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Vokietija dar nestos tautų
- sąjungon

Sukilėliai laimi 
Azerbaidžane

Gruzijoj sukilėliai atstunv 
nuo Batumo. Bolševikai

Bet 
ti 
degina kaimus ir žudo gy
ventojus. Sukilėliais vado
vaują turkai. Bolševikai mal
šinimui sukilimo mobilizuo
ja Siberijos kareivius.

TREBIZONDAS, rūgs. 15. 
Sukilėliai prieš bolševikų val
džią kiek pralaimėjo Gruzijoje, 
bet daro progresą Azerbaidža
ne. Gruzijos sukilėliai, kurie 
buvo tik už 30 mylių nuo Ba
tumo, yra bolševikų kareivių1 
smarkiai stumami į šalies gi-Į 
lumą. Bolševikai degina visus 
kaimus ir tūkstančiais žudo 
gyventojus, kuriuos nužiūri 
simpatizavime sukilimui.

Bolševikai paėmė miestą Ku
tais, kur buvo įsikurusi perei
tą savaitę sukilėlių laikinė val
džia. Sergantis vyskupas Na- 
zari liko sušaudytas.

Azerbaidžane didžiuma 30,- 
000 darbininkų Baku aliejaus 
laukuose prisidėjo prie sukilė
lių dėl nepakenčiamai žemų 
valdžios algų. Raudonoji armi
ja liko atstumta į Baku. Visi 
valstiečiai remia sukilimą dėl 
žemos kainos, kurią valdžia 
moka už grūdus.

tiuose statomi reikalavimai 
Amerikos, Anglijos ir Franci
jos proletariatui priversti savo 
valdžias nesikišti į Chinijos rei
kalus, tai bolševikų valdžia 
skubiai mobilizuoja 1922 ir 
1923 m. klesas Siberijoje triuš
kinti Kaukazijos- sukilimą.

Maskvos laikraščiai nepa
liauja skelbę žinių apie sušau- 
dimus ir pasidavimus Gruzijos 
sukilėlių ir kad Gruzijos val
stiečiai buk stoja savanoriais 
kovon “su banditų būriais, ku
rie žudo komunistų valdinin
kus.”

Vokietija dar nesidės 
tautu sąjungon

l^iuks sekamų metų. Taipjau 
susilaiko nuo paskelbimo nu
ėmimo atsakomybė« už ka
rą.

BERLINAS, rūgs. 15.— Vo
kietija susilaikys nuo atšauki
mo tos Veršalės šlitačties da
lies, kuriąja Vokietija prisiė
mė kaltę už įvykusį karą. Tas 
jos sumanymas atšaukti savo 
prisiėmimą atsakomybės už ka
rą buvo sukėlęs internaciona
linių komplikacijų ir kelios 
šalys buvo pagrūmojusios Vo
kietijai, kad ji to nedarytų.

Šiandie kancleris Marx buvo 
Sukilimas Azerbaidžane, kur sušaukęs kabineto susirinki- 

didžiuma gyventojų yra maho
metonai, yra remiamas dauge
lio turkų oficierių. Taipjau 
atgabenama turkų amunicijos.

mirusis

kabineto susirinki
mą, kuriame liko nutarta dar 
Besidėti šiemet prie tautų są
jungos.

'lapo patirta, kad gal tik se
kamais metais Vokietija papra-Dabar

Enver Paša dar keletą metų šys priimti ją tautų sąjungon. 
atgal prirengė pknus sukili- Bet ji prirengs tam dirvą ko
mai, su pagelba buvusio Tur- kiu nors badu pirmiau pareikš- 
kijos armijos kapitono Riza dama savo nekaltumą už paskei- 
Bei, kuris dabar yra vyriau- bimą karo. Kancleris Marx pri- 
siu sukilėlių vadovu, kurio pa- tariąs, 
gelblln inkais taipjau daugiau-' apie
šia yra turkų oficieriai. Enver ambasadoriams užsieny, 
Paša pienas siekėsi 
Turkomanų imperiją 
tikslu neleisti bolševizmui plės
tis mahomoetoniškošė šalyse.

Smarkus mūšiai siaučia

kad patylomis butų 
tai pranešta Vokietijos 

o tie 
sudaryti ■ tiek pat patylomis praneš tų 
Azijoje, šalių valdžioms, taipjau ir 

Amerikai, kad kada Vokietija 
stos tautų sąjungon, tai tik 
su tuo supratimu, kad ji nega
li prisiimti pilnos kaltės už 

Labai smarkus mūšiai siau-karą. Užsienio reikalų mihiste- 
čia keliose vietose palei Batu- ris Stresemannas yra palinkęs 
mo-Tifliso geležinkelį. Gruzi- kaltinti visas šalis, išėmus kai- 
jos sukilėliai, vedami gen. Da- zerį, bet kancleris karo kaltu- 
nielenko, perkirto geležinkelį mo klausimą yra palinkęs 
daugely vietų ir izoliavo sosti- likti 
nę Tiflisą, apie kurios likimą' 
nežinoma; bet bolševikų gink
luoti traukiniai vis dar. veikia 
niekuriose vietose ir pagelba r” . »» * * v/ * AA 1 J
kulkasvaidžių laikosi prieš su- __ Atėjus piutės
kilėlius. Didelis Suramo gele- Philips, (.negaudamas darbinin- 
žinkelio tunelis, tarp Batumo kų dirbo ilgiausias valandas, 
ir Tifliso, liko sukilėlių iš- kad kaip nors apsidirbus. Kartu 
sprogdintas. su jU0( įurėjo dirbti ir jo arklys.

Leonas I rockis dar prieš ge- j “žmoniškumo” draugijos atsto- 
ležinkelio atkirtimą prisiuntė vė p-lė Ida Himmelreich pasi- 
dideles spėkas kadetų ir juri- skundė teismui, kad jis perdaug 
ninku iš Sevostopolio sustiprin
ti Tifliso garnizoną, 
šiomis žiniomis, tos 
kaujasi su sukilėliais 
už barikadų.

Mobilizuoja Siberijos 
kareivius

išspręsti istorijai.

Keistas "teisingumas”.

pa-

WAUKEGAN, III., rūgs.
i laikui Tom

16.

Vėliau- 
spėkos 

gatvėse

vargina arklį. Teismas areštavo 
Philips ir kadangi jis neturėjo 
pinigų kauciją užsistatyti, tai 
liko teisėjo, kuris pats niekad 
nebuvo ūkininku, piutės laiku 
pasodintas kalėjimam Dabar jo 
kaimynai pranešė teisėjui, kad 
nors arklys jau turi užtektinai

K VGA, nigs. 15. — Kuomet pailsio, vienok badu dvesia, ka- 
Inkstančiai masmitingų yra dangi nėra kam jo šerti ir paša- 
laikoma visoje Rusijoje, ku-ro pampinti.

Didins oro laivynu
WASHINGTON, rūgs. 16.— 

Baltąjame Name oficialiniai pa
skelbta, kad Amerikos laivy
nas nuo šio laiko laikysis to
kio nusistatymo, kad reikia di
dinti ir gerinti oro laivyną, bet 
mažinti karo laivų išlaidas.

__________________ \

Pasaulio aviatoriai tebėra 
Chicago je.

CHiICAGO. — “Oro Mage- 
llanai” (kapt. Magellanas buvo 
pirmas, kuris laivu apvažiavo 
apie visą žemės kamuolį) — 
šeši Amerikos aviatoriai, kurie 
baigia savo oro kelionę apie 
žemę dar tebėra Chicagoje. Jie 
vakar turėjo išskristi į Omahą, 
bet migla juos sulaikė. Jie ne
panorėjo Berdikalingai rizi
kuoti ir todėl pasiliko čia dar 
vienai dienai. Jie išskris j 
Omahą šiandie.

Legionieriai smerkia taikos 
šalininkus

Iš Lenkų Okupuotos 
Lietuvos

ATIMA BUTUS

Pilietinis karas Kinuose
Pilietinis karas Chinijoj plečiasi 

ir eina smarkyn.

55 Angliakasiai uždą 
ryti kasyklose

ROCK SPRINGS, Wyo., rūgs. 
16. — čia gauta žinių, kad 55 
angliakasiai liko uždaryti eks- 
pliozijos kasykloje ties Sublet. 
Wyo.

Kasykla priklauso Kemperer 
Coal Co. Joje paprastai dirbo 
apie 200 angliakasių. Uždarytie
ji angliakasiai buvo nusileidę į 
kasyklą pataisyti niekurius ram 
ščius. Ekspliozija buvo tiek 
smarki, kad dalis kasyklos į- 
griuvo ir gelbėtojai negali pa
siekti uždarytųjų. Manoma, kad 
jie jau yra žuvę pačioj ekspliozi- 
joj.

MUKDENAS, ' rūgs. 16. — 
Manžurijos valdonas gen. čang 
Tso-lin, kuris pakilo prieš Peki
no valdžią ir gen. Vu Pei-fu, sa
kosi turys sumobilizavęs 300,- 
OOO kareivių, kuriuos jis sutrau
kė palei Manžurijos sieną Jis 
taipjau turys užtektinai ir pini
gų karą vesti. Bet jis sakosi ne- 
pradėsiąs karo ir Pekino karei
vių neįeisiąs, jei jie neisią Man- 
žurijon. Tik kada jie įsibriaus 
Manžurijon, tai jis pradėsiąs 
gintis, ir tai tik tam, kad apgin
ti ramius Manžurijos gyvento
jus. i

Karas Mongolijoje.
TlėNTSIN, rūgs. 16. — Atvy

kstantys iš Urga, Mongolijos 
sostinės, keleiviai sako, kad dėl 
politinių sukilimų daugeliui sve
timtaučių neleidžiama apleisti 
miestą. Jie taipjau sako, kad 
Mongolijos premjeras Daržan li
ko sušaudytas įsakymu Mongo
lijos sovietų, kurie veikia iš- kiek gyvasties ir turto žuvo Ru- 
vien su Pekino valdžia apie Mon- sijoj dėl svetimųjų intervenci

jos ir dėl pilietinio karo, parodo, 
j kad Ukrainoj buvo viso 1235 žy
dų pogromai, kuriuose 79,000

PėKINAS, rūgs. 16. — Gauta zydų buvo ^užmušta, 50,000 
.. ’ 1 Čihli ir Manžurijos išguita iš jų namų ir 20,000 vai-

79,000 žuvo žydi] po 
gramuose Ukrainoj

Viso buvo 1,235 pogromai

CHARKOVAS, Ukraina, rug
sėjo 15. — Daviniai, surinkti 
tam tikrų komisijų, tirinėjusiu

golijos sugrąžinimą Chinijai.
Susirėmimas su gen. čang.

žinių, kad i 
kareiviai susirėmė ties Čao- ! 
jang, čihli, už 20 m. nuo Man
žurijos. žinia nėra oficialiniai 
patvirtinta.

Manoma, kad gen. Čang Tso- 
lin rengiasi eiti ant Pekino.

Mūšiai prie šanghajaus
ŠANCHAJUS, *rugs. 16. — 

Prasidėjo gal smarkiausi 
šis šanghajaus apielinkėse taip 
Čekiango ir Kiangsu spėkų. 
Kiangsu kareiviai buvo įėję į 
Liuho, bet turėjo bėgti, kada' 
Čekiango kareiviai pirmą kartą 
Chinijoj pavartojo rankines gra-^ 
natas. Kiangsu spėkos nebuvo 
prie jų pripratusios ir greitai 
pabėgo. Kitoj vietoj užmušta 
300 čekiango kareivių. Mūšiai 
siaučia ir keliose kitose vietose 
tame fronte su abiejų pusių lai
mėjimais: vienur vienį laimi, 
kitur kiti.

kų palikta našlaičiais.
Daug mažų miestelių visai su

naikinta.

SYDNEY, N. S., rūgs. 16. — 
Tolimosios šiaurės tyrinėtojo 
kapt. Donald B. MacMillan lai
vas Bowdoin atvyko į šį uos
tą. Jis gryšta iš šiaurės į Jungt. 

u- Valstijas.

WRH
Šiandie — apsiniaugę, gal lie

tus ; nedidelė permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka ■—
si 6:58 v. Mėnuo 
vakare.

6:31 v., leidžia- 
teka 9:38 v.

PINIGŲ KURSAS
vr • Vakar, lugsčjo, 16, užsienio pj-SYRACl SE, N. Y., rūgs. lo. njgų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 

_  Jimmie Murphy iš Vernon, ledų bankų buvo skaitoma Amerikos 
Cal., garsus automobilių lenk- 
tyninkas, kuris tikėjosi laimė-! 
j čempionatą, užsimušė čia 
aike automobilių lenktynių,: 
tada užsisukime jo automobi- 
ius užkliuvo už tvoros ir nu-J 
aužtas baslys pataikė jam į

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.45
Belgijos, 100 frankų ....
Danijo, 100 kronų .....
Italijos, 100 lirų .........
Francijos, 100 frankų 
Lietuvos, 100 litų ......
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų .. 
Suomijos, 100 markių .

I Švedijos, 100 kronų ... 
t Šveicarijos, 100 frankų

. $4.99 
$16.88 

$4.38 
$5.33

$10.30
$13.79
$38.35

$2.52 
$26.60 
$18.82

Svarbus teismo 
nuosprendis

ST. PAUL, Minu., rūgs. 16. 
— Čia laikoma yda Amerikos 
Legiono konvencija, kurioj da
lyvauja daugiausia buvusieji 
oficieriai. Konvencija aštriai

VILNIUS (E), rugp. 18. — 
Rugpiučio pirmomis dienomis 
nesant dviklasės mokyklos 
bendrabučio vedėjai p. •Budre- 
vičaitei namie, įsiveržė jos bu- 
tan lenkų (magistrato ar in- 
spektorato dar nežinia) pa
siųsti darbininkai, ėmė nešio
ti daiktus ir remontuoti butą. 
Raktus atėmė iš tarnaitės. Pa
stebėta vogimų. Pakviesta po
licija ir jau esą suimtų. Rei
kia pridurti, kad sunkiomis 
sąlygoms esant, kai lenkai už
ėmė Vilnių, lietuviai buvo per- 
leidę dviklasę mokyklą in- 
spektoratui, tik anaiptol neiš
sižadėjo mokyklos buto ir ki
tokios nuosavybės. Inspektora- 
tas dabar svetimuose namuo
se ėmė elgtis visai lenkiškai. 
Teko girdėti, kad komitetas, 
tų butų savininkas, kreips da
lykų teisman.

Šiemet Vilniuj liaudies mo
kytojų kursai yra gausingi. 
Lankosi apie 100 mokytojų. 
Eina mokslas dviem grupėm.

Turėjimas munšaino varytuvo 
dar nėra nusidėjimas. Paliuo- 
savo lietuvį.

Chicago. — Vien tik turėji
mas munšaino varytuvo (mun- 
šainui virti katilą), ar jo buvi
mas namuose savaimi dar nesu
daro nusidėjimo ir nėra peržen
gimas prohibicijos įstatymų. 
Taip nusprendė Circuit teismo 
teisėjas David, paliuosuodamas 
lietuvį Justiną Žoles, 154 E. 116 
St. Žoles buvo So. Chicagos tei
sėjo Trude nuteistas šešiems 
mėnesiams kalėjimam kadangi 
jo namuose policija rado mun
šaino varytuvą.

Prokuroras nesutiko su tokiu 
teisėjo David nuosprendžiu; esą 
augščiausias teismas kitaip nu
spręstų. Bet teisėjas pareiškė, 
kad jis vistiek paliuosuosiąs ir 
kitus žmones, jei jie bus nuteisti 
prie panašių aplinkybių, t. y. ne 
už 
už

pasmerkė taikos šalininkus, o 
ypač tuos, kurie priešinosi “gy
nimo dienai,” kuri buvo su
rengta keletą diertų atgal sti- 
stiprinimui šaly mijitarizmo.

Ulsteris nenusileidžia

munšaino varymą, bet vien 
turėjimą varytuvo.

LONDONAS, rūgs. 16. —j 
Nežiūrint premiero MacDonal-' 
do raginimų, Ulsterio kabine
tas šiandie nutarė laikytis sa
vo pirmesnių nuosprendžio ir 
neskirti savo atstovų į komi
siją, kuri nustatytų sieną tarp*. 
Ulsterio ir Airijos.

MON1EREY, Cal., rūgs. 16. 
—'Didelis požeminis gasolino 
tankas eksplodavo vakar ir 
liepsna apėmė visą Monterey 
užlają. Keletas valčių liko ug
nies sunaikinta.

Eksplozija kilo nuo užva
kar prasidėjusio gaisro, kurį 
pagimdė žaibas, užgavęs 55,000 
statinių gasolino tanką. Gaiš- Į

DRAUDIMAS NU|0 UGNIES 
LIETUVOJ

KAUNAS. [L] — Valstybės 
Apdraudimo Įstaigoj 1923 me
tais įregistruota iš viso apie 
160,000 priverstinų ir 800 lais* 
vų‘ draudimų. Priverstinai kal
bamais metais buvo draudžia
mi nuo.ugnies ūkiai, ir laisvai 
— miestelėnų nuosavybė. Pa
naikinus nuo 1921 m. sausio 
mčn. priverstiną draudimą, 
per pirmus 6 mėnesius ap
drausta su viršum 5000 ūkių, 
namų ir įmonių. Ūkininkai 
daugiausia draudžiasi Šiaulių, 
Mariampolčs ir Vilkaviškio ap- 
skr.

NOGALES, Ariz., rūgs. 16.
Gauta nepatvirtinta žinia, 

kad Vokietijoj nusižudęs Mek
sikos prezidento sūnūs Rudol
fo Calles, kur jis lankėsi kar
tu su savo tėvu. Priežastis sau-

rą gesinant žuvo du kareiviai, i žudystės buvusi nesveikata.
DEPORTUOS L W. W. 

NARIUS.

CHICAGO. — Federalinis tei
sėjas Cliffe įsakė areštuoti ir 
deportuoti du ispanus, vieną 
kąnadietį ir vieną australietį, 
I. W. W. narius, kurie buvo nu
teisti penkiems metams kalėji
mo už peržengimą karo laiko įs
tatymų. Juos nuteisė teisėjas 
Landis, kuris įsakė juos depor
tuoti po to kaip jie atsėdės savo 
bausmę kalėjime. Landis nuo
sprendį parėmė augščiausias tei
smas. Visi šie keturi išėję iš 
kalėjimo buvo suimtį, bet liko 
palįuosiioti už kauciją iki teis
mas 
mą.

nuspręs apie jų deportavi-

šeši žmonės užmušti.

ST. JOHN, N. F., rūgs. 16. — 
šeši žmonės liko užmušti, jų 
tarpe du Anglijos laivyno ofi- 
cieriai ir du oficieriai karo vete
ranai, automobiliui įvažiavus į 
minią žmonių ant Topsail kelio. 
Leonard Reld, kuris valdė auto
mobilių, liko areštuotas ir ap
kaltintas užmušėjistėje.

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
16. — Vakar čia pasimirė paskli
dęs base-ball lošėjas Frank Le- 
roy Chance, kuris buvo pakvies
tas mąnažeriąuti White Sox, 
bet dėl ligos nespėjo užimti tos 
vietos. Bildamas National lygo
je jis keturius sykius laimėjo 
Chicagai čempionatą.

Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

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

NAUJIENŲ TELEGRAFINĖS PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovii ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekia adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi -nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
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 CENTUI1W

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



Jums, Moters-Lietuves, 
Kurios esat Gaspadines
Lietuvių šeimyna Amerikoje, supranta-* 
ma, trokšta savo krajavų valgių, ir tas 
yra teisėta ir priprasta. Taipgi pagirtina 
kad senos tėvynės valgymų tradicijos 
palaikomos gyvos šioje šalyje, kadangi 
daugelis brangių ypatybių, kurias turi 
Amerikonai Lietuvių kilmes galima da- 
vesti iki tų gerų, nepainių ir sveikų val
gių, senai garbinamų gimtose šalyse kur 
jie atsirado. Bet šioje šaly daugelis tų 
valgių turi būti gaminami iš medžiagų, 
kurios prieinamiausios, ir dažnai Lietu
vė gaspadnė turi galvosūkio, ką pasi
rinkti.
Vienas iš svarbiausių maisto produktų, kurį Lietuve 
gaspadinė reikalauja, yra pienas. Borden’s Išgaruodin- 
tafe\ Pienas, suteikia geriausias pasekmes. Jis riebus ir 
įrtJteUurfngas ir padaro skaniausius valgius. Gali jį var
toti kasdien kaip virime, taip* kepime. Pabandyk kavo
je. Ji bus skanesnė.

ATMINK
Borden’s Išgaruodintas Pienas yra du syk riebesnis ne
gu paprastas pienas. Jei nori vartoti kaip paprastų pie
nų, tai turi imti pusę Borden’s Išgaruodinto pieno ir 
pusę vandens.

BORDEN’S IšGARUODINTĄ PIENĄ ’ ‘ 
Gali Vartoti Su .

Trečiadienis, Rūgs. 17, 1924

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MA1- j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. h

Ar ne

Panedėlio vakare: 
4GO1 S'o. Marshfield Avė.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Akinių ęritaiąymo mene
20 metų prityrimo

(Kretingos ap- 
Ir musų miestelis 

Kur nepa- 
permainas.

SALANTAI 
skrities). 
pradėjo kultu rėti, 
žvelgsi — matai 
Kur nok u r atsirado- ir cemen
to plytomis išgrįsti šaligatviai. 
Cemento plytos gaminamos 
miestely, o tos gamybos vedė
jas ir neva šeimininkas — ku
nigas.

Faktinai pinigai gaminimui 
eina iš valsčiaus valdybos ka
sos, išduodama Įsakymų šali
gatvius perdirbti, valsčiaus val
dyba tur būt manė pasipelnyti, 
bet dabar pasirodo, kad bus 
mažas pelnas, nes nedaugelis 
įstengia tas plytas pirktis i; '■

buvo, 
o vir- 
pasis- 
narys

S. L. FABIONAS 00.

Prieskoniais Desertu Kojelėmis
Biskvitais Kiaušiniais Pajais
Duona Pridėčkams Paukštiena x
Keksais Žuvimi Pudingais
Kava Kepinant Sriubomis
Koko Vaisiais Rasalah
Šokoladu šaltakoše Salodais
Saldainiais Kisieliais, Kimšimais
C'ereals iMėsa Daržovėmis.
Pyragučiais Blynais

•Jei nori žinoti kaip virti s J Borden’s ISgaruodiatu 
Pienu, išpildyk kuponu, paženklinant kurių re
ceptų nori, ir mes prisiusimo visai dykai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Kituose miestuose gatvės ap
sodintos dėl gražumo mede
liais, o pas mus medžius net 
policijai verčiant įsakoma nu
kirsti. Taip pat šiemet čia bu
vo sumanyta daryli naujų tur
gavietę. Pridaryta žmonėms 
jau: dau-g nuostolių, nes imta 
tvoras griauti, žen\es atimti ir 
t. t., bet dabar tas darbas 
liautasi dirbti, nes dar nėra 
pilnų leidimų tų darbų vykdy
mui. Labai daug neramumo 
sukėlė valsčiaus ponų tarpe iš
aiškinimas, kad lite žinia kur 
dingo apie 200 kelmų miško til
tams remontuoti ir biednuome- 
nei kurui. Tiltai kokie 
tokie ir dabar pasiliko, 
šaičio padėjėjas namus 
tatė, kitas gi valdybos

kunigas irgi pradėjo statyti. 
Tos statybos sukėlė daug viso
kių šnekų.

Miestely yra S.kompl. pradi
nė mokykla. Ji pusiau perskir
ta: viena randasi kaime, o ki
ta miestely ant kalno prieš 
bažnyčių. (Mokytojauja 4 mo
kytojai. Del mokyklos išsiskirs
tymo ir dėl kitų priežasčių 
mokslas neperpuikiai pastaty
tas. Mokytojų kvalifikacijos 
menkos. Yra, pavyzdžiui, net- 
mokytoja buvusi rūsty nesenai 
priėmusi katMikų'^tikėjimų ir 
kanauninkas džiaugdamas tuo 
pasirūpino jų net į mokytojos 
vietų pasodinti. Pati vargiai 
lietuvių kalbų vartoja, negali 
dorai sn žmonėmis susikalbėti, 
o kų ji gali vaikams dėstyti. 
Taip tad per kanauninko rū
pesčius vaikai ir mokslas ken
čia. Tuo tarpu 'butų ir gerų 
mokytojų, norinčių mokytojau
ti Salantuose, bet kanauninkui 
nepatinka jų pažiūros ir mo
kykla lieka nuskriausta. Ka
nauninkas veik pa t valdiškai 
vadovauja tėvų komitetuose, 
nors pats vaikų ir ne ugina. 
Deliai to musų žmonių švieti
mas neina tinkama pirmynei- 
gos vaga.

Nedaleiskite ju 
sų kūdikiams 

verkti
Pauderis su Johnson’s kūdikių pauderiu. Tai yra viena
tinis būdas kaip jus galite užlaikyti savo kūdikius svei
kais, ~ ‘ __ ‘ 2 _ , _______ __________ * *

tarų ir mirsiu ir per dugiau moterų negu kiti kokie pau- 
deriai. Tai yra todėl, kad jis yra geriausia kūdikių pau
deris. _ _____  _____ , ____
šlapias vietas ir užlaikys jūsų kūdikį vesiu.

Pirkite Johnson’s kūdikių pauderj pas jūsų aptiekorių ir 
vartokite dėl savo kūdikio kiekvieną dieną. Jis yra geras 
dėl jūsų kūdikio ir kainuoja labai mažai. Prašykite 
Johnson’s kūdikių pauderio ir žiūrėkite raudono kryžiaus 
ant kiano.

Geriausias dėl kūdikio — privalote jį vartoti

Johnson’o pauderis yra vartojamas dak-

Tai yra todėl, kad jis yra geriausis kūdikių pau- 
Jis išgydo sužeistas vietas, niežėjimą, išdžiovina ’

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Wanhingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karuliuus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirtSdžiusiema 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei Šitas paprotys galio
tų ligi žiol, tai Šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdenatns savo galvas. Tačiau vietoje, to, jie Šiandien naudoja

Ruffles
Pleiskanų mirtinąjį prleSą, kuris, jei 
ištepsi juomi galvą kasdien per na-

vaite ar deėimti dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo žiu erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks Ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražtinuj.
Ruffies galima gauti visose aptiekoae po 05c. bonkq, arba už 75c. prisiun- 
čiame pažtu tiesiai 18 dirbtuves.

104-114 So. 4thSt., Brooklyn, K. Y.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar įums skauda galvą 
Ar jūsų aky^ ašaroja ? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargstu?
Ar kvaišta galva? • -
Ar matote kaip jr plunkančius tai

kus
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

atmintis po truputi mažėjat 
akys opios šviesai ?
jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
yra balta dėmė ant vokų? 
turit kataraktą?
turi žvairas akis?

John J, Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS ’ i

1801 S. Ashland Avo^
Kampas 18 gatvė® ’• t '? r t •> X » ,

Ant »rečio aukšto virš Platto ap- 
tiekoa 'kambariai 14, 16, 16 ir 17. 
Valandos j uo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriima® ligonių

809 w. 351h SI., Chicago
Tel. Bolevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

„ KUOMET JUS SERGATE
Pirmutinis dalykas jus norite žipoti “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 trukdym-o laiko.

Kuomet jus atlankysite Grisvvold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnoze 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 pagelba 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 fink piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yrą tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jj.

Eikit pas ji ir pąsveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GKISWOLD MEDICAL OFFICE

GR1SWOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward A v., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas i pietus nuo City Hali 

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėljoj nuo 1O r. iki 1 v.

3514*16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė.CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
i IŽfch STREET jMMff

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtinga 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* 
ketumėt paprastą kainą. Gydymas 
lij<ų yra specialunrvas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

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

Chicago, III.
Nuteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroakopinia,egzami
navimas jusi, slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosaB nuo liaos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi., 
cinojc ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ii 
vėlinusius ir geriausius budus gydymui užsi- 
genėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų phcijantu, kurie plaukte plaukia J 
mnno gydymo kambarius kasdien. Ateik tw 
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzaminą- 
vimo.

RA Y EGZAMINACIJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei* 
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmių 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryta lig 5:30 po p 
SereJomis ir subatomis: 9 ryte Ii?

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Cbicngo. III.

K
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

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

niai kurie Į>us indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų’1 name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

A. A. OŪT]
ADVOKATAS ’

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

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SL arti Leavitt St.
,,u Tąlęphone CąnąJ 2552

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

lengvomis išlygomis.

Organizacijų miestely yra 
keletas. Daugiausiai klerikalų, 
kurioms vadovauja vietos ka
nauninkas. Jei jie daro susi
rinkimus, tai jiems #ilna lais
vė! Butas susirinkimams mo
kyklose visuomet parengtas, iš 
policijos nereikia net leidimo. 
Bet jei daro susirinkimų val
stiečiai liaudininkai ar kita pa
žangi -organizacija, tai mokyk
lų kambariai jiems uždaryti.

Visi valdininkai, valstybės 
tarnautojai, mokytojai dabar 
karščiausioj i krikščiohys, nes 
kitaip nustotų tarnystės.

—Karpa.

Virimo Receptai
Salotos dalinasi į dvi rusi; žalios ir 

virtos. Žalios salętos skaitosi pačios 
salotos, ridikučiai, agurkai, celeriai 
ir kt. Kiaušiniai,-paukščticna, virtos 
daržoves ir kt. skaitosi virtos salotas. 
Salotos gydytojai skaito ne tik mais
tingu bet ir labai sveiku valgių. Dau
gumai žmonių salotos reiškia tik pa
dėjimą kelių lapų ir tomaičių ant to- 
Helio ir užpylimą kokios košelės. Bet 
salotos galima prirengti dąpgeliu bū
dų. Apačioj telpa receptas Kaip ga
lima padaryt skanų ir gražų valgį.

PRIKIMŠTOS TOMATES 
puodukas evaporated pieno 
šaukštai švilpto 
šaukštai miltų

1
4

6 toinalės
1 žalias pipiras, smulkiai kapotas
1 ..........

Naujos pramonės įmonės.

Kredito įstaigų ir Kopcraty- 
vų Inspekcijoje liepus mėnesį 
įregistruota 9 vartotojų ir ga
mintojų bendrovės, 5 žemės 
ūkio draugijos, ’ 2 pieno per
dirbimo b-vės, 8 lietuvių ir žy
dų smulkaus kredito bankų, 
4 akcinės ir pajines b-vės, 
savitarpio kredito draugijos 
3 pilnosios bendroves.

Uždraudė platįnti social
demokratų atsišaukimus

11*

Kauno m. ir apskr. kuro ko
mendanto parėdymu uždrausta 
platinti socialdemokratų atsi
šaukimai savivaldybių reikalu.

mažas svogūnas smulkiai kapotas 
Vi šaukštuko druskos 
Žiupsnis paprikos 
Va puoduko karšto vandens
Perpjauk tomates pusiau, skersai. 

Sudėk į kepamą blokinę ir padenk 
kapotais svogūnais ir pipirais. Ap- 
dčliok du šaukštu sviesto po biskj 
ant kožnos. Dadėk vandenį ir kepk 
iki tomates suminkštės. Padek jas 
ant lėkštės ir padaryk sekantį sosą: 
Sutarpyk likusį sviestu skauradoje. 
Įmaišyk miltus ir supilk skystimą 
nuo keptų tamačių, taipgi pieną, da
dėk druskos jei reikia. Virk jį iki su- 

rtirštės, tada pilk ant tomačių.

Virtuvės Reikaluose
Jeigu jūsų vaikai nemėgsta papra

sto pieno duok jį jiems formoj pieno 
mišinio, kiaušinienių, košelių, etc.

Išaliejuok kepamas lėkštes su ’aly- 
vų aliejum ir išbarstyk miltais. l)rus; 
ka svieste svyla greitai ir priduoda 
stiprų, nemalonų skonį pyragų apar 
šioms.

. Sūdytai žuviai gauti tinkamą sko
nį reikia miikyt 24 valandas pirm 
kepimo ar virimo.

Mayonnaj.se yra niaist.inge.sne ir 
gardesne kuomet padarytu i Styru 
alyvų aliejaus.

Nieka<l nekapok celerių dedamų į 
salotas kapojamam bliudelyje — nau
dok, ąštrų (jjęilį ir supjaustyk j rei
kalingą didumą.

Niekihl nepilk vandens aut dalan
čių'taukų. Miltai arba pieskos už
muš liepsnas, arba skarmalas užmes
tas ant liepsnų užgesins ar sumažins 
ugnį iki kuo kitu pasigelbėsi.

veido
Veido

Naminiai Pasigelbėjimai
Valant tamsią sieninę popierą virš 

pečiaus naudok krakmolą sušlapytą 
vandenyje iki tirštos košės ant ila- 
nelio ir paskui nutrink su šepečiu ka
da visiškai išdžius.

Pigus švaksai yra prasta ekonomi
ja, nes actai juose . atbukins medžio 
maliavas ir pasirodys kenksmingi.

Jeigu jūsų patiesalai riečiasi ap- 
verskit juos augštieninkus ir sumir
kyki kraštus su vandeniu. Tas su
kietins kraštus ir je nesilenks.

Paslaptis nuėmimo taukų nuo šil
ko, kad neliktų plėtmo arba raukšlių, 
yra trinant French kreidą iš kito šo
no audeklo. Padėk paskui ant kele
to valandų, tada nubrauk kreidą ir 
užtrink vėl jei reikia. Milteliai su
geria taukus.

Grožės Patarimai
Espertai skelbia jog geras 

pauderis yra nekenksmingas,
pauderj reikia naudoti, bet neperdaug, 
nes perviršis užkemša odos skylutes. 
Laiks nuo lako patartinu užtrinti 
cold cream ant odos pirm dėjimo pau 
derio. Reik atsargiai pasirinkti pau- 
derį veidui nes pigus pauderis turi 
savyje kenksmingus chemikalus. Pirk 
tokį veido pauderi kurį išdirba geros 
ir pasitikėtinos įstaigos, kurios duoda 
garantijas savo prekių. Veido pau
deris gali būti geriausias, bet jeigu 
naudojat pigų prastai padaryta už- 
dulkintoją, juo ne tik aikvosit paude
rj, bet negausit ir gero' efekto. Krau
tuvėse yra daugybės pauderio dulkin
tojų (puffs) nebrangių ir, sanitariš
kai padarytų.

, • Ypatiška Sveikata
Alyvų medžiai auga Pietinėj dalyj 

Europos ir Šiaurinėj dalyj Afrikos. 
Jie auginama Francijoj ir Italijoj. 
Išdirbimas Alyvų Aliejaus• yra tiktai 
paprastas procesas ištraukimo alie
jaus iš vaisių kurie ant alyvų medžių 
auga. Alyvų Aliejus yra naudingas 
kaipo vidurių liuoauotojąs ir antisep
tikas. Jis gera imti j vidurius nes 
pagelbsti subudavoti sistemą. Jis 
gera naudoti ant nudegimų ir visokių 
vabalų įkandimo. šiandien, galimas 
gauti visokių rūšių sveikatos produk
tų, kuriuose yra atlyvų aliejaus; kaip 
tai, muilai, shampoos, tonikai ir sa
lotų aliejai. Tas. parodo kad alyvų 
aliejus yra svarbus dalykas kiekvie
name reikale. Jus turėtumėt laikyt 
bonką ar dėžę jo virtuvėj staigiam 
reikalui.

MES REKOMENDUOJAME SUKAMUS PRODUKTUS’:
Kuomet jums reikia pieno daryfaui Pieną, kadangi jis yra geriausias pa- 

putjingų, zupių, pyragaičių ir tt. bu- vaduotojas reguliariam pienui ir sme- 
tinai naudokit Borden’s Evaporated tonai.

HELEN BELMEN JERRY 
' Lietuvė Advokatė 

4454 So. Westem Avė.
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 subatom po piet.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylna Tainmuoaa, F«uunJ
nuoja Abvtraktua. Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir iKaliojimmu

7 South Dearbom Street 
telefonaa Randolph 3261 

Vakarais: 2151 VVest 22 'Street 
Telefonu Caoal 1«7.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet u vys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

Tai. Dearbom 9057

A, A, SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Gark

Namų Tel.: Hyde Purk 3395

A. E. STASULAN1 I
ADVOKATAS I
* Ofisas: į

911 Chicago Temple RHg.
77 W. Washington St. 

Tel. Central 6200
Cicero Panedėlio vakare ;

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

3236 S. Halsted St. T.Boųl. 6737 I 
______ _ , j

X V. W. RUTKAUSKAS' 
Advokatas M

29 So. La Šalie St., Room 530 
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KORESPONDENCIJOS
Što, bet Californijoj tai ftiilioriie- 
riartis gyventi. Džiovininkai gi 
važiuoja iš Califorhijos į New 
Mexico ir čia pagyja arba beht

Keriosha, Wis.
Margumynai

kai ir bolininkai (pastarųjų/ir
gi pas mus netrūksta), o susi
lauksime gražių darbuotes vai
sių. — Štrošiunų Jonas.

i

Albuquerque, N. Mex.
šis-tas apie New Mexico — 

džiovininkų rojų

Daugeliui kada pasakai, kad

no, kad gyveni ne Amerikoj, o 
kur nors kitoj šaly. Netik lietu
viai mažai težino apie New Mex- 
ico, bet ir amerikonai ir tie ne
žino, kad New Mexico yra val-

Kenosha miestas jau yra pa
garsėjęs tarp amerikiečių, bet 
gal neužilgo pagarsės ir tarp lie
tuvių. Mes negalime pasigirti to
kiu dideliu skaičium lietuvių, 
kaip kad Chitago, kuri priskai-j 
to į 50,000 lietuvių, čia gi lie
tuvių gyveną gal apie 4,000. Bet gyveni New Mexikoj, tai jie ma
inės, Kenoshos lietuviai, turime 
gana gerų spėkų muzikoje, atle
tikoj ir šiaip daug gana gabių 
brolių ir sesučių lietuvių.

Štai rugp. 24 d. S. L. A. 212
kp. surengė šaunų pikniką Grand' stija pietvakarinėj Jungt. Val- 
View miške. Sumaniau ir aš su'stijų daly, susisiekianti su Co- 
savo šeimyna nuvažiuoti į miš-florado, Arizona ir Texas. Did- 
ką pakvėpuoti tyru oru. Nuva- žiausias New Mexicos miestas 
žiavęs maniau, kad atsiradau' yra Albuquerque, turys apie 30,- 
Chicagįs lietuvių piknike, tiek 000 gyventojų. Tas miestas ypač 
svieto prisirinkę. Automobilių po karo pradėjo augti, kada 
tiek privažiavo, kad jau ir dide- daug žmonių susirgo nuo influ- 
liam miške mažai vietos bebuvo.' enzos, taipjau daug kareivių ga- 
Apie 2 vai. po piet Kenosha ii|Vo džiovą kariuomenėj. Jie į čia 
Racine bolininkai pasirodė. Mi-t 
nia didžiausiu ratu apstojo boli-' 
ninkus ir atidžiai sekė žaidimą.
Po sunkios ir didelės kovos Ra
cino bolininkai apgalėjo keno-; 
shiečius.

Kada pamatėm, kad Racino 
lietuviai pradeda tvirtėti ir lenk- 
tiniuoti su kenoshiečiais, tai mes 
juos pakvietėm persitikrinti 
traukti virvę, čia broliai, Raci
no lietuviai, pasijuto, kad jie ne
lygus kenoshiečiams ir turėjo, 
kad ir nenoromis pasiduoti 
mums. , .

Vėliaus teko, sužinoti, kad šis 
piknikas buvo rengiamas abiejų 
kolonijų, Racino ir Kenosha, to
dėl tiek daug svieto buvo ir to
kių gerų pasekmių davė.

Rugp. 27 d. teko lankytis ukė- 
se. Važiuojant pro p. Jelinev- 
skio ūkį jau ištolo užgirdau kan
klių skambėjimą. Tad sustojau 
valandėlei pasiklausyti kankli
ninkų ir pasigerėti muzika. Ir 
nustebau. Radau suvažiavusių 
14 kanklininkų ir kanklininkių, 
vedamų p-ios Raščienės, ir visi 
taip gerai ir sutartinai skambi
na. Stebėtina tai, kad visai ir ne
girdėjom kalbant, jog tiek daug 
kanklininkų turime.

Pertraukoje pradėjau teirau
tis nuo kada jie mokinasi ir ko
dėl ne mieste, o ant ūkės laiko 
pamokas. Viena kanklininkių 
man paaiškino:

“Niekurie nariai dar yra jau
ni muzikantai; bet niekurie gi, 
kaip p-nai Raščiai, Kelpšos, Be- 
nis, Jelinovskis ir kiti jau ir 
pirmiaus mus linksmino. O kas- 
link vietos, tai mes nerasime 
geresnės vietos pamokoms, kaip 
pas p-us Jelinevskius ant ūkės; 
čia smagiaus 
kas netrukdo, 
triukšmo”.

Turbut p-ia 
trumpą laiką padaryti gerą kan
klių orkestrą ir orui atvėsus jau 
viešai pasirodyti su ja ant es
trados.

skambinti ir nie- 
nėra čia ir jokio

Raščienė nori į

Aną dieną teko kalbėtis su 
vienu Dailūs Choro nariu. Fasi- 

sake, kad jam teko matytis su 
vienu choro valdybos nariu, iš 
kurio sužinojo, kad Dailės Cho
ro repeticijos jau neužilgo pra
sidės. Tuojaus bus imtąsi mo
kintis didelį veikalą. Kuomet gi 

visi bus gerai išmokę, tai tas 
veikalas bus statomas netik, 
Kenoshoj ir Racine, bet ir Chi- 
cagoje.

Tai gali būti, nes Dailės Cho
ras jau ne kartą parodė, kad jis 
gali nuveikti didelius darbus, šią 
žiemą gi ketina pasirodyti dar 
geriau.

važiuoja gydytis. Jei taip mies
tas augs ir toliau, tai už kokio 
desėtko metų jis pavirs tikrai 
dideliu miestu.

New Mexico oras yra labai ge
ras, sausas; žiemos nėra, taip
jau nėra šalčių ir sniego; kas
die būna saulėtos dienos. Kac 
ir mirštantis žmogus atvažiuo
ja, tai ir tą saulė pagydo. Mies
te yra penkios sanatorijos džio
vininkams gydyti. Pats miestas 
yra gražus, kaip Lietuvos Kau
nas ; kalnai išsupa miestą iš 
dviejų pusių, miestas gi yra klo
ny. Mieste yra gražių parkiukų 
ir indionų styliaus namų. Per
nai pastatė naują hotelį irgi in
dionų styliaus. Iš rytų atvažia
vę žmonės labai gėrisi ir sako, 
kad net ir rytuose tokio kote
lio nėra, su tokiais įrengimais ir 
patogumais. Tiesa, kada net at
važiuoji ant stoties, neišrodo, 
kad tai butų Amerikos miestas. 
Stotis irgi yra indionų styliaus, 
iš akmenų budavota; prie sto
ties sėdi indionai ir pardavinė
ja visokius rankų darbus: blan- 
ketus, pintines ir t. t. O indio
nai, kaip indionai, savaip apsi
rengę. Todėl iš kitur atvažiavu
siam žmogui visa tai keistai at
rodo. Ąntra, čia perdėm varto
jama sidabrinius dolerius, kuo
met rytuose sidabro veik visai 
nematyti; sakoma, kad čia si
dabriniai pinigai nė laike karo 
nebuvo prapuolę. Pasakojama 
tokis juokas: viena poniutė, 
traukiniui sustojus, nuėjo nusi
pirkti atviručių ir padavė dešim
kę. Išskaitą gavo sidabriniais do
leriais, bet ji pastūmė pinigus 
atgal klerkui ir sako: “Duok 
man Amerikos dolerius, aš ne
noriu Meksikos pinigų”.

Patys amerikiečiai labai ma
žai žino apie New Mexico, tai 
apie lietuvius nėra ko ir kalbė
ti. Kada į čia atvažiavom, tai 
gavome daugybę laiškų nuo 
draugų ir pažystamų, klausian
čių su nuosteba, kaip į čia ga
lėjome atvažiuoti, ar laivu va
žiavome, ar turėjome čia drau
gų, ar reikėjo paso iš 
išvažiuoti ir t. t.

Klausia, kaip čia galim gyventi 
su tais baisiais mexikiečiais, ar 
jie mus neužkabinėja. Reikia pa
sakyti, kad čia valdžia yra ge
resnė negu rytuose, o meksikie
čių čia visai nėra. Yra tik ispa
nų ir indionų, bet ir pastarieji 
yra apsišvietę ir visai nėra lau
kiniai žmonės, kaip kad juos 
vaizduojama. Valdžia yra veik 
vienų ispanų rankose; amerikie
čių valdžioj mažai yra. Munšair 
nerių nėra; jei kokis ir atsiran
da, tai kaip sykį paima, tai tuoj 
atsižada daugiau munšaineriau- 
ti. žemė čia yra gera; tik kad 
mažai būna lietaus, tai yra įtai
syta irigacija — laistymas, že
mė yra lengva dirbti; yra ir gra
žių sodnų. Buvę Californijoj sa
ko, kad žemė New Mexikoj yra 
geresnė negu Californijoj, tik, 
žinoma, California yra labiau iš- 
sigarsinusi. Daug žmonių va
žiuoją pažiurėtį to rojaus kra-

Patartina ir sergantiems džio
va lietuviams nelaukti ijci dak
tarai iščiulps paskutinius cen
tus, bet važiuoti į Colorado, 
New Mexico ar Arizona, žemės 
Čia yra įvalios ir kas nori dirb
ti, gali gauti jos uždyką. Bus 
daugiau žmonių — bus daugiau 
biznio ir darbų. Čia yra anglių 
kasyklų, aliejaus laukų, girių ir 
kitokių gamtos turtų. Užsiima
ma ir gyvulių auginimu.

Gerai butų, kad ir lietuviai 
daugiau sužinotų apie šį kraš
tą ir gelbėtų savo gyvastį nuo 
tos baisios ligos — džiovos. Bai
su darosi skaitant žinias laik
raščiuose ir matant kiek daug 
žmonių miršta nuo džiovos. O 
juk jie gydosi, atiduoda dakta
rams paskutinį centą. Bet kito
kios pagelbos jiems nėra, kaip 
sveikas oras, pailsis ir geras 
maistas. To negalima rasti ry
tuose, kur lietus veik kasdie li- 
ja, kur sniegą ir šaltis. Sanato
rijos gi čia nėra brangesnės, 
kaip rytuose. Važiuoja į čia vi
sokių tautų žmonės, kiti atva
žiuoja tiek silpni, kad, išrodo, 

nesulauks kitos dienos, o, žiū
rėk, pabūna kiek, sustiprėja, pa
sveiksta ir jau budavojasi na
mus, nors rytų daktarai jau se
nai buvo atsisakę juos pagydy
ti.

Mes čia gyvename jau trys 
metai, bet dar nė vieno lietu
vio nesusitikome. Kaip matyt, 
lietuviai apie šį kraštą mažai te
žino, kad nė laikraščiuose jokių 
žinučių nesimato. Jei kas norėtų 
atvažiuoti ar daugiau apie New 
Mexico sužinoti, gali rašyti 
mums, atsakymą duosime kiek
vienam.

Kasi ink važiavimo į New Mex- 
ico, tai nereikia nė pasų, nė van
deniu važiuoti, tik priseina per 
augštus kalnus persiristi. Per 
New Mexico į Califomia eina 
Santa Fe geležinkelis. Važiavi
mas labai geras; traukiniai su
stoja pietums ir vakarienei prie 
stočių, kur yra įtaisyti puikiau
si restoranai. Tai ne taip, kaip 
rytuose, kur važiuoji visą dieną 
ir nėra kur gauti valgyti. Kas 
nori pamatyti Ameriką, tegul 
atvažiuoja j čia — yra ko pa
žiūrėti.

Į čia važiuoti patartina j ieš
kantiems sveikatos. Jieškan- 
tiems uždarbių į čia važiuoti vi
sai nepatartina, nes čia algos 
yra žemos.

— A. J. Statkeviče,
318 Prince ton, Avė., 
Albuquerque, N. Mex.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda at krėipiam a į mokyklos vai- 
kus.
Vai; 10 iki 8 v, Ned, 10 iki 1 p, p, 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Amerikos
Kiti gi dar

Kerokite Savo 
Kaimynus

Per visų savo gyvenimo 
laikų, Naujienos rūpinosi 
gerove žmonių, teikė savo 
skaitytojams sveikus, nau
dingus patarimus, pamokas 
ir žinias. Šiuo reikalu Nau
jienos aukavo daug ir pelnė 
daug: žmonės skaitę Nau
jienas per 10 metų pakilo 
ant daug augštesnio civiliza
cijos laipsnio ir įgijo plačių 
nuomonę visuose gyvenimo 
klausimuose. Tasai žmonių 
prasitobulinimas yra jų 
nauda ir kartu Naujienų 
nauda.

Tel. Yards 1546 
Res. 11061 So.

Irving Avė.
Tel. Beverly 2300 

W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III.

T0WN OF LAKE

*

.„sr

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating ’ 

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Beck s Departament krau 
tuvė ragina lietuvius prisi 
rengti prie šalto oro įsitai
sant sau žąsų pluksnų duk-‘ 
nas. Sako šaltam ore svei-į 
kiau miegoti ir proga sutau- 
pyt anglių.

BRIDCEPORTAS

Benošiaus Aptieka
G. Benošius, R. Ph.

Telephones Boulevard 0342-0344 
1616 W. 47th Street 

Chicago, III.
Išpildome visus receptus teisingai.

Taigi Kenosha lietuviai muzi
kos ir dailės srity pradeda daug 
veikti ir atlikti nemažus dar
bus. Gal neužilgo susilauksime 
to, kad kenoshiečiai irgi paskilbs 
ir atsistos greta Chicagos lietu
vių. Oras jau pradeda atvėsti ir 
vakarai ilgesni. Pradėkite visi 
veikti — muzikantai, daiąinin-

SPINOGPAPHS

žmogus 
dėl savo 
bet tik 

savo nuo-

Kiekvienas 
, skundžiasi 

atminties, 
keletas dėl 
sprendžio.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo
se.

Pasirinkimas ChiJ 
ropractor, kad prižiū
rėjus jus kuomet jus 
sergate, yra geras nu
sprendimas.

III.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor 

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

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

................ .  Į ■( iii! n'

Su šiuo numeriu * Naujie
nos pradeda kviesti žmonės 
prie seniai numatyto reika
lo: “Remti savo kaimynus”. 
Tuo klausimu bus rašoma 
sykį į savaitę ir tankiau; 
bus diskusuojama klausi
mas kodėl reikia remti sa
vo kaimynus, kokia nauda 
iš to yra ir galėtų būt žmo- 
niems. Kaip tasai rėmimas 
turėtų būt praktikuojamas 
ir kas turėtu tuo reikalu rū
pintis.

Tai nebus “Savas pas sa
vo” idėja, kuri, pasirodo pas 
mus negali įsikunyt ir abel- 
nai nėra visai‘ praktiška. 
Tai bus senas obalsis nau
juose rėmuose ir praktiškas 
visais atžvilgiais.

Šiuo klausųnu yra kvie
čiami išsireikšti, trumpai ir 
aiškiai visi lietuvių biznie
riai ,profesionalai ir geros 
valios piliečiai.

Naujienų Ądministracija.

♦

Auditorium Chop Suey, 
pp. Paliulio ir Bender perei
tą subatą tupėjo įkurtuves. 
Puiki tik ką remontuota, 
valgykla. Reikia pripažinti,' 
kad Paliulio pagamintas 
Chop Suey yra good and 
best. Apart Chop Suey ir 
kiti valgiai padaryti su ge
ru skoniu.

* * *

BRIDGEPORTAS

MI

Bridgeportas
Bridgeportas — tai savo 

rųšies “Lietuva”, čia gyve
na lietuviai iš visų Lietuvos 
dalių. .Bridgeportas yra ly
gus Panevėžio miestui.' Jis 
yra dar' turtingesnis už Pa
nevėžį. Čia yra didelė lie
tuvių Rymo Katalikų bažny
čia; Neprigulminga lietusių 
parapija, stambus, grynai 
lietuviškas bankas;, keletas 
stambių lietuviškų biznių; 
nemažai kitos tautos biznie
rių ir visi jie gyvena pasitu
rinčiai.

Bridgeportas galėtų dar 
geriau gyventi, jei pas juos 
butų sutarimas ir didesnė 
vienybė.

Skrybėles jaunoms 

merginoms, mote
rims ir vaikams, 
labai žemomis kai
nomis.

J. J. Stasulanis ir Sūnūs
EAGLE MUSIC CO. 
3236 So. Halsted St., 

Chicago, 111.
Phone Boulevard 3386

Laikrodėlių taisymas musų 
speciališkumas

CHARLES K. KINDER
Deimantai, laikrodėliai ir 

jewelry
4641 So. Ashland Avė., 

Chicago, III.

dalykas, 
pinigus, 
yra kilę

NAUJIENŲ APIELINKE
Telephone Canal 6174

J. F. Radzius
L1ETUVYS' GRABORIUS

Parsamdo Automobilius . pagra- 
bams, veselijoms ir krikštynoms.

668 West 18th Street, 
Chicago, III.

vitak-Elsmc Company
4639 So. Asland Avė.

Muzikos krautuve ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą.

“Viskas Muzikoje”
Taisome muzikališkus 
instrumentus pigiai. 
Nepamirškite musų 

adreso.

Vienatiniai Importuotojai
Bohemian Plunksnų ir Įpilu 

Mes skelbiame sekamas kainas: 
Maišytų žąsų, svarui ................ 49c.
Grynų baltų žąsų, svarui ....... 98c.
Rankomis supašytos, svarui $1.79 
Minkšti pūkai, svarui ......... .-. $1.98

Pirkite nuo musų ir sutaupykite 
pinigų. Pareikalavus siunčiame 
sampelius.

BECK’S DEPT. STORE 
3323-25 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

A UDITORIUM
CHO P SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS IR BENDER 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

TURTUOLIAI IR 
VARGUOLIAI

Kova už būvį yra puikus 
Ją laimėjo tie kurie taupina

Visi Amerikos milionieriai 
iš neturčių. Jeigu būdami beturčiais 
darbininkais jie nebūtų uždirbtus pi
nigus taupinę, tai iki šiai denai butų 
vargus bevargę.

Depozitoriai kiekvieno banko yra 
kareiviai kovojantieji su neturtu.

Didžiausia lietuvių armija, kovo
jančia su neturtu, sudaro depozitoriai.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., 

Chicago, III

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 

CASH ARBA 

ANT 

KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras Žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

Garsinkitės Naujienose NAUJIENŲ APIELINKE

GARADZIUS

*
♦

puslapyje telpa
raštelis Universal

*

Šiame 
trumpas 
State Banko. Jis yra vertas 
perskaityt ir sekti kožnam. 

Ten gvildenama antraeilis 
klausimas — tapumas. Pir
mas musų gyvenime svarbus 
klausimas yra tinkamo ap
rūpinimo savo reikalų, ant
ras — taupumas. Gyvenk 
gerai, bet taupiai — busi lai
mingas.

Nupirksite Materijolą apart ce
mentinių grindų 

$229
Ne pastatytas

Už šitą dviejų karų bungalow ty- 
po garadžių. Miera 18 pėdų 

per 18 pėdų.
Nupirksite šį dviejų karų garadžių. 

Miera 18 pėdų per 18 pėdų už 

$397
- l 1

Douglas Products Co.
2901-19 S'o. Halsted Street 
Visi telefonai Calumet 6704

Telephone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

* LIETUVIŠKAS GRABORIUS
Parsamdau automobilius dėl pagra- 

bų, veselijų, krikštynų ir tt. Prista
tau pirmos klesos karus daug pigiau 
kaip kiti.

3307 Auburn Avenue, 
Chicago, III

T

Vien tik Lietuviu krautuve

STO 
istedSt

Ponas 
ninkas 
Music Co., sako jau pradėjęs 
gabenti savo krautuven nau
jus muzikalius instrumen
tus, sako, artinasi Kalėdos, 
rijau, kad kostumeriai neuž
kluptų neprisirengusius. Jis 
norėtų padaryt lietuvių gy
venimų smagesniu su pagel
ia Victrolų ir kitų muzika
lių instrumentų.

Amerikos Doleriai Nusiun-
V • • T • ■ > 4 ’ f 5 kciami Lietuvon

GREIČIAU NEGU f TRIS SAVAITES
KAINUOJA TIKTAI 3% (NUOŠIMČIAI)

Stasiulonis, savi- 
ir vedėjas Eagle

ILSO
ashion

Garsinkitės Naujienose ,

nai kaip nueina. Jūsų draugai gaus tikrus Ameri
kos dolerius, pilną sumą kokią jus jiems siųsite.
Amerikos doleriai pasiųsti į Lietuvą bus dastatyti į 
sekamą laikotarpį.
1. Lewin, Kražiai, išsiuntė liepos 30, 1924, išmokėta 
augusto 21, tik 21 dieną. Rabinas J. L. Blochas, Tel
šiai, išsiuntė augusto 4, 1924, išmokėta augusto 25, 
1924, tiktai 21 dieną, Ite Wisgeridiski, Kowno, Slabo- 
da, išsiuntė augusto 7, 1924, išmokėti augusto/ 24, 
1924, tiktai 17 dienų. Ruchel Schvvartz, Kėdainiai, 
išsiuntė augusto 8, 1924, išmokėti augusto 26, 1924, 
tiktai 18 dienų.

Siųskite pinigus jūsų giminėms j Lietuvą per
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Milane kas žin koks as
muo nušovė vieną žymų fa
šistų vadą ir, suimtas, pasa
kė, kad jisai ątkeršinęs už 
socialisto Matteotti nužudy
mą.

Diktatorius Mussolini ga
lėtų tam keršintojui dovano
ti kokį milioną lirų už šitokį 
patarnavimą fašizmui. Ita
lijos visuomenė dėlto pikti
nasi fašistais, kad jie var
toja smurtą prieš savo poli
tinius priešus. Jeigu pasta
bieji imtų tokiomis pat prie
monėmis kovoti prieš fašis
tus, tai visuomenės neapy
kanta fašistams išnyktų.

Fašistai jau pasinaudojo 
tuo atsitikimu. Milane jie 
išdraskė socialistų laikraš
čio “Giustizia” spaustuvę. 
Paskui užmuštamjam fašis
tų vadui tapo surengtos iš
kilmingos laidotuvės ir dide
lė demonstracija, kurioje da
lyvavo, kaip praneša tele
gramos, 300,000 žmonių.

Ar tik ne provokatorius 
atliko tą piktadarybę, kad 
davus progos fašistams pa
taisyt savo smunkantį biz
nį?

Kas dirbs purvinus dar
bus socializmo tvarkoje? 
Tokį klausimą pirma dažnai 
statydavo socialistams jų 
kritikai. . Dabar jo beveįk 
netenka girdėt. Gal būt 
taip yra dėlto, kad jo išriši
mą davė gyvenimo prakti
ka. .' *

J purvinų darbų specialis
tus vis labiaus ir labiaus 
rengiasi—komunistai. Apie 
tai liudija, pav. jų šmeiži
mai Anglijos ministerio pir
mininko, MacDonaldo.

Kuomet MacDonaldas pe
reitą žiemą užėmė premjero 
vietą, tai vienas geras jo as
meniškas prietelis padova
nojo jam automobilių ir 30,- 
000 vienos kompanijos' serų 
(akcijų), idant pelnu nuo tų 
šėrų premjeras* galėtų ap- 
mokėti automobiliaus išlai
das ir šoferį.

Anglijos buržuazinė spau
da'šiomis dienomis sumeške
riojo šitą faktą ir paskelbė, 
kad diskreditavus MacDo- 

jnaldo vardą, kuriam ji iki 
šiol neįstengė niekaip įkąsti. 
Bet ji paplepėjo truputį apie 
tai ir nutilo, kadangi sensa
cija pasirodė perdaug pigios 
rųšies.

Ką gi ištiesų parodė ta do
vana MacDonaldui? Nu-gi 
tą, kad didžiausios pasauly
je valstybės premjeras yra 
taip neturtingas žmogus, jo- 
gei neįstengia net įsitaisyti 
gerą automobilių, ir yra pri
verstas naudotis savo asme
niško prietelio pašalpa —* 
arba važinėti gatvekariais į 
nesuskaitomą daugybę susi
rinkimų, kuriuose jam ten
ka būti.

Akyveizdoje to, negut tik
tai kiaulezas galėtų daryti 
priekaištų MacDonaldui, o 
ne padorus žmonės.

Bet komunistams padoru
mas ne galvoj. Štai, ką rašo 
apie tą dovaną Brooklyno 
“Laisvė”:

“Imkite, kad ir Angli
jos pirmininką 'socialistą’ 
MacDonaldą; jis irgi 
trumpu laiku paspėjo rie
biai apsišmugeliauti.”
Mes esame beveik tikri, 

kad panašiai rašo ir kiti ko- 
minterno organai. O tai 
reiškia, kad purvinam dar
bui dirbti šiandie laisvano- 
rių netrūksta. Kodėl gi jų 
turėtų trukti ateityje? Ne
jaugi “pasišventimas” žmo
nėse tolyn eis mažyn?

KOMUNISTŲ INTER
NACIONALAS

Po komunistų internacionalo 
kongreso, kuris nepersenai įvy
ko Maskvoje, sovietų spauda pa
skelbė skaitlines apie komunis
tinių partijų stovį įvairiose ša
lyse. 'Berlino “Vorwaerts” pa
duoda tas skaitlines apie Vaka
rų Europos šalis, štai jos:

Komunistų partijos turėjo 
narių:

Vokietijoje 1920 metais 
360,000; 1922 m. 266,000; 
1924 m. 350,000.

Francijoje 1920 metais 
130,000; 1922 m. 78,828; 1924 
m. 50,000.

Italijoje 1920 metais 70,- 
000; 1922 m. 24,638; 1924 m. 
12,000.

Čecho-Slov. 1920 metais 
360,000; 1922 m. 170,000; 
1924 m. 130,000.

Anglijoje 1920 metais 10,- 
000; 1922 m. 5,116; 1924 m. 
3,000. ’

Norvegijoje 1920 metais 
97,000; 1922 m. 48,000; 1924 
m. 16,000. i

Švedijoje 1920 metais 15,- 
000; 1922 m. 12,143; 1924 m. 
12,000.

Danijoje 1920 metais 1,200; 
1922 m. 1,200; 1924 m. 700.

Holandijoje 1920 metais 4,- 
000; 1922 m. 2,500; 1924 m. 
1,700.

Šveicarijoje 1920 metais 6,- 
000; 1922 m.- 5,200; 1924 m. 
4,000.

Ispanijoje 1920 metais 10,- 
000; 1922 m. 50,000; 1924 m. 
6,000. v

Lenkijoje 1920 metais —; 
1922 m. 10,000; 1924 m. 5,- 
000.

Belgijoje 1920 metais 1,- 
000; 1922 m. 517; 1924 m. 
590.

; n,
Taigi, Vakarų Eurępos komu

nistų partijose buvo narių: 1920 
metais — 1,064,000; 1922 m. — 
674,142; 1924 m. — 590,990.

Šitos skaftlinės pasako labai 
daug. Viena, jos rodo, kad šian
die visose Vakarų Europos ša

lyse komunistinis internaciona
las turi tiktai truputį daugiaus, 
kaip pusę miliono narių (ir ta 
skaitlinė veikiausia dar yra per
dėta). Bikuri stambesnė socia
listų partija atsveria visą komu
nistų internacionalą Vakarų Eu
ropoje. Belgijos socialistų parti
ja* pa v. turi daugiaus kaip 600,- 
000 narių; Austrijos socialde
mokratų partija turi taip pat 
daugiaus, kaip šešis šimtus tūk
stančių narių. O Vokietijos so
cialdemokratų partija turi mi- 
lioną du šimtu tūkstančių narių, 
t. y. dusyk daugiaus, kaip vi
sos komunistų partijos, sudėtos 
į daiktą!

Antra, mes matome, kad iš 
590,000 komunistų Vakarų Eu
ropoje 350,000 t. y. didelė dau
guma, randasi Vokietijoje. Po 
jos seka čecho-Slovakija su 130,- 
000 komunistų ir Franci j a su 
50,000 komunistų. Jeigu atimti 
šitas tris šalis (su 530,000 ko
munistų), tai iš kominterno Va
karų Europoje nepalieka beveik 
nieko. Bet šitose trijose šalyse 
iki šiol viešpatavo nenormalės 
sąlygos. Vokietiją slėgė pinigų 
infliacija, pramonės krizis ir ne
darbas; Francijoje šeimininka
vo pakvaišęs nacionalizmas; Če- 
cho-Slovakijos gi darbininkų ju
dėjimą skaldė tautiniai nesuti
kimai tarpe cechų ir vokiečių.

į ' < X ' . J f

Tos nenormalės sąlygos laips
niškai išnyks; jos jau ir šian
die nyksta. Vokietijai yra užtik
rinta tarptautinė paskola, kuri 
galutinai stabilizuos josios va
liutą; Francijos kariuomenė yra 
evakuojama iš Ruhro srities ir 
žmonės ima aprimti. Francijo-
je, poincaristams pralaimėjus 
rinkimus, stiprėja demokratinis 
judėjimas, ir jame vis žymesnę 
rolę vaidina socialistai. Galima 
todėl neabejoti, kad tose šalyse 
neužilgio visai išnyks dirva bol
ševikiškai propagandai.

Trečias ^dalykas, kurį , rodo 
aukščiaus paduotosios skaitli
nės, yfa tas, kad visur, išski

riant' tiktai Vokietiją, komunis
tų pąrtijos per visus ketverius 
metus ėjo sparčiai žemyn. Dau
gelyje šalių tas smukimas yra 
stačiai panašus į katastrofą: ko
munistų partijos neteko vienur 
pusės, kitur trijų ketvirtadalių 
ir daugiaus narių. Tik Vokieti
jos kominterno sekcija šiemet 
yra didesnė, negu buvo dveji 
metai atgal; bet ir tai ji šian
die nėra pasiekusi to stovio, ku
riame ji buvo 1920 metais.

Kad Vokietijoje komunistų 
partija ‘laikinai sustiprėjo, tai 
tam buvo ypatingos sąlygos, 
apie kurias mes kalbėjome aukš
čiaus. Toms sąlygoms nykstant, 
bolševikų tvirtovė Vokietijoje 
turės sugriūti dar greičiaus, ne
gu kur kitur. Taip Vokiętįį^s, 
kaip ir kitų šalių kęmu^tai Ši
tą dalyką numano labai gerai. 
Jie žino, kad tiktai pinigų inflia
cija, pramonės krizis ir baisi be
darbė davė galimybės Vokieti
joj komunistams atsilaikyti. To
dėl su tokiu atkaklumu visas ko
munistų internacionalas kovojo 
prieš ekspertų planą reparaci
joms sutvarkyti. Todėl Vokieti
joj komunistai nesidrovėjo 
reichstage balsuoti išvien net su 
juodašimtiška gen. Ludendorfo 
gauja!

Priešindamiesi Europos sutai
kymui, komunistai stengėsi iš
gelbėti ne Vokietijos darbinin
kus, kaip jie begėdiškai melavo 
savo spaudoje ir kalbose, bet — 
savo partiją.

Per ketverius metus, nuo 1920 
metų iki dabar, komunistų in
ternacionalas Vakarų Europoje 
be paliovos smuko ir smuko, pra
žudydamas apie ppsę savo šali
ninkų, nežiūrint laikino pasise
kimo Vokietijoje. Pirma jisai tu
rėjo daugiaus kajp/ milioną na
rių, o dabar beturi vos apie pu
sę miliono. Ir su šita nuolatos 
tirpstančia “armija” barškalas 
Zinovjevas žada padalyti per
versmą visame pasaulyje! Tik 
mažas kūdikis gali tikėti tokiais J 
tuščiais plepalais.

ėSeagc, in. _________

Laiškai iš Vilniaus
|[Musų specialio koresp. 

pranešimas]

MUSŲ MOKYKLŲ VARGAI

Vakacijų metu Lenkai tary
tum buvo apie mus trumpam 
laikui užmiršę, nes vasaros me
tu jokių svarbesnių įvykių ne
atsitiko. Bet lig tiktai pradėjo 
artintis ruduo ir tuojau prasi
dėjo visokios priekabės, gandai 
ir visokie kiti galai. Čia jau iš
lenda yra iš maišo, matyti, la
biausia Lenkams neduoda ramy
bes musų mokyklos. Bet stačiai 
uždaryti visas lietuvių mokyk
las šiais laikais vis dėlto butų 
nepatogu, nes turi šiek tiek skai
tytis su užsieniu. Todėl kad 
suardųius lietuvių mokyklas Len 
kai ieško’ neva legalių būdų, kad 
turėjus kuo prieš Europą pasi
teisinti. O “legalių” būdų su
rasti nesunku. Pirmiausia, mu
sų mokykloms Lenkai daro prie
kaištų, kad jos visai esą blogai 
pastatytos. Nors musų gimnazi
ja nėra viena iš pavyzdingiau
sių, bet mokslo atžvilgiu ji vis 
dėlto ne blogiau pastatyta, kaip 
Lenkų valstybinės gimnazijos 
Vilniuje. Bet lenkams visiškai 
ne mokslas rupi, o visai kas ki
tas. Jei jau jiems taip mokslas 
rūpėtų, tai kodėl jie negalėtų 
daugiau domės atkreipti į savo 
valstybines gimnazijas provinci
joje, kurios neišlaiko jokios kri
tikos. Toliau, Lenkai griežtai 
reikalauja, kad musų mokyklų 
programas butų suderintas su 
Lepkų valstybinių mokyklų pro
gramomis. Norint šis reikala
vimas pirmu žvilgsniu, išrodo 
nekaltas ir gana pamatuotas, ta
čiau įneša į mokyklas didžiausę 
anarchiją, čia aš nekalbu apie 
gimnazijų, kurios kursas mažai 
tesiskiria nuo Lenkų gimnazijų 
kurso. Bet ypatingai keblioje iš 
tos priežasties padėtyje atsidu
ria mokytojų seminarija. Tai 
kantis prie Lenkų reikalavimų, 
seminarija kasmet turėjo keisti 
savo programą ir mokiniai ne
žinodavo, kaip rengtis prie kvo
timų. Kad padarius galą pana
šiam nenormalumui,- tai šiemet 
mokytojų seminarija galutinai 
priėmė Lenkų seminarijų pro
gramą. Kitaip ir negalėjo pasi
elgti, nes Lenkai butų uždarę. 
Bet pasirodė, jog tai ne tik da
lyko, nepalengvins, bet dar la
biau supainios. Ir štai kodėl 
Lenkų mokytojų seminarijose 
viskas dėstoma vadinamaisiais 
koncentrais, taigi beveik vi
siems dalykams nėra atatinka
mų lietuviu kalba vadovėlių. To-, 
kiu budu, teks mokinti be vado
vėlių, o -stojantiems nebus iš ko 
rengtis prie kvotimų. Bet tai dar 
ne viskas. Ne vėliau kaip užva
kar mokytojų seminarija gavo 
iš Kuratorijos raštą, kuriame 
taip ko kito pasakyta, kad eiti 
dalyką be vadovėlio yra negeis
tina ir jei vienas ar kitas daly
kas bus einama be vadovėlių, 
tai tam reikli gauti ministerijos 
leidimas! Kaip matote, pats 
Lenkų reikalavimas išrodo, 
menkniekis, x bet ištikrųjų jis 
stato mokytojų seminariją labai 
sunkion padėtin. Tiktai viena 
išeitis telieka: arba įvesti lenkų 
kalba vadovėlius, arba visai se
minarijai gaminti speciališkus 
lietuvių kalba vadovėlius, ku
riuos, žinoma, niekas neapsiim- 
tų išleisti. Be to, lenkai reika
lauja, kad Lenkų kalba, Lenki
jos istorija, Lenkijos geografi
ja ir kiti liečiu Lenkiją dalykai 
butų dėstomi lenkiškai, šį reika^- 
lavimą musų mokyklos jau per
nai buvo priverstos priimti. Bet 
šiemet Lenkams ir to permaža 
ir dabar jau reikalauja, kad vi
sus tuos dalykus dėstytų ne lie
tuviai mokytojai, bet lenkai. Gi 
mokytojų; kuriems pernai buvo 
leidę dėstyti lenkų dalykus, šie
met nepatvirtino, motyvuodami 
tuo, kad neturį kvalifikacijos. 
Matydami, kad nėra kitos išei
ties, gimnazijos direktorius nu
tarė kviesti lenką polOnistą. Bet 
pasirodė, kad lenkai polonistai 
negali daugiau imti pamokų 
kaip šešias, todėl jų reikėtų pa
kviesti net šešis ar daugiau. Ta-

........... .
da jie daug nusvertų Pedagogų 
Tarybos posėdžiuose. Bet tokio
se sąlygose • didžiuma lietuvių 
mokytojų nesutinka dirbti. Ro
dos, gimnazija greičiau užsida
rys, negu šiuo klasimu Lenkams 
nusileis. Bet daugiausia lenkai 
kimba prie mokytojų dėl pilie
tybės. Jau anksčiau esu rašęs 
apie tai, kad keletai mokytojų 
lenkai neleidžia mokytojauti dėl 
pilietybes. Tokių mokytojų atsi
rado net septyni. Visi jie buvo 
padavę prašymus net į Varšuvą, 
bet per vasarą jų likimas nei 
kiek nepaaiškėjo. Tokiu budu 
šiemet Vytauto gimnazijoje su
mažės ligi trylikos * mokytojų, 
būtent: septyniems neleidžia 
mokytojauti dėl pilietybės, 
dviem užgynė dėstyti lenkų da
lykas, dvi mokytojas ne tvirtino 
dėl cenzo, du patys paspruko... 
Prie to skaičiaus dar reikia pri
dėti du išvestu iš eilės kurių 
sveikata vargu ar beįeis jiems 
dirbti. Tokiu budu gimnazijoj 
randas spraga, kurią vargiai 
mes sugebėsime užkišti ir todėl 
daug yra pavojaus, kad musų 
mokyklos Vilniuje jau šieniet 
gali iširti. Vienintelė viltis te
lieka, tai gal lenkai šiek tiek 
nusileis. Priešingame atsitikime 
musų gimnazija šiemet turės 
užsidaryti, nes tiek mokytojų 
nėra iš kur imti. Pamokos gim
nazijoj turėjo prasidėt jau šian
die, bet iš tos priežasties gim
nazijos atidarymas atidedama 
neapribotam laikui. Del susida
riusios padėties vienas mokyto
jų buvo šiomis dienomis nuva
žiavęs Varšuvon, bet sugrįžo 
nieko nepešęs. Teisybė, matėsi 
su Vilniaus Kuratorium, kuris 
žadėjo pakalbėti dėl to dalyko 
ministerijoje ir tuojau apie pa
sekmes pranešti telėgrama. Bet 
veltui gimnazija laukia tos te
legramos —ir nesulaukia, žino
ma, panašiai jie žada tuomet, 
kai nori ko nors nusikratyti. Kai 
dėl mokytojų seminarijos, tai 
kol kas prie jos mokytojų ne- 
kįmba ir mokslą^., jau prasidės 
rytoj. Bet arui-.ilgam? — Labai 
reikia abejoti, juo labiau, kad 
mokytojų seminarijoj po seno
vei lenkų dalykus dėstys lietu
viai mokytojai. Be to, keletas 
seminarijos mokytojų yrii tie 
patys lenkų nepatvirtinti gim
nazijos mokytojai. Atsiprašau, 
kad leidžiuosi į tokias smulkme
nas, kurios Tamstoms gali būti 
labai nobodžios ir neįdomios, bet 
man rodos, kad be tų smulkme
nų vaizdas butų nepilnas. Tiek 
tuo tarpu. Ką gero ar negero 
atneš artimiausios dienos, tuo
jau parašysiu “Naujienų” skai
tytoj ams. —Is. Av5

Vilnius, l-IX-24.

Velnio salos 
Baltojoj Juroj.

Mus vėi pasiekė .naujos pasi
baisėtinos žinios apie .padėtį Ru
sijos kalėjimuose. Soloveckose 
Salose Baltojoje. Juroje, kur vie
nuolyno mūruose yra laikoma 
dauginus kaip 300 Rusijos so
cialistų, dedasi baisus dalykai. 
Tenai, šiaurinio’ poliuso srityje, 
atkirsti* nuo viso pasaulio, jau 
antri metai nežmoniškose sąly
gose vargsta socialistinio Inter
nacionalo nariai, to Internacio
nalo, kuriam komunistai veid
mainingai siūlo “bendrą fron
tą”:

Pasiekusios mus iš tų velnio 
salų žinios sako, kad —

45 nuošimčiai kalinių serga 
tuberkuliozu ir skorbutu; ,
3 kaliniai išėjo iš proto;
6 kalinius pereitųjų metų ga
le nušovė sargyba!
Sąlygos Balįosios Juros kalė

jimuose nepasitaisė, nors Mask
vos valdžia žino gerai, j kokį 
pragarą ji be teismo ir tardymo 
siunčia savo politinius priešus. 
Tarpe kalinių ' buvo paskleistas 
gandas, kad koncentracijos sto
vykla Soloveckose* Salose bu
sianti panaikinta ir jie busią iš
gabenti į kitas vietas. Bet pasi

rodė, kad šita jų viltis neturi pa
mato. Maskvos valdžia jau nu
tarė šitą pasibaisėtiną sistemą 
Baltosios Juros velnio salose pa
likti dar vienai žiemai. *

“Mes nebeišgyvensime antros 
žiemosi” skamba kalinių balsas 
iš bolševikiškų urvų šiaurinio 
poliuso srityje. Reikia todėl .rū
pintis, kadetas Maskvos vald
žios pasiryžimas, grasinantis pa
vojum visų kalinių gyvybei, bu
tų kuo greičiausia sulaikytas. 
Už dviejų mėnesių Baltosios Ju
ros salos bus vėl atkirstos nuo 
kontinento, ir per aštuonis ilgus 
žiemos mėnesius kaliniams teks 
kentėti baisias fizines ir morali
nes kančias.

Komunistiniai budeliai nepai
so, kas bus su jų aukomis. Ka
dangi urvai Soloveckose Salose 
yra perpildyti, tai dabar tapo 
įsteigta nauja koncentracijos 
stovykla, dar tuliaus į šiaurius, 
Anzeskose Salose, būtent 
me vienuolyne, kuris turi cha
rakteringą vardą Golgotos, šičia 
dabai* taip pat turės suimŲeji 
socialistai kentėti poliuso srities 
žiemos baisenybes ir sužvėrėju
sių kalėjimo užveizdų .smur
tą. •

Todėl mes vėl keliame savo 
balsą ir nurodome visuomenei 
tas pasibaisėtinas sąlygas, ku
rios viešpatauja komunistų ka
lėj imuose. Kiekvienas, kuriame 
dar paliko bent krislas sąžinės 
ir padorumo, turi, be skirtumo 
savo politinių įsitikinimų, pro
testuoti prieš 'tas nežmoniškas 
sąlygas. Ne tiktai socialistai, bet 
ir komunistai darbininkai priva
lo pagaliau pakelti savo Į)als^ it 
reikalauti, kad Maskva; panai
kintų kalėjimus tose yehiio sa
lose Baltojoje Julėje įr padary
tų galą masiniam politinių prie
šų žudymui, kuris dabar vyki
namas po priedanga trėmimų į 
poliuso sritį.

Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos Už
sienių Delegacija.

Pastabos.
Kaip girdėt, bolševikai par

važiavę iš Willkes įBarre iš S. 
L. A. seimb “reportuoja,” kad 
seimas buvęs “nedemokratiš
kas.” Well. .. Jeigu seimas bu
vo “nedemokratiškas,” tai jis 
turėjo būt “diktatoriškas.” 
Reiškia, sulig bolševikų noro.

Ikt kam, kam, bet kalbėti 
apie demokratiją tik jau ne 
bolševikams. Demokratiją jie 
yra jau senai apspiaudę. Kal
bėt apie demokratiją bolševi
kai turi tiek teises, kiek kati
nas turi teises sėdėti ant laši
nių paltės...

Vienas bolševikų “generolas” 
Wilikęs Barre’je SLA seime

Trečiadienis, fouęs, 17, 1924 

vienam daktarui pagrąsino, 
kad jis (su savo “armija”) j 
trumpą laiką daktarą “sunai
kinsiąs.”

Bet visgi nesinori tikėt, kad 
tas generolas butų tokis ga
lingas. Jis kitą^ syk su savo 
“armija” bandė socialistų pra
kalbas “sunaikint,” bet pasi
rodė, kad jis ne kokis “karžy- 
gis,” nes jo bandymai nepavy
ko.

Kitą syk bolševikai platino 
lapelius, kur jie reikalavo iš 
“buožių” valdžios panaikinti 
mirties bausmę, ir duot spau
dos laisvę. Bet gal kas mano, 
ka<) jie dalydami tuos reika
lavimus ištikrųjų buvo (kaip 
ir šiandien yra) priešingi mir
ties bausmei, t<ba šalininkai 
spaudos laisvės? Anaiptol! Tai 
tik vcklmainystė. Jie reikalau
ja mirties bausmės panaikini- 

bausmė 
gręsia jiems arba jų draugams, 
o spaudos laisvės tik sau;* gi 
ten, kur jų partijos diktatūra 
mirtieš bausme galabija žmo
nes, ir panaikina, spaudos lais
vę, ten šitų reikalavimų jie ne
stato, bet džiaugiasi iš tokios 
“darbuotės.”

Šitaip juk, visi barbarai el
giasi.

vjena- mo tik ten, kur loji

Bolševikų organas “Melų- 
laisvė” sako, kad Rusijos bol
ševikų valdžia nužudžiusi tik 
apie 60,000 žmonių. ; Vadinasi, 
60,000 žmonių, nužudyta, tai 
bolšeyikams hiažai reiškia...

Sena patarlė sako: nešvari 
karvė visą kaimenę apteršia. 
Tas pats yra su bolševikais, 
kuomet organizacijos juos įsi
leidžia į savo narių tarpą, štai 
pavyzdžiui SLA įsileido kele
tą bolševikų gaivalų į savo na
rių tarpą ir jie pradėjo teršti 
organizaciją, jos viršininkus ir 
net patį seimą! —Kalvis.

Iš okupuotos Lietuvos
Želigovskis Vilnių sergės
Dažnus sukilimai okupuota

me krašte prieš engėjus oku
pantus ir pastarųjų galabiji- 
mas rimto pavojaus įvarė Var
šuvai. Įvestas karo stovis ir 
žiaurios priemones civilizuotų 
barbarų nepakeitė dalykų sto
vio šiame krašte. Dabar pasiti
kę mus žinios sako, kad Vil
niaus rajono apsauga pavesta 
Želigovskiui. Stotyse stovi rai
teliai ir broniruoti auto; gelž- 
kelių linijos sustiprintai sau
gojamos. Manoma sukilėlius 
apgulti iš keturių šonų ir pri
versti pasiduoti. Prie Lenkijos 
generalio štabo tam tikslui su
daryta net specialis operacijų 
skyrius.
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Kį IR KAIP VIRTI
KRUOPŲ SRIUBA SU 

BULVĖMIS

21 y kvortų vandenio
U4 puoduko avižų
5 bulves, smulkiai supiausty- 

tas. . * t b ;
2 svogūnus suriektus
2 šaukštu miltų
2 šaukštu taukų
Užviryk vandenį ir pridek 

avižas, bulves ir cibulius, 
taukšto druskos, ir Vj šaukštu
ko pipirų. Viryk pusę valandos. 
Kepink miltus ir taukus skau- 
radaiteje, pakol parus, ir pri
dėk prie sriubos. Viryk pakolei 
bus tiršta. Vienas puodukas

1/2 puoduko pieno t <
1 šaukštuką vanilios
1/2 puoduko razinkų
1/2 puoduko citrono (citron)
1/2 puoduko riešutų
1 žiupsniuką druskos
Išplak sviestą iki bus lyg ir 

smetonuotas, pamaži išmaišyk 
cukrų, tada pridėk trynius 8 
kiaušinių gerai išplaktus. Plak 
mišinį per 5 minutas.

Sumaišyk ‘ir išsijok miltus, 
baking powder ir druską. Pri
dėk prie pirmo mišinio pramai-’ 
niu su pienu. Išmaišyk iki bus 
visai lygi košei, tada pridėk 
gerai išmiltuotas razinkas, cit- 
roną ir riešutus. Įmaišyk vani- 
llą ir galutinai įmaišyk su pei
liu 3 kiaušinių baltymus išplauk 
tus iki būna stiprus. Išpilk į blė-

nų. Visi tokie vaisiai ir šviežios 
daržovės kuriuos perkame iš 
krautuvių, turi būti gerai išplau
ti keliuose vandeniuose; obuo
lius ir kitus vaisius turinčius 
žievę, galima plauti su muilu.

Džiovinti vaisiai turi būti la
bai gerai išplauti, persergiu 
Jungtinių Valstybių Agrikultū
ros Departamentas. Juos išplo
vus' gerai yra įdėti į šiltą pečių 
ir leisti jiems išdžiūti, ir tųomi 
jie pasidarys\minkštesnį ir bus 
daug1 gardesnį. Dedant juos į 
karštą vandenį užmuša daug, gal 
ir visas bakterijas ir kitus or
ganizmus kurie randasi ant švie
žių vaisių ir nesugadina skonio. 
Pavyzdin, uogos, obuoliai, kriau
šės, persikai ir slyvos nepasiga
dina, o žemuogės, kurios nėra 
gerai prinokusios, nuplovus kar
štu vandeniu, pagerėja.

[FLIS]

MADOS.

PIIIPAfifHt “Vilniaus Diena"VU I vRUUV| Spalių 9 d;^s lygiai ket.

ŽINIOS
Sportas

POŽĖLA "SUTINKA RISTIS 
SU BANCEVIČIUM IR 

MEYERSU

veri metai; kai lenkų Želigovs
kis užgrobė Lietuvos sostinę, 
Vilnių. Tas liūdnas Lietuvai su
kaktuves Chicagos lietuviai ren
giasi pažymėti skaitlingu, pro
testo mitingu, idant priminus 
pasauliui tą lenkų militaristų 
nusidėjimą ir suteikus paramą 

; lenkų ^persekiojamiems lietu
viams Vilniaus krašte. ' ,

Mitingą organizuoja neparti
nis Vilniaus Vadavimo Komite
tas. Tam tikslui jisai' paėmė db

“Naujienų” sporto skyriuje 
tįlpo paklausimas, ar Požėla 
risis su Bancevičium ir Meyc-'delę šv. Jurgio parapijos svetai- 
rsu. Požėla praneša, kad jis nę (32-nd Pl. ir Auburn Avė.) ir
pilnai esąs pasirengęs sušikib- pakvietė visą eilę lietuvių ir 
ti su tiemdviem ristikam. Ji-amerikonų kalbėtojų. Tikimasi, 
sai iš New Yorko rašo: j kad* mitinge dalyvaus daugelis

“Ristis su Bancevičium aš draugijų, ypatingai nuo Bridge- 
pilnai sutinku. Prie pirmos' porto. Anąmet, kai buvo ren- 
progos mudu galėsiva persitik-1 giamas protestas prieš Želigov- 
rinti. Tuo pačiu laiku'pranešu,1 skio smurtą, tai susirinko milr 
jog nė kiek nesibaidau susikib- žiniškos, žmonių minios svetai- 
ti su Meyersu.” nėję. t j •;

Mrs. MIGHNIEVICZ- VIŪIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tol. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika
vusi Peunayb 
vanijoa ligon- 
bučiuose. Sąži
ningą! patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymą Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki^ 
tokiuose reika-^ 
tuose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitis o ra
site pagelbą.

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

4. f-< -J.

Te!. Blvd. 8188 
M. Woitkew!cz 

BANLS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie pmdy- 
mo Kiek vien aire 
atsitikime. Tel
kia ypatižką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

tomacių pagerina skonį. Gana 
dėl 5 žmonių.

CHOP SUEY Iš VIŠTOS 
DEL 15 YPATŲ

tas, kur bus įtiesta ištaukuotos 
popieros. Kepk nelabai karšta
me pečiuje gana ilgai.

CUKRINI PYRAGAIČIAI

2Į/o sv. žalios vištų mėsos
1 sv. smulkiai supjaustytos 

avienos.
1/2 svaro neriebios kiaulienos 

irgi smulkiai supjaustyti.
1 rišulis salierų
2 svogūnu, smulkiai supjau

stytų
• 1/2 puoduko vištos taukų arba 

šviesto.
1 svaras kiniškų kaštanų
1 bletinė grybų
1 svarą “betftV sprouts”
2 šaukštu druskos“
>4 šaukštuko pipirų M '■
Kiniško dažalo (sauce) 
l/į puoduko korno krakmolo 
Sumaišyk su 3 Šaukštais šal

to vandens.
Sudėk visą mėsą, taukus į 

skauradą ir kepk išlengvo. Pri
pilk vandens .‘jeigu reikia ir te
gul verda pakol mėsa pasidarys 
minkšta. Nulupk kaštanus ir 
smulkiai supjaustyk, supjaustyk 
irgi selerus ir svogūnus ir vis

ką sudėk prie mėsos. Pridėk 
grybus ir virk 10 minutų. Pas
kui sudėk viską kitą ir virk pa
kol viskas bus išvirę. Kornų 
krakmolą sudėk ir vėl virk 5 
minutas.

Paduok į stulą su ryžiais.

1 puoduką taukų bei sviesto
2 puoduku cukraus
4 kiaušinio trynius
i/į puoduko saldo arba rūg

štaus pieno
3*/2 puodukų miltų
2 šaukštuku baking powder ‘ 
i/į šaukštu ko sodos 
1/2 šaukštuko druskos
1 šaukštuką vanilios arba cit

rinų sunkos
Gerai išmaišyk taukus bei 

sviestą, sudėk cukrų ir maišyk 
pakol mišinys nepasidarys kaip 
Smetona. Pridėk kiaušinių try
nius ir viską gerai suplak. Su
pilk pieną, ii* visus sausus daly
kėlius. Padėk į ledaunę per nak
tį, arba keletą valandų.

Išskleisk tešlą y$ colio pločio, 
supjaustyk su peihi arba su tam 
tikra pyragaičiams, forma ir 
kepk pečiuje 15 minutų. Šis re
ceptas padaro 8 tuzinus pyra
gaičių.

ATVAŽIUOJA JUOZAS 
KAMARAUSKAS

SUKAPOTA MĖSA SU RY
ŽIAIS IR TOMATĖMIS

NUSIRPĘ POMIDORAI 
RAUGYTI

Septyniems svarams^ išnoku
sių pomidorų dėk 3 svarus gel
tono cukraus, vieną kvortą ge
ro acto, vieną šaukštą nemaltų 
gvozdikų, vieną šaukštą kvepan- 
čių pipirų, vieną šaukštą cina
monų. Mirkyk keturias valan
das.

Įdėk puoduką ryžių į pasu- 
dintą vandenį viršuje dubelta- 
vo puodo, kuomet išvirs, sudėk 
į sviestuotą gilų bliudą. Tada 
sumaišyk svarą žalios sukapo
tos mėsos su puse supiaustyto 
svogūno ir druskos ir pipirų pa
gal skonį. Uždėk mėsą ant ry
žių ir užpilk vieną blėtą toma- 
čių. Kepk vidutiniai karštame 
pečiuje nuo pusvalandžio iki va
landos — pakol išrodys gata
vas.

Seimininkėms patarimai
Jeigu nori, kad staltiesės ne 

taip greit susidėvėtų, tai kartas 
nuo karto permainyk jų sudėji
mo būdą, lengk vieną mėnesį iš
ilgai, o kitą syk skersai.

Jeigu nori apsisaugoti nuo pe
lių, išbarstyk stalčiuose kampa
ro, nes pelės nemėgsta kamparo 
kvapo.

No. 2037. Dviejų rusių materijų 
suknia. Pigiausias ir parankiausias 
rūbas pasavariui ateinant.

Sukirptos mieros 34, 36, 38, 44, 42 
ir 44 colių per krutinę.

36 mietai reikia 2 yardų 36 colių 
materijos ir 1% yarilo skirtingos ma
terijos.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.
^NAUJIENOSi Pattern Dept ?

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) (

ŽUVIES KAMUOLIAI

1/2 sv. bile kokios žalios žu
vies.

1/2 puoduko baltos duonos tru
pinių

puoduko pieno
1 kiaušinis
1 šaukštuką sumaltų svogū

nų
1 šaukštuką druskos
14, šaukštuko pipirų.
Išimk kaulus nuo žuvies ir su

kapok žuvį. Suvirk pieną su bal
ta duona. Nuimk nuo pečiaus su
dėk žuvį, kiaušinį ir viską kitą; 
padaryk neperdidelius kamuo
lius. Sudėk tuos kamuolius į kar 
stą vandenį ir virk 20 minutų. 
Paduok į stalą su pomidorų da- 
žalu ąrba su bulvėm ir saloto
mis.

a b.- f
TRIJŲ KIAUŠINIŲ PYRAGAS

Kad sidabrinių druskinyčių 
viršai nenudiltų, išpilk vidurį 
druskinyčios su vašku arba pa
rafinu ir su adata pradurk sky
lutės pakol vaškas dar nesukie- 
tėjo.

Skalbk kaspinus šaltame mui
luotame vandenyj — nelabai 
stipriame; netrink jy, tik plauk.

PLAUK VISUS VAISIUS IR 
DARŽOVES PRIEŠ

• VARTOSIANT

r ’av
*rj

1 puoduką cukraus
y2 puoduko sviesto • { 
8 kiaušinius
2 puoduku miltų
2 šaukštuku baking powder

Vaisiai ir daržovės, kurios val
gomos nevirtos, reikalauja daug 
priežiūros ir atsargumo. Daug 
žmonių sutinka su nuomone, kad 
tokie vaisiai, kaip obuoliai, apel- 
sinos ir kriaušės yra Švarios 
kuomet valgomos tuojau s ijjuski- 
nus nuo medžio, Jėį sodnas yra 
toli nuo kelio. Jei nupuola ant 
žemės ar švarios žolės, galima 
valgyti be jokio pavojaus, nors 
gali būti pavojus nuo nuodų 
kuriais apsvirkščiam medžiai, 
kad apsaugojus juos nuo kirmi-

**

NEW YORK
HAMBURG
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įUHr3\(HAR8IMAN LINE>/"<VH

HAMBURGAMERICAN LINE’
Trumpiausias kelias į visas 

dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Alhert Bailio” 
°Deut«chland”

Kurie veža I, II ir HI klesa pa- 
žiedus ir populiariški laivai 
“Mount Clay , “Cleveland”, 
<‘Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin įr III klesa. 
Geras. Mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai; paikios apy- 
stovos.
UNITĘD AMERICAN LINES 

171 Wcst Randolp St., 
Chicago, IU.

Arba bile autorizuota agpntp. 1 
( ..... ... wihi4I ~ I

John Kulis praneša, kad šio 
mėnesio pabaigoje iš rytinių 
valstijų atvažiuosiąs žinomas 
lietuvių ristikas Juozas Kama
rauskas. —Rep.

MEYERIS IR NORKUS IŠ
ŠAUKIMUS PRIIMA7 

« I • ■

■ ■ — -------•

Anądie p. J. Bancevičius per 
Naujienas atsiliepė, kad jis no
ri dar karią persiimti su J. 
Meyeriu. Meyeris 'duoda jam 
progą, kad daugiau p. J. Ban
cevičius negalėtų ruguti nė ant 
^‘sveikatos, nė ant susižeidi- 
mo. t

Reiškia, bus svarbus susi
kirtimas; Meyeris mano labai 
greitai ir gerai “apsidirbti” su 
Juozu Bancevičium. Palauksi
me, pamatysime. Atrodo, kad 
jų ristynčs bus jau neužilgo.

* ♦*
Augusias Freimontas ir Jo

nas Kuodis “vaikai”-:mokt:n|iia1 
senio “tėvo” Prano Norkaus 
irgi šaukia “tėvą” persiimti. 
Bet persiimti ne ristynėse, o 
kilnojime sunkumų. “Tėvas” 
p. Pranas Norkus tą “vaikų” 
iššaukimą priima ir sako, kad 
vaikai turės ir kelnaites pasi
dėti, kcl galės prie tėvo pri
lygti. Parnas Norkus sutinka 
eiti persitikrinti su “vaikais” 
bile kur ir bile kada. Čia ir 
vėl bus proga pažinti lietu
viams stipriausi lietuvį musų 
tarpe. Tik klausimas kada, bet 
tai praneš, manau, rengėjai.

Lietuviai- dalyvauja 
konteste

Ateinantį sekmadienį įvyks
ta didelis kontestas spjirte. 
Daugelis lietuvių ima dalyvu- 
mą. Rengia The Nights Atle- 
tic Association, prie 47 ir Ca- 
lifornia gatvių. Programas su
sideda iš bokso, ristynių, lenk
tynių dviračiais ir bėgime. Dar 
bus du lošimai base bąli ir ki
tokių kontestų.

Programa jau apsiėmė dau
gelį stebuklų parodyti musų 
senas atletas “tėvas” P. Nor
kus. Ristynės įvyksta tarp 
Johnny iM-eyers ir Young Ame- 
ricus. Boksas tarpe gerų žino
mų sportų.

Kas iš lietuvių dar norėtų 
dalyvauti konteste, malonės 
užsiregistruoti Naujienose Spor
to Skyriuje. Už geriausį atsi- 
žymėjimą skyriama dovanos 
auksu. • —Rainutis.

iii tjįln

Lietuviu Rateliuose
Jaunoji Birutė

Iš pereitos sere^os repeticijų 
pasirodė, kad Jaunosios Birutės 
org^izatorjus M.,. M. Yuodis 
dtsiekė / savo tikslą Į—j; suorga
nizuoti dįeižiausį fvaiik^ orkestrą. 
Pereitą seredąyau buvo didokos 
skaičius muzikantų, o šį vakarą 
ketina būti dar daugiau. Repe
ticijos -įvyksta Mark White 
Sąuare didžiojoje svetainėje, 
7:30 vai. vakare. —Mažutis.

Prof. J, Y. Simpson- 
liehiviy užtarėjas at

vyksta Chicagon
Iš tikrų šaltinių sužinojom, 

jog neužilgo į Chicagą atvyks 
žymus anglų profesorius ir 
mokslininkas, geras Lietuvos 
draugas, J. Y. Simpson. Jis čia 
turės keletą paskaitų.
Prof. J. Y. Simpson, kaip žinia, 

jau nuo senai gina lietuvių rei
kalus ir gal nemažai prisidėjo 

.prie iškovojimo Lietuvai nepri
klausomybės. Pasekmirigiausias 
jo darbas bene bus nustaty
mas sienų tarp musų krašto ir 
Latvijos, kurs galutinai prašali
no visus nesusipratimus tarp 

! dviejų artimų tautų. Dabar jis 
nuolat rašo į anglų laikraščius, 
gvildendamas Lietuvos, ypač 
Vilniaus reikalus. Prof. J. Y.. 
Simpson yra tos nuomonės, kad 
vienintelis teisingas to klausi
mo išsprendimas yra grąžinti 
Vilnių Lietuvai. Bet ką jis jau 
įiebut padaręs, ateity vienok jis 
galėtų padaryti .dar daugiau, 
ačiū savo įtakai ir ryšiams.

Todėl 'chicagiečiams reikėtų 
pasirūpinti tinkamai sutikti 
prof. Simpsoną ir pareikšti jam 
musų dėkingumą. Pagaliau iš 
jo galėtume gauti įvairių infor
macijų ir žinių apie tai kokio 
nusistatymo laikosi link Vil
niaus MacDonaldo valdžia ir 
kaip butų geriau kovoti už Vil
nių.

Vilniaus Vadavimo Komite
tas, beabejo, pasinaudos ta 
proga, bet reikia, kad tuomi už
siinteresuotų visi Chicagos lie
tuviai. Todėl nesnauskime! Apie 
dieną Prof. Simpsoiio atvykimo 
į Chicagą biis paskelbta “Nau
jienose”. —Kep.

/ ’ " ——..........
Jei abejoji akimis, pasiterauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL

HERZMAN ’ ’-
. . j
—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 7:30 vai. vakare.

{
Dienomis: Canal

8110. Naktį 
Dresel 0950

Boulevard 4136

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

■ ■ " 'J........ 1 «

I * r

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 
4849 |So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Bluo Iiiland Avė. 
Phone Roosevclt 2026

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. ' 
Tel. Boulcvard 4774

R0SELAND0 OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak, Tel. Pullman 5147

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Plumingo ir* Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems

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

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4251

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 leboa

• Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

. dos ryte iki 12 vai. DOpjrfėt, 
Telefonas Midw^y ‘2880

f t '

. Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

iki 12 dieną. *
k-

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Meno rėmėjg susirinkimas
Penktadienio vakare, rugsė

jo 12 d., Mildažio svetainėje 
įvyko meno rėmėjų susirinki
mas, dalyvaujant Lietuvos kon
sului p. P. Žadeikiai, kurs vė
liaus buvo ir garbės pirminin
ku. Ponas konsulas pasakė 
rimtą ir gražią prakalbą apie 
meno reikšmę tautos gyvenk 
mc ir kokius žingsnius turėtų 
daryti chicagiečiai, kad pra
platinus lietuviškąjį meną šia
me mieste. Jo buvo siūloma 
tverti tam tikrą draugiją.

Prasidėjo diskusijos. Kun. 
Bumsa pasisakė atėjęs infor
macijos tikslais, o jo Federacija 
ir jos organas rems tik vieną 
Vaičkų. Kiti nurodinėjo, kad 
iieikėtų tverti sezoninį komite
tą ne vienam artistui. Po trum
pų diskusijų nubalsuota, kad 
Chicagos lietuviams reikalinga 
nuolatinė meno rėmėjų draugi
ja. Federacija patarė rinkti du 
atstovu, kurie išsirinks sau tre
čiąjį pagaminimui įstatymų 
projekto nuolatiniai draugijai. 
Be to, iš dviejų tos komisijos 
vįetų vieną turi būtį paskirta 
katalikui-federantui, o kita 
nekatalikui. Kaikurie susirin
kusių ne pilnai pritarė to-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

______ i_______ » 
e—————11 i i ........... .

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 1

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

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

V. . ■ ■ . n n į u i, ^
.........................'................ ............... ......................

Ofiso tel. Boulevard 9693 
. Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

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

A. L. DA VIOONIS, M. ū.
4643 So. Michigan Avė.

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

puo 5:30 iki 7:30 vakare 
.........   rtyJ

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. vakareV——----- —------- -----  <■,

——..... . , ■

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisų iš Brighton Park 
į Bridgeportą

. 3265 So. Haląięd St.

Valandom nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėliojo nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464 r

Valandos 2:30,‘ iki 5 ir 8 Iki 10.
Nedšliojjnųo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4348; Archer Avė,
Vai. nuo 12:30/iki 2 ir nuo 6 iki S

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

kiems reikalavimams, nes ne
buvo aišku ką turės atstovau
ti toj įstatų komisijoj nekata- 
2ikas. Juk nekatalikų yra dau
gybė srovių. Bet kadangi kun. 
Bumša ultimatiškai reikalavo, 
kitaip Federacija nedalyvaus, 
tai susirinkusieji sutiko ir nors 
rinko du' atstovu, bet faktinai 
vienas jau buvo išrinktas prieš 
rinkimus.
. Pagaminimui šiai žiemai te
atro ir kitokių smagumynų, 
nutarta sutverti sezoninis ko
mitetas, kuriu sutiko įeiti visi 
dalyvavusieji, išskiriant “Drau
go” atstovų, kuriems trūkstą 
Federacijos įgaliojimų. Iš pri
sirašiusių narių tarpo išrink
tas pildomasis komitetas, km 
rin įėjo sekanti asmenys: Bra- 
čiulis, > Draugelis, Gasiunas ir 
Krukonis. Jie darinks į valdy
bą tris moteris ir pakvies tri
jų redakcijų atstovus, kuriuos 
sekantis susirinkimas patvir
tins. Posėdis užsibaigė vėlai 
vakare. —Rep.

Iš Chicagos Liet. Tary
bos susirinkimo .

(Atsiųsta)

Chicagos Lietuvių Tarybos re- 
guliaris mėnesinis susirinkimas 
įvyko rūgs. 9 d.

šiame susirinkime tapo galu
tinai įspręsta du dalykai: Patal
pinti laikraščiuose ištrauką iš 
protokolo 3. š. m. ir pasiųsti lai
šką visoms draugijoms, kuo
poms ir kliubams, kurie užsivil- 
kino ir iki šiol dar neįmokėjo 
metinės duoklės.

štai ištrauka protokolo:
Buvęs finansų sekretorius p. 

V. Andrulis, suteikė kasos sto
vi Chicagos lietuvių Tarybos, 
kur paaiškėjo-sekančios išlaidos 
ir įeigos. —
1) Lietuvos Misijos priė

mimas Vasario 15, 1920 
Išdigų ................... 1493.80
Jeigu .......................... 665.50

Nedateklius ............... $828.30
2) Memorandumas Rugsėjo

15 d., 1920 m.
Išeigų turėjo ........... $135.16
Jeigu .......................... 109.38

Nedateklius ............... $25.78
3) Knygelė “The Lithuanians”, 

Spalio 15, 1920 m.
Išeigų turėjo ........... $634.72
Jeigu .......................... 371.75

Nedateklius ........... $262.97
4) Chicagos Lietuvių Tarybos 

2-metinės sukaktuvės Lie
pos 12, 1921,
Išeigų turėjo ........... $69.74
Jeigu .......................... $40.00

Nedateklius ..............w $29.74
5) Chicagos Lietuvių Tarybos 
paminėjimas 40 metų “Aušros” 
sukaktuvių Lapkričio 17, 1923

Išeigų turėjo ......  $94.75
Jeigu ..._.....................  $24.40
Nedateklius ............... $70.35

Veikiant tokius milžiniškus 
darbus, Ch. Liet. Taryba turėjo 
padaryti ir išlaidas. Tos išlaidos 
siekia nuo vasario 15 d. 1920 
metų iki rugsėjo 1924 metų viso 
labo $2,428.17. Bet tųjų išlaidų 
didžioji dalis tapo jau išmokėta. 
Išmokėta jau $2,165.87. Liekasi 
tik labai maža suma skolos, viso 
labo $262.30.

Dabar jei draugystės, kliubai 
ir kuopos užsimokėtų užvilkintą 
metinę duoklę, ir dar iš iždo 
proporcionaliai skolos išlygini
mui pridėtų po $5.00, tada Chi
cagos Lietuvių Taryba pilnai iš
lygintų visas skolas. Todėl tuo 
tikslu ir tapo išsiuntinėta laiškai 
visoms toms draugystėms, kuo- 
pofns ir kliubams, kurios pri
gulėjo prie Chicagos Lietuvių, 
Tarybos.

Valdyba Ch. Liet. Tarybos pa
sitiki, kad gerbiamos draugys
tės prielankiai atsilieps į pasių
stąjį laišką.

Valdyba Chicagos Lietuvių 
Tarybos.

Svarbu!
Keli lietuviai, kurie yra įdėję 

nors kiek didesnę pinigų sumą 
į Chas. Appel’io spešehis, pra
šomi šiandie vakare atsikreipti 
asmeniškai prie advokato K. Gu- 
gio, 3323 So. Halsted St., 2 aug- 
štas. Yra labai svarbus reikalas, 
kuris bus paaiškintas ant vie
tos.

LAIŠKAS PR. KAMINSKIUI

“Naujienose ” randasi laiškas 
Pr. Kaminskiui. Laiškas buvo 
patekęs per klaidą vienam len
kui tokia pat pavarde.

Laiškas siųstas Onos Skal
sai tės iš Pajūrio miestelio.

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 nameli ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 Šo. 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 užsi- 
mokėkit.

— A. Vilis. LSS. VIII Raj. seki.

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

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti is ryto } savo 
nanvus, 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. *

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 darbo, prie darbo kuris žadina 
liaudį siekti aukštesnių tikslų. Prisi
dėti prie Pirmyn Choro galite bile 
atradienį viršui pažymėtame laike.

— Pirmyn Choro pirmininkas
Juozas Ascilla.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovė rengia iškilmingą vakarienę 
baigimo statyti svetainės, šeštadie
nio vakare, rugsėjo 20 d., Mildos svet- 
tainėje. Tikietus galima gauti ben
droves ofise, 840 W. 33 st.

— Rengėjai.

Birutes Choro atidarymo šių metų 
sezono koncertas įvyks nedėlioj spa
lio 12 d., Pilsen Sokol Hali, 1814 So. 
Ashland Avė. Birutė rengiasi prie 
koncerto visoms savo išgalėms, taip- 
pat kviečia ir Chicagos gerb. publiką 
lietuvių nepamiršti atsilankyti į kon
certą. — Rengimo Kometas.

Internacionalo Apvaikščiojimas bus 
rugsėjo 30 d., Mildos svetainėj, 7 v. v. 
Kalbės d. P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas apie darbininkų judėjimą InterT 
nacionalui susitvėrus, kokia tada bu
vo darbininkų padėtis ir kokia yra 
dabar. Kviečiami visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankyti j šį apvaikš- 
čiojimą, nes tai bus svat’bi diena.

—1 LSS. 4 kp. Rengimo Komitetas.

LSS. 122 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, rūgs. 18, 8 .v. v. 
Naujienų name, 1739 So. Halsted St. 
Malonėkite visi draugai dalyvauti su
sirinkime ir atsinešti savo knygeles.

— Sekretorius.

ASMENĮ JIESKOJIMAi
PAJIEŠKAU savo draugo Tamo

šiaus Jurgita apie 5 metai atgal gy
veno Detroit, Mich., o dabar nežinau 
Iš Lietuvos paeina iš Kaltinėnų para
pijos, Tauragės apkspričio. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

JONAS BUKANTAS
Box 12, Page, W. Va.

ASMENĮ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Vincento 

Juovarausko, Butrimų kaimo, Jur
barko vals., Raseinių apskr. Girdė
jau kad gyvena Chicagoj. Meldžiu 
brolį atsišaukti ir jai kas žino pra- 
neškit.
PETRONĖLE JUOVARAUSKAITĖ 

3256 Wallace St., Chicago ,111.
Tel. Yards 7083

JIEŠKAU savo draugo Mykolo 
šešgzdo, paeina iš Lenkčių kaimo 
Eržvilko vals., Tauragės apskričio. 
Girdėjau kad gyvena Chicagoj. Tu
riu labai svarbų reikalą nuo jūsų mo
tinos. Meldžiu atsišaukti ir jei kas 
žinote praneškit.

PETRAS URBUTIS
738 W. 61 St. Chicago, III.

Tel. Normali 7245. \

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU draugės apsive*dimui, 

nuo 30 iki 40 metų, kuri myli gra
žų gyvenimą. Meldžiu atsišaukti. 
Pageidaujama, kad butų neperdaug 
šventa.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 553 <

JIEŠKAU moters arba merginos 
dėl apsivedimo, aš esmi 28 metų se
numo, aš turiu namą ir pinigų, no
riu gerą moterį gauti. Atsišaukite 
per laišką, užlaikysiu laiškus slapty
bėj.

TONY YENęiUS, 
3628 W. 61st PI., » Chicago, 111.

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.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:.
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO.,
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

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

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

Artnitage 6193
V \ 4
----- ----- I / .

Reikalijiga Bučernė
Arba kitas kosai biznis mainyt ant 
kampinio bizniavo namo 2 augštų su 
beizma^itu 3 flatai po 4-4 ir 5 kam
barius ir Storas, morgičio pirmo yra 
$7000, kaina tiktai $13,500. Savinin
kas nori labai mainyt ant bile kokio 
biznio. Savo name turi lysą dar ant 
2 metų suvirš, tai negali vietos gaut, 
matykit tuoj

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blv. 

arti Westem Avė.
Phone Prospect 8678.

CITY STOVE REPAIR WORKS 
1064 W. Roosevelt Rd.

Phone West 2685
Taisome pečius, heaterius, su vande
niu iš fronto ,visokių išdirbimų. 
Roosevelt Rd. prie Bhie Island Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlios rytą.

~ iSRENŪAVaJIIffili ~
RENDON — $15 į savaitę, 5 

kambarių bungalow ir 1 akras 
žemės, prie 103 St. ir Crawfdrd 
Avė. Atsišaukite prie Robert 
Barbee, 6910 Wentworth Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJU kambarį dėl'vai

kinų arba dėl merginų arba vedusiai 
porai. Kambariai yra šildomi. Jeigu 
norėsite su valgiu tai ant mėnesio bus 
trisdešimts. Kambarys ir valgis ir 
drapanas išskalbsim kad norėsi, kam
barys be valgio septyni doleriai ant 
mėnesio. Mane galite matyt dienoms 
ir vakarais.

J. K. I
703 W. 21 Place, 

Ant antrų lubų iš priekio 
Chicago, Illinois

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA šviesus 

kambarys prie mažos šeimynos. 
Elektriką, maudynė, telefonas, 
su arba be valgio.

K. LOKŠAS,
900 W. 37 St. v

RUIMAS vendai ženotai porai, 
merginoms, vyrams. Vieta gera gy
venimui. Su valgiu arba be val
gio.

Kreiokitės
921 W. 33rd PI.

1 lubos užpakalis

ŠVIESUS, geras, kambarys 
randai su maudyne, elektra, te
lefonu.

3120 W. 41th PI. ' ’
Lafayette 4247

MOTERŲ_______
REIKIA patyrusių operator- 

kų, darbas prie princes slip, bloo- 
merių ir petticoatų. šviesi dirb
tuvė, nuolat darbas, gera mo
kestis. Marvel Maid Garment 
Co., 407 So. Ureen St.

REIKIA merginų darbui j 
saldainių dirbtuvę. Patyri
mas nereikalingas.

Atsišaukite
GREAT LAKE CANDY CO.

1417 W. Jackson Blvd.

REIKIA moteries arba mergi
nos į saldainių krautuvę ir valgį 
pagaminti. Tur kalbėti ir rašy
ti angliškai. Gera alga.

3 W. 137 Str 
Riverdale, III.

REIKIA merginų prie siuvi
mo dresių, draperių ir veisčių.

Atsišaukite,
• SCĄNLON,

.445 Oakwood Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS pirmarankis 

duonkepis prie juodos ir baltos 
duonos kepimo ir bisjeetų.

1400 S, 48 Ct., 
Cįcero, III.

REIKIA vyrų išlaukė darbui. 
Gera mokestis.

Atsišaukite.
Room 209-10

58 W. Washington St.
Order of Owls

REIKALINGAS patyręs por
teris į saliuną, kuris gali dirbti 
ir už baro ir turi gerai kalbėti 
angliškai.

5240 S. Halsted St.

REIKALINGAS barberys, va
karais ir subatomis ant visa
dos.

704 W. 35 St.
Tel. Boulevard 8488

AUTOMOBILIAI
NORIU pirkti Fordų 4 du

rimis, sedan, 1923-1924. Kas 
tokį turite, meldžiu atsišaukti.

J. Shnukst 
10952 So. State St.

Vakarais nuo 6 vai., nedėlioj 
ligi 10 vai.

’ ■ f i

RAMAI .
PRIVERSTAS PARDUOTI

Savo gražius rakandus dėl 5 kam
barių, 2 miegamo kambario setai, 8 
šmotų valgomojo kambario setas, šil
kinis mohair parloro setas, liampa, 
console fonografas, parduosiu pigiai 
sykiu ar dalimis, 722 W. Garfield 
Blvd. netoli Halsted St. Tel. Boule
vard 9242.

EXTRA DIDELIS BARGENAS
5 ruimų vėliausios mados rakan

dai. turiu parduoti tuojaus visus arba 
atskirai, už geriausį pasiūlymą; taip
gi Phonografas su rekordais, nepra
leiskit šito didelio Bargeno.

Atsišaukite
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai.

W. WILLIAMS, 
3336 Parnell Avė., 

3-čias augštas

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kendžių, ciga

rų, ice creamo, mokyklų reik
menų, su 1 augšto mūriniu na
mu, 2 karų garąžius. Geroje 
vietoj, netoli lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. 2734 W. 43 St

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černe, pirmos klesos, cash biz
nis. Parduosiu su namu ar be 
namo, arba mainysiu į namą. 
Matykit savininką

1141 W. 99 Street

KOTELIS — 34 kambarių, restau- 
ranas ir nesvaiginamų gėrimų parlo- 
ras, garu Šildomas, yra elektra, bė
gantis vanduo, pardavimui pigiai. 
Pardavimo priežastis — perisskyri- 
mas partnerių.

. AMERICAN HOTEL, 
7622 W. 61 St., Argo, III.

PARDAVIMUI Restaurantas tarp 
dviejų strytkarių linijų, geras lokei- 
šinas, geras biznis, pigi renda, biz
nis per ilgus metus išdirbtas. Par
davimo priežastis — turiu du biz
niu.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI delicatesen ir gro- 
šerio kratuuvė. Vieta išdirbta, biz
nis gerai daromas, ruimai gyvenimui, 
arba mainysiu ant namo, agentai ne- 
sikreipkit.

Kreipkitės
4609 Wentworth Avė.

Grojiklių Pianų Bargenas

$125
Su 102 rolelia-is, cabinet ir ben- 

čius, naujas kainavo $700. Turi 
būt parduotas tuojau iš priežas- 
tięs apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė. 
netoli School St.

Klauskite Mr. Reis piano.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj prie Lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos, visko galimą laikyt, visi bu- 
černės įrankiai kas nori gali pama
tyt. Parduosiu labai pigiai. Prie
žastį patirsite ant vietos.

ANTANAS MARTINKUS 
4601 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI labai geras, 
vertas $500, moterų fur kautas, 
beveik už pusę kainos.

DR. S. A. ŠLAKIENĖ,
6733 Cfandon Avė., 

Tel. HydePark 3395

GROJIKUS PIANAS PAR
DAVIMUI Už $250

Už $250 nupirksite mano 
grojiklį pianą, vartotą tik- 3 
mėnesius, cash arba išmokė
jimais.

Atsišaukite
1722 So. Ashland Avė.
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PARDAVIMUI bučernė. La
bai gera proga geram žmogui. 
Kampinė krautuvė. Lysas ilgam 
laikui; pigi renda. Parduosiu pi
giai arba mainysiu į namą.

5262 S. Halsted St.

ĮVAIRENYBIŲ ir namų įren
gimų krautuvė. Labai gera vie
ta dėl lietuvių. Gražus gyveni
mui kambariai iš užpakalio. Del 
informacijų šaukite

Yards 6677

I PARDAVIMUI grosernė su namu, 
|4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randasi pr»e 
1627 Newberry Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimai. Pardavimo prie
žastis — liga.

šaukite telefonu
Canal 3731

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
ice creamo, mokyklos reikmenų ir 
taip visokių mažmožių; galima sy
kiu pirkti ir forničius; penki kam
bariai gyvenimui, elektra, vana, 
rendos $50 į mėnesį, ilgas lysas, 
turiu parduot greitai, nes einu į 
didesnį bizni.

5613 So. Racine Avė.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
Roselande. Aplinkui viskas naujai 
įtaisyta, Ice Box, scale, automobi
lius. Renda nebrangi, lysas 5 me
tams; parduosiu ar mainysiu ant na
mo ar kito mažesnio biznio; priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos, 
šaukit

Pullman 9522

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; biznis senas; apgyventa lietuvių 
Ir kitų tautų. Viskas gerai įrengta. 
Taipgi pardavimui restauranas << ir 
ice cream parloras.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 558.

PARDAVIMUI mažas grose- 
ris, labai geroj vietoj, apgyven
ta lietuvių. Parduosiu labai pi
giai.

667 W. 18 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Bučernė ir groser

nė, senas biznis, rakandai visi nau
ji. Vieta gera bizniui daryti. Nu
pirksi! pigiai, priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos.

Atsišaukite
5610 Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME
$475 Lotai $475

UŽTIKRINU, kad dar nei 
vienas nėra matęs nei Chica- 
c6j, nei jos apielinkėj tokios 
puikios teritorijos, kokioj mes 
dabar parduodam lotus.

Kiekvienas pamatęs tą apie- 
linkę stengsis nusipirkti sau 
lotą ir statyti sau narrią tarpe 
lapotų medžių ir šnabždančių 
miškų, kurie randasi visai ne
toli. Mes turime dar 20 lotų, 
parsiduodančių vos tik po 
$475 ir lengvais išmokėjimais.

Traukiniai ir gatvekariai 
randasi vos tik už dviejų blo
kų, taipgi ir eleveitoriai yra 
visai netolj.

Taigi puiki proga yra įsigy
ti nuosavybę gražioj apielinkėj 
ir gėrėtis tyru oru.

Del informacijų malonėkite 
atsišaukti ypatiškai ar laišku.

J. GR1N1S,
2610 S.* Spaulding Avė.
2 blokai į vakarus nuo 

Kedzie Avė.
t

Kurie nemanote pirkti, mel
džiu neatsišaukti.

Kas Turit $1,600 Cash
Tai gyvenkit savo name nemokėkit 

kitam rendos. Parsiduoda Brighton 
Parke 5 kambarių medinė kateč, la
bai geram padėpimfe, beizmantas di
delis, elektra, maudynės, kambariai 
puikiai ištaisyti per 3 metus nereik 
nei pirštu pridėt. Rendos neša $40 į 
mėnesį, kaina tik $3,500, likusius sa
vininkas padarys mogičius mokamus 
fio $25 į mėnesį, tai dar pirkėjui pa- 
ieka 15 dolerių j kišenių per mėnesį. 

Savininkas nei vieną centą neišleis iš 
tos kainos ba ir taip 1,000 dolerių pi
giau parduoda kiek vertas yra iš 
priežasties pinigų reikalingumo ąpt 
biznio. Užtikrinu, kad panašiai tokio 
namo jieškai pirkti pamatysit depazi- 
tą paliksit, tai yra tikrai bargenas. 
Matykit tuoj.

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blv. 

arti Western Avė.
• Phone Prospect 8678

• PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai po 6 ir 6 kambarius taipgi turim 
po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti pagal 
vėliausios mados vieta labai graži, 
parkas netoli mokyklos, karų linijos, 
visi parankumai65 ir Talman taipgi 
6G ir Rockwell.

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 ir 
4 kamabrių, Brighton Parke, 4014 S. 
Rockwell St.

AJ*JT Bridgeporto 3230 Lowe Avė., 
3 pagyvenimtj mūrinis namas, gera
me stovyj, ištaisytas, elektra, maudi- 
nės, kaina tik $6000, įmokėti $2000, 
kitus išmokėsit rendoms.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
4 ir 4 kambarių, elektra ir kiti pa
rankamai tik., $4500, įmokėti $1500, 
kitus randoms išmokėsite.

| Cottage 4 ruimai viršui ir 3 ruimai 
. žemai, naujas, elektra, maudynes visi 
' parankumai tik $510, cash $2000.

JAKANTAS BROS.
4138 Archer Avė., 

Lafayette 7674

PARDUODU ĄR MAINYSIU
2 flatų mūrinis namas 5-6 kamba

rių, štymU apšidomas, aržuolo medžio 
baigtas, dubeltavi langai ir durys, 2 
karij garadžius, mainysiu ant bunga- 
lo arba lota ar ką turite. Agentai 
teneatsišaukia. Savininkas ant 1 lubų 

6135 So. Rockwell St.,
Tel. Republic 0170

ATYDA namų jieškotojams. Tik 
iki rugsėjo 20, mes pastatysime ant 
jūsų loto gražų 5 kambarių mūrinį 
bungalow, su ice box, sieteliais, pe
čiumi ir išdekoruosime už $1000, ki
tus $4,400 išmokėjimais.

A & P. CONSTUCTION CO.
936 W. 79th St. Stewart 6584 
1320 E. 79th St. South Shore 3918

PARSIDUODA lotas, išmokėtas, 
gražiausiame distrikte, 5353 South 
Francisco Avė., 30x126 arba mainysiu 
ant biznio, eliningo, groserio, candy 
Storo arba Automobilio. Kas norėtu
mėt mainyti, praneškite kokiam Są
lygom galite.

JOS. BELIACKAS, 
1739 So. Halsted St. 

Box 557.

PARDAVIMUI beveik užbaig- 
tas 5 kambarių mūrinis bunga- 
low, kieto medžio grindys, fur- 
nace šildomas, lotas 29x125, tik
ras bargehas, matykite savi
ninką, 7012 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis bungalow, kieto medžio 
trimingai, karštu vandeniu šil
domas. Bargenas. Galima tuo
jau gyventi, savininkas.

6746 S. Maplewood Avė.

NAMAI-ŽEME
Graži Namams Vieta

BARGENAS
60x125 PĖDŲ LOTAS

800 DOLERIŲ
Tas lotas yra pilnai prireng

tas ir randasi puikiausioje sek
cijoje Riverside, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos ir tiktai 3 
blokai iki elevatorio. Paimsime 
dalį įmokėjimo, o kitus mažais 
mėnesiniais išmokėjimais. Jei 
jus žingeidaujate, aš atsiųsiu 
jums pilnus nurodymus kas 
link šito loto. Malonėkite ra
šyti,

Naujienos,
1739 So. Halsted St., •

’ Box 555.

BARGENAS. Pardavimui leng
vais išmokėjimais, 1915 Wellington 
Avė. 3 flatų medinis namas. Yra 
gasas, vana, elektra, miegojimui por- 
čius, puikus skiepas, 3 kanl gara
džius, savininkas ant 2 fl.

Pašaukite
Tel. Wellington 1842

PARDAVIMUI per savininką jus 
sutaupysit nuošimtį, 2 flatų, 5—5 
kambarių, moderniškas, karštu van
deniu šildomas, riešuto ir aržuolo 
trimingai, 3 kambariai skiepe, 2 ka
rų garadžius, $6500, kitus išmokė
jimais.

7938 S. May St., 1 flatas 
Tranjęle 1828DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda 2 lotai Marquette Park 
apielinkėj $1150 už abu. Tik šią 
savaitę.

Kreipkitės
ROZENSKI LEMONT & CO.

6312 So. Western Avė. 
Chicago.

PARDAVIMUI namas ir 
lotas. Atsišaukite į viršutinį 
flatą.

3216 Emerald Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, elektra, 2 kampi
niai lotai, geroje apielinkėje, pi
giai. Atsišaukite po 4 vai. po 
pietų subatoje ir nedėlioję.

, 2455 W. 39th St.

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, TU.
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 Lietuviu Mokykla
3106 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, Politines Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

Vi....... .  i i., ui -------------

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visaš augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted S t., Cklcage. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. 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 MOTORING 

1507 W. Madison St.


