1 vai. po pietų Ma?k 
White Sųuare svetainėj.

Visi nariai prašomi laiku pribūti, 
nes yra svarbių reikalų.

— Nut. rašt. Juozaitienė.

” REIK ALINGAS partneris į 
jučerriės ir grosernės biznį; 
gera vieta visokių tautų ap
gyventa. Arba galiu šitą biznį 
parduoti už prieinamą kainą.

fel W. 34 Street

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

Iš priežasties neturėjimo darbo ir 
reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa
vo $700 vertes grojiklį pianą ir 87 
rolelius, su benčiumi ir kabinetu už

$100
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
Mr. Frank piano.

1389 Milwaukee Avė.
Pirmas augštas.

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen, tabako, Ice Creamo, saldainių ir 
smulkmenų krautuvė. Biznis geras, 
nėra konvpeticijos, yra 2 gyvenimui 
kambariai, turiu parduoti pigiai.

, 964 W. 37 PI., 
netoli Morgan St.

m ti

su jos kaimynais.
Pageidaujami seni 

mokytojai
Praeitais metais kalbos

Rytojas buvo Dr. A. Montvidas,1 
muzikos ir dainų — p. P. Sar-j

-J it ii ii i f j i 1 ioc4, i it i jvios -
labai pamėgo. Sykį p. Sarpa-. 
liūs ketino atsisakyti mokyto-j 
jauti, bet kada jaunieji suži-! 
nojo apie tai, tai kaip visi jį. 
apipuolė lyg skruzdės maldau-' 
daini, tai p. Sarpalius nebe- 
dryso prieš didžiumos norą pa
sitraukti ir pasiliko iki metų* 
pabaigos. Dr. A. Montvidas 
Liesoje esąs piktas, bet po lek- 
e*jU jis juos pamyli. Taigi, 
nuo mažo iki didžio visi ma
no, kad ir šiems metams gal 
šiedu mokytojai neatsisakys 
prisidėti prie prakilnaus dar
bo. —Sandarietis.

Melrose Park
Parapijom) varduvėse

Keletą dienų atgal 
vieno Dominiko 
Susivadino jis savo 
parapijonus, vis i 
gus žmones, 
jonas, 
jetą “burnelių

čia buvo 
varduvės, 
draugiš

Euro- 
tegu 
pašte

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjį 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta išk.aba “ Ad vertisei1 
iVindovv” lobej nuo Adams 
jatves, pasakant laiško NUME 
RL kaip kad šiame sąraše pažy 
Mėta. Laiškus paštas laiko til 
keturioliką dienų nuo paskelbi
no.

903
910
913
916
918
941
949
968
980
981
983
988
993

Arlauckaite Marijona 
Brazauskis Antanas 
Bunevicius Joseph 
Budriene Lucie 
Danis Mike 
Karpavicieni Katarina 
Kunckiene Elbieta 
Paulaukis John 
Stanaitis F 
Nukauskis Stanislavvas 
Strulaitis Aleks 
Urniežius J 
Zuaza Jonas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira-
dievobaimin- Prie NAUJIENŲ SPUL-

Atėjo ir zakristi- ’r turėtumėt prisirašyti
Pastarasis išgėręs tre- tuojau, jei dar nesate prisirašę.

naminėlės tuoj Dėdami kas savaitę po dolerį- 
pradėjo girtis parapijonų pasi-'kitą, nei nepatėmysit, kaip susi- 
sekimais, nes katalikiškos dėsit užtektinai pinigų, kad nu- 
draugijos pradėjusios gerai 
gyvuoti, niekas jiems nekliu
dąs, nes visi socialistai išvaži- 
nėję, be to turį labai gerą ku
nigą Bumšą, kuris pasakąs la
kai griaudingus pamokslus, o 
ir tą dieną taip kalbėjęs apie 
Mataušą, kad netik parapijo
nys, bet ir pats kunigas apsi
verkęs. Pasakęs tokį pamoks
lą musų žak rasti jonas su pa- 
rapijonais taip pradėjo traukti 
naminėlę,

sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5—6 kambarių, ar- 
žuolo grindys ir trimingai, 
karštu vandeniu šildomas, ne
toli Sherman Parko, kaina 
$12,500. 5607 So. Ada St.

PARSIDUODA Brighton Parke 4 
kambarių medinė Cottage ant vieno 
pagyveninio. Augštas Concrete base- 
mentas. Elektra, gazas ir maudynė 
Viskas gerame stovyje.

Atsišaukite pas savininką
4442 So. Washtenaw Avė.

MARŲUETTE MANOR 
Geriausia pirkinys mieste

Naujas, moderniškas 4 flatų mūri
nis namas, 2-4 ir 2-5 kambarių, ar
žuoliniai trimingai ir tile vana, elek
tra, gasas.

6501 So. Talman Avė.
Tel. Prospect 6950

' MARŲUETTE MANOR 
Geriausią pirkinys mieste 

Naujas, moderniškas 2 flatų namas, 
2-6 kambarių, visi aržuoliniai trimin- 
gai ,tile vana, gasas, elektra. 

Atsišaukite
6028 Artisian Avė., 
Tel. Prospect 6950 •

kad neužilgo visoj 
nebegalima buvo 

apsiklausyti. Apielinkes gyven
tojai iškišę galvas per langus 
žiurėjo kas čia dedasi, kiti rin
kosi prie namo ir stebėjosi iš 
keistų balsų.

Ciceriečiams Naujieną skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 

į liepos šių metų vieton K. Nobaro 
Heka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.F. Lukoševičius.

—Naujieną Adm.

Ar jus žinote, kad
Yra labai keistas paprotys Slovaki

joj, kuris yra dar kai kuriose dalyse 
ir Jungtinių Valstijų. Kas nors ap
leisdamas savo namus, gauna apskri
tą bulkutę duonos ar pyrago, tai žen
klas, kad jis tikrai sugrįš namo. Ar 
jus žinote, kad paprasti cigaretai tu
ri savyje paprastą tabaką, bet Hel- 
mar Turkiški cigaretai turi 100% 
gryno Turkiško tabako. Jus džiaug
sitės permainę į Turkišką tabaką.

(Apskelbimas)

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

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

— Komitetas.

Roseland. — Draugijų palaikančių 
“Aušros” Knygyno išvažiavimas su 
dovanomis įvyks nedėlioję, 17 dieną 
rugp., 10 v. ryte, Washington Heights 
miške. Šiame išvažiavime bus daug 
žaismių. Puiki muzika, namie dary
tu valgių. Tikietus malonėkite grą
žinti komisijai. Kurie nesugražins 
iki nedėlios, skaitysime parduotais.

— ■ Komitetas.
Sus. .Liet. Amerikoj 134 Moterų 

kuapa rengia draugišką išvažiavimą j 
Washington Parka, nedėlioj rugpiučio 
17 d., 1924 m. Todėl meldžiame vi- 
sas šios kuopos nares, rėmėjus, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti minėtam 
šios kuopos išvažiavime, kur bus gali
ma ant gražios pievos pažaisti, pa
juokauti ir ant tyro oro maloniai lai
ką praleisti. Pastaba, važiuojant 
Cottage Grove Avė. karais, išlipus 
ant 56 gatvės reikia eiti pietų vakarų 
linkui .perėjus per bulvarą reikia už
eiti ant viršaus kalnelio ,tenai maty
site vėliuką plevėsuojant.

— Kuopa.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
nam-us, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikaluvim-ą telefonu: 
Boulevard 9563.

L. M. S. A. 2 kuopos susirinkimas 
jvyks šeštadieny, rugp. 16 d., Ray- 
tnond Chapely, 8 vai. vak.

Visi nariai privalo susirinkiman 
ateiti ,nes yra prie$seiminis susirinki
mas, bus aptariama daug dalykų.

— Pirm. .L Keserauskas.

Brighton Park. — Didž. Liet. Kun. 
Keistučio Pašelpinio Kliubo iškilmin
gas piknikas jvyks rugp. (Augusto) 
17 d. National darže. Bus gerų kal
bėtojų, įvairių žaismių, lenktynių ir 
išalimėjimų. 
dovanas, 
kviečiami j

Pasi žymėjusieji gaus 
Visų kolonijų lietuviai 
musų šaunų pikniką.

— Komitetas.

Wis. — T. M. I). 119 kp.Kenosha, 
susirinkimas įvyks rugpiučio 15 d., 
7:30 vai. vakare, pas Antaną Pakšj, 
220 Milwaukee Avc. Nariai malonė
kite visi susirinkti, taipgi atsiveskite 
i rnaujų narių kuodaugiausiai.

— J. Kasputis, Rašt.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų extra susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj August 15 d., 7:30 vai. vak. 
Mark Whit • Sųuare knygyne, 30 ir 
Halsted gatvės. Gerbiamos draugės, 
malonėkite neatbūtinai atsilankvti, 
nes yra daug; svarbių reikalų kas link 
išvažiavimo ir malonėkite sugrąžinti 
serijas. Kviečia Valdyba.

Extra susirinkimas Akcijonierių 
Chicago Lithuanian Auditorium Bcn- •

Mildosd rovės i vyks rugpiučio 16, 
svetainė je, 3142 So. Halsted.

Pribukite — svarbu.
J. P. Evaldas, Sekr.

girias,Išvažiavimas i Jefferson 
rengia Pirmyn Mišrus Choras, nedė- 
lioj, rugpiučio 17 d. Bus naujos links 
mos lietuviškos žaismės, taipgi bus 
skanių proletarinių užkandžių. Kvie
čiame publiką atsilankyti.

•— Komitetas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tamistai yM reikalas savo na- 
ai’ą — maliavoti, 'dekoruoti, kalsimuo- 
;i, popieruoti arba į nąujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už tuvė.
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PARSIDUODA bučernė ir grosei- 
nė. Viskas naujai įrengta. Fictures 
visai nauji. Trys skėlai. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju į Lietuvą.

WILLIAM SIMAŠIUS, 
5359 Aberdeen St.

PARDAV1MUI puiki kampinė gro
sernė ir bušernė vietoje tirštai apgy
ventoje lenkų ir čekų. Puikiausi visi 
visi nauji “fixtures”, puikus Storas, 
bet kada aš nemoku lenkų, čekų nei 
anglų kalbos ir kaipo farmerys neap- 
sipažinęs su bizniu tai yra man per- 
sunku ir užtai parduosiu pigiai.

Atsišaukite j Storą:
5200 S. Honore St.

MARQUETTE MANOR
Ant pardavimo arba ant rendos.
Moderniškas 6 kambarių, paujas 

bungalovv ką tik užbaigtas. Karštu 
vandeniu šildomas. Puikus skiepas, 
maudynės (shover baths). Geistina, 
kad pirktų arba rendavotų inteligen
tiška šeimyna. Bungalow randasi 
labai gražioj vietoj.

F. KELLPSH,
5942 So. Troy St.

Klauskite telefonu Lafayette 4287

gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
eiki nuskite kainos pas mus.

K rei pkites ;

BfclDGĘPOjįrf PAINTING 
HAkl)WARE CO.,

3149 So. Halsted St., 
Tel. Yards 7282.

PARDAVIMUI Notation Ice Cream 
cigaretu ir visokių smulkmenų krau- 

". Taippat parduosiu 6 ruimų ra
kandus. Viskas turi būti parduota 
pigiai ir greitai. Priežastis patirsit 
ant vietos.

Kreipkitės
2988 Archer Avė.

PARDAVIMUI pool room, yra 4 
stalai, 1 biliardainis stalas, “šiokei- 
sai”, ir visi įrengimai. Turi būt par
duotas į 2 savaites, labai pigiai. At
sišaukite nuo 6 iki 10 vai. vakare.

3623 W. 22 St.

DIDELIS BARGENAS ant South 
Saide. Parsiduoda mūrinis namas, 
7 ir 8 kambarių, fornace apšildomas. 
Elektra, maudynės .skalbyklos ir ki
ti parankumai. Namas geresnis kaip 
naujas. Kaina tik $12,800, cash 
$6000.

<»O5 1 So. X_J»iio»i Avė., 
Tel. Eng’levvood 8137

vieta 
Priežastis

- nesutikimas partnerių.
STOGDENGYSTfi

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

KAS TURITE AR ŽINOTE 3 ar 4 
kambarius rendai nuo rugsėjo (Sep- 
tember) 1-nvos. Maža šeimyna, vai
kų nėra. Turinti, arba žinanti pana
šius kambarius, malonėkite pranešti, 
už ką busime labai dėkingi.

3210 S. Halsted St., 
No. 141

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 5 kambariai dideli 

visi intaisymai naujos mados, geri 
kambariai dėl daktaro arba taip gy
venti, ba graži 
Avė.

vieta, 4611 Archer 
Randos j mėnesi $50.

J. BALCHUNAS,
3200 So. Lowe Avė.,
Tel. Boulevard 9265

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS vendai vienam ar 

dviem vaikinam, švari vieta 
gyvenimui.. Kreipkitės

1825 N. Francisco Avė/
Tel. Humboldt 2477

RENDAI kambarys vienam 
vyrui. Kambarys didelis ir švie
sus, švari vieta, prie mažos 
šeimynos. Kam reikalingas — 
kreipkitės: 2 floor rear

3430 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų ir popierų. 

Higgins & Henry 
422 Federal Street

Tel. Harrison 1365

RAKANDAI
PARDUODU furničius keturių 

kambarių, labai pigiai, arba duosiu 
ant lengvo išmokėjimo, galėsit mokėti 
kartu su renda. Renda taippat pigi, 
ruimai labai gražus ir šviesus, kam 
reikalinga meldžiu atsišaukti.

8900 Normai Avė.

PARSIDUODA Restoranas, 
graži, biznis išdirbtas, 
pardavimo 
Parduosiu pigiai. •

Atsišaukite

2065 Coulter St.

PARDAVIMUI barbernes krės
lai, veidrodžiai, knygoms šėpos 
ir siuvamoji mašina; parduo
siu pigiai.

6813 S. Western Avė.

UŽ $125 nupirksi te mano 
Tvvichell grojiklį pianą su 80 
volelių ir benčiumi. Atsišaukit 

1722 So. Ashland,Avė.
1 floras.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretu, 
ice cream ,notino ir mokyklos smulk
menų ir taippat delikatesen arba 
mainysiu ant nedidelio namo.

Atsišaukite
1734 So. Union Avė.

arba

PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė, ar mainysiu ant lo
to, namo ir automobilio. Biz-

PARDAVIMUI saliuno fik- 
tures, ice box; parduosiu 
vieną*ar visus kartu.

Kreipkitės
’ 3001 So. Halsted St.

KAS TURI MAINYTI?
Namą, farmą, lotą ar biznį kokį. 

Pavesk man, aš tuoj jums išmainysiu. 
Jeigu nori pirkti ką pigiai, nepamiršk 
šio antrašo.

S. StONKSNIS,
3401 S. Halsted St., antras augštas 

Tel. Yards 2242

po

PARDAVIMUI 2 augštų 
15 kambarių namas, 

3811 S. Emerald Avė.
PARSIDUODA grosernė ir 

delicatessen; turi būt parduo
ta šią savaitę, nes apleidžiu 
miestą ir parduosiu pigiai.

5135 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI 1 aukšto 6 ruimų 
mūrinis namas, elektra, maudynės ir 
greta lotas, mūrinis garadžius 6 ma
šinoms. Rendos į mėnesį $90.00. 
Kaina $6,500. Kreipkitės, gausit ge
riausią bargeną.

3231 Lowe Avė.

PARDAVIMUI namas, 5417 So. 
Racine Avė., prieš Sherman Parką, 

• o n tu tnet°li Garfield Bulvaro. Atdara dėl nis randasi 3806 S. VVallace bt. Į apžiūrėjimo, įmokėti $4,000. Dideli 
kambariai, sun parloras, miegojimui 
porčiai, ugnavietė, knygynas, bufetai, 
įnvuryta maudynė, mazgojimui stan- 
da, tile grindys, gasinis pečius, Lorain 
reguliatorius, garu šildomas. Pama
tykite tuos namus kol jus pirksite kur 
nors kitur

KOCH & CO., 
2603 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6590

Savininkas 4619 S. Hermitage 
Avė.

2 FLATAI KURIŲ JUMS REIKIA
Naujas 6-6 kambarių gražus na

mas, garu šildomas, aržuolo trimin
gai, porcelinis virtuvės kabinetas, 
pigi kaina, atdaras dėl apžiūrėjimo, 
7944 Hermitage Avė. Savininko tele
fonas Stewart 3372.

GROSERNĖ ir delikatesen; 
sena įstaiga, kampinė krautu
vė, 5 šviesus gyvenimui kam
bariai, geri fixtures, pigi ren
da, gera priežastis pardavimui.

Telefonas Wentworth 3158

PARSIDUODA krautuvė ir 
ice cream parloris. Paranki ir 
gera vieta apgyventa lietuvių. 
Parduosiu pigiai.

2002 Canalport Ąve.

SOUTHWEST SIDE
Pardavimui per namų budavotojus, 

5-6 kamabrių, naujas mūrinis bunga- 
low. Viskas moderniška, galima tuo
jau gyventi, $2,500 pinigais, kitus iš- 
‘mokėjimais. Pamatykit namą,3511-19 
W. 65 PI.

Arba šaukite
Republic 0106

PARDAVIMUI; bargenas. 5 
kambarių namas, kaina $3,500 
arba už geriausį pasiūlymą, 
$1,000 pinigais ir po $25 į mė
nesį. Veikite greit, nes aplei
džiu miestą, savininkas,

4506 S. Kilpatrick Avė.

PARDAVIMUI 3 aukštų mū
rinis namas prie 2040 S. Hals- 
ted St. Atsišaukite 2038 South 
Halsted St.

PARSIDUODA gazinis pe- Išsimaino
2 flatų kampinis muro nanyas, ant

CIUS,, Pečjus beveik naujas, la- bulvaro; parduosiu už $12,500, arba
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bai mažai' vartotas. Parduosiu 
pigiai.

6816 S. Maplevvood Avė.

priimsiu mainais mažesnį namą, lo
tą, bučernę kaipo pirmą įmokėjimą; 
kas pirmesnis, tas laimės.

Frank G. Lucas,
4116 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

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

6922 So. Rockwel'f St.
PARDAVIMUI nesvaiginamų 

gėrimų parloras, tirštai apgy
ventoje lietuvių kolonijoje. Biz
nis daromas labai geras, laisnis lo\v, pusė bloko nuo busų lini-, 
yra geras (O. K.). Nebrangi jos ir Marųuette Parko, 3 blo- 
kaina.

2025 S. Western Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių ■
moderniškas mūrinis bunga-

kai nuo lietuvių bažnyčios ir 
mokyklos. 6627 So. Mozart St.

MOKYKLOS

PARSIDUODA naujas din- 
ing room stalas ir 4 krėslai, 
rašomas stalas su knygom 
dėti. Parduosiu pigiai.

S. J. Wernis
2660 N. Orchard St.

Tel. Buckinham 9053

pa-

BARGENAS
I PARSIDUODA 3 pagyvenimų na
mas su Storu ir 3 kambariai iš užpa
kalio ir 2 flatu po 7 kambarius. Elek
tra .maudynės, gazas ir privatė por
ėtai. Viskas pirmos klesos stovyje. 
Rendos neša $160.00. Parduosiu už 
$15,500; cash $5000. Savininkas, S. J. 
Wemis, 2660 N. Orchand St., Tel. 
Buckingham 9053.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKJNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III,
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Managt i




