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Lietuva įspėja tautų Sąjungą
Kinuos išsodinta 1,100 sve 

linui laivynų kareivių
Armijos ir laivyno 

sukilimas Čilėj

’V. - k . .5 ,

Suėmė 80 lenku su kla Pašalino Čilės Hespubli 
tos prezidentą

Brazilijos revoliucininkai 
buvę sumušti

Kariškiai neturį tikslo steigti 
diktatūrą, tik nori išnaikinti 
politinę korupciją.

įsigyt lis ktastiiigais dokumen
tais jie turėjo vilties įsigauti 
Amerikon.

Be to kabinetas ir kariškių lyde
riai įsakė jam visai pasišalinti 
iš Čilės žemės.

Armija iš 1000 žmonių buvo pri
versta bėgti, palikdama dalį 
karo medžiagų.

Europos darbo ministeriai 
tariasi dėl 8 valandą 

darbo dienos

— •• 1 •! • v SAKLilės armija sukilo prieš v?iPar

politikierių korupciją
Suėmė 80 lenkų keliaujančių 

r Amerikon su klastingais 
pasportais

Lietuva vėl klibina T. 
Sąjungą dėl Vilniaus

Atidavimas lenkams Vilniaus— 
juodas debesys Europos pa
dangėj, sako Lietuvos dele
gatas.

ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 9. 
— Tautų Sąjungos susirinkime 
vakar Lietuvos pasiuntinys Di
džiajai Britanijai ir delegatas 
Tautų Sąjungoj p. Ernestas 
Galvananskasr-vėh įspėjo Tautų 
Sąjungą dėl atidavimo Len
kams Lietuvos sostinės Vilniaus. 
P. Galvanauskas pareiškė, kad 
pripažinimas Vilniaus Lenkijai 
tai esąs “sunkus debesis, kabąs 
Europos padangėj.”

Vokietijos klausimas
Tautų Sąjungos susirinkimo 

dalyvius vis dar tebeinteresuoja 
klausimas, ar Vokietija šiemet 
paduos aplikaciją dėl priėmimo 
jos Tautų Sąjungos nariu.

Pietų Afrikos delegacija 
graudeno Angliją ir Franci ją su 
sitarti tuo klausimu ir pakvies
ti Vokietiją, kad ji paduotų ap
likaciją dėl įstojimo nariu. Ap
lamai beveik visi pageidauja, 
kad Vokietija, kaipo būtinas 
elementas diskusuojant nusigin
klavimo klausimą, butų Sąjun
gos narys.

Pilietinis karas Kinuose
šanghajų ginančios čekiango 

jėgos atmušė Kiangsu kariuo
menes puolimą.

ŠANCHAJUS, Kinai, nigs. 9. 
— Čekiango jėgos, ginančios 
Šanghajų nuo Kiangsu kariuo
menės puolimo, atstu mdamos 
priešą vėl užėmė pozicijas, iš ku
rių jos buvo išstumtos Liuho 
sektore, į šiaurvakarius nuo 
miesto. Del smarkaus lie
taus mūšiai šį vakarą liovėsi.
1,100 svetimų laivynų kareivių 

išsodinta krantan
ŠANCHAJUS, rūgs. 9. — Del 

smarkių mūšių, kurie visą pra
eitą naktį ir šį rytą tęsėsi išil
gai šanghajaus — Nankino ge
ležinkelį tarp čekiango ir Kian- 
gsu kariuomenių, kovojančių 
dėl paėmimo Šanghajaus mies
to, krantan išsodinta 1,100 sve
timų valstybių laivynų kareivių. 
Jie užėmė pozicijas ties svetim
šalių sodybos siena ginti ją

taipjau mobilizuotis. Visa ta jė
ga, gerai aprūpinta ginklais, 
susideda iš 1,200 žmonių. r c

Užsienio karo laivų, stovinčių 
Huangpu upėj tarp šanghajaus 
ir Vusungo, yra dvidešimt du. 
Krantan išsodintos laivyno jė
gos susideda iš 250 amerikiečių, 
360 britų, 400 japonu ir 100 ita
lų.

1000 nukautų, 3000 sužeistų
Ligi praeitos nakties mūšių 

Liuho-Kvinsano linijoj abiejose 
pusėse buvo daugiau nei 1000 
nukautų ir 3000 sužeistų. Su
žeistaisiais rūpinas vietos Kinų 
Raudonasis Kryžius, turįs įstei
gęs devynias lauko ligonines.
Svetinių valstybių pasiuntiniai 

įspėja Kinų valdžią.
PEKINAS, Kinai, rūgs. 9. — 

Jungtinių Valstijų, Anglijos, 
Francijos, Italijos ir Japonijos 
ministeriai pasiuntė vėl bendrą 
notą Kinų užsienio reikalų mi
nisterijai, nurodydami būtiną 
reikalą atsteigti neitrale zoną 
Huangho paupiu, kame randas 
šanghajus.
ANGLIJA NEŠIM AIŽYSIANTI
Nežiūrint industrialistų noro, 

kad valdžia ūmai darytų žy
gių tvarkai Kinuose padaryt.
LONDONAS, rūgs. 9. —Alar- 

mingi pranešimai, kad išsodini
mas Britų ir Amerikos laivynų 
kareivių Šanghajuj reiškiąs 
naują svetimų valstybių įsimai
šymą Kinuose, Britų oficialėsg 
sferose laikomi kaipo neturintys 
jokio pamato.

Anglijos industrialistai, kurie 
bijo, kad nesugriūtų visas jų 
kreditų aparatas, kurio pagalba 
jie visą savo biznį veda Kinuose, 
suprantamas dalykas trokšta, 
kad urnai butų pavartota prie
monių tvarkai Kinuose padary
ti, bet politikai nori vengti bet 
kurio maišymds.

Ministeris pirmininkas Mac- 
Donaldas vakar prieš iškeliauda
mas škotįjon gavo pilną prane
šimą apie padėtį Kinuose. Jis 
peržiūrės visus kitų valstybių 
pasiūlymus tarptautinės kontro
lės įsteigimo klausimu.
Jokių Amerikos-Britų pasitari

mų dėl Kinų nebuvę
LONDONAS, rūgs. 9. — Jun

gtinių Valstijų ambasados pa
tarėjas Sterling, vedąs amba
sados reikalus vietoj išvykusio 
škotijon ambasadoriaus Kellog- 
go, užgina pranešimus, buk

nuo galimo vienos ar antros ko- tarp Britų ir Amerikos įvykęs 
vejančių pusės kareivių įsiverži-. nuomonių pasikeitimas dėl situ- 
mo.

Šanghajaus voluntirų korpu- mo bendros sutartinos valstybių
sui, suorganizuotam iš čia gy- akcijos tikslu padaryti galą pi- 
venančių svetimšalių, įsakyta lietiniam karui.

SANTIAGO, Čilė, rūgs. 9. — 
raišo mieste armijos ir 

laivyno oficierai užpraeitą naktį 
laikė susirinkimą, kuriame buvo 
priimta rezoliucija, kad armija 
ir laivynas susijungia bendran 
frontan prieš politikierius.

Laivyno oficierai priėmė obal- 
sį: “žmonės nori švarios val
džios, be politikos”.

Respublikos senatas ir atsto
vų butas vakar priėmė naują 
ministerių kabinetą, su genero
lu Luis Altamarino prieky. Ka
binetui prisistatant nebuvo .jo
kių kalbų, tik gen. Altamarino 
pareiškė, kad valdžia norinti, 
idant kongresas tuojau patvir-jirk. 
tintų įstatymų projektus pateik
tus krašto gerovei.

Senato pirmininkas čia pat 
pasitarė su senato nariais, ir 
jie tiems įstatymų sumany
mams pritarė.

Tuojau po to kabinetas nuė
jo į atstovų butą, kame irgi tas 
pats programas pravesta.

Karo komiteto pareiškimas
Karo komitetas išleido šitokią trisdešimt žmųpių buvo užmuš- 

deklaraci ją: j ta, o 312 sužeista. Apie 3,200
“Pirma, kariškių judėjimas namų sugriauta ir 4,600 šiaip 

neturi ir neturės jokib politinio audros apdraskyta.
pobūdžio; antra, tą judėjimą 
pagimdė vien tik aukščiausi bū
tinybė gelbėti valstybę, kurią 
politinė ir administracinė koru
pcija baigia naikinti, it tasai 
judėjimai nepasibaigs, ko.' jis 
p nai sava misijos neišpildys; 
trečia, *;• ai j u !&»’mas -i -tur. 
jokio palinkimo įėte gti karine 
valdžią, ?/ba ku.’js nors r is *^

Didelės žmonių minios vakar 
triukšmingai sveikino naujuo
sius ministerius laiku, kai jie 
teliavo į Moneda rumus ir kai 
paskui iš ten grįžo.

Įsteigta aštri cenzūra
BUENOS AIRES, Argentina, 

rūgs. 9. — Visos žinios, siunčia
mos iš Santiago ir liečiančios 
politinę padėtį Čilėj, aštriai cen
zūruojamos. ♦

Politinis krizis Čilėj, kaip bu
vo pirmiau pranešta iš Santia
go, prasidėjo praeitos savaitės 
pradžioj, kuomet armijos oficie- 

,rai pareikalavo sudarymo nepo- 
į litinės ministerijos ir kitokių 
reformų. Grupė oficierų buvo 
atvykus senatan, kur jie parei
škė savo protestą prieš įstatymo 
sumanymą, kuriuo norima padi
dinti algas parlamento nariams, 
tuo tarpu kaip parlamentas vi
sai atmetė įstatymų sumany
mus kariškių ir darbininkų pa
dėčiai pagerinti.

RADĘ KRISTAUS GYVENIMO 
KRONIKĄ, SURAŠYTĄ 
PIRMAME ŠIMTMETY

acijos Kinuose ir dėl reikalingu-

NEAPOLIS, Italija, rūgs-
— Neapolio viešųjų knygynų di
rektoriaus Delia pranešimu, ita
lų mokslininkas Mario di Marti
no atradęs smulkmeningą Kris
taus gyvenimo, kentėjimų ir 
mirties kroniką, surašytą pen
kiasdešimt aštuntais metais pc 
jo gimimo. Apie tą radinį Delia 
pranešė švietimo ministerijai 
Romoj. Pasak Delia, rastasis 
rankraštis nesąs originalas, bet 
originalo nuorašas.

8.

PARYŽIUS,Jrtlgs. 9. — Ame
rikos konsulas į Donald Bige)ow 
praneša, kad Ąntverpene, Belgi
joj, vakar tapę suimta dar tris
dešimt lenkų, pas kuriuos rasta *( 
klastingi pasportai ir kiti doku- militarinio kabineto, 
mentai, sufabrikuoti Varšuvoj. 
Tais klastinghis dokumentais 
jie norėjo įsigauti Amerikon. 
Andais penkiasdešimt penki len
kai, su tokiais jau klastingais 
pasportais, bu^o suimti Marse-

Klastingų pasportų dirbėjų, 
kaip jau buvo susekta, yra įvai
riuose Europos miestuose; ypač 
gi Varšuvoj, Vienoj, Budapešte

—i,-,.-H

Baisi audra Forinosoj
r-30 žmonių užmuštų, 312 su
žeistų.

TOKIO, Japonija, rūgs. 9. — 
|Formosos saloj siautė baisi au- 
Įdra su smarkiu lietum. Audroj

GREITASIS TRAUKINYS 
SIKULĖ

su-

Pasažieriai išliko sveiki, tik vie
nas kurintojas užmušta.

MAR1COPA, Ariz., rūgs- 9. 
—Praeitą naktį netoli nuo čia 
susikūlė Southern Pacific linijos 
Sunset ekspresinis traukinys. 
Lokomotiva, bagažo ir pašto 
vagonai nusirito į grabę, visi 
kiti vagonai taipjau buvo išmes
ti iš vėžių. Vienas tik kurinto
jas, George Ward, 46 m., užmu
štas, šiaip pasažieriai išliko gy
vi.

PREMJERAS HERRIOTAS 
VAŽIUOS ŽIŪRĖT LAI

VYNO MANEVRŲ

PARYŽIUS, rūgs. 9. — Prem
jeras Herriotas žada ateinantį 
sekmadienį iškeliauti į Tuloną 
žiūrėti Francijos laivyno manev
rų Tarpžeminėse jūrėse. Vė
liau, jis atsilankys 
Napoleono Didžiojo 
saloj, c

Korsikoj, 
gimtojoj

Chicago ir apielinkė. — šian
die giedra; taipjau vešu; vidu
tinis šiaurės ir rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 550 F.

šiandie saule teka 6-23, lei
džiasi 7:12.

PINIGŲ KURSAS
Vakar,Vakar, rugsėjo 9, užsienio pi

nigų nė mažiaus kaip uč $25,000 do-
lenų bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 kronų ........
Italijos. 100 lirų ..... :.....
Francijos, 100 frankų ... 
Lietuvos. 100 litų ........
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų .... 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų .

.... $4.45

.... $4.94

... $17.(0

.... $4.38

.... $5.23
.. .$10.30
... $13.69
... $38.18
.... $2.52 
.. $26.60 
... $18.78

SANTIAGO, Čilė, rūgs. 9. •— 
Čilės respublikos prezidentas 
Artūro . Alessandri rezignavo. 
Jo vietą prezidento suole užėmė 
gen. Luis Altamarino, galva Paulo valstijų, 

paėjusio 
valdžią į savo rankas praeitą 
penktadienį.

Prezidentas Alessandri buvo 
naujojo kabineto ir kariškių 
lyderių paprašytas režignuoti ir 
visai apleisti kraštą. Jam pa
čiam ir visai jo šeimynai buvo 
užtikrinta saugumas.

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 9. — La Nacion gautas iš 
Santos pranešimas skelbia, kad 
sienoj taip Matto Grosso ir Sao 

netoli Tibirica,
Brazilijoj, įvykęs stiprus susi
rėmimas revoliucininkų jėgų su 
federalės valdžios kariuomene. 
Revoliucininkai, skaičiumi dau
giau kaip 1000 žmonių, buvo 
priversti trauktis, palikdami kai 
kurios karo medžiagos. Keletas 
buvo paimta nelaisvėn. Federa- 
lai neteko keleto užmuštų ir su
žeistų savo kareivių.

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 9. 
— čia suvažiavo Didžiosios Bri
tanijos, Francijos, Belgijos ir 
Vokietijos darbo ministeriai tar
tis dėl Washingtono keturiasde
šimt aštuonių valandų darbo sa
vaitės konvencijos. Ministerių 
konferencijoj dalyvauja taipjau 
tarptautinio darbo biuro direk
torius Albert Thomas.

SOLOVECKO BUDELIS GAVO 
PAAUKŠTINIMĄ

SUDEGĖ ELEVATORIUS

Nuostolius ugnies padarytus 
skaito apie ’/z miliono 

dolerių

BALSUOTOJŲ RIAUŠĖS

Trys žmonės užmušti, vienas 
mirtinai sužeistas.

BUFFALO, N; Y., rūgs. 8. — 
Exchange elevatory įvykus dul
kių ekspliozijai gaisras sunaiki
no visą tą manišką triobėsį. 
Elevatorius, kuriam telpa 750,- 
000 bušeliai, buvo vieną trečdalį 
pripiltas kviečių. Gaisro nuosto
lius skaito apie 500,000 dolerių.

BATON, ROUGE, La., rūgs. 
9. — St. Landry parapijoj Pla- 
que Mine Paint precinkte šian
die balsavimo metu kilo mušty
nės tarp priešingų partijų bal
suotojų. Muštynėse trys žmo
nės buvo užmušti, o vienas mir
tinai sužeistas. _

BERLINAS, rūgs- 5. — Gau
ta žinių, kad Solovecko salos, 
kur bolševikai siunčia kankinti 
socialistus. komendantas esąs 
gavęs didelį paaukštinimą. Jis 
esąs paskirtas Maskvos rajono 
“Čekos” viršininku.

Sovietai mat neužmiršo jo 
“didelių nuopelnų”, jo parodytų 
gabumų engti ir žudyti laisvės 
kovotojus, socialistus, kurie bu
vo jo “globai” pavesti Solovecko 
saloj. Prieš kiek laiko jis ten 
penkis socialistus nušovė, o du 
sužeidė.

f

GAISRAS LAIKRAŠČIO
U SPAUSTUVĖJ

TURKAI NORI PLEBISCITO 
MOSULE

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, rūgs. 9. — Turkų valdžia 
nutarė pasiūlyti) plebiscitą (vi
suotiną žmonių balsavimą) Mo- 
sulo vilajete, kad tuo budu iš
sprendus to krašto ateitį. Tur
kų parlamento pirmininkas Fe- 
thi Bei keliauja dabar ženevon, 
kame jis ginčą dėl Mosulo pri
statys Tautų Sąjungos TaryBai. 
Jis tvirtina, kad Mosulo krašto 
žmonės patys geidžią priklausy
ti Turkijai.

VOKIETIJA SULAIKO JAVŲ 
EKSPORTAVIMĄ.

. BERLINAS, rūgs. 8- —*• Vo
kietijos valdžia laikinai sustab
dė leidimą eksportuoti javus. 
Oficialiame pranešime sakoma, 
kad blogas oras labai pakenkęs 
laukų valymui, o todėl pasidaręs 
didesnis reikalavimas javų na- 
miė.

PHILADELPHIA, Pa., nigs. 
8. — Vietos laikraščio North 
Ajinerican įstaigoj šiandie buvo 
kilęs gaisras, kurs tečiau pasi
sekė veikiai užgesinti. Gesinant 
vienas gaisrininkas buvo pavo
jingai sužeistas, o keletas asme
nų lengviau sužeisti-

PAŠTININKŲ KONVENCIJOS

ST. PAUL, Minn., rūgs. 9. — 
Šiandie čia prasidėjo dvidešimt 
pirma nacionalė kaimo laiškane
šių (National Rural Letter Car- 
riers)' konvencija, dalyvaujant 
keliems ■ šimtams delegatų, su
važiavusių iš visų Jungtinių 
Valstijų. Konvencija tęsis iki 
penktadienio vakaro.

Tuo pačiu metu Minneapolyj, 
Minn. laikoma kita pašto tar
nautojų — United National As- 
sociation of Postoffice Clerks.— 
konvencija.

IŠRADO ČIEPUS APSAUGO-
JANČIUS NUO KARBUN

KULO

PARY1ŽIUS, rūgs. 9- — Ed- 
mond Duclos ir Dr. Eunis pra-. 
nešė Mokslų Akademijai, kad 
jie išradę čiepus, apsaugojan- 
Čius nuo karbunkulo (anthrax). 
Tais čiepais, išradėjų praneši
mu, buvę apsaugota nuo kar
bunkulo epidemijos 20,000 gal
vijų ir 10,000 avių.

RADO DARBININKŲ UNIJOS 
VADĄ NEGYVĄ TRAUKINY

SYRACUSE, N. Y., rūgs. 8.— 
Atėjusiame New York Central 
traukiny rado negyvą, su su
skaldyta galva Denvero darbi
ninkų unijos vadą, Williamą 
Ryaną. Kartu važiavę keletas 
jo draugų negali išaiškinti, kuo 
budu jis neteko gyvasties-

ĮSAKĖ DEPORTUOT “KUR- 
DESTANO EMIRĄ”

WASHINGTONAS, rūgs. 9‘. 
— Darbo Sekretoriaus asisterij 
tas White įsakė deportuoti Sie- 
dą Zerdecheną, kurs atvykęs į 
Jungtines Valstijas titulavos

WILMINGTON, N. C., rūgs. 
9. — Perkūnui įtrenkus milži
nišką Standard Oil kompanijos 
kerosino tanką sudegė daugiau 
nei J.,000,000 galonų kerosino. jKJurdestano emiru — valdovu.

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.

I

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovi 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 išmokėjimų 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 NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės Pinigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., (Tiicago, III.

4l.ua . -h... /'ii fet. ■.

4l.ua


Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Homestead, Pa

»VAPO

■>

Komunistukų Vargai

Liet

šviežio peino
tafMkMN

“KULTŪROS” B-VE
sako,

$150,300,600 ir 1000

Borden’s ■ 
vienas

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIV LIGAS

Waterbury, Conn.

1L- JU n* IK 1 o.
Ivi«9ą Ir pajlegą ravėdama | aauna Ir naujua namas, taipgi dirbo | 

tavas. Ca«h arba ant iimokljimo. J
Ptrmitini Lletavią Elektrom Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine. }
A. BARTKUS, Preo, ft

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago. |

KORESPONDENCIJOS

Vyčių Seimas ir seiniinė 
iškilmės

«T< v t Mn

ONSWEET£N£0

^APORATE’
MilK (fM?

Trečiadienis, Rūgs. 10, 1921

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS< 

ANT NAUDOS. *

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

Tavo
Groseris

Žino
vprtę užganėdintų pirkėjų ir par 
duos jums Borden’s Išgaruodintą 
Pieną jei reikalausi*

Jis žino, kad parduodant jums Borden’s Pieną, 
jūs nusiperkate geriausį ir gryniausį Išgaruo- 
dintą Pieną. Jis dažniausia daugiau užmoka už \ 
Borden’s Pieną, bet jis parduoda jums jj tą 
pačia kaina kaip ir kitų rūšių.

Ir taip yra. Visur Suvienytose Valstijose, j na
mus po visą šalį, groserninkai kasdien pristato 
Borden’s Išgaruodintą Pieną savo kostumie- 
riams. Lietuvių gaspadines pradeda pirkti 
Borden’s Išgaruodintą Pieną nuo sayo gro- 
serninko, nes žino, kad Borden’s Pienas už-, 
ganėdina ju reikalavimus, ' v

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra grynas ūkių 
pienas su Smetona nenugriebta. Jis yra ge
riausias pienas šeimynos reikalams, kur tik 
pieno reikia. Ar esi jį išbandęs su kava? Jei ne, 
tai pabandžius rasi* kad tavo kava turės visai 
skirtingą skonį. Jis puikus kiekvienam virtuvės 
reikalui, kur reiktų pieno ar Smetonos,;

A

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra du syk rie
besnis negu paprastas pienas. Jei nori vartoti 
kaip paprastą pieną, tai turi imt pusę Borden’s 
Tšgaruodinto pieno ir pusę vandens. Jei turi ko 
kį savo receptą kur reikia Smetonos, imk tiek 
Borden’s Įšgaruodinto pieno, kiek sako imti 
Smetonos.

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s Išgaruo- 
dintu Pienu, išpildyk kuponą paženklindamas, 
kurių receptų nori, ir pieš juos prisiūsim dykai

THE BORDEN COMPANY 
/ 

Borden t Biulding New York

'Lithuanian)

Duona 
Saldainiai 
žuvis

VARDAS

KUPONAS

Rašalai 
Mėsos
Košelės

ADRESAS ...
t

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

6

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Kd. ' 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.
m ..

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
/ Albumu sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; čebatė-, 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka;*Kokie‘tka; 
Vyčių margas; Klumpakojis*No. 2; Suktinis; Aguo-X 
hėlė; Pakeltkojis; Žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

Naujienų Knygų Krautuvė '
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Rugpiučio 26 d. čionai buvo 
Lietuvos Vyčių Seimas, bet aš 
apie seimą mažai ką galiu pa
sakyti, nes mat Į katalikiškus 
Seimus pašaliniai neįsileidžiami 
be kunigo paliudijimo. Tik tiek 
galiu pasakyti, kad tas jų Sei
mas buvo visai neskaitlingas ir 
nieko tokio nepaprasto nebu
vo.

O apie parengimus, tai tik ga
liu'pasakyti apie lošimįį',’ką bu
vo loįta trijų veiksmų veikalas 
“Nuvytusios Gėlės”. Lošėjai bu
vo vietiniai Vyčiai, bet lošimas 
buvo silpnokas, nes dauguma lo
šėjų neaiškiai kalbėjo ir vieto
mis buvo sunku suprasti ką kal
ba J jiems reikia dar daug- mo-* 
kintis, kad galėjus kiek geriau 
lošti.

Kiek vakaro programą patai
sė dainininkai čižauskas su mo- 
tere, p-lč Elena Lelioniutė ir ki
tos artistiškos spėkos, importuo
tos iš toliau. Buvo garsinta, kad 
šiame vakare dalyvausiąs ,ir 
Lietuvos Atstovas p. Bizauskas, 
bet kažin kodėl jo nesimatė tą- 
me vakarė. Vakaras buvo ren
giamas Carnegie Music Hali, 
žmonių buvo visai nedaug.

— Pašalinis.

atsto- 
nepa-

Nuo seniai čia gyvuoja 
Progr. Draugijų Sąryšis, į ku
ri, anot “Laisvės” koresponden
to, “keturios negyvuojančios so*- 
cialistų organizacijos priguli ir 
tą Sąryšį valdo”. Komunistukai 
irgi senai ryja seilę, kad tą Są
myšį užgrobus savo kontrolen. 
Todėl iš visokių draugijų jie 
stengiasi būti išrinkti, delega
tais į minėtą Sąryšį, kad jį už
kariavus, arba nors suard
žius. Bet kaip tik koks komuni
stėlis, per draugijos neapsižiū
rėjimą, įsispriaudžia delegatu ir 
kaip tik Sąryšyje pradeda savo 
komunistišką darbuotę, taip 
greit Sąryšis jį'grąžina atgal ir 
paprašo draugijos, kad ^prisių
stų kitą rimtesnį delegatą. Ain- 
tai rugp« 1 d. antkart net du ko
munistukai, kaip kukuliai, išsi
rito iš Sąryšio; ir tai vis, anot 
Laisves koresp., tie negyvuojan- 
čių ^ociąlistiškų draugijų 
vai taip padarė; tai jau 
kenčiama!

Laisvės korespondentas
kad “publika bėga nuo socialis
tų”, o ištikrųjų tai reikėjo pa
sakytu kad publika bėga nuo ko
munistų. Laisvės koresp. pats 
sako, kad socialistai valdo Liet. 
Progr. Draug. Sąryšį. Na, o į 
minėtą Sąryšį priguli visos pa
žangiosios (ne komunistiškos) 
draugijos, k. a., D. L. K. Ge- 
demino, Liet. Sūnų, Liet. Bro
lių, Jaunikaičių, Liet. U. P. 
Kliubas, Mot. Apšvietos Kliu- 
bas, L. S. A. U kuopa, Tauti
nės Sandaros kuopa, L. S. S. 34 
|<uopa ir L. D. L. D- 24 kuopa. 
(Laisvės koresp. sako, kad ke
turios socialistų negyvuojančios 
draugijos minėtam Sąryšy pri
guli. Reikalauju darodyt ku
rios). Taigi viso į 1,200 narių. 
Na, o kiek komunistukai turi 
publikos? A- L. D. B. D., A. D. 
P. L. S., L. M. P. S. 12 kuopa, 
Vilijos Choras ir Unija, t. y. 
“trys asabas vienas dievas”. Na, 
sakysim, viso kartu yra 75 na
riai, kuriuos komunistukai kon
troliuoja. Taigi komunistukai su 
publikos pritarimu negali gir
tis. ,

— “Negyvuojančios kuopos” 
Delegatas.

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

Lietuvė šeimynįnke Amerikoje 'visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei
mininke ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Namų Pasi gelbėjimai
i’ Suskilusių rakandų užpildyk visus 

plyšius ir trukusias vietas su pečėti- 
niu lekeru arba geru plyšiu užpildy- 

i toju.
Naujus Manketus mazgojant pirmu 

kartu reikia pamerkti per naktj šal
tame vendenyje. Tas prašalina sierą 
naudojamą prie baltijimo. Paskui 
mazgok drugname vandenyje muilo 
putose . Išplauk gerai tyram van
denyj.

Išėmimui, jupdylo žymių iš audek
lo užpilk ant plėtmo sutarpyto la
jaus. Paskui išmazgok audeklą ir 
pradings juodylo ir lajaus žymes.

Išėmimui vaisių žymių iš staltieses 
užbarstyk plėtmą smulkiu krakmolu 
ir palik kelioms valandoms. Visos 
žymes liks krakmolo ištiauktos.

Susiuvimui plonos materijos kuri 

ja ir siūk per abi. Popierą paskui 
galima nuplėšti.

» » t ». ■ .

; GrožėsPatarimai
šeimininkės visada stengiasi užlai

kyti- savo • rankas gražiąi po kožno 
darbo, bet patįria kad diduma nege
rumo yra tame jog negerą muilą Nau
doja prie ,mazgojimo.drapanų 4r bliu- 
dų. Stotkų mazgojimui, naudojant 
minkštą, baltą muilą, vieną iš muilo 
dbuožlių produktų rinkoje, daugiau 
negu apsimokės. Jie yra lepgvi prie 
odos ir nepalieka stipraus muilo sko
nio ant rankų. Bile muilas, tečiau, 
naudojamas tankiai prie mazgojimo 
stotkų ir kitko, ištrauks daug natū
rali© aliejaus iš odos, ir rankos liks 
sausos ir šiurkščios j

Ypatiška Sveikata
Kožnam name turi rastis keliolika 

žalių vaisių naudojimui ne tik valgy
mui, bet ir atsitikime ligos. Du iŠ 
pačių svarbiausių vaisių kokie turėtų 
rastis yra tai orandžiai ir grapefrui- 
tai. Duodant orandžj valgyt, geriau 
išspaustą jo sulti duoti, nes orandžio 
vidaus rnedega yra sunki virškinimui. 
Grapefruitai paliko labai populiariški 
dėlto kad yra labai maistingi ir tuo 
pat lengvai viešinami. < Jeigu oran
džio arba grapefruito skystymą su
maišysi su biskeliu cukraus, tas. pa
dės sumažini kaištį1 iki gydytojas at
eis. Nėra gera maišyti pieną sykiu 
su orandžio arba grapefruito skysti
mu.

, KODYKLjš Ko. 12
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Virimo Receptai
Daržoves dabar galima pirkti labai 

pigiai ir jos laikoma svarbiu maistu 
kiekvieno auginimai ir sveikatai. Dau
gelis žinovų sutiko jog žmogus turi 
valgyt mažiausia dvejetą daržovių į 
dieną; vieną prirengtą, o kitą negir
toj formoj. Visos daržovės reikia pil
nai nuvalyti pirm naudojimo. Dar
žovės yra skanesnės jeigu kokis sme
toninis sosas prie jų duodama. Pa
bandykit apačioj telpantį receptą ka
da duosit daržoves.

BALTAS SOSAS APLAISTYMUI
DARŽOVIŲ

% puodelio evaporated pieno 
l1/^ šaukšto sviesto arba sviesto 
% puoduko vandens 
1 l/t šaukšto miltų’

pavaduotojo,
1 nedapilnis šaukštukas druskos, Į susitraukinėja padėk ploną popierį po 

dikčiai pipirų arba paprikos. -----v: "—1—---- ’1—•
Sutarpink sviestą mažoj skauradoj, 

įmaišyk pipims h- druską su miltais 
ir maišyk įki susivie!ny}s, toliau/ nuo 
karščio. Paskui palengva ( įmaišyk 
pieno ir vandenio mišinį, geriau nau
dojant vielinį plaktuvą kadangi gali 
sukietėt pirmesni dalykai pirm sudė
jimo kitų. :Paskui Jai verda dešimts 
m-inutų iki pilnai pdrkais-. Duok šu 
šparagais, šabalbbftų, ankštimis, dai
gais, žirniais arbą bulvėmis. 

■ ■ • ■' Virtuvės Reikaluose , 
' ■ • v T l » ' ** ’

Kuomet pili stiklinius iftdus su-vai-* 
šių košelėmis, padėk juos ant, ketur- 
inko audeklo nugręžto šaltam vande

nyj. Nesuleisk jų susigiaust kad ne
taktų.' ,

Valymui aluminp puodų ir skarva- 
dų kurios pajuodo ir nežiba trink su 
skaruliu pam-irkytu lemono skystime. 
Paskui nuplauk šiltu vandeniu ir jie 
išrodyt kaip nauji.

Actas inpiltas j plaujamą vandenį 
paskridina ružava arba žalią. Nau- 
dokit sodą purpurinei arba mėlynais

Pirm duodant vaisių mišinį ^gerti, 
dadėkit bonką ginger alaus.

Išsaugojimui ružių kruopų nuo su
trynimo maišyk jas su šakutę ver
dant, vietoj su šaūkštu.

Pirm* plakant trintas bulves dadėk 
į jas šauštuką kepamo pauderio. Jis 
padarys košę lengvą ir pustą.

Likusios daržovės reikia sunaudoti 
zupėms arba salotoms. Fadėk jas 
ant ledo iki reikės naudoti.

MES REKOMENDUOJAME SEKAMUS PRODUKTUS
.Evaporated pienas yra gryniausias pienas ir peržiūrėtas ve- 

arčiausiųtri.jvįrįm'ui ir kepimui terinorių ekspertų. Prašykite jūsų 
produktas arčiausias, prie tikro karvių groseminko Borden’s Evaporated pie- 
“ ' Jis yra riebiausias ir no kuomet pirkaite savo groserį.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

ŠLA. kuopos randasi visuose didesnįuose Kviestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adreau:

L1TUUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA, * 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

“Dirva” Persikėlė Naujini Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Prenumerata metams
Lietuvon metams.........

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

<$2.00
$3.00

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS J 
' '' LiĖTŲVĄ ir rARTRAUJCIA GIMINES

- I AMERIKĄ

"DIRVA"
3352 SUPERIOR AVĖ.

I

CLEVELAND.

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

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?

* - -> /

turit kataraktą?
turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave„
Kampas 18 gatvės

Ant trecio atigSto virš Platto ap
tiekus. rarnbariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

S. L FABIONAS 00.

809 W, 35lh SI., Chicago i
Tel. Bodevard 0611 ir 0774 ‘ I 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i
DAVIMO RAŠTUS. | 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į 
45 Parduodam Laivakortes. H -1Ar akys opios šviesai ?

Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

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

.....————------——

K. GUGIS
■ ADVOKATAS

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

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

3.323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto. ’

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. Štate 7521

Vakarais ,ir. nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Daktaras dėl vyrų
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodynvas, 
kad turiu pasist ki- 
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St..

Chicago, III. |
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. ffMarmano ban 
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
liuosas nuo ligoe, ar ne. Persitikrinkit t Gyvas 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
gyduolių Hutais.vmas, perkeičia praktiką medi- 
cinoje ligos ligSiol skaitomos neįveikiamomis 
lengvai pasiduoda Sitam moksliškam g'djmč 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visut 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles h 
vėliausius ir geriausius budus- gydymui učsi- 
genėjusiu negalių. Stok prie būrio dėkingų už- 
gandintų pncijantų, kurie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
jau dėl dyka apšiurčjimo ir slapto egzaminą 
vimo.

X-—RAY EGZAMINACIJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise /nega 
lėtumet pasikalbėti su manim. Tol 
Kingas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. PasekmI* 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir aubatomis: 9 ryte lif 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir Sc. Market) 
Chicago. III

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

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

Užsisakyki t iliustruotų, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos 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.

“Kultūros” b-ve, 
Šiauliai (Lituania)

Dvaro g. 24,

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Av^-

------ y-------------- ---

i A..,A. Olis
ADVOKATAS

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

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Rlvd. 6775

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2652

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGflZIUNASl
ADVOKATAS

Vedn byla# rlp-os*
nbojs Abvtralftua, Pudnro pirkimo t» 
pardavimo Dokumantva ir Jgaliolbnty?

7 South Dearborn Street
3 elefoaut RundoipJk 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
T«tefo«a» Canai 1GR7.

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lletuvys Advokatas

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

■ Telephone Randolph 5581
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullm-an 6377

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS .
ADVOKATAS

Ofisas vldurmicstyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE P.LDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

.29 So. La Šalie St., Room 530
! Tel. Central 6390

Vak. 3^23 S. Halsted St., Chicago
; ? T«L Yord.j 461p

J. BUCį \
ADVOKATAS
NoUsy Poldic 

3'/05 ' i. ulor J i h <■;
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MUSŲ MOTERIMS
t ■■■■ Veda Dora Vilkienė /

Kį IR KAIP VIRTI
ŠIEK TIEK SKIRTINGI 

VALGIAI

Keptos tomatės su žaliais 
pipirais

Supjaustyk, tomatės gan sto- 

rais ritinukais ir apibarstyk su 
smulkiai kapotais, žaliais pipi

rais. Uždėk ant viršaus toma- 
čių keletą šmotukų sviesto ir 
truputį druskos. Uždėk tema
tęs į skauradą, įdėk sviesto, 
kepk ant pečiaus arba pečiuje.

ASPARAGŲ SALOTOS SU 
TART AR — MOUSSELINE 

DAŽALU

Sudėk gražiai marinavotus 
arba virtus asparagus (šaltus) 
ant salotų lapų. Padėk po šauk
štą žemiaus paduotojo dažalo 
ant kiekvieno salotos lapo.

Štai kaip reikia prirengti šis 
dažalas: Ant vieno puoduko pa
prasto mayonnaise dažalo po du 
šaukštu kapotų alyvų, saldžių 
agurkėlių, */> kapoto, bet mara- 
navoto cluli pipiro, druskos, 
1/2 puoduko Saldžios grietinės. 
Viską maišyk pakol sutvirtės.

KUMPIO SALOTOS

irPaimk šaukštą želatinos 
užpilk ant jos 2 šaukštu šalto 
vandens, paskui užpilk y2 puo
duko karšto vandens. Pridėk du 
puoduku sukapoto, šalto kum
pio. Pridėk pagal skonies muš
tardos, paprikos. Sumaišyk su 
y2 puoduko plaktos, saldžios 
grietinės. Visą mišinį sudėk į 
formą (formą suvilgirik vande
nin). Padėk ant ledo. Kuomet 
pasidarys kieta, padėk ant te
riedės, pagrąžink su žaliumy- 
nais.

Dažalas dėl kumpio salotų
Suplak y> puoduko saldžios 

grietinės, įdėk 3 šaukštukus ma- 
yonnaise dažalo, 2 šaukštu trin
tų krienų, 1 šaukštą uksuso, 1 
šaukštą angliškos muštardos, 1/2 
šaukštuko pipirų ir truputį dru
skos.

“GEROS KLOTIES“
SALOTOS

Paimk gerą agurką ir supjau
styk šmotukais. Sudėk gražiai 
ant salotos lapų. Pagrąžink su 
nusirpusioms alyvoms (juodos 
alyvos). Paduok į stalą su seka
mu dažalu. Sumaišyk 1/3 šauk
štuko druskos, truputį pipirų, 2 
šaukštu citrinų sunkos, 3 šauk
štus alyvos, ir 3 šaukštus plak
tos, saldžios grietinės. Suplak 
viską ir apipilk ant agurkų.

ORANDŽIŲ ŠERBERTAS

Ištarpyk iy2 puoduko cuk
raus dviejuose puodukose ver
dančio vandens, pridėk 1—2 
trintas luobas nuo orandžių 
sunkos nuo 1 citrinos ir !•/> 
puoduko orandžių sunkos ir tru
putį druskos, paskui sudėk iš
lengvo du plaktus trynius ir 
duok gerai sušalti.

Suplak 2 puoduku saldžios 
grietinės, pridėk y2 puoduko 
cukraus. Suplak 2 kiaušinių bal
tymus. Baltymus sumaišyk su 

saldžia grietine. Paskui sumai
šyk viską į/kriuvą ir vėl duok 
sušalti.

SALDŽIŲ BULVIŲ 
PLYCKAI

Sumaišyk puoduką 
virtų bulvių.

1 puoduką miltų; (persijotų)
]/i puoduko cukraus
y2 puoduko tirpyto svieste
1 puoduką pieno.
Suplaktą* trynių vieno kiauši

nio; baltymą irgi išplak. Vieną 
šaukštuką baking powder persi
jok su miltais. *

saldžių

Sumaišyk viską, supilk į tam 
tikrą blėtų, ir kepk gana kar
štame pečiuje.

SUKAPOTOS DARŽOVĖS

1/2 puoduko morkvų
1 puoduką bulvių 
l/o puoduko ropių 
'ž puoduku kopūstų

1 puoduką barščių
2 šaukštuku galvijo taukų
% puoduko pieno arba karš

to vandens.
2 šaukštuku sukapotų svogū

nų
Druskos ir pipirų.
Daržovės turi būti išvirtos ir 

sukapotos į mažus šmotelius. 
Gerai sumaišyk daržoves, svo
gūnus ir druską bei pipirus ir 
pieną. Ištarpink taukus skaura- 
doje. Kuomet bus labai karšti, 
sudėk .daržoves, uždengk ir iš- 
lengvo kepk kokį pusvalandį.

TAPIOKA SU RIEŠUTAIS

Pamerk 2/3 puoduko tapio- 
kos trijuose puodukuose šalto 
vandens per keturias valandas. 
Tada pridėk puoduką rudo cuk
raus, pusę puoduko sukapotų 
riešutų ir virink dubeltame 
puode per valandą. Išpilk į 
gilų bliudelį sušlapintą šalta
me vandenyje ir leisk stovėti 
iki visai atšals. Tada lengvai 
apversk ant didelės torielkos. 
Reikia valgyti su Smetona ar
ba su pienu ir cukrum.

NAUJOS RŲŠIES KIAU
ŠINIENĖ

Atskirk baltymus nuo trynių 
3 kiaušinių, sudėdama balty
mus į vieną bliudelį, o trynius 
į kitą. Suplak trynius ir pridėk 

prie jų 3 didelius šaukštukus 
pieno ir truputį pipirų ir drus
kos. Suplak baltymus iki bus vi
sai stiprus. Įdėk šmotelį sviesto 
į skauradą ir leisk išsileisti, kac 
apsemtų visą apačią skaurados. 
Kuomet sviestas bus karštas, 
supilk trynius, o paskui ant vir
šaus sudėk baltymus. Kuomet 
tryniai sukeps, išimk iš skaura
dos ir supiaustyk į mažus šmo- 
elius.

Šeimininkėms patarimai
Pasekmingai išimti atramen- 

to plėtmus iš baltų materijų ga
lima sekamu budu: Paimk šauk
štuką druskos ir sunką nuo’cit
rinos, sumaišyk ir įtrink į plėt- 
mą, paskui išplauk su vandeniu 
ir muilu.

Maudynę galima lengvai iš
plauti pavilginus skudurą į ke- 
rosiną ir juo trinti biaurias vie
tas, arba druską ir muilą ant 
skuduro ir juo trinti.

TAUPYK TAUKUS NUO VER
DAMOS MĖSOS

Taupant visus taukus nuo 
verdamos mėsos namuose sutau
pys daug dolerių, kurie kitaip 
butų praleisti perkant sviestą, 
taukus, ir kitus riebumus. Tau
kai gaunami nuo lašinių, kum
pio, vištienos, jautienos ir kitų 
mėsų, turi būti padėti atski
ruos indeliuos, vartojimui įvai
riems reikalams.

Jungtinių Valstybių Agrikul
tūros Departamento namų ruo
šos specialistai pasako kaip rei
kia tuos taukus prirengti kad 
butų galima juos virtuvėje nau
doti. Prie šaltų taukų reikia pri
dėti užtektinai šalto vandens, ir 
virinti išlengvo valandą ar dau
giau laiko. Ataušus, taukus leng
vai galima nuimti nuo viršaus 
viename šmote. Jei jų skonis ar 
spalva nėra taip kaip turėtų bū
ti, galima dar keletą sykių per- 
virinti. Kitas būdas, dažnai pa
tariamas yra, virinti taukuose 
keletą bulvės riekelių.

/

U. S. Dept. of Agi-.

IŠPLAUK PIENO BONKAS 
TUOJAUS

Turint šaldytuvą (ice-baksį) 
taukus galima ilgai laikyti.)

Kaip tik pieno bonka išsituš
tina, ji turi būti išplatinama pir
ma šaltame vandeny, o paskui 
šiltame, tol kol bus švari; ta
da turi būti apversta, išdžiūti, 
taip sako Jungtinių Valstybių 
Agrikultūros Departamentas. Ji 
neturi būti niekam kitam varto
jama, kaip tik pienui. Visi in- 
cliii Kuriuose pienas dedamas, tu
ri visuomet būti išplauti pirma, 

šaltame vandeny, o paskui šil
tame ir paskui reikia juos padė
ti nešluostant jų. Niekuomet ne
galima jų plauti, vandenyje, ku
riame kiti indai plaunami, arba 
nušluostant su abrusu, kuris 
vartojamas kitų indų šluosty
mui.

1893
No. 1893. 

būtinai reikalinga yra ši apatinė suk
nia. Gali ją pasisiūdinti iš lengvo 
šilko arba kitos kokios materijos.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2% yardo 36 colių 
matrijos.

Norint _ 
nurodytų pavyzdžių, prašome išl 
paduotą blankutę arba priduoti 
vyzdžio 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

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

Naujienos Pattern Dept.

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

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

Sulig šios dienos madų

Kauti vieną ar daugiau virš 
pavyzdžių, prašome iškirpti 

. I Pa- 
numerį, pažymėti mierą ir

J Užlaikyki! 
savo kūdikį 

CJi sveiku!
Neleiskite kentėti karštame ore. Tik
tos ir lengvas būdas užlaikyti jj vė
siu ir sveiku vartojant Johnson’s Baby 
Powder. Gydytojai ir nurses .vartoja 
jj dėl kūdikių ir jis yra vartojamas 
daugiau moterų šioj šaly negu kitas 
kokia pauderis. Jųa taipui privalote 
vartoti ^ohnaon’o pauderį jei norite, 
kad jūsų kūdikis butų sveikas.

Eikite pas aptiekorių šiandien ir nu
sipirkite Johnson’s Baby Powder. Jis 
yra geriausiai padarytas kūdikių pau- 
deris. Atsiminkite vardą “Johnson’s" 
ir žiūrėkite raudono kryželio ant bak- 
si ūko. 1 m

Geriausias dėl kūdikių — 
Privalote ji vartoti

——■............................ . . .

Greitam Pardavimui
Nauja muro raudonų plytų aplinkui su dokauku stogu puiki

AUKŠTOS RŲŠIES REZIDENCIJA CHICAGO LAWN
Iš priežasties permainos biznio dabartinio savininko yra prog# nu

pirkti už labai nužemintą kainą virš matomą Rezidenciją, kuri yra 
pabudavota dėl savininkė ’patieš'gyvenimo'nežiūrint iškaščių.

7 dideli kambariai ir shower maudynė, 22 pėdos ilgio gyvenimo 
seklyčia su atdara ugnavietė, visos grindis parinkto kietmedžio, langai 
ir duris turi oro liemavones (metai weather proof strips) tokius pat 
kaip ir Drake Hotel vartoja, ARCO heating system automatiškas boi
leris su automatišku, kontroliavimu šilto vandenio ir garbage deginimo 
stacija iš kuknios į boilerį, taipogi muro garadžius su dokauku stogu.

Didelės vejos su brangiais lapotais medžiais, ir krūmais aplinkui 
visą namą, geležine tvora aptvertas.

Delei platesnių informacijų kreipkitės prie
JOHN J. LIPSKI & CO.,

1 4650 So. Westem Avę.
J

Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kan yra pleiskanom ir lco.ip nuo jtj 
atsikratyti. Šiandien yra viaiSkai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau- 

kus ir galvos odą Svariojo ir svei
koje padėtyje.

Ruffleš
ištepant galvų kas vakaras einant gulti 
per eavaitę ar dešimtį dienų, sunai
kina pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimų. Po to naudokite 
Rufflee tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75o. 
priiiunčiame stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
104*114 So, 4thSt„ BrookJys, N. T./

Mis. MIGHNIEVIGZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Tel. Blvd. 8138
M. WoitkewTcz 

BANIS 
akušerka 

Turiu patyrimą, 
’asekmingai pa- 
amauju mote- 
ims prie gimdy
mo kiekviename 
itsitikime. Tei- 
da ypatišką pri- 
tiurėjimą. Duodu 
oatarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

•t ’ DR. HERZMAN ’ ^
-Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Į Dienomis: Canal 
m '8110. NaktįTelefonai: l Drexel 0960'

Į Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^, 2 labo* 

Chicago, Illinoia
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

.............................. ■ .... n, /

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

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

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Griswold 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 labai 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 Analyzo slapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelbą šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

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

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

GRISWOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., betroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas j pietus nuo City llall

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.(Vardas ir pavardė)

than a MutarJ Plaittr

3.00

327 E. Street Boston, 27, Mass

1.50
...25
.30

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

T«L Bonl«var4 <431 
4«4S B. A.hlanJ Ava 
Kampu 4f-tM cnt.

Inbaba DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loonus, 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. Di-exel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Trumpiausias kėlias j visas \ 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay ”, “Cleveland”, 

| “Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” 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.

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

Pas visus aptiakorius
35c and 65c, Jare and tūbas

Hospitat aize, $3.00

' • * . ♦. ■ ■ *

T , . ... J

1 ■

Daininiki) ir Muzikantų 
Žiniai

Sandaros Knygyne randasi sekanti 
. / Dainą ir Muzikos veikalai: , s 

EGtE ŠALČIŲ KAjMiBlitĄMjjįnų vfeniritSHiyiie- !
tilvių gražiausia Muzikos-Dainų veikalas, kaina $10.00

KANKLŠS, penkių metų rinkinis susidedąs iš 56 dai
nų ir muzikos skirtingų veikalų, kaina .......  5.00

GIRIŲ KARALIUS Opera vieno veiksmo Fantastiška, 
kaina ...... ................... ............................. ...........

LIETUVIŠKOS DAINOS, šeši sąsiuviniai su 70 gra
žiausių dainij chorams, Kvartetai ir Duetai, 
kaina ......................:............................................

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias susiuvąs, kaina......
BIRUTĖ, Kvartetai ir Duetai, kaina..........................

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

f ■

idasi sc 
Dainy ir Muzikos vėikahii

''J ... ,
, .....

LIETUVIŲ DAKTARAI . - - - -
Daktarai kurių- vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

.................................. ................ *
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 

9 *iki 12, 1 iki 3 deiną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

h !■ .11 ...............

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare 
b  ..... ' ■ i ' i

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir .CHIRURGAS

4442 So. Western Avė
Tel . Lafayette 4146

-J

Jei nori išmokti 
gerai rąžyti — 
nusipirk typewriteri.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai

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

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
i v ’

■ i'i.     UlVi Į tol Pi nė' I iiimiiflĮ*
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Lietuvos delegacija Tau* 
tų Sąjungos kongrese pakė
lė protestą dėl lenkų užgro
bimo Vilniaus. Iš trumpo 
pranešimo, kuris pasirodė 
vienoje telegramoje iš Ge- 
nevos, negalima . • suprasti, 
prie kokios progos tas pro
testas tapo pareikštas; sa
koma tiktai, kad Ernestas 
Galvanauskas įspėjęs Tautų 
Sąjungą, jogei pripažinimas- 
Vilniaus Lenkijai esąs “sun
kus debesys Europos padan- _ - • geje .

Tuos žodžius jisai gal bųt 
pasakė, laikydamas kalbą 
apie bendrą Europos padėtį, 
kuomet buvo diskusuojama 
Sąjungos kongrese garsioji 
MacDonaldo ir Herriot’o re-
zoliucija apie budus pasau
lio taikai apsaugot. Iš kitų 
/šaltinių tečiaus yra žinoma, 

ad dabartinio kongreso 
ienotvarkėje yra ir specia- 

lis punktas apie Vilnių.

“L. Žinios” rašo:
“Šių metų Plenumo po

sėdžių dienotvarkėj yra 
pastatytas svarstyti Lie
tuvos Vyriausybės įneštas 
juridinis klausimas, ku
riuo Tautų Sąjungos Ple
numas prašomas atsiklau
sti Tarptautinio Teismo 
konsulatyvės nuomonės 
šiais atvejais: a) Jeigu 
ginče tarp dviejų valsty
bių Tautų Sąjungos Tary
ba padaro nutarimą, ku
rio daryti nė viena iš 
esančiųjų ginče šalių nėra 
prašiusi, bet viena jų dar 
protestuoja prieš tai, tai 
ar Tautų Sąjungos Tary
ba, išeinant iš savo statu
to, turi teisės tai daryti? 
b) Jeigu tokiu atveju Tau
tų Sąjungos Taryba pada
rė nutarimą, ir viena iš 
esančiųjų ginče.šalių pri
ima tokį nutarimą ir jį 
mėgina vykdyti, tai šalis, 
protestavusi prieš tokio 
nutarimo darymą, ar turi 
•teisės tokiam' vykdymui 
priešintis? 

f / V ........... .
Aukščiaus paduotoji žinia 

rodo, kad Lietuvos vyriau
sybė šioje valandoje dar ne
prašo Tautų Sąjungos iš
spręsti Vilniaus

(Lietuvos naudai. Ji nepra
šo nė to, kad Tautų Sąjunga 
imtų tą klausimą svarstyti. 
Lietuvos valdžia nori tiktai, 
kad Tautų Sąjunga patirtų 
Tarptautinio Teismo nuo
monę apie tai, ar Sąjungos 
Taryba turėjo teisės spręsti 
Vilniaus klausimą Ir, jeigu 
neturėjo, tai ar Lenkija turi 
teisės Sąjungos Tarybos 
nuosprendį vykdyti.

Jeigu Tautų Sąjungos 
Plenumas (visų narių su
važiavimas) išpildytų Lie
tuvos vyriausybės prašymą, 
tai Vilniaus klausimas eitų 
į Tarptautinį Teismą. Ka
dangi Tarptautinis Teismas 
negali suspėti atsakyti J Ple
numo paklausimą iki to lai
ko, kol tęsis posėdžiai, tai 
šiame Tautų Lygos suva
žiavime Vilniaus klausimas 
išspręstas nebus.

Lietuvai tečiaus butų la
bai svarbu, kad T. S. Plenu
mas perduotų Lietuvos vy
riausybės paklausimą Tarp
tautiniam Teismui: tuo Vil
niaus klausimas būtų iš nau
jo atidarytas.

Jeigu gi Tarptautinis 
Teismas pritartų Lietuvos 
nusistatymui,1 t. y. atrastų, 
kad Tautų Sąjungos Tary
bos nuosprendis Vilniaus 
klausimu buvo padarytas 
neteisėtai, tai Lietuva įgytų 
viltį “atprovoti” Vilnių nuo 
lenkų. Nes lenkai laiko Vil
nių, pasiremdami ne teise, 
o tiktai Želigovskio smurtu, 
;del kurio savo laiku net pati 
lenkų valdžia atsisakė imti 
ant savęs atsakomybę.

Kuomet Francijoje tapo 
nugalėti tautininkai, kurie 
rėmė lenkų militarizmą, ir 
Franci jos valdžios priešaky
je atsistojo radikalas Her- 
riot, o Anglijoje valdžia yra 
socialistų rankose, tai Lie
tuvai šiandie butų daug 
lengviaus surasti teisybę 
Tautų Sąjungoje, negu dve- 
ji-treji metai laiko atgal.

Angių spaudoje randame 
šitokią žinią:

Premjeras MacDonaldas 
prižadėjo priimti Angliaka
sių Federacijos atstovus są- 
ryšyje su Dawes’o jplanu. 
Visų Santarvės kraštų ang
liakasiai reikalauja, kad 
Vokietija daugiaus nebemo
kėtų reparacijų anglimis.

Kodėl angliakasiai stato 
tokį reikalavimą? Todėl, 
kad jie bijo bedarbės. Jeir 
gu Vokietijos anglys bus ga
benamos į Angliją, Franci- 
ją ir Belgiją .“reparacijų 
mokėjimui”, tai šių kraštų 
angliakasiams nebus kas 
veikti.. Anglijos, Francijps 
ir Belgijos anglių kasyklos 
turės stovėti dykos.

Čia mes matome labai ryš
kų pavyzdį to, kaip repara
cijų ekspertų planas- (Dawe- 
s’o raportas) prieštarauja 
ekonominiems žmonių rei
kalams Santarvės kraštuo
se. šis pavyzdys pilnai pa
tvirtina “Naujienų” išreikš
tąją nuomonę, kad pačių 
Santarvės valstybių intere
suose bus nespausti per
daug didelių reparacijų ik 
Vokietijos ir perdaug neil- 
g'inti reparacijų mokėjimo 
laiką.

Aųkščiaus minėtame atsi
tikime, kaip matėme, prote-

Dawes’o plano priėmimas 
reiškia, kad finansinis kapi- 
taįa^iugalėjo industrinį ka
pitalą, nugalėjo dėlto, kad 
finansinį kapitalą parėmė 
darbininkai, i

Bet dabar rolės keičiasi. 
Po to, kai Jaimėjusios karą 
valstybės nutarė duoti gy
venti Vokietijai, idant ji ga
lėtų mokėti reparacijas, fi
nansinis kapitalas yra suim 
teresuotas tame, kad tų re
paracijų ji išmokėtų kiek 
galint daugiaus. Tuo gi tar
pu industrinio kapitalo in
teresai reikalauja, kaip ma
tėme, kad Vokietija nebūtų 
smaugiama. Dabar Vokie
tijos gelbėtojas bus industri
nis kapitalas. Darbininkų 
reikalai šitame dalyke eis 
greta industrinio kapitalo 
reikalų.

klausimą stą prieš reparacijų mokėji-

HAUJIENUS, CKkiagč, m.
mą anglimis iškėlė anglia J suomenės grupe, su kuria I niems talkininkams, kuomet ^vi£ubo skaičiaus karo aukų 

‘ ’X1 i-J1-’-’—-------------------------j, g|e traukti juos į kenk- ir apielinkėje.kasiai . Bet yra aišku, kad jiems šioje valandoje yra ei- 
anglių gabenimas iš Vokie- ti “pakeliui”. '--------------
tijos į Santarvės kraštus 
kenkia ne tiktai (Jarbinin- 
kams, užimtiems toje pra
monės šakoje, bet ir kasyklų 
kompanijoms.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie kitų Vokietijos prekių 
importą į Santarvės kraš
tus. Jeigu Vokietija gali 
mokėti reparacijas tiktai iš
gabenamomis prekėmis, tai 
juo daugiaus reparacijų jai 
teks mokėti, juo daugiaus ji 
turės eksportuot 
kenkdama pramonėms San
tarvės. kraštuose. Paga- 
lioą, ir darbininkai ir kapita
listai tuose kraštuose turės 
pasakyti: Gana!

Tokiam atsi
tikime darbininkai atsidur
tų pavojuje, kad jie nesuge
bės pasipriešinti savo laiki- . . i

K. Bielinis, y

Kas politiniai bankrotai?
(Del V. Kapsuko bylojimo) *

(Tęsinys)

tuo

Šitam konflikte tarpe Vo
kietijos reparacijų ir San
tarvės kraštų ekonominių 
interesų mes matome -svar
biausią užtikrinimą to, kad 
Vokietija nebus pasmaugta.

Reparacijas nori gauti 
finansinis Santarvės (it 
Amerikos) kapitalas — ban
kininkai. Bet jos yra kenk
smingos industriniam tos 
pačios Santarvės kapitalui.

Industrihis Santarvės ka
pitalas iki šiol norėjo sunai
kinti Vokietiją, kad atsikra- 
ęius nemaloniu konkurentu. 
O finansinis kapitalas rūpi
nosi išgelbėti Vokietiją, ka
dangi, Vokietijai žuvus, bu
tų diegusios reparacijos, be 
kurių franeuzai neįstengtų 
atmokėti savo skolas banki
ninkams.

I. a) Del Maskvos “persiver
timo”.

“Politinių bankrotų” rašiny, 
į V. Kapsukas pradeda nuo mano 
neva “persivertimo” Maskvoje. 
Savo pirmame atsakyme “Atsi
minimuose” tvirtinau, kad jokio 
teisinio, faktino s-d grupių, pri
klausančių L. S. D. P. susidėji
mo su s-d (bolševikų) grupėmis 
nebuvo ir nurodžiau, kad gegu
žės mėn. 1918 m. susidėjo tik 
Petrogrado ir Maskvos lietuvių 
Komisariatai, šitą savo tvirtini
mą aš ir dabar griežčiausiu bo
du palaikau.. Jokio s-d (L. S. D. 
P.) organizacijų—Maskvos, Pet
rogrado ir kitų organizacinio 
susidėjimo su s-d. (bolševikų R. 
S. D. D. P.) tų pačių vietų orga
nizacijomis nebuvo ir nėra buvę. 
Aš pabriežiu žodį ORGANIZA
CINIO SUSIDĖJIMO, t. y. abi 
s-d partijos, kurių viena vadino
si s-d (L. S. D. P.), kita s-d (R. 
S. D. D. P. lietuvių bolševikų), 
mat pastarieji, s-d (bolševikai) 
dar nebuvo persikrikštiję komu
nistais, kad šiedvi partijos ne
buvo priemusios tokio nutarimo, 
kur butų aiškių aiškiausiai pa
sakyta, kad abi organizacijos, 
ar jų atskiros grupės susideda į 
vieną organizaciją.

Rusijos L. S. D. P. turėjo 
kelioliką vietos organizacijų 
(Petrapilio, Maskvos ir kt.), ji 
turėjo savo centrą ir nei Vienas 
šių kolektyvų nėra sprendęs, ar 
pareiškęs susidėjimo su bolševi
kais. Man esant Rusuose aš ne
girdėjau nei iš vieno L. S. D. P. 
nario panašios minties ar propo
zicijos.

Visi V. Kapsuko tvirkinimai, 
jo cituojamoji “Laisvėje” Pet
rapilio s-d (bolševikų) konfe
rencijos rezoliucija yra gryniau
sia šituo žVilksniu nesąmonė ir 
fakyro fokusas (triksas), kad 
sumulkinus tuos, kurie nežino 
tų laikų apystovų ir santikių. 
Cituojamoji V. Kapsuko rezo
liucija nėra organizacijų susidė
jimo įrodymas, yra vien tik fo; 
kusas, kurį man teks’ išaiškinti 
vėliau. Dabar pora ’ žodžių tem 
jka pasakyti apie tai, kaip s-d 
(NE bolševikai) žiurėjo į Komi
sariatus (įstaigas su valdžios 
funkcijomis).
b) L. S. D. P. ir Komisariatai.

Aš neturiu savo rankose visų* 
laikraščio “Tiesa” komplektų,— 
Rusijos S. D. D. partijos (bol
ševikų) lietuvių sekcijų, C. Biu
ro ir Petrapilio lietuvių sekcijų 
organo ir “Socialdemokrato” 
Maskvos s-d (ne bolševikų arba 
L. S. D. P. organo (jei tąją me
džiagų turėčiau, V. Kapsukas 
tylėtų, kaip ž&mę pardavęs tais 
klausimais, kuriais jis dabar pil
na burna šneka), bet tas kas yra 
mano rankose, aiškiai sako, kaip 
s-d (ne bolševikai), t. y. L. S. D. 
P, žiurėjo į Komisariatus ir ko
kiais santikiais vadovavosi.

“Tiesos” 1 (38) No. sausio m.
2 d. (1918 m.) 
(1917 m.) t. y. keliolika dienų 
prieš s-d (bolšev.) konferenci
ją, referuojama apie Lietuvos 
Reikalų Komisariato Tarybos 
posėdį, įvykusį Petrapilyje gruo
džio mėn. 30 (17)/ d., štai kas:

“Posėdy dalyvavo nuo bolše
vikų Aleksa, Liutkevičius, Ber
notas, Lenkaitis, Fr. Mickevi
čius, Opauskis, Liubinskas, Bu
dinąs Giedrys, Jur.'Mickevičius; 
nuo iZ S. D. R? Purenąs, ?Vieno- 
žinskaitė ir Marma ir n'ud'kĄi’i- 
ninkų Bieliauskas

“Pradžioje susirinkimo d. Pu- 
rėnas padarė pranešimą, kad L. 
S. D. P. įeis į Komisariato Tary-

Naivus žmonės iš komu
nistų abazo pasakys: “Tai 
matote, kaip socialistai vie
nija darbininkus su kapita
listais ir atsižada klasių ko
vos!”

Tiems žmonėms galima 
atsakyti ve kas. Jeigu dar
bininkai laikinai paremia tą 
visuomenės grupę, kurios 
interesai toje valandoje su
tinka su darbininkų intere
sais, tai tas visai nėra kla
sių kovos atsižadėjimas. Pa
remdami vieną grupę, dar
bininkai prisideda prie su
mušimo kitos, pavojingesnės 
jų reikalams grupės. Taip 
eina klasių kova tol, kol dar
bininkai pasidaro pakanka
mai stiprus “duoti mūšį” vi
siems savo priešams kartu.

Klasių kovos atsižadėji
mas darbininkų pusėje butų 
tiktai tuomet, jeigu darbi
ninkai ne savarankiškai' bą (Petrapily—K. B.) tik tu<>- 
veiktų, bet susilietų su ta vi-1 met, jei atstovybė bus pariteto

gruodžio 20 d.

*

smingą jiems kelią. \ Darbi-__ _
ninkai visuomet turi būt at- pateko Socialdemokratų rankos-
skirai nuo kitų klesių susi
organizavę.

pamatais (mano pabraukta), tai 
yra nuo visų partijų lygi atsto
vyste) ir kad in Komisariato 
Tarybą butų pakviesti liaudinin
kai. Elesdėpiečiai nurodė, kad 
Komisariato Taryba apimtų vi
sas socialistų organizacijas... 
(mano pabr.—K. B.)

“Kada Komisariato Taryba 
nepriėmė L S. D. P. įstojimo są
lygų, tai L. S. D. P. atstovai iš
ėjo iš Tarybos, bet išeidami nu
rodė, kad jie nedraudžia atski
riems savo nariams dirbti Ko
misariate.”

Tai šitaip šneka bolševikų 
“Tiesa”. Toliau spėliojama toj 
pačioj “Tiesoj”; būtent:... “jei 
L. S. D. P. gauna 5 vietas, o ka
rininkai 3, tai ištikrųjų jie gau
na daugiau vietų”...

Drg. Purenąs minėtąjį pareiš
kimą padarė tik nuo L. S.' D. P. 
Petrapilio organizacijos. Mask
viečiai kiek vėliau sužinojo apie 
Lietuvos Komisariato Tarybos 
susidarimą. Įdomu ir tai, kad 
“Tiesos” reporteris pažymi apie 
5 vietas LSDP, ir 3 karininkams 
ir bijosi, kad tai busią perdaug 
bolševikų diktatūrai.

Iš ištraukos pastebite L. S. 
D. P. nusistatymą /deliai Komi- L • 11 Ublo LclLj IIlcJ Vlvllcll ivllllll" | 

šariato ir darbo jame atskirų ^as) ant tų taisyklių,
partijos narių, žinote, kad Ko
misariatas ir dėl jo tarimasi vi
sai nereiškia partijos organiza
cijų susijungimo ir galite įsiti
kinti, kad Komisariatai buvo vi
sai kitos rųšies įstaigos. Mask
voje nebuvo R. S. D. D. P. lie
tuvių bolševikų)sekcijos, arba, 
jei tokia ir buvo, tai jokios rei
kšmės neturėjo, ir veikė vien tik 
L. S. D. organizacija drg. Smols
kio ir kitų vadovaujama; Mask
vos Komisariatą ir jo Tarybą 
sudarė vien tik žmonės iš L. S. 
D. P. eilių.
c) Kodėl Maskviečiai keliavo 

Petrapilin.
v i

V. Kapsukas savo “bankro
tuose” (“Laisvė”, birž. 27-28 d.- 
24 m.) rašo apie pirmąją Rusi
jos lietuvių bolševikų konferen
ciją; įvykusią Petrapilyje sau
sio m. 5—8 d., (1918 m., ir pažy
mi, kad Maskviečiai (L. S. D. P.) 
dalyvavę šitoje konferencijoje ir 
vienbalsiai (?) viską tarę drau
ge su bolševikais. Iš šitos kon
ferencijos, L. S. D. P. dalyvavi
mo fakto, bolševikiškos rezoliu
cijos, V. Kapsukas išveda Mask
viečių, drauge ir mano, bolše
vizmą, stato ir ja remia visą 
prieš mus apkaltinimą. Taigi,, 
pažiūrėsime ir pamatysime, kaip 
atrodo tasai p. V. K. ramstis. ■ te •

Atsimenu, kiek pastangų dė
jo V. Kapsukas, Petrapilio bol
ševikai, kadtik kaip nors sunai- 
kihus Maskviečius. Veikė grą- 
sinimai (Lounovo istorija), vei
kė šypsena ir'pataikavimas at
skiriems žmonėms ir grūmoji
mai bailiams Ir pataikūnams. 
Bolševikai dėjo visų pastangų, 
kad Maskviečiai keliautų Petra
pilin ir siųstų kuoskaitlingesnę 
delegaciją konferencijon, pasiti
kėdami suskaldysią' Maskvie
čius. šitos priemonės buvo leng
va vartoti, nes tuomet gyvavo 
bolševikų valdžią.

Maskviečiai važiavo koijferen- 
cijon ne dėl bolševikiškų rezo
liucijų, bet delei sudarymo Lie
tuvių Komisariato Maskvoje 
(Maskovskj’1 Oblastnoj Komisa- 
riat po Litovskim dielam).

Du mėnesiu praslinko, . kfti 
bolševikai buvo paėmę valdžią *į 
$avo rankas, —reiš.kia, visus iš
teklius ir pinigus Valde jie. 
Maskvos Lietuvių Komiteto ka
ro aukoms šelpti 
vien tik Maskvoje 17,000 trem- 
titiiy iš Lietuvos, 

žinioje buvoneskaitant

šitoj o Komiteto Valdyba rinki
muose rugsėjo m. 3 d. 1917 m.

na. Valdybon išrinkta J. 6 so
cialdemokratų, 2 liaudininku, 3 
santarininkai ir 2 bepartyviu. 
Socialdemokratų sąrašais pate
ko Valdybon Smolskis, St. Ma
tulaitis, Ig. Žebrauskas ir kiti 
(žiūrėk Maskvos “Santara” rug
pjūčio 23 d., 1917 m.), šitie žmo 
nes, anot V. Kapsuko, dalyvavo 
bolševikų konferencijoje. St. 
Matulaitis buvo Komiteto pirmi
ninku; jam teko visa atsakomy
bė už tremtinių šelpimą ir aprū
pinimą. Darbininkai ir tremti
niai bolševikų, kaip matote, į 
Komitetą neišrinko nei vieno.

Tremtinių reikalai verste ver
tė s-d Maskviečius jioškoti kon
takto ir tik kantakto su valdan
čiąja bolševikų partija ir ke
liauti Petrapilin Komisariato 
reikalais, kad aprūpinus 17,000 
Maskvos tremtinių valgiu, ava
line, kad palaikius bendrabučius 
našlių, našlaičių, kad nesugrio
vus mokyklas ir tt. Įsivaizduo
kite šaltą žiemos metą, puolan
čią pinigų vertybę ir brauksian
čius kas dieną produktus, kurių 
kartais ir už pinigus žmonės ne
gaudavo. Suglaudus visą šitą 
vienon vieton ir įsivaizdinus tra- 
gingą padėtį tūkstančių žmonių, 
man rodos, Kapsuko rezoliuci
jos ir ginčas dėl jų nustoja by 
kurios reikšmės.

Tuo laiku tik-ką buvo pa
skelbtos taisyklės ir uždaviniai 
Lietuvos Reikalų Komisariato 
(“Tiesa” No 1 (38) sausio 2 
(gruodžio 20 d.) Komisariato 
Taryba rūpino visus trėmimo 
reikalus: belaisvių, tremtinių, 
kareivių, kultūros, švietimo ir 
kt. Pats Komisaras (V. Kapsu- 

' turėjo 
“veto” teisę visiems Komisaria
to Tarybos nutarimams (IV 
punk.) ir už savo darbus mora
liškai atsakė prieš Tarybą (VI 
punkt.).

Maskviečiams ir L. S. D. P-jai 
reikėjo važiuoti Maskvon, nes 
17,000 Maskvos tremtinių ir du 
kartu tiek Maskvos srities karo 
aukų, kilusių iš Lietuvos, reika
lavo duonos ir aprūpinimo, štai 
tikras Smolskio, Matulaičio, Žeb
rausko, žerono ir kt. kelionės 
tikslas.

Kada delegacija grįžo iš Pet
rapilio, buvo sušauktas susirin
kimas, kuriame ir aš dalyvavau, 
kur tartasi apie Maskvos Komi
sariato steigimą. Smolskis bu
vo skiriamas komisaru, bolševi
kai sutiko priimti jo kandidatū
rą. ■ Mane teisybė, labai stebina 
toks bolševikų, ypač V. Kapsu
ko, sutikimas su Smolskio kan
didatūra, bet šituose reikaluose 
aš nedalyvavau. Tada, kada 
Komisariate reikėjo darbas 
dirbti, aš jį dirbau nežiurėda: 
mas nei bolševikų, nei menševi
kų tų laikų ergelių.

Asmeniškai nedalyvavau nei 
delegacijos Petrapilin rinkime, 
nei teikiau jai nurodymų bei 
patarimų. Iš grįžusio iš Petra- 
piles Smolskio sužinojau, kad 
jokio partinio susitarimo nebu
vo, tik pasididžiavo Maskvos ko
misariato koncesija. Tų laikų 
žmonių jiegos nukrypo nuo par
tinio darbo, susimesdamos ties 
gyvenimo praktikos keliamais 
klausimais.

Ar Maskviečiai balsavo ar ne 
“vienbalses” bolševikų rezoliu
cijas; pežinau. Tikrų tikriau
siai, kad ne, nes, nors pats as
meniui toj konferencijoj neda
lyvavau, bet logika ir protas sa
ko, kad nebalsavo. Antra vertus, 
Maskviečiai, būdami Petrapily, 
be abejonės, laikėsi kontakte su 
Petrapilio L. S. D. P., kurios at
stovų ‘konferencijoj nebuvo, bet 
jų nusistatymas aiškus visiems 
iš cituoto drg. Purėno pareiški
mo. Petrapiliečiai nedalyvavo 
todėl, kad jiems nebuvo to rei
kalo, kuriuo Maskvos s-d buvo 
nukeliavę konferencijom

(Bds daugiau)
• * F ' ■ \ • h

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.
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Sveikatos Dalykai
KŪNO PARAZITAI

Gamtininkai sako, kad kiek
vienas gyvas daiktas pasauly 
turi savo priešus. ‘Dažniausiai 
šie priešai yra parazitai, — tai 
yra mažesni augalai ir gyvu
liai ima maistą ir užlaikymą 
nuo didesnių.

Mažos blusos turi mažesnes 
blusas už save, kurios jas kan
da, ir tos mažesnės turi dar 
mažesnes ir t. t.

Kalbant apie blusas, reikia 
pasakyti, kad šie sutvėrimėliai 
yra naudingi. Jos sveika šu
nims — jos neleidžia jiems 
perdaug tingėti.

Civilizuota visuomenė vie
nok neturi tokio filosofiško iš- 
rokavimo turėti parazitų, ir 
sykį juos įgavus turi stengtis 
kuogreičiausiai jų nusikratyti.

Mažytė niežėjimo kirmėlaitė 
ir galvos utelė yra dažniausiai 
pasirodantys parazitai. Jie la
bai plečiasi, kur daug žmonių 
gyvena labai susikimšę, o kar
tais net pasirodo mokyklose.

Niežėjimas dažniausiai yra 
iš priežasties mažos kirmėlaitės, 
kuri knisasi po skūra. Tas daž
niausiai veda prie didelio nie
žėjimo, kuris darosi aršesnis 
ant nakties . ir kuomet labai 
šilta. Jei tos kirmėlaitės nėra 
greitai naikinamos, jos labai » 
plečiasi, ir daro daug nemalo
numo. Vietos, kur tos kirmė
laitės įsigyvena, yra tarpe pirš
tų, ant riešų ir kitose kūno da
lyse. ”.7‘

Ta liga yra užkrečiama. Ją 
galimk gauti' nuo tų, kurie ją 
turi, ir miegant tose pat lo- 
vosę, kur ja sergantieji ‘ miega. 
Dažnus plovimas su muilu ir 
vandeniu gelbsti sustabdymui, 
bet visai nepanaikina tos ligos. 
Ant laimės tuos mažyčius kir
mėliukus galima sunaikinti su 
mostėfniš turinčiomis sieros ir 
naftalio. Prieš dedant tokią 
mostį reikia gerai nuplauti už
krėstas vietas su muilu ir Šil
tu vandeniu. Kad užmušus vi
sus kirmėliukus, kurie kariais 
galėtų rastis drabužiuose, rei
kia juos gerai išvirinti, o ki
tus, kurių negalima plauti, iš
prusinti su karštu pi’osu.

Galvos uteles galima greitai 
sunaikinti ištrinant galvų su 
skiediniu alyvų aliejaus ir 
žibalo (kerosimi), paskui apsu
kant galvą su abrusu, ir lai
kant taip per dvyliką valandų. 
Tada galva turi būti išplauta 
gerai su muilu ir šiltu vande
niu, Ta procedūra užmuša tuos' 
gyvūnus, bet neužmuša jų 
kiaušiniukų, arba glindų, kaip 
paprastai vadinama, kurioe 
paskui išsiperia į gyvas uteles. 
Tas glindas galima iššukuol 
su labai tankiomis šukomis pa
mirkytomis uksuse.

Kuomet mergaite skundžiasi, 
kad jai kaklas niešti, reikia 
tuojaus ieškoti utelių. Nėra tai 
jokia gėda turėti utelių. Daž
nai mokyklose randasi vaikai 
ir mergaitės su švariais ir ne
švariais papročiais, ir jų kepu
rės paprastai kabinamos vie
name kambary. Senesni žmo
nės kartais įgauna utelių ban
dydami kepures, ypač pigesnė
se krautuvėse. Kaip pirma sa
kyta, nėra lai jokia gėda įgyli 
litelių, bet labai didelė gėda, 
jei jų greitai neatsikratoma.

[F.L.I.S.]

Įvmi-cnybės
ŽMONĖS, KAIP PAUKŠ

ČIAI SKRAJOS

Vokiečių žurnale “Die Um- 
schau” vienas mokslininkas 
tvirtina, kad netoli tas laikas, 
kada išsipildys amžina žmonių 
svajonė oru lakioti savo raume
nų pajėga. Benzinu varomi mo
torai tik sustabdę išradimus šio
je srity. Tačiau dabar, kuomet 
yra išrastas tam tikras laksty- 
tuvas šriubo pavidalo, kinis 
žmogaus laumelių pajėgos v;u;o- 
mas lekia, tai netoli tie laikai, 
kada žmonės oru lakios taip, 
kaiprjie šiandien dviračiais va
žinėja. i, “T”]

> » - ■ ' j ij • .
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Susikirto su mokytojais
■   n ■  .u .hii ■  W . *

Mokyklų viršininkas McAnd- 
revv vėl susikirto su moky
tojais dėl mokytojų tarybos.

Naujasis mokyklų superin
tendentas Wm. McAndrew, ku
ris vos spėjęs atvykti į Chi
cago, pradėjo pinutis ir nesis
kaityti su mokytojais, vien tik 
didindamas savo autoritetų ir 
galių, dabar vėl smarkiai su
sikirto su mokytojais. Susikir
to jis senuoju klausimu, kuris 
jau kartų buvo iškilęs dar 
prieš mokyklų vakacijas, pe
reitų pavasarį.

Sykį į mėnesį visi mokyto
jai laiko bendrų susirinkimų, 
kuriame svarsto bėgančius 
mokyklų reikalus. Tie susirin
kimai įvyksta pamokų laiku, 
taip kad tų dienų vaikai yra 
paleidžiami viena valanda pir
miau, negu paprastai. Tie mo
kytoju pasitarimai mokyklų 
reikalais neša pačioms mokyk
loms didžiausių naudų, nes tik 
kooperuojant visiems mokyto
jams galima ' iškelti mokyklų 
iki tinkamo aukštumo.

i>et MęAnd'reftv yra autokra
tus, kuris nori pats Vienas vis-

* * 1 • . »

ką valdyti ir diktuoti. • Todėl 
, jisb negalėjo pakęsti tos de
mokratinės sistemos Chieagos 
mokykloso- ir nusitarė ja panai
kinti. Kaip tik’., jis užėmė vir
šininko viela, jis''|ųojaus atsi
lakė sušaukti mokytčjų susi
rinkimų. dškilo smarkus ki- 
virėiai, kuriuose jis liko nuga
lėtas ir buvo priverstas pava
sary sušaukti vienų mokytojų 
susirinkimų. Dabar atėjus lai
kui antrų susirinkimų šaukti, 
jis vėl atsisakė šaukti ir neno
ri mokytojams nusileisti, negi 
nenori su jais tartis. Kuo tie 
kivireiai užsibaigs, dar nežinia. 
Veikiausia tų klausimų turės 
spięsti mokyklų taryba, ku
rios didžiuma betgi viskame 
remia MeAndrew.

MeAndre\v savo autokratiš
kumų parodė ne vien mokytojų 
tarybos klausime. Jis viskame 
elgiasi panašiai ir kaip daro 
kiekvienas autokratas, viską 
slepia ir neduoda niekam jo
kių paaiškinimų: išleido “uka- 
zų,” neklausk kodėl, bet jį tik 
pildyk. Taip jis įvedė junior 
higli seliool sistemų visai ne
pasitaręs su mokytojais, prie
šais mokytojų valių. Daugiau 
to, įvesdamas tų naujų siste
mų jis net mokytojams atsisa
kė paaiškinti kokios tos mo
kyklos bus. Pravedė tų* nutari
mų jis slapiame mokyklų tary
bos, susidedančios vien iš po
litikierių, susirinkime, net ir 
pačiai tarybai dorai nepaaiš
kindamas kokios tos mokyk
los bus. Tokiu pat budu jis 
įvedė taip vadinamų “platoon” 
sistemų mokyklose, kuri pa
velija mokyklas j ruošimo 
dirbtuvėms naujų darbininkų. 
Įstaigas. Prieš tų sistemų mo-
ky tojai irgi pasipripšino, bet 
McAndrcAv atsisakė ir kalbė
tis su mokytojais. Prie moky
tojų pradėtos kovos su suin- 
dustrinimu Chieagos mokyklų 
prisidėjo ir Chieagos Darbo 
Federacija ir daugelis kitų uni
jų, taipjau ir visi tie piliečiai, 
kuriems tikrai rupi išlaikyti 
Chieagos mokyklas tinkamame 
amgštume, bet ir tai nieko ne
gelbėjo, nes McAndrew ir to
liau varo savo pragaištingų 
darbų, palaikomas kelių politi
kierių fabrikantų, kurie suda
ro mokyklų tarybų, bet ku
rie visai nerupi vaikų švie
timas, o kad jau mokyklos 
pradėtų rūpinti fabrikantams 
klausius, negalvojančius ir pi
gius pilnamečius darbininkus. 
Patiems tarybos nariams ir 
fabrikantams viešosios mokyk
los v ra nereikalingos: jie yfa 
užtektinai turtingi, tad išsiga
li >avo vaikus siųsti į geriau

% 
pastatytas privatines mokyklas, 
kur jų vaikai iš pat mažens 
mokinami kaip geriau prispaus
ti darbininkus, nes mat jie 
nėr? paprasti žmonės, bet “su
pu manai,” kurie turi valdyti 
pasaulį. Ta skiepijama privati
nėse mokyklose “supermanų” 
(viršžmogių) dvasia ir pagim
dė Leopoldų ir Loebų, nes mat 
jie via “supermanai” ir kaipo 
tokiems nereikia skaitytis su 
paprastų žmonių įstatymais, 
kurie yra rašyti tiktai “plebui” 

paprastiems žmonėms, dar
bininkams ir negali-varžyti tų 
“ upermanų” ..veikimo.

Šiandie išneš nuosprendi
Jauni milionieriai žmogžudžiai 

šiandie sužinos savo likimų 
4____ :-----

Kada šįryt atsidarys krimi- 
nalis teismas*, ateis teisėjas 
Caverly ir perskaitys savo 
nuosprendį jaunų milięnierių 
žmogžudžių Nathan Leopold 
ir Bichard Loeb byloje. * Nuo
sprendis jau yra prirengtas ir 
paduotas stenografei perrašyti, 
bet kokis bus teisėjo nuospren
dis, laikoma didžiausioj paslap
ty. Nuosprendis tegali būti tik 
dvejopas: arba nuo 14 metų 
iki gyvos galvos kalėjimai), ar
ba kartuvės. Kitokio nuospren
džio negali būti, nes jauni 
žmogžudžiai prie kaltės prisi
pažino ir tik buvo bandoma 
duoti Įrodymus pateisinančių 
aplinkybių, būtent, kad jie pro
tiniai nėra visiškai sveiki.

i Kada bus skaitoma nuo- 
prendis, į teismų pašaliniai 

žmonės nebus leidžiami, išė
mus advokatus, gimines tei
siamųjų ir laikraščių reporte- 
iius. Visas teismas bus apsta
tytas policija, kad nebūtų jo
kių sumišimų.

Perskaičius nuosprendį dar 
bus išklausyti vienos ar ki
tos pusės pareiškimai ir tuo 
teismo posėdis baigsis. Visų 
lai užims nedaugiau pusės va
landos laiko.

Jaunieji žmogžudžiai, kurie 
sėdi pavieto kalėjime, belauk
dami nuosprendžio pradediune- 
i imanti, nors ir bando tai pa- 
.o’ėpti ir pasirodyti visiškai ra
iniais. Jie sėdi savo kamerose 
paskutinę savaitę, nes kokis 
nė butų nuosprendis, jie iš da
bartinių kamerų bus iškelti ir< 
ai ha bus perkelti į kita kalėji
mų, arba nueis į mirties kam
barį.

Trys žmonės užmušti,
Užvakar automobiliai užmu

šė dar tris žmones. Šiemet už
mušta’ automobiliais jau į42 
žmonės.

Policijos viršininkas Colliils 
tariasi visur iškabinti dideles 
iškabas, įspėjančias automobi
li-tus, kad jie bus areštuojami, 
jei važiuos greičiau kaip 15 ar 
21.) mylių į vai., žiūrint kaip 
tildai yra apgyventa apie lin
kę.

Suėmė padegėjų.

VVilliam Mollerman, 19 m.,
1445 N- Talman Avė., manoma,
pabėgėlis iš beprotnamio, liko 
suimtas padegant Chicago Daily 
Journal namų. Jis prisipažino, 
kad tų pačių dienų jis padegė 
dar 8 namus vidurmiesty. Tie 
gaisrai tuojaus liko patSmyti ir 
užgesinti kada jie dar jokių nuo
stolių nebuvo padarę. Bet tai 
buvusi tik praktika: jis dar tik 
mokinosi padegimo, tikslu, iš
mokus padegti dalelę departa- 
inentinę sankrova.

Pašaukė merginų, tada 
nusižudė

C. L. Weiss, namų budavoji- 
mo ekspertas, kuris per dešim
tį metų dipbo pas , kontrakto
rius Ja/ni s Ste wart & Co., kai
po apkainuotojas, užsirakino 
raštinėj, prisigėrė munšaino, 
pašaukė telefonu savo mergi
nų Bert rude Carlson, kuri kar
tu su juo dirbo, pasakė, kad

pritaikinti tinkamus 
įsižeidžiau. veikalui drabužius, ir taip

Pirmininkas: — Ar jau vis- mums veik jokio pelno nelik- 
kas?

StrygasTaip, jau, i 
dos, viskas iš mano pusės. Bet 
mano šeimininkė p-ia Milerie
nė turi 'labai svarbių dajykų,

jis norys ištirti kas būna po Tikroji Teisybė” ir aš tuom. taisyti, 
mirties ir tuojaus nusišovė. Pa
liktame* raštelyje jis irgi sako, 
kad nori ištirti pomirtinį gy
venimų ir kad jis perdidelis 
mokslininkas, kad gyventi to
kiame pasaulyje, kuris tyčio
jasi iš mokslo. Jam ypač ne
patiko, kad jo merginų rengi*- bet čia į privatiškų šlubų at- 
si paveržti paprastas sankro-1 sisakė ateiti; kad taip, sako, 

kur viešoje vietoje, kokioje 
svetainėje, tai ji ateitų.

Pirmininkas: — Taip, o nu,o 
savęs tai jau nieko neturite?,

Strygasr —- Ne, aš tik mel
džiu komisijos šaukt kitų su
sirinkimų kur svetainėje, 
turiu daug 
Dundulienę, 
ateiti.

Dabar ’ima 
'kę prie 
“griekus” geriau atsimena ir 
nereikia jai skaityti iš rašto.

Pirmininkas: — Na, kų Dun
duliene turi atsakyti?

Dundulienė: — Rodos, ma
ža kas yra atsakyti ant tokių 
tuščių niekų, bet kad jau tam 
dalykui išrinkta komisija, kuri 
klausėsi Strygo, tai paklau
sykite ir manęs. \ v

Tiesa, Strygas pasisakė, kad 
jis keldavo triukšmų laike re
peticijų, garsiai kalbėdamas 
ir klykiančiai juokavosi su 
merginomis ir moterimis. Tie
sa, kad Strygas man pasakė, 
jog jis turįs tokių galių ant 
tų merginų, kad jei jos manęs 
neklauso, Tai aš turiu jam tik 
mirktelėti ir merginos manęs 
klausys. Tokiu budu aš ir pa
sakiau Strygui, kad jis jų pa
kalbintų, lai jos bus ramios be 
jokio jam mirktelėjimo. (Tų 
paliudijo ir kiti Dramos Sky
riaus artistai, kad Dundulienė 
tiesų sako)*.

Kad Strygas . išvadino mus, 
dramiečius, ru-žėm, tai Stry
gas, rodos, susiginčijo su ’dg. 
M. Balčiumi už korespondenci
jų bolševikų lapely. Balčiūnas 
sakė, kad toj korespondenci
joj yra Strygo žodžiai, kuriuos 

pasakė, o 
“Tai ir tu 
visi dramie- 
aš girdėjau 

tuos nešvarius

vėles klerkas.

Lietuvių Rateliuose
Jaunoji Birutė

v

Pradėjus veikti ant didesnės 
skalės ir veikėjų-mokytojų 
skaičius pasididido. šiomis die
nomis prisideda/ gerai žinomas 
režisierius ne-^vien Chicagoje, 
bet ir Detroite, Mich., J. Jan
kus. Šį vakarų ateina visų jau
nųjų birutiečių mylimas 
Uktveris, 
t i “maišų 
Sarpalius 
job,” taip
tės veikimas 
smarkumu, 
vakare, 
didžiojoje svetainėje.

—Didysis.

kuris ketina atsint'š- 
juokų.” Taipgi P. 

ketina būti “on the 
kad Jaunosios Biru- 

prasides visu 
Pradžia 7:30 vai. 

Mark VVhite Sųuarc

Brighton Park
buvo “tyrinėjamas” Dra-Kaip

mos Skyrius.

se, 
Po 
rių čia pat susitvėrė 

(ta iL. M. grupe 
tų pačių asmenų, 
su iW. Strygu ir

Keistučio Kliubo korespon
dentas W. Strygas gana daug 
pribanbino per laikraščius ir 
kliubo susirinkimuose apie be
tvarkę Dramos Skyriuje; * ne
buvo to susirinkimo, kad Stry
gas nebūtų užsiminęs apie 
Dramos Skyrių, o daugiausia 
vis, kad režisierė intrigas va
rinėjanti ir Slrygui nė dur
niaus roles neduodanti. Kliubas 
pasigailėjo Strygos ašarų ir iš
rinko komisiją iš narių su
rasti kas ten yra negero tame 
Dramos Skyriuje.

Pats Strygas rašė Naujieno- 
kad bus klausinėjami visi 

vienų delko jie apleido Sky- 
ir delko

M. grupė
susitvėrė iš 
kurie sykiu 
Mileriene apleido Dramos Sky
rių) o bolševikai rašė, kad M. 
Dundulienė už intrigų varinė
jimų prie Keistučio Kliubo Dra
mos Skyriaus turės eiti išpa- 
žintės.

Liepos 28 d. vakare S. Dam
brauskų namuose, 4322 So. 
Maplewood Avė., ir susirinko 
ta komisija. Tuoj Strygas, kai
po skundėjas, spaviedojosū pir
mas. Žinoma, svetimi griekai 
sunku iš/ atminties pasakyki, 
todėl jis skaito iš rašto.

Strygas sėdi didelėje minkš
toje kedėje, rankoje laiko di
delį pluoštų popierų, kalba iš
lėto: - Kada aš laikų repetici
jų norėdavau pajuokauti ir pa
sikalbėti su merginomis ir mo
terimis, tai režisierė užrikda
vo “meklžiu tyliau,” o jeigu 
lik nepaklausiau nuo pirmo 
pasakymo, lai priėjus ir pasa
kė: “kų, ar Strygas nori mer
ginas atkalbinėti?” Aš tuo esu 
įžeistas.

šaltmanas (komisijos pirmi
ninkas): — Ar viskas?

Strygas: Ne. Ji man ne
davė rolės ir nepriėmė lošti.

Sylcj aš išvadinau ten buvn- 
sius dramiečius r-žėm. Tegul 
Dundulienė paaiškina kas ma
ne privedė prieito.

Kodėl Dlmdulienė lošė, roles 
“Zelbaros” ir “'Delilos?” 
" Kam Dunduliene x išvarė
Dramos Skyriaus mergaites, 
Ateities Žiedo vaikų draugijė
lės najes, su kuriomis aš labai 
gerai sutinku, ir j jų vietų pa
ėmė skobęs, ne kliubo nares, 
sęnas bobas?

Delko Dundulienė ima '$25 
už sumokinima-re^isieriavipių 

Keistučio Kliubo veikalų?
Pirmininkas: Ar jau vis

kam?
Strygas: ■ Sykį Dundulie

ne skaitė veikalų “Karalaitė

1S

įsižeidžiau.

as 
liudininkų prieš 
bet čia atsisakė •t >

pačių griešninin- 
išpažinties. ši savus 

geriau atsimena

Strygas kada tai 
Strygas atsakė: 
toks ru-žė, kaip ir 
čiai.” Tai tiek 
apie Strygo 
žodžius. i(j.

•Kaslink roles, tai visuomet 
jam leidau pasirinkti, kuri jam 
geriau* patinka. “Samsonas ir 
Delila” rolę, manau, jis išlai
kė apie du mėnesiu ir jau prieš 
lošimų atsisakė nuo rolės, pa
sakydamas, kad netufys laiko.

Kodėl aš lošiau roles “Zel- 
boros” ir “Delilos”? 'Ęai dėl
to, kad negavau jaunos mergi
nos, kuria bučiųit galėjus pasi
tikėti, kad atliks tas roles kaip 
reikia. \

Už sumokinijnų-Uožisieriavjl 
mų imu $25, tai yra už mano 
sugaištų laikų; ir už tuos pa
čius $25 ir nugrimiruoju, lei
dau vartoti daug scenai reika-

davo, nuostolius gi pasiden- 
ro- gėm patys susimetę po kelias 

dolerius. O kada lošėme ko
kiai draugijai, gavome užmo
kėti, tai ant vietos ir pasidali
nome pvoporcionaliai po Ip^k 
kuriam priklausė. Tiesa, 1)U- 
vome pradėję ta u pinti, pasi
laikyti ižde, kad kada galėtu
me pasitaisyti nuosavias sce
nos drapanas ar scenerijaš, ir 
jau turėjome $28 Dramos 
Skyriaus ižde. Bet tai buvo 
pirm Strygos ir Milerienės at
ėjimo. į Dramos įkyrių. Jiems 
prisirašius tuoj Mileriene da
vė įnešimų, kad tuos $28 pada
linti proporcionaliai. kas po 
ilgų diskusijų antrame susi
rinkime ir likosi nutarta. Dar 
pridėjus pelnų nuo vieno va
karo, pinigai liko išdalinti; 
dalį jų gavo ir W. Strygas ir 
jo gaspadinė Milerienė, nors 
jiedu dar nebuvo dalyvavę 
Dramos Skyriaus < lošimuose.

Tolinus ima balsų dramietė 
O. Dambrauskienė, S.‘ Damb
rauskas, M. Kasparaitis. šie 
draugai paaiškino kokias int
rigas Strygas varinėjo Dramos 
Skyriuje, kaip jis pamėgdžio
jo kiekvienų bandantį lošimų, 
vienus be gailių, kitas be ko
jų; moteris, kurios ne jo plau
ko — partijos kitaip ir neva
dino kaip šliurės, skobęs, iš
gamos, pašiepė kiekvienų žings
nį.

Komisija nepatenkinta, kad 
patys dramiečiai liudija, sako, 
reikia, kad kiti paliudytų. O.' 
kas gi bus tie kiti? Juk nepri
klausantys nesilankydavo.

Šaukiamas antras susirinki
mas liudininkų, liepos 3J d.,1 
McKiniey Park svet. Turi abi 
pusi pristatyti liudininkus. At
ėjus tai dienai, Dramos Sky
riaus tarimų rast. S. Dambraus
kas atsinešė užrašų knygų, 
pijrmin^nkas M. Kasparaitis 
svarbesnius dokumentus, taip
gi kostiumų kontrolės komisi
jų. Kostiumų sąrašų, režisierė 
artistų ir veikalų stovį, kiek 
artistų lankės ant repeticijų, 
kaip kuris pasižymėjo scenoje, 
žodžiu sakant, dramiečiai at
sigabeno visus aiškius įrody
mus dėl jiems primetamos be
tvarkės, kad pas juos yra pil
niausia tvarka. Bet komisija

“Sargybos Bokštas“ IR
PRANEŠĖJAS KRISTAUS

ČIA BUVIMO.
Skaitykite “Sargybos Bokš

tų”, nes tas žurnalas mėnesinis, 
yra Įdomus ir naudingas kiek-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

  --------„— ----- j Palengvins akių įtempimą, kuris 
vienam krikščioniui. Jeigu jusu prležastinii galvos skaudčjimo, y. , ,------------------------v. .^.svaigimo, akių aptemimo, jicrvuo-
širdyse dar yra nors mažiausia; tumo, skaudamą akių karšį, ati- 

t.1 taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 

Tai nesizval- regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus.
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

kibirkštis tikėjimo į Dievų, ir 
milėjimas tiesos.
gykite ilgiais, nes grensia pavo
jus, bet griebkitės už tos pagel- 
bingos rankos, kuri siekia jumis.

“Sargybos Bokštas” talpina 
svarbius tikybos klausimus su 
atsakymais, pavizdžiui: Kas yra 
žmogus? Kas yra dūšia? Kodėl 
Dievas daleido piktų ant žemės 
Kas yra krikščionis, kokia jis 
algų gaus už savo ištikimumų? 
Kokia bausmė yra už neištiki
mumų? Kas yra tikėjimas? 
Kas yra pekla? Kada,velnias bus 
išnaikytas? Ar gali prisikelti iš 
numirusių? ir tt.

Nors tas žurnalas talpina ti
kybos pamokslus, bet vienok jis 
nepriklauso prie jokių sektų. 
Jis yra leidžiamas, Biblijos Stu
dentų, pašvenstas' vienatinių! 
tikslui — nešti šviesų ir tiesą 
tiems, kurie j ieško jos. Jis yra 
pagelbingas atsikratyti visokius 
senovės prietarus, kurie daug 
gerų žmonių suklaidino. Minėtas 
žurnalas 16 puslapių didumo. 
Kaina metams — Amerikoj $1, 
Lietuvoj ir kitose šalyse $1.50.

Kreipkitės pas Komitetų.
Antrašas:

A. YAKUTIS, 
5127 So. Artesian Avė., 

Chicago, III. 
(Apskelbimas)

/............................ .................................
HELEN BELMEN JERRY 

• Lietuvė Advokatė 
4454 So. Westem Avė.

• Telefonas^ Lafayette 4089
Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 

Nuo 2 iki fi subatom po piet.V ........... ...................... -....

(Tųsa ant 6-to pusi.)

ATSIUSKIT 
ŠI KUPONĄ 
TUOJAUS!

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

D. C., D. O., N. T.
Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opefy- 
cijų, naujausiais budais.

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

Telephone Lafayette 4543

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

LITTLE - 
SPINOGRAPHS

Flamingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

HaynTarket 1018. Havmarkot 4251

Tel. Lafayctte 4228
Plumbinb, Heating

Raiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88-th St., Chicago, III.

Kiekvienas 
skundžiasi 
atminties, 
keletas dėl 
sprendžiu.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo
se.

Pasirinkimas Chi
ropractor, kad prižiū
rėjus jus kuomet jų,s 
sergate, yra geras nu
sprendimas.

žmogus 
<lcl savo 
bet tik 

savo nuo-

DR. J. M. FINSLOVV, 
Chiropractor

1645 W. 47 St.. Chicago, III.
Tel. Boulevard 70U6

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

dų, langam užlaidų, 8 parakus, 
karpetus, sudynus ir kitas sce
nos reikmenis.

Kada Dramos Skyrius lošia 
savo naudai, tai tuomet visai 
nieko neėmiau, darbavausi dy
kai, * ir ačiū Dramos Skyriaus 
artistams, kurie ir netroško, 
kad pasipelnyti, visi mes sten
gėmės kad gražiau ir tinka
miau papuošti scenų, kad pasi-

Kiekvienos dienos pasi- 
vėlinimas reikš dienos 
įplaukų praradimų.

Northvvest Side Lumber Co., 
4440 W. North Avė.

Malonėkite man pranešti — 
be jokios man atsakomybės — 
kaip $10 įmokėjus pastatysite 
BEST BUHjT garadžių ant ma
no loto ir duos man extra 
įplaukų kiekvienų mėnesj.

Vardas ........................ ...............
Adresas ..................................

geidaujate apie BEST BU1LT 
/>ungalow Naujienos, 9-10

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 
sveiltas.

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

Telefonas Roosevelt 8135 
/■Rezidencija Brunsvvick 4887

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Plėšikai
Plėšikai %yra žmonių mokyto

jais. Už suteiktą žmonėms lek
cijų jie pasiima jų pinigus, o 
kaip kada ir gyvastį.

Kada plėšikas apkrausto kiše- 
nius ar namus, pasiimdamas pi
nigus ir brangenybes, žmogus 
susipranta ir kalusia savęs:

“Kodėl aš nepasidėjau savo 
pinigus Į bankų, o brangenybes į 
bankinę dėžutę?”

i Geriausi ir saugiausi vietų lai- 
kymlii .pinigų ir brdhgėnybių
yra

. Universal State Bank
3252 So. Halsted St.

Chicago, III. 
Advertisement

i
1

Šis Garadžius Uždirbs Jums Pinigu
£lESli"* ^BuIlL Tikt ui $1O įinokejiiH mess pustatyHime 
pastovų (ne iš daliu arba gatavai padarytą) garadžiii ant 
jūsų loto. Jis apsimokės pats ir suteiks jums ekstra 
įplauką kas menesį.
BEsTBūiiJ’ garadžius yra padarytas iš gero mat eri
nio per ekspertus darbininkus. PABUDAVOTAS KAI) 
LAIKYTŲ.
Mes esame didžiausi budavotojai pastovių garadžių ( hi- 
cagoje ir galime pirkti ir budavoti pigiau. Tas reiškia, 
kad jus galite turėti BEsTLuTiT už kainą paprasto

r----------------------------------------------------------------- >
BUNGAL()W PASTATYTAS ANT JŪSŲ LOTO

TAIP PIGIAI KAIP $400. ATSIŲSKITE KUPONĄ.I/
; NORTH WEST SIDE LUMBER CO
' AĖB L LURYA. Praaldert Est.Hi.hed 1011

4440 North Ava. Tek Albany 7800
SKYRIŲ OFISAI:

South Sįde Skyrius: North Side Skyrius:
6842 S. VV ekleru < A v. 6352 N, AVestern A v.

Prospect 2010 •, Slieklrakė 8974
Ofisai atdari ka&dienbir tnjedėlioj nuo 8 ryto iki 5<30 vakare.

North VVi d Skyrius:
5117 Miivvaukee A v.

Paliside 72'27

Kaina $60
luouii pedar.yil didelį sniagiipją 
pats hhu, savu giminėms ir drau
gams fu kuriais suaira*in«jt Ir 
greičiau galėsi pa/atyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, palankiausia ir dalikatniaunia 
mašinėle ou lietuvi Akomis raidimie 
pasaulyje. Galima ir angliškai, ra-

Gaunamoa

NAUJIENOS I 
<739 S. Halsted Str^

Chicago, J H.
------------1------------- -------------------------i

Greičiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per 
Naujienų kabiegramus.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

nereikalavo jokių įrodymų 
Dramos Skyriaus tvarkymosi, 
tik pasakė, kad ji norinti tik 
išgirsti ką liudininkai sakys. 
O kas tie liudininkai? Gi tos 
pačios merginos, kurios prieš 
pat lošimą roles pamėlusios pa
sišalino, ir Strygo gaspadinė 
Milerienė. Tuoj Strygas pri
statė minėtas merginas. V. 
Česniute paliudijo, kad Stry
gas jos nekalbino pamesti 
Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus; taipgi ir Dundulienė jos 
nevarė lauk iš skyriaus, sako, 
“mes pasakėm Dundulienei, 
kad mes išeinam, tai Dundu
lienę atsakė, tai galite eiti, 
taip mes ir išėjome.” E. Čes
niutė ir E. Eringiutė patvirti
no, kad Veronika tiesą sakė. 
Toliaus liudija Milerienė, kad 
Dundulienė jos neišvarė, bet 
nedavė jai tokios rolės, kokios 
ji norėjusi ir jai be to nepati
ko Dundulienės šeimininkavi
mas, tai ji ir* pasitraukusi iš 
Dramos Skyriaus. Tai pasakiu
si nueina į šalį ir atsisėda.

Komisija klausia: — Ar tai 
tik tiek teturėjai pasakyti?

Milerienė: — Turiu dar ir 
daugiau, ale nesakysiu.

Strygas: — .Sakyk, tamsta, 
sakyk. Juk tas tai svarbiausia. | 

Milerienė ateina ir padeda 
tris konvertuš prieš komisiją 
ant stalo. Sako: —^Štai čia 
tikietai nuo vakaro “Juozapas 
ir Zelbara” (Mat Milerienė bu
vo to vakaro rengimo komite
te ir komitetas nutarė duoti 
visiems lošėjams po du tikie
tus; tiems, kurie turėjo dide
les roles ir jiems reikėjo lan
kytis ant visų repeticijų, ku
rių buvo nemažiau kaip 15, 
tiems du tikietai'-po $1; o 
tiems, kurie turėjo vergų ir 
kareivių roles ir lankės tik 

,ant dviejų paskutinių repetici
jų, tai šiems du tikietus po 7$ 
centų). Ant vieno konverto už
rašas Malioriams, čia du tir 
kietai po $1, ant antro kon
verto užrašas Rypkevičiams, 
taipgi du tikietai po $1, trečiam
konverte du tikietai po 75c. su 
užrašu J. Vilis. Tai matote ko
kius šposus Dunduliene dirba. 
Šie tikietai buvo priduoti ofi
sai) tikietų pardavinėtojui, vi
si komplimentarių i. Tai mes, 
komitetas, pasitarėm ir sukon- 
fiskavom šiuos jos tikietus. 
Mes pamatėm, kad Dundulie
nė uždyką suleis į musų vaka
rą visų Naujienų štabą. Hyp- 
kevičius sufleravo, tai tą {lei
dom už dyką, o Rypkevičienė 
turėjo užsimokėti dolerį, taip 
pat ir kiti, ir Malioriai, ir Vi
liai užsimokėjo po $1. Kai 
mums, komitetams, tai niekas 
nedavė komplimentarių tikie- 
tų, o Naujienų štabui tai da
vė. Ve ir Česniu tos, jų tėvas 
seniausias Keistučio Kliubo na
rys, o merginos gavo tik po tiu 

75c. tikietus. Tai tiek aš tu- 
riti. Good bye.

Ir traukia išilgai salę artyn 
durų.

Strygas: — Palauk, kas pa
sidarė? Juk tamista turi dar ir 
ką kitą. Palauk!

Bet ta nelaukė ir išėjo.
Komisija pasižiurėjo vienas 

j kitą ir sako: — Ką Dundulie
nė turi atsakyti?

Dundulienė: — Kaslink ro
lės tai buvo šitaip. Kada Dra
mos Skyrius užbaigėme žie-

A + A
Paminėjimas jo metinių 

mirties sukaktuvių

IGNACAS RETYS

Mirė rugsėjo 10, 1923. Turė
jo 32 metus. Vedęs, paliko mo
terį Oną ir du vaiku: Alberta, 6 
metų ir Lillian 14 mėnesių. Pa
ėjo iš Lietuvos. ‘ Amerikoje iš
gyveno 17 metų.

Mes tavęs neužmirštame; ta
vo dvasia visą laiką būna su 
mumis.

Lieka nubudę
Moteris Ona, vaikai 
Albertas ir Lillian. 

tnos sezoną ir tuoj rengėmės 
prie rudens lošimų, aš paklau
siau Milerienės, ar ji ims ko
kią rolę Keistučio Kliubo va
karui. Spalio 14 d. Milerienė 
atsakė, kad esanti užimta sa
vais reikalais, o antra, vasa
ros karščiuose nenorinti lan
kyti jokių repeticijų, todėl 
neimsianti jokios rolės.

Kaslink tikietų, tai buvo ši
taip. Tie du su užrašu Malio- 
riarhs, buvo mano, kaipo artis
tės, lopiusios rolę# Zetboros ir 
juos suteikiau p-iai Maliorie- 
nei-Miller, kuri jau kelis kar
tus Keistučio Kliubui lošė dy
kai, nereikalaudama atlyginti 
nė gatvekarių išlaidas. Aš no
rėjau šiai artistei nors tą sma
gumą padaryti, suteikdama jai 
komplimentarių tikietų. Nors 
aš ir turiu sau artimesnių 
draugų ar giminių kuriems 
galėjau minėtus tikietus per
duoti, bet tik dėl labo Keistu
čio Kliubo daviau juos p-iai Ma- 
liorienei.

Rypkevičiams, taigi z nežiū
rint kad jis Naujienų ar ko
kios kitos įstaigos darbininkas, 
bet jis supleriavo ir žmogui 
išsėdėti tris valandas būdoje 
ir atydžiai skaityti prie men
kos šviesos, tai x jam kaip ir 
kitiems lošėjams prigulėjo du 
tikietai.

Su užrašu J. Vilis tiekietai 
buvo \V. Rudžio, kuris lošė 
Egypto kareivio rolę, bet kad 
paskutinėje repeticijoje Rudis 
nedalyvavo, tai tikietai jam 
priduoti tą patį lošimo dienos 
popietį ten pat svetainėje, ku
riuos jis įdėjęs į k on vertą pa
davė tikietų pardavėjui; o 
šiems žmonėms, kaip Malio- 
riams, Rypkevičiams ir Vi- 
liams, buvo pranešta per tele
foną, kad jų tikietai randas ti
kietų ofise, kur jie ir galės 
gauti savo tikietus. Ir tik da
bar išgirstu, kad tie žmonės 
buvo suvilti. Tik dabar ma
tau, kad begėdiškai mane ig
noravo vakaro rengimo komi
sija. Netikiu, kad visi komisi
jos nariai šitą žinojo.

'Poliaus Dramos Skyriaus 
tvarkymo komisija pasako, 
kad jau užteks, o dabar komi
sija pati viena viską išspręs ir 
pilnas pasekmes praneš Kliu
bo susirinkime. Dramiečiai lau
kia susirinkimo išgirsti tas pa
sekmes. Štai ir sulaukė. Pa
sekmės gi tokios: Strygas ne
kaltas, Milerienė visai šventa, 
o Dramos Skyriaus pirminin
kas — melagis ir nubaustas. 
Dabar gerbiami Naujienų skai
tytojai supras, kokia betvar
kė buvo Dramos Skyriuje, kas 
intrigas varinėjo, ir į ką yra 
panašus Strygos skundas ir 
Milerienės liudijimas. Vietoje 
kad Dramos Skyrius skųsti 
ant Strygos už kėlimą betvar
kės laike repeticijų, už pasity
čiojimus iš besilavinančių už 
negražių žodžių vąrtojimą, už 
šmeižimą per laikraščius, už 
užsipuldinėjimą ant režisierės 
it- už trukdymą veikimo (visa 
tai pasirodo iš jų pačių skun
do), dabar patys skundžia, 
reiškia patys muša ir patys 
verkia.

Nejaugi tokiam dideliam 
kliube nėra nė vieno žmogaus 
teisingo, ar jau visi taip ak
lai įsitikėjo į tuos kelis nu
smukusius dviveidžius bolševi
kus, kad leidžiate biauroti jū
sų senai veikiančius draugus? 
Juk jus turbut žinote ir nėra 
reikalo jums tai priminti, kad 
drg. M. Dundulienė jau senai 
veikia jūsų kliube ir daug nu
veikus, ypatingai rengime gra
žių vakarų. M. Kasparaitis irgi 
jau senai veikia Kliubo labui. 
Tik kuomet atsibastė Strygas 
su Mileriene, kurie jau ap- 
maršavo veik visas pažangias 
organizacijas, draugijėles ir 
ratelius ir visur neapsiėjo ne- 
iškirtę kokį nors šposą, ir ka
da prisirašė, moterėlių numy
lėtas nepraustaburnius Jukelis 
ir jo tavorščius Gasiunas, pra
sidėjo kivireiai ir puolimai ant 
senųjų veikėjų. Jau iš šalies 
žiūrint aiškiai matos, kad Dun
dulienė ir Kasparaitis yra ra
miai veikiantys žmonės, o’ 
Strygas su savo šaika viską 
ardo. Tokių žmonių, kurie 

trukdo veikimą ir šttiėi&a tei
kiančius narius, jokia save 
gerbianti draugija netoleruotų. 
O Keistučio Kliubas daro prie
šingai: jis gina griovikus ir 
ardytojus, o baudžia savo vei
kėjus. Ištikrųjų keistas yra 
tokis Kliubo elgęsis.

—Ne Kliubietis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. • -

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

LSS. VIII Rajono konferencija 
įvyks rugsėjo 21 d., 11 vai. dieną, 
Naujienų name.

Visos LSS. VIII Rajono kuopos pri- 
siųskit delegatus, taipgi kurių kuopų 
užsiliko mokesčiai į Rajoną, tai užst- 
mokėkit.

— A. Vilis, LSS. VIII Raj. sekt.

Ciceriečiams Naujieną skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitvtojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.r. Lukoševičius.

—Naujieną Adm.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną. 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą, darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

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

Northsidiečiams Žinotina. — Pir
myn Choro dainų repeticijos atsibus' 
kiekvieną antradienį Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė., pradžia 
7:45 vakare. Visi dalyviai šito choro 
būtinai lankykite repeticijas regulia
riai, nes to prašo diregentas p. Sarpa- 
lius, kadangi pastaruoju laiku yra 
pradėta rengtis prie suvaizdinimo 
svarbesnių kurinių. Taipgi, da neda
lyvaujanti šitame chore, o mylinti 
dainą ir dailę esate nuoširdžiai kvie
čiami prisidėti. Todelgi, vyrai ir mo
teris nepatingekite ateikite prie dai
lės dafrbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atraaienį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Acilla.

Am. Lith. Citizen Clum Už Wardo. 
Bus susirinkimas sept. 11, 1924 m. 8 
valandą vakare, Maženio svetainėje, 
8857 So. Kedzie Avė. Neatbūtinai 
turit atsi lankyti aut susirinkimo, nes 
bus daug naujų svarbių dalykų ir 
taipgi nepamirškite atsivesti po kele
tą naujų narių. — Jos. Eringis, rašt.

ASMENĮ! JIEŽKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Dvi- 

lio, paeina iš Zvinkių parapijos, Tau
ragės apskričio, Gorainių sodos, 
apie 35 metai kaip Amerikoje. Mel
džiu atsišaukti ar kas jį žino pra
nešti šiuo adresu:

JOE VAITKUS,
127 Spruce St., Oil City, Pa.

JĖŠKAU Rozalijos Kuzmarskas, 
pirmiau gyveno Racine, Wis. Turiu 
svarbų reikalą. Ji pati arba kas 
apie Ją žino, malopėkite man praneš
ti. Jos brolis,

JOHN D. JONKAUSKĄS 
2418^ N. Bro^dway Avė. 

Los Angeles, Cal.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA biznio partnerio, ne

reikia investuoti pinigų, tokio 
kuris turi biznio patyrimą ir 
nori pašvęsti visą savo laiką, 
kur jis bus gerai apdovanotas. 
Turi kalbėti angliškai, prižiūrė
ti vyrus. Tiktai tokie, kurie pa
sitiki savimi, tegul atsi
šaukia, bet ne kitokį. Atsišauki
te nuo 11 ryto iki 5 valandai 
vakare.

Theodore E. Brown
2610 So. Spaulding Avė.

NAUJIENOS, Chicago, HL
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r ĮVAIRUS SKELBIMAI.
PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tomistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimu ir
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei tflrtp tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
Sana prieinamą kainą — pirma negu 

uosi kitam viri pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BR1DGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„ 
3149 So. Halsted SU 

____________Tel. Yards 7282.____________ 
STOGDENGYSTft

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
iinkėj. {staiga 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., 
Phono Lawndale 0114.
— -------------- -- --------------------—. e-
/■""..................................... '

3 storio stogai taisomi ir garan
tuojami už $4. Seni stogai apžiū
rimi ir kaina suteikiama dykai. 
Pažiūrėkite musų Gravel ir asfal
to stogų dengirhą.

JACOBSON ROOFING CO. 
2011-13 W. Division St.

Armitage 6193

BUK VISADA JAUNAS IR 
SVEIKAS

Ar nori sužinoti sekretą kaip ilgai 
gyventi, visada būti jaunu ir niekad 
nesirgti? ,

Nežinojimas gamtos slaptybės nu
varo milionus jaunij žmonių netik į 
nelaikiną senatvę, bet ir j kapus. 
Žmogus gali išgyventi suvirš šimtų 
metų ir gali būt jaunu mažiausiai ikj 
90 metų, tik turi gerai pažinti gyve
nimo slaptybę.

Musų aiškus, moksliški patarimai 
— Kaip užsilaikyti jaunu ir niekada 
nesirgti — atidarys jums uždangą gy
venimo ir sveikatos slaptybės. Bu
kite tikri, kad prisilaikydami musų 
patarimų pasveiksite, jei sergate, p 
jei nusenę — atjaunėsite. Gi kurie 
dabar dar esate sveiki ir jauni suži
nosite kaip ir ant toliaus užsilaikyti 
jaunais ir sveikais. Juk jaunystė ir 
sveikata tai brangiausias žmogaus 
turtas.

Prisiųskite mums popierinį dolerį, 
O'mes prisiusime jums jaunystę ir 
sveikatą. Tas vienas doleris sutau
pius jums šimtus dolerių, kuriuos pra
leidžiate bejieškodami sveikatos ir 
energijos. Tuojaus rašvkite.

M. D. RAMSON, 
Box 571, 

Los Angeles, Cal.

~ ISRENDAVOJIMUI ~
; {..........

YRA 7 ruimų fintas randasi gra
žioj vietoj, steam heat karštas van
duo, elektriką, taipgi ir vieta beiz- 
mante drapanąs mazgot.

Atsišaukit po nųm.
. 3237 Auburn Avė.

Ist Fiat

RUIMAI 4 vendai ant.2rų lu
bų iš užpakalio,, Pečiais apšil
doma. Namas naujas.

..Kreipkitės
8£7 W. 34th Place

SIŪLYMAI KAMBARlįT
PARANDAVOJU kambarį dviem 

vaikinam arba merginom arba vedu
siai porai. Kambarys didelis ir švie
sus, dėl žiemos kambarys šildomas. 
Ar su valgiu ar be valgio, arba kad 
norėsite patys pasigaminsit valgį. 
Gali mane matyt dienom ar vakarais. 
J. K., 703 W. 21 Place, Chicago, ant 
2 lubų iš priekio.

KAMBARYS
Duosiu šviesų, gerą kambarį ženo- 

tai porai dykai, Jeijocu išleis nvano člu 
vaiku į mokyklą, o senai gi moterei 
dar primokėsiu.

IGNAS STAŠKUNAS, 
65 E. 101 Pi.

ANT RENDOS kambarys, švariai 
užlaikomas, prie mažos šeimynos, pa
geidaujama švariai užsilaikantis vy
ras. šeimyninkę galima matyti kas
dien nuo 5 iki 9 vai. vakare. 

t

B. R.,
946 W. 32 St.

8 lubos

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo mokytis į 

bučernę ir grosernę, subatom po 
pietų ir nedėliom, dykai. Kas 
tokį pageidaujat, meldžiu atsi
šaukit. J. Plauški, 4620 South 
Rockvvell St.

JĖŠKAU darbo už bučerių ir esu 
patyrįs prie gYoserio darbo, turiu 
Fordo troką, patyręs esu pirkime ta- 
vorų. Kam reikalingas toks darbi
ninkas. Kreipkitės

Naujienų Skyrius,
3210 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663

No. 148

JIEŠKAU darbo į pekamę už 
pirmarankj ar antrarankį prie 
duonos kepimo, esu gerai paty
ręs tame darbe. '

A. MATONIS,
3430 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ i

REIKIA MOTERŲ 
Vedusių arba nevedusių 
Tarpe 25 ir 35 metų

Gabių ir energingų kaipo virši
ninkų didelioje organizacijoje pa
gelbėti pasikalbėjimuose, lietuviai 
kpstumeriai. Jei galite tai atlikti, 
atsišaukite panedėly nuo 11 ryto 
iki 5 vakare.

2610 S. Spaulding Avė.

REIKIA DARBININKU
________VYRŲ_______
REIKIA —

Kriaučių prie vyriškų ir mo
teriškų darbų.

Atsišaukite
6758 So. Wentworth Avė.

REIKIA shearmanų kurie 
moka kirpti su torch.

Atsišaukite
APEX IRON & METAL CO.

321 W. 35th St.

REIKALINGAS siuvėjas prie 
moteriško kostumeriško darbo.

Atsišaukite
J. STASIONAITIS,

2006 Fowler St.

1 REIKALINGAS vaikinas į 
kavinę, geistina kad butų dirbęs 
prie valgių gaminimo, supran
tąs apie kavinės biznį. Meldžia
me kreiptis

2113 Sb. Halsted St.

AUTOMOBILIAI ~
AUTOMOBILIO REIKIA

Aš turiu įmokėjęs $1,400 ant ęcro 
kampinio loto. Už įmokėtus pinigus 
priimsiu automobilių, kokį biznį. At
sišaukit tuojaus

Yards 4951 arba
L. R. JARUSZ, 

3252 So. Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius, 
Buick, 5 pasažierių, 4 pasažierių 
Grant Six. Labai gerame padė
jime, už geriausį pasiūlymą.

3642 Normai Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra

kandai, kaip nauji. Didelis barge- 
nas. Mohair parloro setas, riešuto 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianas, $750, 
vartotas 8 mėn. už $350, kaurai, liam- 
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI rakandai dėl 
6 kambarių flato, viskas yra 
prirengta, pianas, karpetai, pe
čius, ir t. t. turiu parduoti grei
tai iš priežasties ligos, 3759 So. 
Halsted St. Yards 1626.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, naujas Victrolas. Kas 
pirks rakandus gali gyventi tuo
se kambariuose. Gali mane ma
tyti kasdien po pietų. John Jen- 
ski, 1259 Hasting St. 2 fl. front. 
• *

~ PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

$120
Iš priežą^ties apleidimo miesto, 
aš parduosiu savo $650 vertes 
grojiklį pianą už $120, su 103 
muzikos rolėliais, benčiumi ir 
kabinetu. Klauskite Mrs. Jan- 
kovvski’s piano.

1389 Milwaukee Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, trokas ir visi įran
kiai. Biznis išdirbtas per 10 
metų. Kreipkitės:

Mrs. C. Petrušionis 
3428 Auburn Avė.

PARDAVIMUI restauranas, 
už prieinamą kainą, labai ge
roj vietoj. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

C. & A. Restaurant
3711 S. Kedzie Avė. į

Už $250 nupirksite mano pui
kų $650 vertės grojiklį pianą, 
vartotas tik 3 mėnesius. Cash 
arba išmokėjimu. Atsišaukite 
tuojau.

1722 So. Ashland Av. 1 floor

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė su namu, 4 gražus gyveni
mui kambariai; vana elektra ir 
gasas. Randasi Brighton Parke. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

2519 West 43rd St.

PARDAVlMUi
TteČiądienis, Rūgs. 10, 19^4

NAMAI-ŽEME
I — — — — - _

,1 
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PARSIDUODA biliardinis
stalas, ir elektriką varomas pia- 
no-Player, parduosiu labai pi- 
fiiai.

10737 So. Michigan Avė. •

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, už labai prieinamą kainą 
— $1,450. Visi fixcheriai ir kas 
reikalinga bučernėj, labai gera
me padėjime. Priežastį patirsite 
ant vietos. 5610 S. Kedzie Avė.‘ i < i

PARDAVIMUI grosemė ir 
delikatesen. Gražioje vietoje, 
pigi renda, garu šildoma, nėra 
kompeticijos.

THE KITCHENETTE 
5455 So. Ashland Avė.

----------------------------------- , - r
PARSIDUODA pop corn, sal

dainių ir ice cream įstaiga. Di
delis biznis, šalę prie teatro, par
siduoda iš priežasties mirimo 
vieno šeimynos nario.

5037 S. Halsted St.
PARDAVIMUI grosemė, ge

roj kolonijoj, apgyvento visokių 
tautų. Biznis jau senai išdirb
tas. Priežastis pardavimo — 
liga, Parduosiu pigiai. Atsišau
kit greit. 71*7 W. 21 Place.

GYVAS STAKAS 
PARDAVIMUI 
2 jaunos avys

1 maža kiaulė ....................  $15
3642 Normai Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė visokių tautų apgyventoj apielin- 
kėj, gera vieta, geri ruimai pagyve
nimui,- lysas ilgas, pirksite gana pi
giai.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

PARSIDUODA barberne 3-jų 
krėslų su vanomis ir pagyveni
mo kambariais, nupirksite pi
giai, savininkas apleidžia mies
tą, Naujienos, Box 552, 1739 S. 
Halstęd St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosemė, parduosiu už teisingą 
pirmą pasiulimą, nes pardavimo 
priežastis yra svarbi.

2602 W. 23rd St. 
Chicago, UI.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, senas išdirbtas biznis, 
3 ruimai gyvenimui, rendos $50 
j mėnesį. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
1833, W. 22nd St.

NRMKI-ŽEME
EXTRA!

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam au
tomobiliui. Atskyras lotas prie na
mo. Parduosiu pigiai.

VLADAS JANKAUSKAS 
6135. W. Giddings St.

FARM A pardavimui labai pigiai ar
ba mainysiu ant bįznio, Šerų arba ant 
kitko. Farma labai gera, prie pat 
miesto ir kelio, yra visi budinkai ir 
iysa kas tik reikalinga prie farmos.

5925 So. Bishop St. 
Prospect 5173

PARDAVIMUI — prie Archer Av. 
ir 79 St. graži 18 akrų farma, labai 
gera vieta dėl road house, 8 kamba
rių - namas su visais modemiškais 
įtaisymais, didelė barnė, vištininkas 
ir ledaunė, 8 akrai dirbamos žemės. 
Jduna giraitė ir miškas, gera trans- 
portacija, kaina $37,000, cash $17,000, 
kitus lengvais išmokėjimais. Watscn.

ROBERT L. GEAR & CO. 
617 E. 63 St., 

. Faifax 4400c

PARDAVIMUI* 2 namai, 3 
augštų mūrinis namas ir 2 aug- 
štų medinis namas, ant kampo.

J. BOLTON,
626 W. 18 St., 2 fl.

TRYS PRESINIŲ PLYTŲ NAMAI
8 metų senumo, kiekvienas namas 

skyrium, pastatyti vienoje sekcijoje, 
kiekvienas po 2 flatu, 2-4 ir 4-5 kam
barių, moderniški, pečiais Šildomi ir 
su garadžiais. įplaukų j metus 
$3100, pigi renda. Randasi į pietus 
nuo 67 St., netoli Cottage Grove Avė., 
kaina $25000, cash $11000. Paimsi
mo kaip kuri ataką ir bonus, bet ne 
daugiau kaip $1000.

LOUIS KOVIE,
6728 St. Lawrence Avė., 
Phone Englewood 3045

NEGIRDĖTI bargenai ant pardavi
mo 2 flatai, mūrinis namas po 5 ir 6 
kambarius, namas randasi South 
Side ir parsiduoda mūrinė bungalow 
5 kambarių karštu vandeniu apšildo
ma, garadžius dėl 2 karų parduos1 u 
arba mainysiu ant loto, automobi 
liaus, bučerės arba kito biznio. Kreip
kitės. J. Lepo, 722 W. 35th St. Phone 
Boulevard 3249.

Graži Į Namams Vieta
BARGENAS

60x125 PĖDŲ LOTAS
800 DOLERIŲ

Tas lotas yra pilnai prireng
tas it tandaši puikiausioje sek
cijoje Riverside, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos ir tiktai 3 
blokai iki elevatorio. Paimkime 
dalį įmokėjirno, o kitus mažais 
mėnesiniais išmokėjimais. Jei 
jus žihgeidaujate, aš atsiųsiu 
jums pilnus nurodymus kas 
link Šito loto. Malonėkite ra
šyti,

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 551.

EXTRA, PRANEŠU VISIEMS’
P. D. ANDREKUS, iš Pentwater, 

Mich., ūkių pardavėjas, bus Chicago 
12 Sept. su automobiliu. Kurie ma
note pirkti ukes, galėsite važiuoti sy
kiu. Važiuodami automobiliu daug 
turėsit patyrimo. Atvažiavę j Pent- 
water matysite kas ką augina, 16 
Sept. iki 19 bus Ūkininkų Paroda, 
County Fair; tuo sykiu aš parodysiu 
visokių ūkių, kokių kas nori, už pi
giausią kainą. Matyk mane 12, 13 ir 
14 Sept. ar laiŠu

4422 So. Artesian Avė., 
nuo užpakalio.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 6 ruimai ir sun parlor, gai
džius 3 mašinoms. Viskas moder
niškai įrengta, 4411 S. Artesian Avė.

Kreipkitės prie savininko j Sto
rą, ’

1833 W. 22nd St. •
4

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
flatų už $5,300, Morgičio $2,500, 
elektra, beismantas cimentuotas, ar
ba mainysiu ant kokio biznio. Tai 
yra bargenas.

Kreipkitės
3349 So. Wallace St.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS graži pieninin

kystės farma, su gyvuliais ir vi- 
ąais įtaisymais dėl geresnių ži
nių kreipkitės į Naujienas, 1739 
So. Halsted St. Box 549.

MOKYKLOS
...................................

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
> - ■ - ■

VYRAI. IŠMOKITE BARBERYSTES 
UŽSIDIRBSITE GERAS ALGAS 

Mes mokiname dienomis ir vakarais 
— Trumpas kursas. Vietos jūsų lau
kia. Musų katalogas išaiškina, kaip 
užsidirbti laike mokinimosi, kaip pa
daryti daugiau pinigų.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St., Chicago, III.

Amerikos Lietuvių Mokykla
2106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietyoės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Ėtimalogljos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pieta; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.
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Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyboe 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniaia: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiyboa.
8801 So. Halsted StM Chicago. 
(kampas 88-čios gat, 2-ros lubos)
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORIT9G 

1507 W. Madison St.


