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Vokiečiai patvirtinsią Lon
dono sutartį

Lenkai skundžia lietuvius 
Tautų Sąjungai

Kariuomenė suėmė 30 kuklu- 
xų ir išvaikė jų mitingą

Reichstagas veikiausia Lenkai vėl skundžia Lie- 
patvirlins Londono tuvius Jauty Lygai 

paktą Patys engdami tautines mažu-
-----------------mas Lenkijoj, kaltina lietu-

Galimybės tam duoda įvykęs 
nacionalistų partijos susky- 
limas. ‘
BERL1NAS, rugp. 26.— Del 

Vokiečių nacionalistų partijos 
suskylimo, Londono reparaci
jų sutartis veikiausia bus ra
tifikuota, taip kad valdžiai n te
reikės paleisti reichstagas ir 
paskelbti nauji rinkimai. Reich
stago prezidentas Dr. Wallraf, 
VVuertembergo ministeris pir
mininkas Bazille, dagi pats ad
mirolas von Tirpitz stoja už 
sutarties pą tvirtinimą. Prie
šingas patvirtinimui yra gra
fas VVestarpas.

Manoma, kad nacionalistų 
halsai bus tyčia * suskaldyti, 
idant tuo budu davus galimy
bės sutartį* ratifikuoti.

Prezidentas Ebertas pareiš
kė, kad jis pasirašysiąs sutartį, 
kaip kad pasirašymo laikas nu
statyta, rugpiučio 30 dieną. Iki 
tam laikui bus stengiamos su
tvarkyti politinė situacijė vi
duj ir pravesti įstatymus rei
kalingus ekspertų planui vyk
dyti.

Francijos senatas svarsto 
sutarties patvirtinimą

PARYŽIUS, rugp. 26. — 
Francijos senatas šiandie pra
dėjo debatus dėl padarytos 
tarptautinėj Londono konfe
rencijoj sutarties pųtlvir'Uini- 
mo. Buvęs premjeras Poincare, 
kalbėdamas opozicijos vardu, 
smerkė sutartį ir atkakliai gy
nė Ruhio okupaciją- Išviso bet
gi matyt, kad senatas galų ga
le pareikš premjero Kernoto 
vjalclžiaąi pasitikėjimo ii- I-on<lc>- 
no sutartį patvirtins taip, kaip 

tatai jau yra padarę atstovų 
rūmai.

[domu vis tik pamatyti, kaip 
daugelis tų pačių senatorių, 
kur pirmiau urmu rėmė bu v. 
premjerą Poi nearę ir jo Ruhro 
politiką, dabar balsuos, pri
tardami visai priešingai politi
kai.

Atstovų Rūmai patvirtino 
Zuzanos sutartį

PARYŽIUS, rugp. 26. — Po 
keturioliką valandų besitęsu
sių debatų Atstovų Rūmai pra
eitą naktį patvirtino Lauzanos 
sutartį. - Balsai buvo 410 prieš 
171.

Del vaikų trys šeimynos 
nariai nusikovė. '

TULSA, Okla-, rugp. 25. — 
Vieškely, apie dvidešimt mylių 
nuo Tulsos, tarp vienos šeimy
nos narių įvyko kruvinos muš
tynės dėl vaikų. Vaikams susi
pešus, kiti šeimynos nariai juos 
beskirdami patys tarp savęs su
simušė ir taip kovėsi, kad trys 
buvo užmušti, o vienas pavojin
gai sužeistas.

vius dėl persekiojimo lenkų.

KAUNAS, rugp. 7. (Elta). — 
Ištremtų iš Lietuvos lenkų ko
mitetas šių metų rugpiučio 4 
įteikė Tautų Sąjungos Tarybai 
tokį protestą:

“Lietuva ir vėl administraty- 
viu budu atėmė laisvę iš trijų 
lenkų politikos asmenų Lietu
voj. Balandžio 15 buvo išsiųs
tas iš Lietuvos lenkų publicis
tas Vladas Vielohorskis, birže
lio 26 buvo išsiųsti -iš Kauno ka
nauninkas Lauš, buvęs dviejų 
Seimų lenkų atstovas, kurs li
ko internuotas Varniuose; ir 
lenkų mokyklų kapelionas Pali- 
karpas Maciejauskas, kurs liko 
internuotas mažam miestely ne
toli Kražių. Dabar 30,000 lenkų 
katalikų Kaune neturi lenko ku
nigo. Mes skaitome musų pa
reiga protestuoti prieš pažemi
nimo sistemą, praktikuojamą 20 
amž- Mes primygtinai prašom 
Tautų Sąjungos Tarybą skubo
tai padaryti intervenciją pas 
Lietuvos vyriausybę, einant 
1922 m. gegužės 13 d. deklara-. 
cija mažumoms apsaugoti”.

Už komiteto pirmininką pasi
rašė: Zaviša.

Tai mat naujas lenkų mėgini
mas atitraukti Tautų Sąjungos 
akis nuo mažumų persekiojimo 
Lenkijoj. Tik .lenkų fantazija 
gali rasti Kaune 30,000 lenlkų 
ir išgalvoti nebūtas sklandas, 
kurios esą daromos lenkiškai 
kalbantiems Lietuvos pilie
čiams.

Kariuomenė išvaikė Ku- 
klux-klano mitingą

30 klanieČių suimta; kariuome
nės viršininkas grūmoja kitą 
kart pavartot ginklą.
BATTLE CREEK, Mich. rug

piučio 26. — Ties Camp Custer 
kariuomenės stovykla praeitą 
naktį Ku-Khix-klaniečiai pada
rė savo susirinkimą. Kalvoj bu
vo padarytas liepsnotas kryžius, 
apie kurį jie darė savo mitin
gą- Tų “sorkių” buvo atėję pa
sižiūrėti nemaža kareivių ir 
šiaip apielinkės žmonių. Klanie- 
čių “sorkės” betgi pasibaigė ne 
kaip. Mitingo vieton atvyko sto
vyklos komendantas generolas 
Moseley su kuopa kareivių ir 
areštavo trisdešimt ku-kluxų; 
kiti išbėgiojo.

Po to gen. Moseley paskelbė' 
viešai, kad joki ku-kluxų mitin
gai kariuomenės stovyklos apie- 
linkėj • nebus pakenčiami ir jei 
jie dar bandytų čia rinktis, bus 
pavartota aštrių priemonių, da
gi šaujamasai ginklas. Genero
las išleido įsakymą ir karei
viams, kad daugiau į panašius 
ku-khixų susirinkimus nesilan
kytų.

KAUKfiTIEJI AMERIKOS FAŠISTAI — KU-KLUX-KLANIEČIAI

Paprastai Ku-Klux-<K!anas — kaukėtų Amerikos fašistų organizacija — savo mitingus 
laiko naktimis laukuose, prie degančių ugniakurų, kad tuo didesnio įspūdžio žmonėms darius- 
Čia jie dienos metu susirinkę Atlantic City’ės kapinėse — palaidoti mirusį savo lyderį, Klea- 
gle’ą Andridge’ą.

Savo ^paskelbime gen. Mose
ley sako:

“Yra duota instrukcijos pa
statyti stovykloj ties Harbord 
kalva kulkosvaidžiai, ir jei bu
tų bandbma dar panašus ku- 
klux-klaniečit) susirinkimas da
ryti, bus įsakyta šauti”.

Camp Custero stovykloj yra 
7,000 kareivių. Matyt, ku-klux- 
ai čia savo mitingą su liepsno
jančiu kryžium buvo suruošę 
tikslu propaguoti ku-klux-kla- 
nizmą tarp kareivių.

> ,

Nėr budo mažinti ginklą- 
vimos išlaidas

Kuomet tarp valstybių eina gin- 
klavimos rungtynės, sako Mac 
Donaldas.

ŽENEVA, Šveicarija, rugp. 
26. — Atsakyd/amas į Tautų 
Sąjungos pasiūlymą, kad visos 
valstybes stengtus ateity neda
ryti didesnių ginklavimos išlai
dų kaip kad išleista šiais me
tais, Anglijos premjeras Mac-
Donaldas pareiškė, kad nors 
Did. Britanija nuolatos stengės 
savo ginklavimos išlaidas ma
žinti, vis dėl to ji negalinti pri
žadėti, kad dabartinė ar busi
ma kita Britų valdžia nepada
rytų didesnių tam tikslui išlai
dų nei šiemet-

MacDonaldas pabriežia, kad 
didžiuma išlaidį] pareina nuo 
rungtynių tarp valstybių, kas 
butų galima pašalinti tik tarpu- 
savo susitarimu. Didžioji Brita
nija, sako MacDonaldas, visa
dos pasiruošus tokioms sutar
tims daryti.

RUSŲ MOTERYS DĖVI VY
RIŠKOMIS KOJINĖMIS

MASKVA, rugp. 26. — Del 
ekonomijos, Ųusijos moterys 
ėmė dėvėti trumpomis vyriš
komis kojinėmis. Ilgos šilkines 
moteriškos kojines, kurios bū
davo įšmugeliuojamos per 'Len
kų sieną, dabar didžiausia pra
banga h’ niekur nebepamatysi, 
kadangi Rusijos moterims ap
lamai jos nebeįperkamos. Pir
miau tik jaunos, iki 16 metų 
mergaitės nešiodavo trumpo
mis kojinėlemis, bet dabar jo
mis dėvi visos moterys.

LEXINGTON, N. C., rugp. 
25. — Del užmušimo taxi šofe
rio Carwoodo, du negrai, Leake 
ir Hale, tapo vietos teismo pa
smerkti nužudymui. Juodai bus 
spalio 9 nužudyti elektrinėj kė
dėj.

Rumanija atmeta nusi- Paskandintas “Laurantic” 
gjnklavimo planą turtas surastas

Tautų Sąjunga neduodanti pa- LONDONAS, rugp. 26. — 
kankamė saugomo garantijų Pasauliniame kare, 1917 me- 

_—------- ; tais, vokiečių submarinas ties
BUCILABIESTAS, Rumanija, Airijos- siauriniu pakraščiu pa- 

rugp. 26. — M misterių kabi- skandino didelį Britų garlaivį 
netas šiandie % pareiškė, kad “Laurentic,” 90 pėdų jūrių gi- 
Rumanija negalinti priimti lumoj. Garlaivis, be kita, ga-
Tautų Sąjungos nusigjnklavi- beno Amerikos bankininkams 
mo plano, išdėto tarpusavio daugybę aukso ir sidabro, vi- 
garantijų traktate. * 1 so vertės 7,000,000 svarų ster-

Planas esąs nepriimtinas dėl lingu. Karui pasibaigus steng
to, kad, pirma, jame nepropo- tąsi tą turtą iš paskandintojo 
nuojama visuotinas nusiginkla-. garlaivio išgelbėti ir per šeše- 
vimas; antra, neduodama pa- rius melus narai be paliovos 
tenkinamų garantijų, kad kai-'dirbo. Daug to turto buvo su- 
mynes valstybes bus priverstos rasta ir išimta, bet kadangi 
nusiginkluoti, ir, trečia, neduo-’ darbas yra be galo sunkus ir 
dama pakankamų garantijų,1 brangiai pareinąs, valdžia jau 
kad taikos sutartys bus pildo-'mane paliauti tolimesnius ieš- 
mos. kojimus. Pagalinus narams da-

Užsienio ministeris Duca, bar dar pavyko pryšakinej lai-
kurs greitu laiku važiuoja 
nevon, Rumunijos poziciją 
aiškinsiąs Tautų Sąjungai 
na i.

NEWARK, Ohio. — Policija 
konfiskavo vietos laikraštį Mitn- 
cie Democrat už tai, kam jis 
atakuojąs ku-klux-klaniečius ir 
rašąs aplie juos neteisingų ži
nių. Miestelio administracija su
sideda iš ku-kluxų.

MADRIDAS, Ispanija- — 
Prancūzų zonoj, Morokke, nu
krito ispanų armijos aeroplanas 
ir Įtikusieji juo du lakūnai mir
tinai susižeidė.

Oficialis oro pranašo pranaša
vimas šiai dienai skelbia:

Chicago ir apielinkė — apla
mai gražu; trjuputį vėsiau;. vi
dutinis šiaurvakaris vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 860 F.

šiandie saule teka 6:08, leid
žiasi 7:36.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugp. 26, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų v..... $4.50
Belgijos, 100 frankų ........... $4.95
Danijos, 100 kronų ............... $16.18
Italijos, 100 lirų ................... $4.42
Francijos, 100 frankų ........... $5.40
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.91
Olandijos, 100 florinų ........... $38.75
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.57
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.73

Že- vo daly surasti kambarėlį, ku- 
iš- riame buvo sukrauta likusioji 

pil-'dalis aukso liejinių vertės už 
250,000 svarų sterlingų (1,216,- 
625 dolerius). Tuo budu da-
bar visas tas turtas tapo išgel
bėtas.

-------------- ,—

Garlaivis “Mauretaiiia” vėl 
“sumušė rekordą”

ŠKRBUR1GAS, Francija, rug- 
piučio 26. — Cunardo linijos 
garlaivis “Mauretania” sumušė 
naują savo greitumo rekordą. 
Išplaukęs iš New Yorko pra
eitą ketvirtadienį jis atplaukė 
į Šerburgą vakar 5:42 vai. po 
pietų, visą kelionę — 3,098 
mylių — padaręs per 5 dienas, 
1 valandą ir 42 minutes. Vidu
tiniai laivas plaukė po 26.25 
mazgus per valandą.

Pernai !White Star linijos 
garlaivis “Majestic” tą pačią 
kelionę buvo padaręs per 5 
dienas 5 valandas ir 21 minu
tę.

Nacionalė radio konferencija
WASiH!INGTON, rugp. 26.— 

Prekybos - sekretorius Hoover 
šaukia Washingtorian, rugsė
jo 30 d., nacionalę radio kon
ferenciją, kurioj turės būti ap
svarstyta geresnio radio su
tvarkymo klausimai. 

„ ..........
WASHINiGTONAS, rugp. 26. 

— Vietoj nesenai rezignavusio 
Gyrus E. Woods’o, nauju Ame
rikos ambasadorium Japonijai 
skiriamas chicagiškis advoka
tas Edgaras A. Bancroft.

Nori atsteigti nusikaltėliy 
plakimu •

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
26. — Del daugybes privisusių 
Šanghajui banditų, kurie, ap
siginklavę, kasdien užpuldinė
ja žmones, plėšia įsilaliždami į 
namus, plėšia gatvėse, ypatin
gai svetimšalių gyvenamoje 
miesto daly, svetimšalių poli
cija reikalauja, kad butų vėl 
įvestas senovinis baudinio bū
das— prasikaltėlių plakimas.

Paprastai, sugautus gink
luotus plėšikus šanghajaus 
mišrusis teismas smerkia mir
ties bausmei ir, atiduoti Kinų 
vyriausybei, jie sušaudomi. 
Svetimšalių policija dabar tvir
tina, kad kiniečiai labiau biją 
plakimo, nei mirties bausmės, 
o todėl, sako, atsteigus plieki- 
mą ba.mbuso lazdomis, bandi
tizmas žymiai sumažėsiąs.

Kinų spauda betgi grieštai 
tokiam svetimšalių policijos 
reikalavimui priešinas.

Paskendo garlaivis
Įgula išsigelbėjo; pasigendama 

dar keturių laivų.

NORFOLK, Va., rugp. 26.— 
Del praeitą naktį siautusius 
Virginijos ir North Carolinos 
pakraščiais baisios vėsulos pa
skendo velkamasis' ' garlaivelis 
“Mildred McNally,” iš Philadd- 
phijos. Visa įgula, susidedanti 
iš dešimties žmonių, išsigelbė
jo laiveliais. -

Pasigendama dar velkamojo 
garlaivelio “Bermudą” su tri
mis baržomis, plaukusių iš 
New Yorko į Cape Henry. Pa
kraščių sargybinis garlaivelis 
^Manning” išplaukė ieškoti.

8,582 žmonės užmušta 
geležinkeliu kryžkelėse

NEW YORKAS, rugp. 25. — 
Jungt. Valstijų kelių biuro pa
skelbimu, per praeitus 2923 me
tus geležinkelių kryžkelėse Ame
rikoj’ buvo užmušta viso 8,582 
žmonės, — 20 nuošimčių dau
giau nei 1922 metais.

'' " " '!■ 1 1 * 

.Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo. Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 

kokiais keliais nesiųstum, niekur nerasi greites- 
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stoyi ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 

• ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO- 
KITĖS FAUJIĘNŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Ekspliozija Jungtinių Val
stiją Submarine

Vienas oficieras užmuštas ir 
vienas jurininkas sužeistas.

MANILA, Filipinų Salos, rug
piučio 26. — Cavite laivyno sto
ty nardomajame laive* S-2 šian
die įvyko ekspliozija, kurios li
ko užmuštas oficieras James 
Egan, iš Omaha, Nebr., ir su
žeistas jurininkas Moratki.

Aštuoni kareiviai sužeista 
bombai sprogus.

HONOLULU, Havajų Salos, 
rugp. 26. — Laiko pratimų šau
dyti tikslan sprogo viena aero
planams šaudyti bomba, kurios 
aštuoni artilerijos kareiviai liko 
sužeisti; trys sužeisti pavojin
gai.

Protestuoja, kam gerbia 
Meksikos prezidentą

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
26. — Nacionalis Agrikultūros 
Sindikatas, kur pastaraisiais 
prezidento rinkimais Meksikoj 
buvo vyriausias ir uoliausias 
rėmėjas kandidato gen. Ange
lo Flores’o, pasiuntė Vokieti
jos prezidentui Ebertui pro
testą, kam vokiečiai su ofici- 
aline garbe priimą generolą 
Callesą, kuomet Meksikos kon
gresas dar nesąs paskelbęs, 
kad jis, Calles, yra išrinktas 
piezidentu.

Iš FRANCUOS I AMERIKĄ
— PER 20 VALANDŲ

PARYŽIUS, riųrp. 20. — 
Francuzų lakūnas kapitonas 
Weiss planuoja ateinančių me
tų gegužės mėnesį skristi iš Bre
sto tiesiai per Atlantiką į New 
Yorką. Tą kelionę jis mano pa
daryti per mažiau kaip dvide
šimtį valandų. Skridimui jis ža- 
c|a vartoti jurių-planą to paties 
tipo, kurį vartojo lakūnas Pe- 
lletier D’Oisy savo (kelionėj iš 
Paryžiaus' į Tokio. Neramioms 
oro srovėms išvengti jis žada 
skristi 25,000 pėdų aukštumoj.
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DIDELIS ŽINGSNIS PIRMYN
kankino nu

NAUJIENŲ PAGEIDAVIMAI

susižinojimo su

GIJOS BANKAS

50 litų 
100 litų 
200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų 
600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
2000 litų 
3000 litų 
4000 litų 
5000 litų

3514*19 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

taip pat
Versales 

kad ki- 
nesiniatė. 
trukumas

Kas kliudo Euro 
pus taikai?

palengvina 
tuom, kad

kitokias tam
- paštu.

pnigai yra siuntinėjami iš

ventojus atidavė vergijon. Iš
tikto, ne kiek yra geresnis ir 
Vokietijos likimas. Suvaržyta, 
suskaldyta ji ilgai bus palaiky
toja pasaulinio sunikimo. Kad 
Europa išvystų geresinę -ateitį, 
reikalinga peržiūrėti Versales 
taikos sutartis ir atitaisyti per- 
dideles skriaudas- Nors tai ne

padėjo išrišti tą sunkų klausi
mą, kuris kankina Europą per 
keletą metų. Visų, taip sakant, 
blogybių šaknis yra Versales 
sutartis, kurią anglų ekonomis
tas Keynes prilygino, prie Kar- 
tageno taikos, kuomet tąjį mie
stą romėnai pavertė į pelenus, 
o likusius nuo išnaikinimo gy-

lengvas darbas; bet už tai rei
kalingas. Amerika sugebėtų ne- 
diažai pagelbėti taikai, jeigu 
jos viršūnėj stovėtų ne Dawes, 
bet La Follette.

—- Pittsburghietis.

Niekas taip labai nerūpėjo Naujienų 
vedėjams, kaip patobulinimas ir pagreitini- 

~ ietuva.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Keletas Faktų Kaip Veikia ir ko Atsiekė 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius

“Su tikra pagarba, 
LIETUVOS KOPĖ ‘

“Kaunas, Liepos 25,1924. 
“Naujienų” Administracijai, 
Chicago, III.
“Gerbiamieji:

“Tamstos klausiate, kodėl tiek laiko 
gaišinama pinigų išmokėjimui, f šį klausi
mų turime priminti Tamstoms musų susi
siekimo netobulumus. Tuo tarpu Lietuvo
je turime maža gelžkelių tinklą ir dar ma
žesnį plentų tinklą. Kur nėra gelžkelių ir 
plentų tenka susisiekti vieškeliais ,o jų sto
vis yra pas mus nepakenčiamas, ypatingai 
pavasario ir rudens metu, kada palaidais 
keliais reguliaris susisiekimas laikotarpiais 
visai neįmanomas.

“Šiuo atžvilgiu tenka atskirti susisie
kimą su Lietuvos miestais ir miesteliais, 
ktrr yra gelžkelių stotys, nuo miestų, mies
telių ir kaimų, kur tų stočių nėra.

“Miestai ir miesteliai atsiima visą paš
tą iš artimiausių miestų prie gelžkelių sto
čių ir perdavinėja ją plenetais ir vieškeliais 
tolimesniems.miestams ir«miesteliams, o iš 
teit valsčiams ir kaimams. Valsčiai papra
stai atsiiminėja paštą rie kasdieną, o,, tik ke
letą jirba vieną kartą į savaitę. Iš valsčiaus 
gi į kaimą kviškai perduodami šventadie
niais, turgų dienomis ąrba kitai progai at
sitikus, asmeniškai bet pei* adrešatų kai
mynus.

“Tamstų žiniai siunčiame mųsų kores- 
pondnetams. išelistą parėdymą, kuris duos 
Tamstoms'aiškesnį supratimą musų susirū
pinimą tuo reikalu.

“Gerai suprasdami Tamstų pageidavi
mus ir labai susirūpinę šiuo reikalu, tiki- 
mėsi, jog ir Tamstos gerai suprasite mus ir 
nekaltinsite už neveiklumą arba apsilei
dimą. ' v ..

planą,
kąip ir

todėl, 
kol kas 
plano
jisai nesugebėjo

sumą reparacijų, 
turi sumokėti.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET .
Tol. K«<lzle «9«2 <

Pasak nekuriu laikraščių, pa
garsėjęs amerikiečio Dawes’o 
planas išgelbėsiąs Europą nuo 
chaoso ir nuo ateities karų. Jo 
priėmimas reiškiąs naują gady
nę — taikos ir ramumo. Vie
nok musų supratimu, toks op
timizmas yra ndažai kuom pa
remtas. Atsimename gerai 1919 
metus, kuomet buvo pasirašyta 
Versalės taika. Entantės diplo
matai gražiose prakalbose reiš
kė pasitenkinimą, kad skriau
dos, imperializmas ir abelnai vi
si karai jau pasibaigė. Ar tas 
įvyko? Vietoj vokiečių, atsirado 
prancūzų imperializmas ir sumi
šimai po senovei 
vargintą Europą.

Dawes’o planas 
truputį vokiečius 
jiems suteikiama paskola ir mo
kėjimas kontribucijos atideda
mas keliems metams. Bet tai 
maža ką reiškia. Vokiečiai pri
ėmė 
beveik 
taiką, 
tokio išėjimo 
Svarbiausias 
yra tas, kad 
nustatyti tą 
kurią vokiečiai
Tas klausimas paliktas atviru. 
Priešpaskutinėj Ix>ndono konfe
rencijoj, dar prie anglų prem
jero Bona? Law, vokiečių sko
los buvo nustatytos apie 132 bi- 
lionų aukso markių,< neskaitant 
tam tikrų nuošhnčių už ekspor
tą. iši suma maždaug -pasilie
ka iki šiai dienai.

Dabar- klausimas, kokiu budlu 
vokiečiai įstengs sumokėti to
kias milžiniškas sumas pinigų? 
Vienintelis būdas — tai ekspor- 
tas. Jie turi gąbenti svetur sa
vo išdirbinius ir iš gauto pelno 
mokėti reparacijas, nežiūrint į 
tai, kad iš tų pačių pinigų turi 
nusipirkti žaliosios medžiagos 
ir reikalingo gyventojams mai
sto. Be to, Vokietija turi atgau
ti rinkas, kurias užėmė pavojin
gi konkurentai: Anglija, Suvie
nytos Valstijos, Belgija, Čeko- 
Slovakija ir kiti. Tam tikslui 
ji yra priversta parduoti savo 
prekes pigiau negu kiti, mokė
ti mažiau savo darbininkas, ne
statyti naujų dirbtuvių ir pa
našiai. Tiesa,*vokiečių tauta yra 
darbšti, bet ekonominė vergija, 
kuri tęsis kelias dešimts . metų 
mažins tą darbštumą.

Tokia milžiniška suma tapo 
uždėta pasiremiant cfemagogiš- 

' ku Lloyd George’o ir Clemen- 
» ceau šauksmu laike parlamen
tarinių rinkimų, kad Vokietija 
yra karo kaltininkė ir todėl tu
ri sumokėti visas išlaidas. Da
bar jau daugelis persitikrino, 
kad tas yra mytas arba prasi
manymas entantės politikierių. 
Vienok troškimas pasipelnyti iš 
nugalėtojų yra dar gan didelis. 
Nekurie vėl tikrino, kad jeigu 
1872 metais Prancūzija galėjo 
sumokėti vieną milijardą dole
rių, tai Vokietija dabar galėtų 
sumokėti lengvai 132 bilionu 
auksinių markių. Bet tuomet ir 
dabar sąlygos yra visai kito
kios. 1870 metais karas buvo 
trumpas ir nereikalavo tiek iš
laidų. žmonių, pačiam amžiaus 
stiprume, buvo kur kas mažiau 
užmušta, negu baisioj didžiojo 
karo skerdynėj. Pagaliau tais 
laikais kovojo tik dvi šalys, ki
ti gi stovėjo nuošaliai. Tuojaus 
po karo prancūzai galėjo gauti 
be didelio vargo paskolas. Da
bar kovojo beveik visas pasau
lis ir Misi nubiedfriėjo. Vokie
čiams gauti paskolą nėra leng
vas dalykas. Tie pinigai, apie 
800 milijonų dolerių, kuriuos 
vokiečiai prieš katą buvo pasko
linę Amerikai, tapo sukonfis- 
kiioti Washingtono valdžios, ne
va atsilyginimui už vokiškas 
“barberybes”.

Ir šiandien nėra iušMu kiek 
vokiečiai pajėgė sumokėti kon
tribucijų. Butų tikri stebuklai 
jeigu jie išpildytų visus Pary
žiaus reikalavimus. Kaip mato
me, Dawes o planai ne daug te-

Aplinkraštis Banko Koresponden
tams arba Skyriams.

s . “faunas,'1924 m., Liepos 21 d

. “Amerikos gy.vehtojų yra telefrafu 
siunčiami Lietuvon labai papiginta kaina 
per Amerikos “Naujienų” Bendrovę, Čika
goje, ir toliau . per 'Lietuvos Koperacijos 
Banką, Kąune, pinigai,, doleriais ir litais.

Šiuos pinigus LjTetuvos Koperacijos 
Bankas išmoka adresąntams per savo sky
rius, per Liaudės Bankus, Taupmenų-Skoli- 
nimas Bendroves, kredito ii “ * 
tikras įstaigas, o kur jų nėra

“Kadangi y ~ 
Amerikos telegrafu, tai suprantama", kad jų 
išmokėjimas adresantams vietoje turi bui 
atlikasKUOGREIČIAUSIAI.

“Nuo šios dienos, didesniam greitumui 
atsiekti, mes, siųsdami Tamstos parėdymus 
išmokėti pinigus, tą pačią dieną patys siun- 
tinėsime .atatinkamus pranešimus adresan- 
ams (pinigų gavėjams) einant pridedamu 
pavyzdžiu. Tačiau, atsižiūrėdami į musų 
netobulą susisiekimą paštu su kaimais, mes 
prašome Tamstų, gavę musų orderius, tuoj, 
tą pačią dieną pasiųsti adresantams — kai
miečiams dar nuo savęs pakvietimą atsiim
ti pinigus.

“Išdavę pinigus adresantams, malonė
kite uoj, tą pačią dieną atsiųsti mums jų 
kvitus.

“Kaip ja usakėme, siųsdami Tamstoms 
pinigus, tą pat dieną siusime mes patys pra
nešimus pinigų gavėjams. Tačiau dėl musų 
netobulo susisiekimo paštu su, kaimais, mes 
prašome Tamstos pasiusti kaimiečiams ir 
nuo savęs pakvietimą atsiimti pinigus. Mie
stelėnams gi tokių pakvietimų nebesiųskite.

“Kaimiečiui į Tamstos pakvietimą ne
atsiliepus j dvi savaiti, o miestėnui neatsi
liepus Tamstom į musų pranešimą į dvi sa
vaiti nuo dienos Tamstų gavimo musų iš
mokėjimo parėdymo, malnoėkite jiems pa
siųsti dar vieną pakartojimą su prierašu: 
“antras pakvietimas”. Jei ir į tą antrą pa
kvietimą adresatas neatsilieps vįl į 2 savaiti, 
malonėkite mums apie tai pranešti ir laukti 
mūsų tolesnio parėdymo.
“LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS.

Kitame savo laiške Lietuvos Koperaci
jos Bankas rašo:

“Visas Tamstų kablegramas, mes pa
prastai gauname apie lOtą vai. iš ryto. 
Joms perrašyt, dekoduoti ir patikrinti rei
kalinga apie 1 vai. 30 milų Musų banko 
perlaidų skyrius gauna perrašytą ir patik
rintą kablegramą ir pradeda jį vykinti apie 
12 vai. dienos. Ž I

“Paštas Kaune priima pinigines perlai
das tiktai iki pirmos valandos, o laiškus iki 
6 vakaro. Todėl mes skubiai gabename tą 
pačią dieną raštus musų korespondentams 
ir pakvietimus adresantams atsiimti pini
gus iš korespondentų. Tų raštų ir pakvie
timų dalis dabar siunčiama paštan tą pačią 
dieną. Likusieji gi raštai ir pakvietimai 
yra siunčiami paštan kitą dieną. Piniginės 
perlaidos ir siunčiamos kitą dieną; bet kvi-. 
tus paštas nespėja parašyt tuoj 
mums tik trečią dieną ir mes tuoj siunčiame 
Tamstoms.

Iš savo pusės mes būdami nemažiau už 
Tamstas susirūpinę pinigų išdavimo greitu
mu, dedame visas galimas pastangas tam, 
reikalui įvykinti.

“Mes tikime, kad trumpiausiu laiku 
musų btts atsiekta maximum greitumo. Su-' 
prantama, neapseisime bė vieno 
tikėto atsitikimo Lietuvos užkampy teččiaus 
dalysime visą, kaš tiktai nuo musų pareina.

“Laukdami Tamstų tolimesnių pagei
davimų, prašome priimti musų augštos pa
garbos pareiškimą

“Lietuvos Koperacijos Bankas.”

Iš tų visų faktų yrą aišku jog greito 
patarnavimo, srityj esame pasiekę labai 
daug ir jau šiandie stovime pirmoj vietoj. 

Bet musų žygai tuomi dar nepasibaigė. 
Mes gatavi dėti ir dėsime dar daugiau pa
stangų kad pagerinus ir pagreitinus Lietu
vos paštos veikimą, iki tiek, kad pinigų iš
mokėjimas butų tikrai galimas į 3 ar 4 
denas.

LITŲ KURSAS SIUNČIANT 
PAŠTU IR TELEGRAFU:

Čia įskaitoma suma už litus, pašto ir 
kitokie kaštai ir 50 centų telegramos. Nie
ko daugiau nereikia primokėt ir adresatai 
gauna Lietuvoje pilną sumą,

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami 
j 25 dienas)

$5.75 
10.75 
21.00 
31.50 
42.00 
52.25 
62.50 
72.75 
83.00 
93.25 

103.50 
205.75 
308.50 
411.25 
514.00

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmoka
mi į 3 ar 6 die

nas)
$6.25
11.25
21.50 
32.50 
42.50 
52.75 
63.00 
75.25 
83.50 
93J5

104.00
206.25 
309.00 
411.75 
514.25

Siųskit pinigus Lietuvon telegrafu per 
Naujienas, tai yra greičiausias būdas, o tai 
kainuoja tik 50 centų.

mas susisiekimo
Yba begalo svarbu kožnam greitas susinė
simo būdas, o ypatingai tuomet, kai siunčia
mą pagelba, pašalpa, dovana, ar kitoks, koks 
piniginis reikalas. Šimtai laiškų yra prira
šyta Lietuvos įstaigoms, reikalaujant ir ra
ginant jas teikti mums greitesnį patarnavi
mą, kur greitumas (yra labiausia pageidau
jamas. Iki šiol tasai Naujienų žygis yra 
sutikęs sunkiausių kliūčių vienoj ar kitoj 
įstaigoje ir kartais davęs teigiamas pasek
mes. f

Suradimas Naujų Kelių. z
Pagalios tapo sufasti nauji keliai. Nuo 

1$ Gegužid Naujienos ėmė siųsti pinigus 
Lietuvon telegrafu ir tokia stebėtinai pigia 
kaina, kad daugelis stebėjosi ir netikėjo to
kio žygio galimybe. Telegramos iki šiol 
kainuodavo nuo 4 iki 6 dolerių, o čia tą patį 
reikalą atliekama už 50 centų! Kaikurie 
net įtarė Naujienas prigaudinėjime žmo
nių !

Telegrafines pinigų perlaidos neiškar
to davė teigiamas pasekmes. Lietuvos 
įstaigos nebuvo prisirengę sutikti tokį svar
bų ir reikalaujantį didelio greitumo ir ąku- 
ratiškumo darbą. Bet ledai tapo pralaušti. 
Pasiekta tokio 'greitumo išmokėjime pini
gų Lietuvoje, kokio jokia kita pinigų siun
timo įstaiga Amerikoje nėra partekusi!

Musų Korespondentai.
Iki įvedimo Telegrafines sistemos, Nau

jienos vedė visus reikalus Lietuvoje per 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką. 
Savo laiku tasai bankas yra davės gerą pa
tarnavimą kokį jis sugebėjo duot, bet ant 
galo išmokėjimą pinigų yra taip sutrugdęs, 
kad mes tuomi buvome labai susirūpinę.

{vedus Telegrafinę pinigų siuntimo si
stemą pradėta su Lietuvos Koperacijos 
Banku, kuris jau padarė daug pagerinimų 
greitam pinigų išmokėjimui Lietuvoje ir 
yra prisirengęs dėt visas galimas pastangas 
pasekimui pilno greitumo ir tobulumo:

Lietuvos Kooperacijos Banko 
Veikimas ir Pasiryžimas.

Štai ką rašo Lietuvos Koperacijos Ban
kas Naujienų Bendrovei:

kito ne-

-

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS [ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS*

ANT, NAUDOS. į

I. L FABIONAS CO.

809 W. 35lli St., Chicago į
Te!. Bo jfevard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i
DAVIMO RAŠTUS. 1 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir I 
• Parduodam Laivakortes. • |

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn S t., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. BouleVard 1310 . ’

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.
v" 11 ■ 1 ‘ 11 '1 •

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

173Q West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105* ‘ 1 I į I * ' ■ ’ , I

Veda byląs ' Visuose, teismuose. 
Bendrovių teises ir fcal estate — 
specialybe. > Utaminko ir ketver
ge vakare/Naujienų ofise

1739 So. Halsted St.-

r- - - - - -——~
’! A A p. i U

A. .-A. Olis
•' : * ADVOKATAS

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

Vakarais
3301 S. Halsted §t., Tel. Blvd. 6705

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

JOHN KUCHINSKAS 
ADVOKATAS > >!

22iid. ŠdJ(Mrti Leavitt St.
Tęlephgne Gan^ 2552

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas viauosa Teismuota, Egi&mi- k 
nūoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir I 
pardavimo Dokumentus ir j galioj imua I

7 South Dearborn Street 
Telefonai Handolpb 82«1 

Vakarais: 2151 West 22 
T«lefoaaa Canal 1M7.

y ,— 

J. P. WAITCHES 1 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

' Telephone Randolph 5584 
Vakarai-!: 10717 Indiana Avc.

Tel.: Pullman 6377

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
, ADVOKATAS

Ofisas vidurmie^tyj:
Room 1726 

CIUCAGO TEMPLE BLDG. 
. 77 W. Washington St. 
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

r- • Ofisas: 
911 Chięago Temple Bldg. 

77 W. AVashington St.
, TeJ. Central 620(1 
Cicero Panedėlio vakare 

1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 520 
Tel. Central 6390 

:Vak.'3223 S, llglstnd St., Chicago
’ Z Tėi. Vord.3 '4681 a
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Kį IR KAIP VIRTI
KĄ IR KAIP VIRTI 

Pajus iš vynuogių. 
(Tešla dėl pajaus) 

3/į puoduko miltų 
1/3 šaukštuko druskos 
14 puoduko taukų 
2 šakštu vandens.

Vynuogės
4 puodukai mėlynųjų vynuo

gių.
2 kiaušiniu
1 puoduką cukraus
2 šaukštuku druskos, truputį 

maltų gvazdikų.
Nuimk vynuogių lupenas. Su

dėk lupynas į dvigubą puodą, 
virk 20 minutų, o paskui pen- 
košk. Atskirk trynius nuo bal
tymų, sudėk neplaktus trynius 
ir miltus į lupynas ir vynuogių 
sunką ir gerai • išmaišyk. Pri- 
reng tešlą ir sudėk prirengtas 
vynuoges. Ant viršaus pajaus 
kaip bus iškeptas sudėk plaktus 
baltymus su cukrum ir padėk 
ant 5 minutų į pečių, kad pa
rūktų.

NELAUKTAS PUDINGAS
Atskirai inde sumaišyk ĮZ2 puo
duko komų krakmolo su l4 Puo- 
dūko cukraus, V2 šaukštuko 
druskos ir 14 puoduko šalto pie
no. Paskui sumaišyk šį mišių 
su karštu pienu ir gerai išplak. 
Virk kokias 20 minutų dviguba
me puode. Sudėk į šį mišinį t 
išplaktus baltymus ir vieną puo
duką sukapotų riešutų. Supilk į 
formas, 
stalą su 
grietine.

Atšaldink, paduok į 
uogomis, arba saldžia

- ■ >

CINAMONŲ DŽIOVINYS
Supiaustyk seną, baltą duoną 

į 14 c°l*° riekutes. Nupiauk rie
kutes aplink ir supiaustyk į du 
arba tris šmotukus. Pakepk 
ant tosterio, aptepk su sviestu, 
apibarstyk su cukrum ir 
monais.

cina-

____________ -j

KUMPIO MOUSSE
Sumaišyk vieną šaukštą gela- 

tine su 2 šaukštais šalto van
dens. Ištarpyk mišinį iš *4 puo- 
dūko karšto vandens. Pridėk 2 
puoduku šalto, dabai ? smulkiai 
supiaustyto kumpio. Pridėk 1 
šaukštuką prirengtos .muštar- 
dos, 14 puoduko suplaktos sald
žios grietinės.

Supilk į mažas formas, bet 
formas išplak šaltu vandeniu, 
bet nešluostyk. Sušaldyk, pada
bink su sukapotom petruškom 
ir paduok į stalą su kokiu nors 
dažalu.

džiovintų ser-

miltų (pastry

baking powder

SERBENTŲ PYRAGAS
1 puoduką sviesto
1 puoduką cukraus 
li/g puoduko

bentų.
2 puoduku 

flour)
1 šaukštukas
1 puoduką vanilos
4 kiaušinius. *
Gerai išplak ir vėl išdžiovink 

serbentus. Plak sviestą ir cuk
rų iki bus aiškiai gelsva, lygi, 
košė. Pridėk kiaušinius, viens 
po vieną, plakdama košę keletą 
minutų po kiekvieno kiaušinio 
pridėjimo. Išsijok miltus ir 
baking powder kartu, taip pat • 
pridėk prie košės ir gerai pa
plak. Ant galo įdėk vanilą ir 
serbentas, ir dar kartą paplak. 
Turėk dvi blėtas, į kurias bus į- 
tiesta čysta lajuota popiera (be 
jokio druko). Įpilk košę į blėtas 
ir pakepk į vidutiniai karštą 
pečių ant valandos. Reikia, kad 
popiera butų įtiesta netik ant 
apačios blėtos, bet ir ant šonų. 
Košė neturi dalytėt gryną blėtą.

JAUTIENA SU PAKEPINTA 
DUONA

Įdėk į skauradą į didelį šaukš
tą sviesto ir vieną labai smul
kiai supjaustytą svogūną. Spir
gink iki svogūnas bus * parudęs.

NAUJIENOS, Chictfgo, JĮ
*

Tada pridėk 2 Šaukštu dažalo 
(gravy) atlikusio nuo kepinimo 
jautienos ar kitos mėso^ ir 1 
puoduką verdančio vandens. Pri
dėk du puoduku sukapotos at
liekamos kepintos jautienos 
žiupšftiuką sausos muštardps, 
pipirų ir druskos pagal skonį. 
Leisk užvirti, tada pridėk šauk
štą miltų ar “corn starch”, iš
leisto truputyj drungno van
dens. Padėk skauradą ant vie
tos kur ugnis neperdaug karšta 
ir virink apie pusvalandį.

Kuomet bus gatava, išpilk 
mėsą ant tam tikrai pritaisytos 
(džiovintos — toasted) duonos 
riekučių ir padėk ant stalo. La
bai skanus valgis.

KOPŪSTAI IR KIAUŠINIAI
Virink tnažą kopūsto galvą iki 

bus minkšta. Nusunk ir leisk 
stovėti keletą valandų. Tada 
smulkiai sukapok, pridek pipirų 
ir druskos pagal skonį, 1 dide
lį šaukštą ištarpinto sviesto, 3 
gerai išplaktus kiaušinius ir pu
sę puoduko, gero pieno arba len
gvos Smetonos. Ištarpink 1 dide
lį šaukštą sviesto paliavotoj 
skauradoj, įdėk mišinį ir maišyk 
iki bus parudęs. Tada gražiai 
išimk ant karštos torielkos. 
(Geriausiai apvožti skauradą 
ant didelės torielkos, kad kiauši
nienė butų krūvoje).

Seimininkėms patarimai
Patirštinimui sriubos vartok 

.vieną šaukštuką sviesto ir šaukš
tuką miltų ant kiekvienos kvor
tos sriubos.

Bulvės greičiau iškeps ir jos 
bus skanesnės jeigu jas pirmiau 
kokiai dešimčiai minučių pavirsi 
sūdytame vandenyje, o paskui 
kepsi. i

Jeigu nori, kad garsvyčios tu
rėtų gerą skonį ir ilgiau laikytų, 
pridėk keletą lašų alyvos.

Jeigu kepdama dešras api
barstysi jas su įgiltais, jos ne
sutruks ir bus skanesnės.

Kavos, arbatos arba vaisių 
plėtmus lengva išimti sekamai: 
Paimk tik ką suteptą staltiesę, 
Užtempk ant bliudo ir pilk ant 
ijlėtmo karštą vandenį. Paskui 
išplauk ir išprosyk.

Jeigu nori surauktą matenjo- 
ą prisiųti prie tieso ir kad su- 
raukimas gerai atrodytų, paimk 
suraukto materijolo pusantro 
sykio tiek, kiek tiesaus materi- 
; olo ir kvoldai gulės lygiai ir 
gražiai.

su
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N E W YORK 
HAMBURG

iVlmerięanijLįd
HARRIMAN LINE)/**H*S

Trumpiausias kelias' j visas 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albtrt Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
Žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay , “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phąlią” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Jus Turite tai 
Padaryti dėl 
Savo Kūdikio

Jus negalite užlaikyti jųsų kūdikio vėsiu ir pato
giu kol jus neišpauderiosit odos su Johnson’s Baby 
Powder.
Visuomet vartokite Johnson’o pauderį po išmau- 
dymo jūsų kūdikio. Jis yra geras dėl kūdikio ir 
jus surasite, kad Johnson’o pauderis yra labai ge
ras.

— jis išgydo skaudamas — jis prašalina niežiejimą 
vietas , — jis džiovina sušlapintą
, — jis geras nuo iššutintų

Jūsų gydytojas arba aptiekorius pasakys jums, kad John
son’o pauderis yra geriausia vaikų pauderis. Kiekviena 
motina gali nusipirkti jj ir jis vartojamas daugiau negu 
kitas kokis pauderis. Atsiminkite vardą “Johnson’s” ir žiū
rėkite raudono kryžiuko.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietarie Alde Specialiatae

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akių karšti atitaisc 
kreivas aklė, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam* 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcnlevard 7689

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

operacijų
4647 S'o. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulhnan 5147

2086 Emb.673

[ No. 2086. Paprasta Ųbet graži va
sarai auknleė. Gali psisiudinai ją iš 
šilko, flnelės, krepų ir kitų materi- 
jolų.

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

36 mierai reikia 3 yardų 36 colių 
materijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys No. 673 
khjna 15 centų extra.

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros .......................... per krutinę

Beethoven Conservatory 
of Music

3259 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9244 
CICERO SKYRIUS:
1405 So. 49th Avė.

Atidarymas- mokyklos* įvyks rugsė
jo 1, 1924, įstoti į Konservatoriją ga
lima tuojau, bile kada.

Fakultetas susideda iš sekamų as
menų:

Piano: A. S. Pocius, Mrs. L. V. 
Saar, K. Č. Gaubis ir Miss Josephine 
Skiriutė.

Smuikavimo: J. Petruševičius, Mr. 
H.jSimons.

Dainavimo: Justas Kudirka, Dvvight 
E.Cook.

Teorija ir,'Harmonija:.A. S. Pocius 
ir S. SJ. PėtrUljs-. '! ; J ‘ . ,

PASTABA r/, Justas, Kudirka, daj- 
ninin^s/ir/Ųeįuvos Valstybės Ope- 
ros-? Artistą.^ tąik)> ) pakviestas/: į 
Beethoveno Konservatoriją /mokinti 
dainavimo. Apart .lavinimo balso, 
Justas Kudirka prirengs repertuarą 
Operų, Operečių ir Koncertų daina
vimo.

Klases muzikos teorijos ir istori
jos suteikiamos DYKAI.

Geriausias dėl kūdikio — 
Privalote ii vartoti

aTJMtMlliliL' frMfttllT S

Pleiskanos sunaikina 
Ruffles atgaiviną!

Kaip vanduo nuolatos laRfdamaa ant atmena 
iimuia duobe, taip ir pleiakanoe, norą illėto 
bet tikrai, aunaikina plaukų iaknia ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Nrprisileiskite Šitokio atsitikimo prie tavęs! 
Naudokite

tuojau*, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 
. . _ u , nesvarių baltų lupynAl ių pirma pusi rodymą

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą jūsų plaukų. 
Bonka 65c. aptiekose, arba už 7fic, prisiunčiamo stačiai iš dirbtuves.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus noritę žinoti “Kur surasti gerą gydytoją” 

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Grisvvold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet jus atlankysite Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra dabai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Anaiyzo Slapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų jr 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalyką. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kąs savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jj.

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GRISWOI,D MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av„ Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

DOVIERNASTĮS
(Ingalioj'imai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas-, 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria- 
me bylas gerinusiems savo daly- 
ko žinovams.

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaite 

Dresių siuvėju gerybe 
Del geros knygutės dresių 

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

Iii Fį wtb Ąvo.( Now York

/—1 < i' 'l i<i|niiii*»WiMlii

AKKiių ^maišymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Ave^ »
Kampas 18 gatvės

Ant trecio auglto viri Platto ap- 
tlekos. kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom nuo 9 lyto iki 9 vakare, 

Nedėlioj nepriimami ligonių
V—- —--i. i. 11,

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

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 Lafayette 4543

DEL VYRŲ TIKTAI

SPINOGPAPHS

Kaip daržininko šuva, a 
nei pats ėda kopus- 4 
tų, nei kitam duoda > 
jų ėsti.
Nusistatymas, kad 

sergantis žmogus ne
gali pasirinkti sau 
daktaro, yra klaidin
gas.

Kuomet žmonės ži
no, kad sveikata nea
teina gydant senais 
metodais; natūraliai, 
jie tuomet kreipiasi 
Chiropractic — tikras 
kelias j sveikatą.

’ DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr C Yucius, D C., Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

............................. . .... *

Visą šį mėnesį gydysiu visus pa
cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ui- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų
Praktikuoja 25 me- 
tus — tai yra ge- 
riausias darodymas, 

'AmM kad turiu pasiseki- 
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne

M. G. MARTIN 
L» B337 W. Madison St.,

ChicaK°» IR*
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis,y ra perdaug brang!, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi- 
cinoje ligos lig&iol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliJkam gydymo 
metodui. AS naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepua., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užal- 
senėjusiu negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA fl.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kolcių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po 
Seredomis ir subatonris: 9 ryte Ug

8 vakare, Nedėliotais: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. IJL

>—■ ..............................—SI . " i ■■■  R

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

I ' ,

Užsisakykit iliustruotų, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50.

4

Kainą rpetams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

. įCnygoš ( Bei Žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėms ir drau
gams. •

“Kultūros” b-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

MM

ELEKTRA
| Kutui te naujus namus, taipgi <Hri> 

____  __ h
Pirmutini Lietuvi* Elektrai Kerporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine,
A. BARTKUS, Fra.

1619 w. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892, Chicaga
’ * ? t r* .

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

“Kultūros” b-vė,
Šiauliai (Lituania),

Dvaro g. 24. ,
■r- ~z— •

I
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NAUJIENOS
The Uthuanian Daily Newa

Pabllshod Daily Excopt Sunday
Bx The Lithuaniau Mewa Pub. Co., Ine

Bditos r.
South HalstH StnUT 

Chicafo, I1L
Tatophona Roosavalt 8MB

Subicription Ratas i 
|8J)Q per yaar ia Canada. 
|7J0 per year outiide of Chicago 
|&Q0 per year iu Chicago.

8c per ccpy.

Entered as Secoad Clasa Mattel 
March 17th, 1914, «t tho Pešt Office 
C1 Chicago, III., aaoeg tha act of 

arch žnd, 1878.

■
[kai” tai ne vienas ir tas pats 
(dalykas?

“Bet juk ką kunigai įsa
ko, tai visi katalikai turi da
ryti.”

— Bet juk Bažnyčia tikin- 
niekuomet nevar- 

prie * kokios poli- 
partijos jie turi

v • •
ciųjų 
žo 
tinęs 
priklausyti ir už ką tu
ri balsuoti. Taip yra Ame* 
rikoje. Ne kitaip yra ir 
Lietuvoje.-.;“

Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben* 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
01. — Telefonai! Reeievalt 8601

VtBiinoajųima Kalnai 
Bhieagoje — paltui 

Matams-----------
Pusei nata-------
Triiua minealanji 
Dviam minesiani . 
Vienam minėsiu!

■Sicagoje per naiiotojaal
Vieaa kopija - . ...................  «c
Savaitei--------------------- -
MtnMiul 7Sc 

■nvienytoM Valatijoaa, na GMcagojai 
paltui , K,

Metame--------------------- r----- ---  |7.M
Pusei matu — ...... — ■■■■.
Trims minMianu 1.78
Dviem mSnažiam ....... ........... —
Vienam minėsiu!................. .71

Lietuvon ir kitur utaianiaoaa: 
t.-i į y (Atpiginta)
Metame----------------------------- $8-00
Pusei metu___ ___ ;------------— 4.00
Trims minesiama________ — 2.00
Pinigus reikia dusti palte Mansy 

Drderiu, kartu au ulaakyma.
i i. i............ ............... .

, 18<

įdomių patyrimų tutėjo, 
išvažiuodamas iš Amerikos, 
kun. F. Kemėšis. Jisai no
rėjo kelionėje sustot ke
lioms dienoms Anglijoje, to
dėl kreipėsi į anglų konsulą 
New Yorke vizos: Konsula
te pečiaus kun. Kemešį kaž 
koks asmuo ėmė aštriai ka
mantinėti.

Pasak paties keliauninko, 
kurio laiškas tik-ką tilpo So. 
Bostono “Darbininke“, tar
pe to nepažįstamo asmens 
ir Kemėšio įvyko toks pasi
kalbėjimas: . .

“Ar Tamsta ir dabar dar 
tebemanai, kad Lietuvai 
sveikiau butų susidėjus su 
Vokietija?“

— Aš niekuomet nesu taip 
manęs.

“Prašau Tamstą atsakyti 
tiesioginiai į mano klausi
mą.“

— Aš manau, kad mano 
atsakymas pilnai padengia 
Tamstos klausimą.

“Atsiprašau Tamstos, aš 
turiu juodą ant balto, kad 
Tamsta tos nuomonės laikės 
karo metu.“

— Aš paveliju sau Tams
tai patėmyti, kad Tamstos 
informacijos nebuvo teisin
gos.

“Mano informacijos labai 
retai tesuklysta.“

— Aš užtikrinu Tamstą, 
kad bent šį kartą jos tikrai 
suklydo.

vai: 4 To tikslo jie šiandie 
jau yra .žymiam laipsnyje 
pasiekę.

Bet kun. Kemėšis sarma- 
tijasi prie to prisipažinti.

PO “KOMUNISTINIU”
PAVIRŠIUM

kad 
dar 
kU’ 
pa-

Tenka sutikti su Kemešiu, 
kad šitokie keliauninkų kvo
timai yra bereikalingas ka
ro laiko palikimas. Londo
nas gal būt ir užmiršo, 
New Yorko konsūlate 
tebesėdi tarnautojas, 
riam buvo karo metu
vesta žiūrėti, kad į Angliją 
neįvažiuotų koks vokiečių 
šnipas arba jų simpatizato- 
rius.

Bet augščiaus paduotasai 
pasikalbėjimas yra Įkiš tik 
įdomus, nes iš jo : matyt, 
kaip oficialė Anglija karo 
metu žiurėjo (o gal dalinai 
da ir dabar tebežiūri) į 
Amerikos lietuvius klerika
lus ir į klerikalizmą Lietu
voje.

Anglų laikraštis, “The Man- 
chester Guardian”, rugpiučio 
15 d. įdėjo savo korcspondlento 
pasakojimą apie tai, kaip įvyko 
anglų-rusų sutarties pasirašy
mas Londone. Toje korespon
dencijoje tarp kitko skaito
me:

“P-as MacDonaid pasirašė 
pirmutinis, paskui p. f*onson- 
by- P-as Rakovsky padėjo sa
vo parašą, kaipo Sovietų De
legacijos galva, po jo sekė ke
letas jo kolegų. Tuomet p. 
MacDonaldas ir p. Ponsonby 
pakrato ranką kiekvienam, ir 
delegatai išsiskirstė.

“Kiekvienas parašas 
apibarstytas smėliu j ,ir 
pastebėta, kad1 keletas' 
jos atstovų, pasirašę

Anglijos valdžia laikėsi 
tos nuomonės, kad kun. Ke
mėšio partija Amerikoje 
stojo karo laiku už Lietuvos 
susidėjimą sii Vokietija. Ke
mėšis sako, kad tai esanti 
neteisinga nuomonė, bet iš 
tiesų tai ji stovi gana arti 
tiesos.

Yra faktas, kad Lietuvos 
klerikalai norėjo ir net mė
gino sujungti Lietuvą su 
kaizerine Vokietija. Su jų 
pritarimu kaizerio valdžia 
paskelbė Lietuvą 
klausoma“
“amžinais ryšiais sujungta 
su Vokietija“; jie buvo pa
rinkę Lietuvai vokiečių ku
nigaikštį Urachą ir išmoki
nę ji kalbėti lietuviškai “Tė
ve Musų“.

O Amerikos klerikalai vi
same kame rėmė Lietuvos 
klerikalus žodžiu, pinigu ir 
(darbu.

“nepri-
valstybe, bet

Be reikalo kun. Kemėšis 
užsigynė ir antro dalyko, 
kurį jam prikišo anglų kon
sulato valdininkas, to bū
tent, kad jisai nori matyt 
Lietuvos valdžią katalikų 
bažnyčios rankose.

Ta\ juk yra tiesa! Kemė
šio ir visų kitų klerikalų tik
slas yra padaryti Lietuvos 
valdovu kunigiją — klerą. 
Ne svarbu, kad klerikalų 
partija yra neitas pats daly
kas, kas katalikų bažnyčia; 
bet juk taip vienoje, kaip ir 
antroje organizacijoje yra 
tas pats bosas — katalikų 
dvasiškija.

Paprasti, pasauliniai žmo
nės katalikų bažnyčioje vi
sai neturi balso. Klerikalų 
partijoje gi yra pakenčiami 
tiktai tokie elementai, kurie 
sutinka būti aklais kunigi- 
jos įrankiais. Pasauliniai 
inteligentai, kuriuos klerika 
lai kartais stato neva į savo 
“Vadų“ vietas, yra tokie pat 
kunigų pastumdėliai, kaip 
bet kuri davatka arba špitol- 
ninkas.

buvo 
•tapo 
Rusi-
savo 

vardus, tris kartūs persižeg
nojo”: " ' ‘

Pas rusus: yra paprotys po 
tris kartus žegnotis labai* daž
nai— įėjus į svetimų butą, prieš 
valgį, po valgio, rengiantis į ke
lionę ir šiaip įvairiuose kasdie
nio gyvenimo atsitikimuose.

Tas paprotys, matyt, neišny
ko ir pas bolševikų valdžios na
rius, atvykusius į Londoną ve
sti derybas su Anglija. O gal 
jie tiesiog nepasijuto, kaip per
sižegnojo, kuomet šiek-tiek su
sinervavo, dalyvaudami pasira
šymo ceremonijoje?

Šiaip ar taip, ta bolševikų 
žegnonė meta įdomią šviesą ant 
dabartinių Rusijos valdovų, čia 
jie skelbiasi didžiausiais pasau
lyje revoliucionieriais, griež
čiausiais visokių senovės tradi
cijų priešais; rašo ant tvorų ir 
sienų, kad/1 religija esanti svai
ginantis “opiumas liaudžiai”; 
rengia anti-religines demonstra
cijas ir viešai tyčiojasi iš reli
ginių žmonių jausmų, — o čia 
jie vėl, lygiai kaip paprasčiau
sias Rusijos mužikas, pamatęs 
“ikoną”, žegnojasi po tris kar
tus!

Tai yra prieštaravimas, kurį 
Vakarų Europos arba Siaurių 
Amerikos žmogui sunku ir su
prasti.

“Revoliucingumas”, kuriuo 
bolševikai mėgina gąsdinti pa
saulį, matyt, jiems ne iš širdies 
plaukia, bet yra tiktai, kaip ko
stiumas ir dažai aktoriui, ’vaidi- 
nanciam tam tikrą rolę prieš 
publikos akis. Net geriausiam 
artistui kartais pasitaiko “išei
ti iš rolės”. Pasitaikė ir Rakov- 
skio pagelbininkams užsimiršti, 
kad jie dar tebėra scenoje, o ne 
už kulisų, ir jie staiga pasiro
dė savo tikroje noturoje — kai
po paprasti pusiau-kulturingos, 
mužikiškos Rusijos .tipai.

aiškiąi pasako, kad stovės’ 
tautos neprigulmybės ir jos 
žemių neliečiąmybės sargybo
je, nes sava žemė reikalinga 
savo žmonėms. Bet kaip da
bar atsirekomenduoja lenkai 
socialistai, kurie drauge su 
savo endekais balsuoja už 
smaugimą lietuvių, baltgud- 
žių ir riisinų, kurių žemes už
grobė su pagalba ginklo?”
Toliaus, Brooklyno /laikraštis 

reikalauja, kad lietuviai sociali- 
sta|i keltų “energingą protestą 
prieš lenkus socialistus”.

Del šito reikalavimo galima 
pasakyti, kad Amerikos lenkai 
socialistai nėra bendroje orga
nizacijoje su lietuviais socialis
tais, nes lenkai nepriklauso į So
cialistų Partiją. Prieš lenkų so
cialistus galima todėl kelti pro
testus tiktai tokiu pat budu, 
kaip ir prieš kitas lenkų sro
ves. Jeigu reikės daryti kokie 
žingsniai prieš lenkų socialis
tus per Europos socialistų par
tijas, tai mes manome, kad tą 
atliks Lietuvos , socialdemokra
tai be jokių “Vienybės” ragini
mų.
! Kai dėl “Vienybes” tvirtini
mo, jogei socialistai “praktiko
je visuomet tebėra uršųs šovi
nistai”,. tai tenka pastebėt, jo- 
gėi jisai yra neparemtas fak
tais. Faktai kaip tik rodo, kad 
socialistai yra stambiausia jė
ga, kovojanti1 prieš šovinizmą ir 
nacionalizmą. Jeigu šiandie Eu
ropa pradeda atsigauti nuo tau
tinio, pakvaišimo, tai daugiau
sia' ačiū socialistų pastangoms 
sutaikyti tautas.

Tiesa, pasitaiko kartais tam 
tikrose nenormalėse sąlygose, 
kad atskiri asmens socialistų or
ganizacijoje, arba net ištisa or
ganizacija įpuola į šovinizmą. 
Bet tai būna laikinas dalykas, 
kuris praeina, kaip įtik Išnyk
sta tos nenormalės sąlygos-.

Prieš tuos nesveikus apsireiš
kimus, žinoma, reikia kovoti. 
Bet kam apie tai kalba “Vieny
bė?” Juk jos akyse šovinizmas 
turi būt ne blogas dalykas, o 
kaįp tik labai pagirtinas. Inter
nacionalizmą ji nuolatos smer
kia, o nacionalizmą garbina.

Jeigu nacionalizmas yra ge
ras daiktas, tai ji turėtų džiaug
tis, pamačiusi, kad tas arba ki
tas socialistas pradėjo eiti iš
vien su tautininkais. O ji gvol- 
;u rėkia!

Keisčiausia, kad ji ėmė kelti 
triukšmą dėl tautinių mažumų 
skriaudimo Lenkijoje. Lietuvo
je taip pat randasi tautinės ma
žumos. Bet ką apie jų teises sa
ko Brooklyno tautininkų orga
nas? Nu-gi ve: paskutiniu lai
ku ji ėmė skelbti, kaipo aukš
čiausią , savo principą, šitokį 
obalsį: “Viskas Lietuvai, o Lie
tuva lietuviams”. Tas pbal^is 
reiškia, kad tik lietuvių tautos 
žmonės privalo naudotis Lietu
voj visomis teisėmis.

Pakeisk šitame obalsyje “lie
tuvius” “lenkais” ir gausi kaip 
tik tą idėją, kurią vykina en- 
dekai Lenkijoje! Vienok “Vie
nybė” šitą lenkų endekų politi
ką vadina “smaugimu”, “bandi- 
tižmu” ir t. t.

Kodėl ji taip biauriai veid- 
nainiauja?

.į

NACIONALISTAI PEIKIA 
NACIONALIZMĄ

Jacob Wassermann Vertė Kast. August.

GOLOVINAS
(Tęsiny*)

Po to kvotėjas ėmė klausi
nėti kun. Kemešį apie kitą 
dalyką:

“Dar vienas klausimas. 
Ar Tamsta vis dar tebesi tos

' nuomonės, kad Lietuvoje 
valdžią turi paimti Katalikų 
Bažnyčia į savo rankas?“

— Niekuomet nebuvau 
tos nuomonės ir dabar jos 
neprisilaikau.

“Argi Tamsta Amerikos 
Lietuvių R.-K. Federacijos 
Kongrese 1918-tais metais 
nejrodinėjai, kad Lietuvos 
Katalikai turi organizuotis, 
kad į savo rankas valdžią 
paimtų?

— Tai galėjo būti. Bet 
juk tai visai kas kita. Ar-gi 
Tamsta nematai, kad, “Ka
talikų Bažnyčia“ ir “katali- dėti kunigijos jungą Lietu

Taigi nėra jokios abejonės 
apie tai, kad Kemėšio ir jo 
vienminčių tikslas yra už-

“Vienybė” peikia Lenkijos 
socialistus, kam jie parėmė sa
vo tautos nacionalistus “ende- 
kus”, pasiryžusius susiaurinti 
tautinių mažumų teises. Tai 
esą veidmainių darbas-

Išpylusi kailį lenkams, “Vie
nybė” rėžia pamokslą apie so
cialistus bendrai ir apie lietu
vius socialistus ypatingai. Sa
ko:

l
“Naje, mes socialistus la

bai gerai pažįstame ir apie 
juos musų nuomonė ta pati 
tebėra. Jie visuomet šneka 
apie tą ‘lygybę ir brolybę’, 
bet praktikoje visuo|met tebė
ra uršųs šovinistai. Todėl tik 
išypįotis’ reikia, kav'sodiahs;- 
tai ’primeta šovinizmą tauti
ninkams, patys savo rankas 
mazgodamies tarptautiškos 
‘nekaltybės’ vandenėliu. Tau
tininkai savo programoje bent 
nevynioja nieko bovelna ir

Feierverkams eksplio- 
davus traukiny, 13 pa- 

sažierių sužeista.
NEW YORKAiS, rugp. 25. — 

Vakar žmonėms besigrudant 
traukiniu, kurs turėjo juos vež
ti į Long Islando rezortus, vie
nas keleivių išmetė pund|ą sprog
stamųjų feierverkų, kurie eks- 
plioduodami sužeidė tryliką žmo
nių, vyrų ir moterų. Vežusis 
sprogstamąsias medžiagas » pa
spruko.
r

Redakcijos Atsakymai
/ Jūrdiui iRitoriuį., — Ači u. už 
žibutę. ? Bet • apie A. IJoyidąicio 
pušižudipią jau buvo rašyta 
Naujienose.

C. Kai. — Siunčiant prane
šimą. visuomet ' reikia paduoti 
savo pilną pavardę ir adresą,
kitaip pranešimų netalpiname, negalėjo susilaikyti nuo vėmi

Jo žodžiai pagimdė paniką. Da
lykas buvo .toks. Trauklių su
stabdė besibastantis būrys, su
sidedantis iš trijų ar keturių 
dešimtų žmonių. Vadai parei
kalavo iš Menasse ctokumeAtų. 
Tasai griežtai atsisakė. Neišsi
gando jis ir grąsinimų. Nusilei
do tik tada,- kai rengėsi jį muš
ti. Visus pasportus jis turėjo 
su savim. Parodęs juos, jis 
pradėjo vesti derybas su virši
ninku. Keli banditai įėjo į va
goną ir ėmė pasažierius lauk 
vyti. Paaiškėjo, jog jie pano
rėjo tik pasinaudoti vagonu ko
munikacijos tikslams; Pasažie- 
riai be pasipriešinimo išpildė 
paliepimą, tik kai kurios mote
rys ėmė verkti. Grafienė Du- 
chorskaja su neišreiškiama ne
apykanta veide stovėjo tarp ai
bės daiktų, kurie buvo išmėty
ti pievoje prie bėgių. Menasse 
vis dar bandįė įtikinti paniuru
sį būrio viršininką. Bet tasai 
tik galvą purtė. Jis neįleido 
nė vieno žmogaus į vagoną. Bet 
Višpatie — kaip jie pasiliks čia 
kalnuose, be maisto, nežinoda
mi kelio? Nieko nepadarysi; te
gul dar džiaugiasi, kad su jais 
taip gerai pasielgta. Menasse. 
ėmė siūlyti pinigus, nieko neiš
ėjo. Jis kalbėjo su viršininku 
tai saldliežuvaudamas, kaip Ja- 
go su Otelio, — tai bandė pa
veikti į jo žmoniškus jausmus, 
kaip markizas Poza į karalių 
Pilypą. Bet tai nieko negelbėjo. 
Čia priėjo prie Jųdviejų Marija 
ir prabilo ramiu be jokio dirbti
numo tonu. Jos išvadžiojimai 
nebuvo labiau įtikinantys * neg 
Manasse argumentai, bet jau iš 
pirmų jos žodžių viršininkas 
(įmatomai, paprastas kaimietis, 
kuriam teko kare dalyvauti) 
pradėjo visai kitaip klausyti 
nors po senovės akis nuleidęs 
laikė. Į jį padarė įtakos liuo- 
sumas, sujungtas su giliu žmo
nių sielos pažinimu, — savingi 
išsireiškimai, tarsi ji jam sakė: 
juk tu pats supranti; pagalvok; 
dalykas visai paprastas, mudu 
susitaikysiva- Ji kalbėjo ramiai 
ir bldivai, lyg kalba ėjo apie 
kukurūzus arba bulves, bet prie 
viso to jos balso tonas buvo 
toks, kuris reikalavo pildyti jos 
žodžius. Sutikęs paimti iš Me
ntėse pinigus, viršininkas Leido 
pabėgėliams užimti du tavoriniu 
vagonu. Menasse tik tarė: “Jus 
apsukri moteris, šauniai jums 
pasisekė susitaikyti. Nors tokia 
kelione labai džiaugtis, žinoma, 
netenka”. Jis vėl išnaujo ėmė 
komanduoti. Kokiai f valan
dai praėjus, visi šiaip taip 
susitvarkė, sunešė daiktus, dėl 
saugumo aklinai uždarė vagonų 
duris, ir traukinys pasijudino. 
Ta kelionė tavoriniuose vago
nuose tęsėsi tris dienas ir ketu
rias, naktis- Kartu su Marija 
buvo dvidešimt septyni žmonės, 
iš kurių du desėtku buvo vaikų. 
Vagone buto visiškai tamsu ir 
neįmanoma smarvė. Pasažieriai 
šiaip taip susėdo ant krepšių. 
Seniai ir ligonys visi buvo kar
tu. Naktį miegoti nebuvo gali
ma, o dieną badą teko kęsti. 
Gamtiškas pareigas teko atlikti 
vagone, kas buvo baisiai nema
lonu ir pačiam ir kitiems- Ratai 
traškėjo nepaprastai garsiai. Vi
sur viešpatavo kapų tyla. Saulė, 
įkaitinusi ankšto kalėjimo gele
žinį stogą, dar labiau didino 
kentėjimus. Ligonys dejavo 
nuo karščio, ir šukavimai tik 
didino baimę. Visi trys vaikai 
gulėjo arti prisiglaudę prie Ma
rijos. Ji nuolat glostė jų veidus, 
kad patyrus ar jie miega arba 
karščio neturi. Ji dėkojo Die
vui už. savo šaltumą ir ramumą, 
nors ir pati stebėjosi delei to, 
kad pas ją yra tiek daug kantru
mo. Ji baladė užimti j uos . kai 
bomis; tankiai kreipėsi į Efimą 
Leontjevičą. Vania beveik, visą 
laiką buvo ant jos rankų: ji 
šlapino jo veiduką ir rankutes 
adekoloųu, ramino Nastę, kuri

mo, barėsi su Arina, kuri turėjo 
isterinius priepolius, apsimai
nė mandagiomis frazėmis su 
kaimynais, ir ginčijosi su ne
klaidinguoju Menasse kai dėl 
artimumo jos tikslo, nedidelio 
uosto Juodojoje juroje-

Kartą ryto metą gailestinga 
palydovo ranka atidarė (Nuris ir 
įleido tyro oro. šviežias oras 
visus atgaivino. Prieš akis sto
josi stebėtinas reginys. . Žemai 
matėsi mėlyna jura, aplink kal
niukai apaugę puikiais medžiais, 
sodai, vynuogių medžiai, apelsi
nai, pinijos. Visi susyk .nutilo; 
nesigirdėjo nei vieno garso, 
žmonės buvo panašus į numirė
lius. Akys atprato nuo švie
sos. Puikus vaizdas apąkino- Du
rys pasiliko atdaros: matomai, 
buvo spėjama, kad pavojingas 
rirbežius pasiliko
Bet prieš dvi stoti nuo miesto, 
Menasse pranešė, 
randasi jūreivių rankose. Pasa- 
žieriai su didžiausia' baime iš
girdo visiems žinomą ir visų 
bijomą jūreivių viršininko var
dą. O tas vardas buvo — Igor 
Golovinas.

Menasse mieste turėjo savo 
žmones. Jis išanksto pranešė 
apie pabėgėlių būrio atvažiavi
mą. Traukinys sustojo už mies
to, pasažierius išsodino ir, kaip 
tik sutemo, nuvedė į nedidelį 
viešbutį priemiestyje- Ligoninis 
jokios pagalbos nebuvo galimą 
suteigti: jie turėjo eiti pėsti. 
Gatvėse viešpatavo panika. Iš 
uosto girdėjosi šūviai.

Kvadratinė,, salė, į kurią ėjo 
viešbučio durys, turėjo bagažo 
sandėlio išvaizdą. Laiptais ėję 

vis naujus ir 
Pabėgėliai ju- 

ieškojo savo 
Ant skrynių

užpakalyje.

kad uostas

__ L_ k

nešikai ir krovė 
naujus daiktus, 
dėjo: kiekvienas 
krepšių ir valizų, 
užsiroglino keletas vaikų ir ėmė 
peštis dėl geresnių vietų. Bėgi
nėjo cypdamas mažiukas šuo- 
Banko direktorius, prisiglaudęs 
prie sienos, ėmė papirosą rūky
ti. Grafas Duchorskis užvedė 4
kalbą su tarnu. Menasse pame
tė akinius ir desperatingai bėgi
nėjo iš kampo į kampą, žemai 
pasigirdo signalas. Nešėjai rei
kalavo, kad juos kuogreičiausia 
paliuosuoti; matomai, jie norėjo 
tuoj pasišalinti. Kas tai prane
šė, kad išėjimas iš uosto užda
rytas; kitas papasakojo, jog ju
roje plaukiojęs vokiečių karo 
laivas. Prasidėjo barniai dėl 
kambarių, kurių viso tebuvo tik 
vienuolika. Pąsigirdo Efim Le- 
antjevičo balsas: “Marija Jakov- 
levna, greičiau eikite šičia. Aš 
paėmiau jums kambarį“. Marija 
negalėjo praeiti ir pabandė per
lipti per daiktus. Bet priešais 
Efim Lenotjevičą išdygo staiga 
Menasse ir suriko: “Kaip drįs
tate jus čia sukauti, gerbiamas 
pone! Jeigu jus nenutilsite, tai 
aš užkišiu jums burną! Mes pa
puolėme čia į patį pragarą, su
prantate? Čia reikia melstis, 
kad«išsigelbėjus, o jis šaukia!” 
Marija ramiai kreipėsi į stu
dentą: “Bandykime surasti mu
sų daiktaus!” Jis linkterėjo gal
vą ir susirūpinusiai apsidairė. 
“Kur vaikai?” paklausė jis.

Netikėtai laiptuose pasirodė 
trys jūreiviai. Vienas ėjo prie
šakyje. Jis išsiskyrė kaipo sa
vo išžiūra, taip ir drabužiais. 
Jo kelnės buvo baltos, o švar
kas labai, deganti n iai pasiutas- 
Jokių pasižymėjimo ženklų jis 
neturėjo, bet jo manierose buVb 
galima pastebėti išdidumą, ko
mandą ir žiaurumą. Apie jį 
ėmė tupinėti viešbučio savinin
kas, riebus totorius. Jūreivis, 
matomai, lyg ir nustebo pama
tęs didelį būrį žmonių ir aibę 
visokių daiktų. Prie menkutės 
lempų šviesos paveikslas ištik- 
rųjų buvo liūdnas. “Kas tai per 
žmonės?” kreipėsi jis į šeimi
ninką. “Ir kas čia dedasi?” 
Baimingomis akimis šeiminin
kas pradėjo ieškoti ^lenasse. 
Tasai išėjo pirmyn ir neprigul- 
mingai laikytis. . “Iš kur? Ir

kur?” griežtai ir su panieka' pa
klausė jūreivis- Menasse ėmė 
mirkčioti. Jūreivis nutraukė jo 
kalbą: “Apie jūsų tolimesnę 
kelionę, žinoma, negali būti ir 
kalbos. Visi daiktai konfiskuo
jami. Plačiau patirsite rytoj”. 
Nekreipdamas j Menasse aiški
nimus, kurie daugiau susidėjo 
iš gestų neg iš žodžių, jis sušu
ko šeimininkui: “Surask man 
kambarį!” Kai šeimininkas ėmė 
judinti savo nutukusį kūną, ki
tas jūreivis nekantriai pridėjo: 
“Kambarį draugui Golovinui! 
Ką tu, kiaule, ar negirdi?!” Dre
bančiu balsu atsakė šeimininkas, 
kad visi kambariai jau išduoti; 
tegul pažiūri; pas jį tiek daug 
žmonių; pasiliko vienas kamba
rys užlose, bet ten nėra langų, 
priegtam ir pertvara sulaužyta. 
Jis'nedrįsta tą kambarį Igor 
Semenovičui siūlyti. Jo kaimy
nas turi dar vieną kambarį su 
kaurais ir paveikslais ant sienų. 
Matomai, jis bijosi priimti tą 
svarbų svečią ir visais budais 
stengėsi nuo jo atsikratyti. Bet 
Golovinas griežtai nutraukė jo 
kalbą: “Ko čia pjlurpi tiek dpug, 
mulki! Jeigu neturi liueso kam
bario, tai paliuosuok. Prašyti 
dar reikės ?! Aš imu štai šį kam
barį. Ir pabaigta”. Jis parodė 
į kambarį, kurio duryse stovėjo 
Marija. “Atleiskite”, kreipėsi į 
jį Marija, “bet šis kambarys 
priklauso man ir mano vai
kams. Musų septyni, o jus vie
nas. Mes visi neįmanomai pa
vargome po ką tik padarytos 
kelionės. Ar iš jūsų pusės ne
būtų žmoniškiau praleisti tą 
naktį užlose, jeigu jau nenorite 
kitur eiti? Aš, tiesa, nežinau 
su kuo aš turiu garbės kalbėti- 
Bet jus visgi vyras!”

Golovinas, matomai, buvo nu
stebintas. Jis sutraukė anta
kius. “Iškalbingumo jus mokyti 
nereikia”, sumurmėjo jis. “Jus 
visi mokate gražiai kalbėti. Jei- 
ti'k kuris vergas parodytų jums 
kumštį, tai jus tuoj imtute ape
liuoti į žmoniškus jausmus. Mes 
budavojame naują gyvenimą, 
pone! Kas jus toki? Ir ko jums 
čia reikia?”

Šį kartą prisiėjo nusistebėti 
Marijai: ji nelaukė iš paprasto 
jūreivio tokių išsireiškimų. “Aš 
Marija Jakovlevna von-Kruede- 
ner”, paminėjo ji savo 
vardą ir uždėjo ranką
ant galvos, kuris tarsi motiną 
ginti atvyko. “Mano vyras Tūlos 
gubernijos dvarininkas ir caro 
armijos oficierius, pabėgo į už
sienį. Aš irgi noriu ten patekti. 
Jus patys suprantate, kad man 
iš jūsų nėra ko laukti, — man 
reikėtų tik jūsų bijotis. Jus tie
są sakote: reikia mums visus 
bespalviais daryti. Gerai: tegul 
naujoji tvarka pradeda puo vai
kų ir moterų. Nastė, Arina, 
padėkite užnešti į vįršų . daik
tus.” o

Golovinas padarė nekantrau
jančią grimasą. “Jus klystate, 
poni”, tarė jis ir sukišo rankas 
į kišenius, “jus klystate. Aš ne- 
atjaučiu aukštojo tono gudry
bių. Aukštai ar skiepe — skir
tumo nedaro. Rytoj jus ir visa 
jūsų kompanija bus teismui ati- • 
duota. Jus buvote labai neat
sargi ir prisipažinote, kad nori
te pabėgti. Jums, tur būt, ži
noma kas jus laukia. Pas mus 
baudžiama greitai: neturime lai
ko bereikalingoms procedūroms. 
Tad galite pasilikti čia, jeigu 
jums tatai svarbu- Aš neliesiu 
ir kitų. Iš namų išeiti, žinoma, 
draudžiama. Bet šiaip iki ryto
jaus jus turite pilniausią lais
vę”. Jis pridėjo tai ironišku 
tonu, kreipdamosi į susirinku
sių pabėgėlių būrelį. Menasse 
desperatingai mosigavo ranko- 
mist tarsi plaukikas, norėdamas 
į priekį prasimušti. Priegtam 
jis merkė akia Golovinui, lyg 
norėdamas pasakyti, kad j fe 
nori su juo viens ant vieno pasi
kalbėti ir tikisi pasisekimo. Bet 
Golovins jokio dėmesio nekreipė.

' (Rus daugiau)

pilna
Mitiai

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.
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Wilson & Co. receiverio 

rankose
VVilson & Co., kuri turi dide

les skerdyklas Chicagoje, o 
taipjau ir niekuriuose kituose 
miestuose, pateko į receiverio 
rankas. Laikinį receiverį pasky
rė New Jersey teisėjas, reika
laujant vienam šerininkų, ku
ris turi 25 tos kompanijos Še
rus, vertės $2,500. Tas šerinin- 

rkas sako, kadi kompanijos sko
los siekia $30,000,000 ir kad ji 
jau per dviejis metus nemokė
jusi dividendų.

Chicagos rastinė aiškina, kad 
tas receiverio paskirimas netu
ri didelės reikšmės, kadangi 
kompanija New Jersey valstijo
je neturi jokios didesnės dirb
tuvės-

Kompanija jau daugiau me
tų yra keblioj finansinėj padė
ty. Jos ibiznis eina gerai, bet 
neša nuostolių, be to yra dide
lė stoka veikiamojo kapitalo. 
Kompanija buvo sumaniusi iš
leisti naujų serų,- bet tam pie
nui pasipriešino mažuma šeri
ninkų, kuriais vadovauja ,Swift 
& Co., svarbiausi tos kompani
jos kompetitoriai. Tada ba n k ie
vini, kurie paskoliiwęi J<ompanS- 
jai pinigų, susitarė kompaniją 
reorganizuoti. Jie tarėsi ir drau
gingą receiverį paskirti. Reor
ganizavimo darbas jaugei na ir 
manoma, kad receiverio paski
rimas tą c|arbą tik dar labiau 
paskubins-

Keturi žmonės užmušti
Užvakar automobiliai užmu

šė keturius žmones — du vy
rus ir du vaikus. Visuose atsi
tikimuose automobilistai liko
areštuoti, o vienas liko apkal
tintas užmušėjistėj, kadangi jis 
užmušęs vaiką bandė pabėgti 
ir policija jį turėjo vytis dau
giau kaip 60 m. greitumu, kad 
.jį sugavus.

šiemet automobiliai užmušė 
jau 410 žmones.

Vyras “mirė”, o ji nori 
jį areštuoti

Betty Levy, 19 m., liepos 24 
d. apsivedė su tulu Isadore 
Kayne, kuris sakėsi esąs New 
Yorko milionierius. Jaunaved
žiai “honey moon’’ praleido Ka
nadoje ir ji, sugryžusi Chica- 
gon, jau rengėsi vykti į New 
Yorką ir apsigyventi ten pui
kiuose jos vyro ruimuose- Tik 
urnai ji gauna telegramą iš To
ronto, kad jos vyras liko ten už
muštas nelaimėje ir kad ji tu
ri skubėti vykti į New Yorką.

Gavusi tokią telegramą ji bet
gi nepasiskubino vykti į New 
Yorką, o pradėjo čia, Chicago
je, tyrinėti ir pasekmėje, ji va
kar atsikreipė prie tei
sėjo Borelli, prašydama išduoti 
varantą areštavimui jos vyro. 
Teisėjas mielu noru tai padarė. 
Pasirodė, kad tas “milionierius 
Kayne” visai nėra milionierius, 
o tik paprastas Isadore Kahne, 
chicagietis, turys kitą pačią ir 
dvejetą vaikų. Pirmąją pačią jis 
vedė 1920 m. 

__ a------------ 
Mildos teatre

Pradedant nuo ketvirtadie
nio per tris dienas įietuvių Mil
dos teatre bus rodomas puikus 
paveikslas “Manhandled.” ku
rio žvaigžde yra ('duria Swan- 
son. Ji vienoj vietoj čia pui
kiai impersonuoja garsųjį ko
miką Charlie Chaplin. Yra ir 
daug kitų gražių srenų.

PAIEŠKOJIMAS
J' 1 I ■ą

Ignotas Augulis apie'1913 
m. atvyko Amerikon iš Kokšių 
sodžiaus, Kamajų valsČ., Ro
kiškio apskr. Kas turi kokių 
nors žinių malonėkite pranešti.

Lietuvių Biuras,
Koreign Language Inf. Service, 
119 W. 41st St., New York City

Nežino kur dėtis nuo uodu
4'

Chicago ir jos priemiesčiai, 
ypač šiaurinė ir vakarinė mie
sto dalys šiemet nepaprastai 
kenčia nuo uodų- Vasara buvo 
šlapia ir \Aisur stovi vandens 
klanai — puikiausia vieta uo
dams veistis. Uodų tiek daug 
yra, kad gyventojai nežįno kur 
dėtis nuo jų ir kaip gintis, nes 
netik iš namų išeiti negalima, 
bet ir namuose pilna uodą.

Menas ir dailė sekančiam 
sezonui 
• / •

____________________________ - I ’

Kaip jau žinoma, atėjus ru
deniui atsidaro dainos ir dra
mos sezonas.

čia pirmiausia prie to ren
giasi musų garsioji ir seniau
sioji Chicagos dailės draugija 
Birutė. Ji mano šį rudenį duo
ti labai daug. Reikia nepamirš
ti, kad ji net nesibijo šių die
nų karščių ir laiko net po dvi

perkalbėt negalėjau. Ant galo 
paklausiau ko jis nori. * i

—Matai, kad tamsta esi stf- 
amerikonejęs ir musų visai nę- 
pažysti, ir rašai viską išvirkš- 

Ičiai, ir už tai aš gatavas tau 
tas tuoj raganiškas ausis ap
skaldyti. Bet to nedarysiu, jei- 

Igu. tu parašysi atgal į Naujie- 
| nas šį mano su tavim pasikal
bėjimą. Bot jeigu atsisakysi, 
tai bus tuomet blogai...

—A, apsiimu, — tariau sau, 
— ką gi bepadarysi.

tėjo ir jisai pradėjo šiaip:
-Matai, musų draugystė 

yra tautiška, prie jos priklau
so gerų vyrų lietuvių. Jus jau 
perdaug suamerikonėjote ir ne
suprantate musų politikos. Jus 
rašėte, kad ten su akmeniu 
viens kitam bakstelėjo į kup
rą; jus rašėte, kad ten bjau
rius žodžius vartojo; jus rašė
te, kad net moterys padėjo ta
me darbe; jus rašėte, kad vi
si slogučio buvo prislėgti; ar 
ne taip rašėte? Atsakykite!

—Taip. Na, ar tas netiesa?

U. LEIB0WIT2
Persikėle į nauj’ą vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avc.
Kampas Western Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkew!cz 

BANIS 
AKUŠERKA

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

3113 South 
Halsted St.

Miesto ir miestelių valdžios ir 
gyventojai suskato naikinti uo
dus aplaistydami pelkes kerosi

mi ir aliejum. Bet tai ne kiek 
nesumažina uodų, nes tuo ne- 
prifeidžiama tik naujiems uo
dams veistis. Uodai gi, prie pa
togių sąlygų, kokios dabar yra, 
gyvena apie 120 dienų. J dieną 
uodas padeda po kelis tukstan- 
čius kiaušinių, o už 10 dienų iš 
tų kiaušinių išsiperi nauji uo
dai. Kadangi kiaušiniai yra de- 
diami į vandenį, tai laistymas 
pelkių kerosimi ir aliejum už
muš padėtus kiaušinius.

Sveikatos departamentas ne-^ 
mato pagelbos nuo uodų iki ne
ateis pirmosios šalnos — jos 
daugiau išnaikins uodų, negu 
kad gali padaryti ’.tai žmogus. 
Vienatinė pagelba dabar yra tik 
įsidėti languose gerus ir tan
kius tinklus ir sėdėti namie. 
Laistymas gi pelkių kerosimi ir 
aliejum pagelbės ateinantiems 
metams — senieji uodai išmirs, 
o naujieji negalės veistis.

Pasivėlino prikelti įnamį — 
atsidūrė ligoninėj

Niek Yonkich, plieno liejik- 
los darbininkas, paprašė savo 
šeimininkės Mrs. Minnie Kleat, 
10826 Torrence Avė-, prikelti jį 
7 vai. ryto. Ji betgi pamigo ir 
prikėlė 7:10 vai. Ji dabar ran
dasi South Chicagos ligoninėj 
su sudaužyta galva ir perplau
ta galva, o jos įnamis Yfonkich 
sėdi kalėjime.

Lietuvių Rateliuose
Atsiprašome

Kurie dalyvavote musų LSS 
Vili Rajono, L. S. J. Lygos l 
kuopos ir L.DL.Ė) Rajono pa
le Ilgiame išvažiavime rugp. 24 
dieną, Beverly kalnely, — mes 
atsiprašome jūsą,už tą betvar
kę, kurią surengė komunistai 
po priedanga SLA kuopos (nu
merio nežinome, nes nė jos 
komitetas nepasakė: vieną 
kartą minėjo 118 kp., o kitą 

kad 129 nuo aštuonioliktos). 
Tai įvyko be musų žinios ir 
mes nesame už tai kalti.

Mes kuodidžiausiai apgailes
taujame, kad tie nekultūringi 
gaivalai suardė musų ramumą. 
Tas įvykis mums visai nema
lonus, bei ką padarysi, komu
nistai nebūtų komunistais, jei 
mokėtų elgtis kaip dera žmo
nėms.

Taipgi turime pabrėžti tai, 
kad pirmiaus mes savo išva
žiavimus rengdavome Jefferso- 
no giraitėj, bet kuomet mums 
ir visiems kitiems kultūrin
giems žmonėms įgriso komu
nistų nekultūringos šnekos, 
tuomet mes pasiskyrėme kitų 
vietą savo išvažiavimams — 
Beverly Hills. Tuomi, mes ma
nome, kad nuo tų gaivalų bu
sime liuosi. Bet taip nebuvo, 
šis paskutinis musų išvažiavi
mas aiškiai parodė, kad komu
nistinė gangrena visur suran
da sveiką ir švarų kūną.

Baigdami šį savo pareiškimą, 
statome šį klausimą gerb. SLA 
Aštuonioliktos apylinkes kuo
pai: Gerbiamieji-sios, ar ištie- 
sų jus organizuojate savo SLA 
kuopos . vardu komunistų . gau
jas, idant jos eitų ir ardytų 
socialistinių organizacijų išva
žiavimus?

Rengimo komisija:
Pranas Skamarakas,
A. Kemėža ,
M. Mauricas. *

repeticijas savaitėje. Dabar 
per t,*s repetieijuk yra 
“Karnaviiio Varpai” (“Cliimes 
of Normandy”), trijų aktų ope
ra. Visi sušilę dirba, o p. Kve
daras, generalis chorvedys, de
da visas savo pastangas, kad 
“Karnaviiio Varpus” .pastačius 
kuogeriaųsiai. ,

* *Atvykę is Lietuvos artistai 
irgi mano greitai Chicagą ap
lankyti. Jie duosią lietuviškus 
vodevelius, panašius ameriko
niškiems, tik jie busią lietu
viškos dvasios. Tai labai gali
ma. nes jų tarpe yra artistai 
ir kompozitorius. Reiškia, mes 
gal sulauksime savo, lietuviško 
“Letučaja Myš.”

* *
Nauja grupė iš senų, chica- 

giečiams jau žinomų, juokda
rių scenoje susidaro ir ji duos 
perstatymus kaip chicagie- 
čiams, taip ir apielinkės gy
ventojams. Į tą grupę įeina ir 
geri dainininkai. į lošėjus -— 
p. p. Petronėlė Milerienė-Pet- 
raičiutė,» Rypkevičienė, J. Ukt- 
veris, A. P. Kvedaras, Jonas 
Bu ragas (pastarasis dar pikio 
sutikimo nėra davęs); į daini
ninkus — tai čia jau yra mis
terija; tą organizuoja p. A. P. 
Kvedaras ir jis kol kas viską 
laiko slaptybėje.

Pirmu veikalu bei programų 
jie duosią veikalą “O. S. S.,” 
vieną iš juokingiausių veikalų, 
<urs dabar yra pertaisytas ir 
jame įdėta daug dainų. Apart 
veikalų bus koncertinė dalis, 
.susidedanti iš solo, duotų, kvar- 
etų. Draugijos gali šią grupę 

sviesti kaip ('hieagoj, taip ir 
jrk'miesčiuose, adresu A. P. 
<vėdaras, 3252 S. Halsted SI.

—Raganius.

Kritikuoja Raganių
Raganius prispirtas prie sienos 

už nežinojimą “tautiškų” pa
pročių.

Jeigu kas atsimena, aną kart 
teganius apraše tūlą pikniką 

su peštynėms. Jis manė gerai 
padaręs, bet pats apsivylė, ir 
štai kaip. Aną dien Raganius 
sau ramiai traukia per jau se
nai nukritusius lajjus, reiškia 
tas buvo miške, kaip staiga 
koks lai’ mažo ūgio senyvas 
žmogus pastojo jam kelią ir 
“sugriežęs” dantimis, užsimo-

Nuo šių žodžte, matyt, po-
(’l'ųsa ant 6-to pusi.)
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

Lietuve seimyninko Amerikoje visados trokšta gauti patari 
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo še 
minmke ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Vienas iš populiariškiausių pajų 

šiandien yra kokonuto smetininis pa
jus. Visada tokio valgio reikalauja
ma kur neisi. Saldus, riešutinis’ sko 
nis pienuoto koko-riešuto branduolio' 
turi priimnų ir sultingą skonį burno
je. Jeigu kokunutų sezonas pradėjęs, 
juos galima pirkti kartorie arba dė
žėj pas bįle atsakantį groserninką. 
Išmok kaip padaryt gerą kokunutd 
smetonin} pajų.
KOKUNUT SMETONINIS PAJUS

l dėžė Kokonuto 
t puskvortė pieno ,
1 kupinas šaukštas krakmolo 
3 kiaušinių baltymai 
% puoduko cukraus 
1 šaukštas sviesto 
1 šaukštas vanilos
Ištiesk gilią pajų lėkštę su papras

ta tešla, kepink greitai pečiuje per 15 
iki 20 minutų, Kuomet gatava, ati
dėk į šalį.

Supilk pieną j dubeltavą virdulį, 
sušlapink kornų krakmolą su biske- 
iiu šalto pieno, Įmaišyk j verdantį 
pieną ,ir maišyk nuolat iki sutištės. 
Tada sudėk cukrų, viesią ir kokonu- 
tus. Suplak kiaušinio baltymus į 
tirštas putas ir suleisk atsargiai į 
verdantį mišinį. Nunimk nuo ugnies 
ir dadėk vanilą. Supilk j tešlinj 
lukštą tą mišinį ir kepk vidutiniška
me pečiuje per 20 minutų. Duok val
gyt šaltą.

Virtuves Reikaluose
Užlaikymui duonos ir pyragaičių 

indus arba dėžes šviežiai, išmazgojus 
verdančiu vandeniu išplauk vandeniu 
kuriame indeta biskis paprastos so
dos; paskui padek lauke saulėj per 
keletą valandų.

Sunkus žieminiai pudingai netinka 
vasariniams užkandžiams. Lengvos 
šaltkošės ar paparsti vaisiai arba 
kiaušinienės esti patraukiantesni.

Šmotas vaškuoto popierio padėtas 
virš torielkuoto popierio padėtas 
virš torielkos kurioj laikoma nenau

doti kiaušinių tryniai apsaugos juos 
nuo sudžiūvimo.

Jeigu parafinas ant viršaus vaisių 
košelių yra perstotas nučmimuUyi- 
so, pašildyk peilį ir supjaustyk para
finą į tiek šmotelių kiek reikalinga 
išėmimui. Parafiną galima vėl nou- 

’doti jeigu perpili karštu vandeniu 
nuo ko jis nesivalys ir sukietės.

Duonos peilį gąlimą dailinai pasi- 
galąst smarkiai pabružinant abiem 
pusėm per kraštą geležies sinkos ar
ba medinio slenksčio.

Namų Pasigelbčjimai
Nusųkimui standaus viršaus nuo 

norikų i rstiklinių indų naudok riešu
tų spaudytojąj 
, Prašai inimui žymių nuo maliavotų 
sienų padarytų degtukų braukymu, 
trink <su perpjautu lemonu, paskui 
nušveisk kreidos dulkėmis. Numaz
gok su šiltu vandeniu ir muilu ir pas
kui nušluostyk greitai švariu skaru
liu nugręžtu tyrame vandenyje.

Medicinos šėputė pridėta pirmos 
pagelbos reikmenimis privalo rastais 
kiekviename name.

Maža plieninė yla sujungimui sve- 
terio siūlių atliks darbą gražiau ne
gu didele akia adata.

Keli lašai ammonijos vandenyje 
kuriame mazgojama vilnoniai ir fla- 
neliai padarys jų spalvą aiškia ir pa
laikys audimą minkštu.

Grožės Patarimai
Pamanyk kokias skirtingas išraiš

kas pądaro klaunas? su maliavomis. 
Pasukimas į viršų ar žemyn lupų šo
nuose padaro didelį skirtumą. Per
augę, storos lupos įrodo žemo ftipo 
žmogų. Be išraiškos lupos įrodo ar
iu, žiaurų pobūdį. Lupos kurios per- 
plonos įrodo, suvedžiojimą, savimeilę 
ir žiaurumą. Vienok, daug žmonių ir 
su gražia burna padaro ją įrodančia 
tuos nemalonius ženklus, tik dėl to 
kad nežino kaip išsidailint. Nedažyk 
kampų savo burnos. Sek tik burnos 
linijas jeigu burna graži. Jeigu ne, 
naudok mažai raudoną lupų dažalą ir 
apdailink savo lupas jeigu jos yra 
perstoros.

Ypatinka Sveikata

Vienas iš populiariškiausių ir nau
dingų namų reikmenų šiandien yra 
druska. Druska yra dvejopai skir
tinga; pagal savo tyrumo ir pagal 
savo smulkumo. Vienas tikslams 
reikia naudoti tyriausią kokią tik ga
lima gauti. Ligonio kambaryje drus
ka daugeliu atvejų naudinga. Skau
dančias akis reikią plauti silpna so- 
liucija druskos kelis sykius per die
ną; ji palengvins uždegimą. Nuside- 
ginime, sušlapyk druską ir apdėk ap
degusią odą kas sulaikys odos' nusi
lupamą. ,(i»

MES REKOMENDUOJAME SEKAMUS PRODUKTUS.
Borden’s Evaporated Pienas yra 

grynas farmu pienas su palikta jame 
Smetona. Yra geriausis pienas dėl 
virimo, kepimo ir kitiems valgiams. 
Pabandykit į savo kavą. Jus pama

tysite, kad kava turės skirtingą sko
nį. Klauskite jūsų groserninko dėl 
Borden’s Evaporated pieno kuomet 
pirksite ką nors grosernčje.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOKIEIE
AKUŠERKA

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

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

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

................................. ' i .................. ..................... ..

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr. A. & BLUMENTHAL

Tat BmdovMMl
4*4* 8. Achl|n4 
Kampsa 4T4<n

X-rc» Inbtba
■ ■ > HM J

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

4

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING S.UPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haw»rket 1018. Havmarket 4251

LIETUVIU DAKTARAI

•r. IJR. HERZMAN-®*
—IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviais žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

l Dienomis: Canal 
TnU-fnnnl. J 3110. Naktįtelefonai. < Drexel 0950

( Boulevard 4136

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 deirią, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po piettj
b--

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

ja kumščiai
—Tai tu Ragana-lteganius? 

Nors sykį tave pasigavau!
—Kas yra? Ko tamsta nori?

— klausiu.
—Aha! Dar tu nusiduoti nie- 

<o nežinąs? Tu!
—Bet kas yra, pasakyk tams

ta?
—O ar tu neatsimeni, kad 

tu musų tokios slaunios (IrąiP, 
gyslos vardą nužeminai? Aš 
maniau, kad tu dar koks nors 
inteligentas, bet dabar matau, 
<ad tik amerikonizmo esi per
sivalgęs, kad net per tą savo 
amerikonizmą nematai nė gerų 
musų draugystės darbų...

-iBet, meldžiamasis, buk 
geras ir man pasakyk. kas 
;amsta esi?

—'Mano pavardė Kazlauskas, 
tas pats, apie kurį tu minėjai, 
apie kurį tu rašei, kuriam Zu 
patarei pataisyti draugystę, 
turios piknike >buvo peštynės.

A! Tai tamsta esi tuo p. 
Kazlausku. Labai malonu susi
pažinti... tf!

—O man visai nemalonu! ir 
afe čia pat ant vietos tąpnfe-tąi 
už tai atlyginsiu...

Aš jau buvau nusigandęs ir, 
mėginau teisintis ir sakiau, i
<ad nieko kito nerašiau, kaip
tik gryną- tiesą, bet visgi, jo

Nori žinoti
Kas dedasi Lietuvoje, plačiam pasauly, ore ir ant vande
nų; kaip gyvena artimieji ir tolimieji kaimynai, koks jų 
gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis i

SKAIUKIT “TRIMITį" ;
Jame rasi visa trumpai, aiškiai ir visiems suprantama kai- 1 
ba parašytą: apie napjausiųs išradimus, įvairiausius nuo- 
tikiirs įvairių tautų ir žymesniųjų žmonių įvairiose epo
chose, gražiausių paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ii’ kitų i
tautų gyvenimo, eilių, straipsnių svarbiausiais 'dienos ,
klausimais, daug gražių apysakų žymesniųjų lietuvių ir 
kitų tautų' rašytojų, įdomiausių įvairenybių, juokų, poil
sio valandai ir daug, daug nąudįngų pasiskąitynrų.

‘‘Trimitas” vienas turtingiausių ir pigiausių liet^vią 
laikraščių. Eina kas savajte ketvirtadieniais, kpygos 
formato 32—48 puslapių.

Prenumeratos kaina š. m. antram pusmečiui:
Lietuvoje — 6 litai; Užsieniuose —- 1^2 dol.

■’ -U? 'Adresas:' ' ■

“TRIMITO”,
Kaunas, Laisves Al., Nrt 26j |

i i i i i i n i r....

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams,

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

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

arti 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

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.

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

Dr. M. žilvitis 
DENTISTAS

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

Tel. Ken^ood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago.
i Telephone
I Boulevard 2160

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

(b|Up 2,ikl 9 vai. vakare

Perkėlė ofisą iš Brighton*Park 
į Bridgeportą

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai *
Ofisas 1800 So. Ashland Are. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

■Valandos/2:30 Iki 5 ir 8 iki 10. 
^Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet; 
' Biuras 4348 j Archer Avė.
Vaiį£:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Tėjo fonas Lafayette 3878

! Dr* J. W. Beaudette
4
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

—'Tiesa? Kokia čia gali būt 
tiesa, kad jus jos nesupranta
te? Matote, kada lietuviai ka
riavo senuose laikuose, tai jie 
neturėjo nė šautuvų, nė ka- 
nuolių, bet jie pešėsi su akme
nimis, plytomis ir kitais pa
būklais. Moters visuomet jiems 
kare padėdavo. Jie patys gėrė 
ir kitus vaišino; juk ir istori
ja sako, kad lietuvių tauta yra 
vaišingiausia tauta. Ar 
suprantate ką aš noriu 
kyti? Tai yra, aš noriu 
kyti jums, kad jus dar
suprastumėte, jog mes turime 
tautišką vardą ir gerbiame 
tautos liekanas bei jos paliki
mus ir pobodžius. Ir 
šiai už viską, jeigu 
mirsime apie plytas 
nis, tai kas tuomet
musų sostinę Vilnių? Juk ten 
reikalinga yra kareivių ir jei
gu mes čia taip nesilavinsime, 
tai nebus kam ginti ir visi pa-

dabar 
pasu
pa su
kartą

svarbiau- 
mes pa- 

ir akme- 
išvaduos

įniršime apie viską, paliksime 
žmonėmis be tėvynės ir, kas 
svarbiausia, liksime ne lietu
viais. Kad tai palaikius, mes 
turime lavintis ,rengti, daly
vauti ir praktikuotis su tokio
mis, anot jūsų, muštynėmis.

■Raganius klausės, klausęs, 
ir pasikasęs pakaušį jau norė
jo traukti toliau, bet čia p. 
Kazlauskas pasigavo Raganių 
už krutinės ir prispyręs prie 
didelio šakoto medžio ‘ norėjo 
ką tai daryti, bet vėl pagrąsi- 
no:

—Žiūrėk kad šį mano tau 
duotą pamokslą aprašytume! į 
Naujienas. Prisiek, kad tai pa
darysi; jei prisieksi, tai palei
siu, ne — pakarsiu.

Kas liko daryti? Nieko kito, 
kaip tik prisiekti ir prisaiką 
išpildyti. Taigi Raganius šiuo 
savo prisaiką išpildo ir p. Kaz
lausko su Raganium pasikal
bėjimą paduoda. Amen.

—Raganius.

liet. Moksl. Susiv. 
Amerikoj Seimas

mo rezoliucija, kuri buvo re* 
ferendumo pagaminta seimui. 
Centro pirmininkės raportas 
priimta su pataisymu. Rezoliu
cijų klausime kilo kiek ginčų, 
bet nebuvo užsikarščiuota ir 
viskas gerai sutvarkyta.

Centro raštininkas Simokai- 
tis išdavė finansinį raportą. Jo 
raportas buvo gerai apdirbtas. 
Viso centro ižde randasi 
$129.91. Fondui priklauso tų 
pinigų su centro pirmininkės 
auka $61.67.

Nutarta kai kas pataisyti 
konstitucijoj: praplėsti Centro 
valdybos pareigas ir k. Išrink
ta komisija pagaminti konsti
tucijos pataisymo projektą ir 
paleisti jį referendumui nubal
suoti.

Svarstyta steigti atskirą fon
dą moksleivių rėmimui kurį 
globotų atskiri asmens, o 
moksleiviai išrinktų tiktai sa
vo atstovus j tą fondą. Tokį 
sumanymą įnešė Dr. A. Kara
lius pirmoj sesijoj, bet 
ta jį vėliau. Kilo daug 
jų, bet neprieita prie 
nutarimo. Pagalios
Centro valdybai rūpintis kuri
niu atskiro fondo: Centro val
dyba, be abejonės, 
bendrų susirinkimą 
nais
jais ir tuomet gal bus 
išdiskutuoti ir išdirbti 
steigimui tokio fondo.

Nutarta pasiųsti 
noms padėkos laiškas
teikimą vietos ‘‘Moksleivių Ke
liams.” Nutarta pasiųsti padė
kos laiškas 
“Ilerald
teikimų ‘‘M 
skyriui.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Sesija trečia

pirm.

svarsty- 
diskusi- 
gahitino 
pavesta

Šie laiškai yra atėję iš Euro 
pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjj paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiseč 
Window” lobėj nuo Adami 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad Šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.

i
2
6 
7

16
* 21 

24 
30 
50 
51 
55 
57 
59 
60 
62 
67 
68 
70 
71* 
87 
•88 
92

102

Ancikienei Kazimierai 
Baranauskęne Adulpina 
Bogocunas Stela 
Bričkaitei Petronėlei 
Deltuva Jonas 
Januška Tonie 
Granis Jonas 
Jakavidini Povilui . 
Laparckis M. P. 
Letukiene Ludevika 
Macikas Vicentas 
Maslauskene M. 
Mažeika Leonas 
Miela Karolina 
Miller Kazimieras 
Pelanis R. J. 
Petrulis Č. T. 
Rackauskis Rose 
Rasztutis Jonas 
Shatas Kazumeras 
Slepetis Juzupas 
Starkutis Alek 
Vidas Franzo 2

111 Wolskis Anton
114 Zapkus Majk
115 Žilvitis Maiausas
116 Zoibas Jonas

ASMENŲ JIESKOJIMAI
............

JIEŠKAU savo sesers Elžės Demi- 
kiutės po vyru Senkuvienė. Ji gyve
no Nanticoke, Pa. *AŠ važiuoju į 
Lietuvą, norėčiau, kad greitai atsi
šauktų, arba kas žinote, tuojau pra- 
DGŠkitžG

IZABELĖ NAUJOKAITIENĖ, 
1901 N. Albany Avė., Chicago, UI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE COM 
3149 So. Halsted StM 

Tel. Yards 7282.

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

REIKIA DARBININKU NAMAI-2EME
VYRŲ

REIKALINGAS latvys pir- 
marankis duonkepys dėl kepimo 
latviškos duonos.

Atsišaukite
Lafayette 1515

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

PARDAVIMUI

$1000 cash kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, nupirksite naują, 5 
kambarių bungalowH su dideliu augš- 
tu, cementinis skiepas, fumace šildo
mas, viskas modemiška, su 60 pėdų 
žeme, 5428 W. 31 St., Havvthorne, Ci
cero, III., kaina tiktai $7300. Raktai 
randasi 5424« W. 31 St.

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

' 10433 So.

ais- 
randa pigi, 

metų, keturi kanvba- 
Pardavimo priežas- 

bizniux, parduosiu pi-

Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. . Sena įstaiga, geras 
biznis prie gero kampo, pigi 
renda.
3600 Union Avė. Tel. Yards 0297

. $25 cash ir $5 į mėnesį nupirksite 
lotą 30x125, netoli Archer Avė. ir 
Kostner Avė. Tiktai 56 liko, kaina 
tiktai $825.

$25 cash ir $5 j mėnesį nupliksite 
¥2 akro lotą ,tokį didelį kaip miesto 
7 lotai prie Joliet Avė., netoli 44 St., 
Lyons, III., 3blokai j pietus nuo Ug
dei! Avė., tiktai 3 yra parduoti iš 
282 likusių, kaina tiktai $675. .

PETRAS NAVICKAS
Mirė po sunkios ligos išbu

vęs ligonbutyj 6 metus, State 
ligoninėj, Anną, III. Nedėlioj, 
rugpiučio 24 d., 1924 m., 6:40 
iš ryto. Nevedęs, 43 metų am
žiaus. A. A. paėjo iš Petkumi 
viensėdijos, Traškunų valsčiaus, 
Panevėžio apskričio. Išgyve
no Amerikoj 15 metų. Paliko 
dideliame nubudime brolį Myko
lą ir Joną Amerikoje, Lietuvoj 
motiną ir tris seseris.

Laidotuvės atsibus ketverge, 
rugpiučio 28 <1., 1924 8 vai. ryto 
iš namų 1822 Seward str. į Die
vo Apveizdos Bažnyčią, o pas
kui j Šv. Kazimiero Kapines.

Prašome giminių, draugų ir 
pažystamų dalyvauti laidotuvė
se.

Lieka nubudę

Broliai Mykolas ir Jonas.
Laidotuvėm patarnauja gra- 

borius Masalskis.

JONAS A. VVALULIS
Mirė utarninke, rugpiučio 26, 

19’24 ,11:45 vai. dieną. Turėjo 
amžiaus 36 metus. Nevedęs. 
Iš Lietuvos paėjo: Vaškų para
pijos, Nariunų kaimo, Panevė
žio apskričio. Paliko Amerikoje 
brolį Antaną ir pusbrolį Joną P. 
Valiulį ir Kazimierą Valiulį ir 
pusseserę Luciją Prusienę. Ame
rikoj išgyveno 18 metų. Lietu
voj liko tėvas, brolis ir 4 sese
ris.

Laidotuvės bus pėtnyčioj, rug
piučio 29, 1924, 9 vai. ryto, iš 
namų 3247 W. Beach Avė. j 
Tautiškas pakines.

Užprašome gimines, draugus 
ir pažystamus dalyvauti laido- 
vėse. Lieka nubudę.
Brolis, pusbroliai ir pusseserė.

Trečią sesiją atidarė 
J. Lapaitis 11 vai. ryto 
madieny). Pirmininkui papra
šius p-lę Grušaitę (jaunesnią
ją), ji paskambino pianu porą 
šmotelių. Ji labai gerai skam
bina, užtai karštai ją apdova
nojo aplodismentais. Svečias p. 
Grušas pasakė gražią prakal- 
bėlę pabrėždamas, kad moks
leiviai pereitais metais daug 
dirbo ir jų darbas pilnai atsie
kė tikslo. Jis patarė mokslei
viams labiau organizuotis , ir 

labiau gerbti vienas kitą.
Skaityta pirmos ir antros 

sesijų protokolas ir priimtas. 
Vienbalsiai nutarta turėti ang
lų kalba skyrių ‘IMoksleivių 
Keliuose.” Centro pirmininkė 
Narmontaitė išdavė raportų pe
reito Seimo pagamintos rezo
liucijos Illinois universitetui 
dėl kalbos kreditų. Iš raporto 
pasirodė, kad rezoliucija uni
versiteto vyriausybės tapo iš
klausyta.

Perskaičius visą eilę rezoliu
cijų prieita prie to, kad reikė
jo atmesti pirmiau išduotą bu
vusios Centro pirmininkės ra
portą. (Skaityta skundų rezoliu
cija. Skaityta seimo paskelbi-

sušauks 
su ahim- 

ir visuomenės darbuoto- 
galima 
planus

Naujie- 
už su-

anglų laikraščiui 
and Examiner” už su-

K.” klišių radio, 
Taipjau išnešta pagei-j

kad Rezoliucijų Ko- 
pagamintų padėkos, 

visiems <
misija
straipsnį
siems moksleivių bankete ir vi
siems moksleivių rėmėjams, 
kuris butų išspausdintas
Keliuose.” Perskaityta Rezo
liucijų Komisijos pagaminti 
laiškai ir sesija uždaryta vienai 
valandai pietums kai 2:30 v.

—Seimo Koresp.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachawicz, Canal 
2199.

FILIMANA KALVAITIENĖ
Po tėvais Žemgulaitė 

Mirė rugpiučio 25 d., 1924 m., 
5:45 vai. po pietų, 55 metų am
žiaus.

Velionė paėjo iš Lietuvos: 
Kauno rėdybos, Kačių kain.o, 
Indrijavo valsčiaus. Amerikoje 
išgyveno 13 metų. Paliko di
deliame nubudime vyrą Juoza
pą ir sūnūs Kazimierą ir 
Pranciškų ir dukterį Pranciš
ką Viršekienę. Jos broliai Po
vilas ir Franciškus Amerikoj, 
Lietuvoj paliko sena motinėlė ir 
sūnų Petrą ir dukterį Oną. Jos 
broliai Jonas, Kazimieras ir Se- 
lestinas ir seserį Ogotą.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
rugpiučio 29 d., 1924 m. 8 vai. 
ryte, iš namų 1918 S. Halsted 
St. į Dievo Apveizdos Bažnyčią, 
q paskui į šv. Kazimiero Ka
pines.

Prašome visus gimines, drau
gus ir pažystamus dalyvauti lai
dotuvėse.

Lieka nubudę •
Vyras, sunai, duktė ir broliai.

PETRONfiLĖ ŽILIENĖ 
po tėvais Pičiunaitė

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

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

Lieka nuliūdę
Vyras ir Vaikai.

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

PETRAS ASTRAUSKAS
Mirė rugpiučjo 25 d., 1924 m., 
8:50 vai. ryto, 54 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno rėdybos, Taura
gės apsk., Šilalės pa r a p., Paje- 
rubinės kaimo.

Išgyveno Amerikoje 32 met., 
paliko dideliame nubudime bro
lį Roką ir. sesers dukterį, Ta
mašauskienę. Kūnas pašarvo
tas 3426 Auburn Avė. Laido
tuves įvyks rugp. 29 d., iš na
mų 8 vai. ryto. Bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio Bažnyčią kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero Ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę 
Brolis Rokas ir 
Tamašauskų šeimyna.

Laidotuvėse patarnauja Jonas 
Eudeikis, Yards 1741.

Al-MM

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 

dalyvavu- nei nePat^mysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri- 

M*. nūs savo senatvę*

NORIU išmainyti motorcycle 
geraime padėjime, į gerą vic- 
trolą.

Atsišaukite:
FRA1NK MARČAUSKIS 

4623 So. Springfield Avė.
MOTERIMS PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonės gijos dėl 

nėrinių visokios rųšies. Kaina 
4 oz. Matkos 30c, 35c, 40c. Mar
škonius gijos dėl mezginių ir 
siuvinių. Kaina 1000 jardų 10c 
ir 15c. Laikas apsirūpinti žie
mai svederiais ir pančiakoms. 
Atdara kasdieną, sekmadieniais 
ir vakarais. FRANK SŲLEMO- 
NAVIČIA, 504 West 33rd St., 
1 lubos.

/

ISRENDAVOJIMUI

Vieša padėka

šie

Rugpiučio 22 d., penktadie
nio vakare, Morrison viešbuty 
buvo surengtas Liet. Mokslei
vių Susiv. Am. Antros kuopos 
banketas baigusiems šiemet 
mokslus moksleiviams.

Kaip visuomenė žino,
moksleiviai šiemet įeina į pro
fesionalų skaičių: A. A. Tulys 
ir šeštokas, abu Valparaisie- 
čiai farmaceutikai; Matilda 
White, D. D. S., dentistė, Chi
cago Dental College; i>lė Al
dona Rūginte, mokytoja, Col
lege of Physical Culture; Jo
nas Lazdauskis, B. S. M. E., 
inžinierius, Lewis Technologi- 
cal Institute; Mikas Šileikis, 
dailininkas, post graduate, Art 
Institute, šie visi išeina į pla
tų svietą tarnauti visuomenei 
ir dirbti jai naudingus darbus.

Reikia tarti širdingą padėką 
visiems dalyviams ir tiems, ku
rie pagelbėjo prie surengimo 
to sėkmingo banketo.

Daug pagelbėjo Vaidilų Bro
lijos nariai, o ypatingai Dr. A. 
Montvidas. Jis pasakė rimtą 
kalbą ir paprašė gerb. svečių 
sumesti padengimui šio vakaro 
nekuriu lėšų. Aukų surinkta 
32 dol. Reiškiame gilios padė
kos Jonui Čepaičiui, tenorui pr 
jo akomp. P. Sarpaliui; p-lei 
Genevievei Gerchas, pianistei; 
kalbėtojams Mrs. Jurgelionis, 
Dr. Karaliui, Dr. Cherrui, dail. 
M. Lileikiui, inž. J. Lazdaus- 
kui, farmaceut. šeštokui, mok. 
B. Simokaičiui ir moks. Kese- 

t

rauskui.
Svarbiausiu svečiu ir kalbė

toju buvo gerb. p. Žadeikis su 
žmona, Lietuvos konsulas. Jo 
linkėjimai pasiliks ilgai visų 
banketo dalyvių širdyse. Gerb. 
adv. p. Si. Rodžiui, vakaro 
toast masteriui, kuris pasek
mingai ir puikiai vedė tvarką 
ir visiems banketo dalyviams ; 
ir aukotojams tariame viešą '
padėką.

Banketo rengimo komisijos 
pirm. K. J. Semaška.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St 

Chicago, UI.
* *

PASIRENDAVOJA STORAS 
su ruimais ir garadžium. Gera pro
ga bučeriui padaryti gerą biznį.

Kreipkitės:
836 W. 20th Street 

(Kampas Peoria)

PARDAVIMUI ice cream, kendžių, 
cigarų, cigaretų, notions ir kitų daig- 
tų krautuvė. Lysas 2 metams. Ran
da $35, su kambariais gyvenimui. 
Parduosiu greitai ir pigiai.

2988 Archer Avė.
Phone Lafayette 8555.

ENGLEWOODE pardavimui biznio 
kampas, grosernė ir delikatesen, ge
ri fixtures, kapojimui mėsos mašina, 
2 svarstyklės, 2 su stiklais bakseliai, 
4 kambariai gyvenimui, pigi renda, 
cash registeris.

M. O’DONELL,
724 W. 59 St.

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

ANTANAS VVARACINSKAS 
5958 So. Peoria St.

GROJIKUS PIANAS

$125
parduoti tuojau. AtiduosiuTuriu

$700 vertes grojikų pianą, su 108 mu
zikos
tiktai už $125. . Išmokėjimais atsa
kantiems žmonėms.

1389 Milwaukee Avė. 
žemutinis augštas 

Klauskite
MRS. FRANZ grojiklio piano

roleliais, cabinet ir benčiumi

$700 cash, kitus po $50 į mėnesį nu
nirsite prie 3808 Wallace St., 6 kam
barių mūrinį ir biskj medžio namą, 
visi modemiški įtaisymai. Turi būt 
parduotas tudflau, kaina tiktai $4200.

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

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

2441 \V. 45th Place

BARGENAS 6 kamb. stuba 
už $5200, 2 karams 
Randasi ant Bishop 
gatvės.

J. SINKUS & 
809 W. 69th

garadžius.
netoli 56

CO., 
st.

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

J. C., 14
>739 So. Halsted St.

Box 541.

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams ir rėrnėjam's šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nilo pirmos dienos 
liepos šių metų Vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su . visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, Jll.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.
i i » , .... ■■

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į 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 
žmoguj. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9663.

PARANDAVOJIMtl 4 kam
barių flatas ant' 81 ff. užpakaly. 
Renda pigi. Kreipkitės į krau
tuvę.

3108 So. Kalsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. 6 kambariai gyveni
mui. Biznis geras, parduoda sa
vininkas.

3300 So. Union Avė.

MOKYKLOS

RANDAI 5 kambarių flatas. 
Elektra, gasas, šiltas vanduo ir 
kiti patogumai. Elektros bilą 
moka savininkas. Randa pigi. 
Clearinge, gražioje vietoje.

5521 W. 63 PI.

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

Atsišaukite
4530 So. Honore St., 
Tel. Lafayette 8583

Specialiai Kursai. Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė, su namu arba be 
mo.

Atsišaukite
2820 Archer Avė.

ir'
na-

MOT ERŲ
Tautiškos Parapijos Extra labai 

svarbus susirinkimas Įvyksta seredoje 
rugpiučio 27 d. parapijos svetainėje, 
7:30 vakare.

Visi kas tik simpatizuoja tam dar
bui ir visi parapijonys maloniai kvie
čiami dalyvauti. — Valdyba.

1 ’ ■ ■ I
Brighton Park. —Ateities Žiedo 

Dr-jėlės tėvų susirinkimas įvyks tre
čiadieny, rugp. 27 d., McKinley Panc 
Svet. Visi tėvai malonėkite susirink
ti 8 v. v. .turėsim daug svarbių daly
kų apkalbėti. — W. Strygas, Sekr.

REIKIA merginų chambermeids, 
$50 į mėnesį, kambarys ir valgis, in
dų plovėjų, $18 j savaitę, merginų 
dirbtuvę, 40c. valandą, merginų 
dir.btuvę, $16 į savaitę, merginų prie 
kaunterio $17 į savaitę, janitorkų $65 
į mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, .

4191 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Ice Cream ir 
tabako krautuvės fixcheriai; be 
tavorų, arba su tavom. Biznis 
išdirbtas per 12 metų. Priežas
tis pardavimo
kraustosi į savo namą.

114 E. 107 St.
Tel. PuIIman 1130

savininkas

Amerikos Lietuviu Mokykla
. 3106 So. Halsted St.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytą 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

REIKALINGA mergina pri
žiūrėjimui kūdikio, 15 mėnesių 

r . o .. amžiaus*Extra. Chicagos Lietuvių Savitar- , 
pinės Pašelpos Draugijos įvyks šian-1 
dien 7 vai. vak. Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė, iš priežasties mirties 
Jono Valiulio. Draugai malonėkite 
susirinkti laiku. • Raštin.

Atsišajukite:
Drexel 7405

PARt)AVIMUI grosernė ir vi
sokių saldumynų krautuvė, 2 
kambariai dėl gyvenimo. Ran
da pigi. Kaina $895. Didelis 
stakas. 225 E. 75 St.

' North Sides draugijų delegatų su
sirinkimas įvyks rugp. 28 d. 7:30 vai. 
vakare, 1822 Wabansia Avė.

Jaunuolių Orkestros praktikos įvyk
sta kožną seredos vakarą Mark White 
Sq. svet. prie 29 ir Halsted gatvių 
(Library Room) rugpiučio 27 dieną. 
Praktikos prasidės ligiai 7 vai. vak. 
Nariai ir norinti jais likti m'alonei yra 
kviečiami atsilankyti. J

— Rašt. Eugenija Grušaitė.
«. J ‘

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano Gargaso se

sers. Antanas labai sunkiai serga, 
County ligonine. Greitai atsišaukite. 
Gargasas paeina iš Skaudvilės Lietu
voje. Kreipkitės:

FRANK KAZLAUSKAS,
3434 So. Union Avė., 

Chicago, III.

REIKIA 10 patyrusių mote
rų sortavimui regsų.

Atsišaukite
1017 S. Fairfield Avė.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI Auto 1922 m. 
5 sėdynių, kaštavo $2,000; par
duosiu už $300, norinti pirkti 
malonėkite tuoj atsišaukti; yra 
geriausiame padėjime; matyki
te 6 v. v. 4357 S. Washtenaw Av

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien, 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėl dieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3801 So. Halsted St., Cklcage. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

VYRŲ
NAMAI-ZEME

REIKIĄ vyrų į foundry. 
Atsišaukite

947 Cullerton St.
Mr. Remington

T*

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

5536 So. Kenneth Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitCs o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis* ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTOBING 

1507 W. Madison St.

NAMAI-ZEME
REIKALINGAS barberys va

karais ir subatomis po piet.
Atsišaukite •

4438 S. Fairfield Avė.
DIDŽIAUSIAS RARGENAS

KAMPINIS 2 AUGŠTŲ MŪRINIS NAMAS
kambariai ant 1 augšto, vienas 5 kitas 6 
augšto. Namas gerai pastatytas presinių 
gasas, netoli karų linijos, pačiame vidury

REIKALINGAS geras vyras dirbti 
j restaurantą ir roorning house už 
janitorių. Valgis ir gulejim'as, ne se
nesnis 45 metų. Mokestis bus nu
spręstas ant vietos kaip atsišauksit. 
Atsišaukite į trumpą laiką po nu
meriu

2100 W. 59 St.

Yra didelė krautuvė ir 6 
kambarių flatai ant antro 
plytų, su skiepu, elektra, 
lietuvių kolonijos. Rendos $1,140 į metus, cash $2,500, kitus lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Tas bargenas nebus ilgai.

■ JOHN ZAGAR & GO.
2400 Wentworth Avė.




