
' The First and Greatest Lithuanian Dailę tn America”

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Naw«

PVPlISHED BY *7*4 LITHUANIAN NBWS PUBLISH1KC CO.. INC.
1739 South Halated Street, Chicago, 111 mota 

T«l«pboa« Rooi«v«lt 8500i
■j

| Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XII. Kaina 3c

Bijo sukilimo
Damaske

Stengias dėl Austrijos-Vo
kietijos sąjungos

Rusija nori svetimų kapitalų 
> ir technikų

Francuzai bijo sity su- Trokšta Austrijos su Vo- 
kilimo Damaske kietija susijungimo

Steigia spygliuotų vielų tvoras 
ir stato kulkosvydžius; areš
tuoja sirų vadus

500,000 vienmečių sveikina Vo
kietijos reichstago preziden
tą Austrijos sostinėj

VIENNA, Austrija, rugp. 29. 
— šį vakarą Viennon atvyko 
Vokietijos reichstago (payla- 

situacijos. mento) prezidentas, D-ras Paul 
patro- Loebe, su 30 atstovų ir 300 Au-

JERUZOLIMAS, Palestina, r. 
29. — Damaskas didžiai suju
dęs dėl 
Francuzų kariuomenė ] 
liuoja gatves, ir kai kurios vie- strijos-Vokietijos 
šosios įstaigos aptvertos spyg- jungos 
liuotomis vielomis ir apstatytos Dunojaus upe iš Linzo. 
kulkosvydžiais. Vyriausybė vų sustojamoj vietoj juos pasi- • • • i I i •1 • • V Y 1 • T T*areštavo keletą svarbiausių si
rų organizacijos Damaske va
dų. Druzų vadas EI Atras, iš
leido manifestą, šaukdamas vi
sus sirus vienytis ir sukilti.

Užgina arabų pranešimus
PARYŽIUS, 

die paskelbta 
zų pranešimas 
rijoj sako:

“Nuo rugpiučio 2 dienos in
cidento tik vienų viena teisin
ga žinia tebuvo pranešta, bū
tent ta, kad druzų ir beduinų 
jėgos bandė pulti Damaską, 
liet rugpiučio 24 dieną buvo 
atmuštos.

žmonių Są
narių. .Jie atplaukė 

Lai-

rugp. 29.-—šian- 
olicialis francu- 
del padėties Si-

“Per tris pastarąsias savai
tes visos alarmingos telegra
mos, einančios iš tų pačių ara-

rios buvo anglų spaudos skel
biamos, buvo visai melagingos. 
Kai rugp. 24 druzai buvo su
mušti, jie pasitraukė j Džebe- 
lą, ir generolo Sarrailo Beirute 
pranešimu, datuotu rugp. 29, 
dabar ten viskas ramu”
Mesopotam iečių kariuomenė

įėjo Turkijon
KONSTANTINOPOLIS Tur- 

kija, rugp. 29. — Mesopotami
jos regulare kariuomenė, sava
noriai burių sustiprinta, šiaurėj 
nuo Mosulo perėjo sieną į Tur
kiją. Turkų valdžia pasiuntė 
Tautų Sąjungai aštrų protestą.

Australijos premjeras 
užtaria streikininkus

M ELB U R N A S, A ustrali j a,
au josios I*ietų

Lang, dar- 
nelei-

st re i kuo-

rugp. 29
Vali jos premjeras 
b ietis, pareiškė, kad jis 
siųs, kad kuris nors 
j ančių Australijos vandenyse
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AMBASADORIAUS BANCROFTO LAIDOTUV6S Kiniečiu darbininky strei
kas Šanhajuj plečias

ŠANHAJUS, Kinai, rugp. 29.
Kiniečių darbininkų streikas 

prieš svetimšalių firmų dirbtu
ves dabar išsiplečia jau ir į 
kiniečių įmones bei įstaigas. 
Sustreikavo didelės kiniečių 
spaustuvės darbininkai, prie jų 
ruošias prisidėti didžiulių kinų 
laikraščių spaustuvių darbiniu- 

tkni, taipjau bruzda tarnautojai 
dviejų departamentinių sankro
vų.

Studentai atšaukia streiką
PEKINAS, Kinai, rugp. 29.— 

Valdžios kolegijų studentai nu
tarė paliauti savo streiką prieš 
svetimšalius ir, prasidėjus ru
denį mokslo metams, grįžti į 
mokyklas.

No. 205

50 žmonią sužeista gatve- 
kariui užgavus bosą

CAMDEN, N. J., rugp. 29. 
— Gatvekariui iššokus iš bėgių 
ir užgavus busą, kurs buvo pri
sikimšęs grįžtančių iš darbo 
darbininkų, penkiasdešimt as
menų buvo sužeista. Apie 
trisdešimt skaudžiau sužeistų 
buvo tuojau nugabenta j West 
Jersey Homeopathic ligoninę. 
Nelaimė atsitiko netoli New 
Yorko Shipbuilding kompanijos 
įstaigos.

Prieš menesį laiko mirusio Japonijoj Jungtinių Valstijų aminisadoriaus, Edgaro A. Ban- 
crofto, kūnas andai buvo pargabentas j Chicagą palaidoti. Laidotuvėse dalyvavo daug 
Amerikos ir užsienių diplomatų. Paveikslėly parodyta, iš kairės dešinėn: Japonijos am-

\ siu/iuiĮoiinf sni.iopus’iKĮjoms I suneo Matsudaira, vice-prezidentas Charles' (i. Dawes, 
valstybės šderetoriaus ’ asistentas J. Butler Wright, ir jų adjutantai.

Rusijai reikia svetimų ka-. Soviety Rusija grįžta at 
gal prie vodkospitaly ir technikų

Eletracijos sistemai išplėtoti 
Trockis norėtų gauti Ameri> 
kos pagalbos

Nuo spalio 1 d. leista gaminti 
svaiginamieji gėrimai su nuo 
40 iki 60 nuoš. spiritotiko vienas trečdalys visų Vien

uos gyventojų.
Milžiniškoj demonstracijoj už 

susijungimą Austrijos su Vo- kalbėjime su United Press ko- valinio vykdomojo komiteto nu- 
kietija buvo atstovaujamos vi-1 respondentu Trockis, sovietu tarimu, nuo šių metų spalio 1 
sos partijos, tiek dešiniosios, sąjungos koncesijų departa- dienos sovietų Rusijoj bus vėl 
tiek kairiosiom Aukštieji Au-’mento galva, pasakė, kad Bu- leista gaminti, pardavinėti ir 
strijos valdininkai Viennos sija, kuri dabai* stengiasi išplė- gerti likeriai, turį 60 nuoš. ai- 
vardu sveikino Loebą, pareikš toti elektrifikavimo sistemą di- koholio, ir degtinė — 40 nuo5. 
darni Austrijos vadų troškimą'deliame maštabe, norėtų turėti 
sulaukti Austrijos su Vokieti- tam Amerikos kapitalų ir tech-
ja susivienijimo. . nikų pagalbos. Jis pasakė, kad

Atsakydamas į sveikinimus nuo šio laiko visos koncesijos
D-ras Loebe pareiškė, kad ke-' nebebusią varžomos biurokrati- 
liaujant Dunojum, abudu upės niu formalumu, nei perdaug ap
krautai buvę nustoję valstiečių. I ribojami jų pelnai, 
nuo Linzo iki Viennos, ir kad 
ta milžiniška demonstracija ro
danti, kad žmonės trokšte trok-1 
štą abiejų kraštų susijungimo. 
Siena, sakė Loebe, tai tik poli
tinė ežia, bet ji negali skirti 
vokiečių širdžių. Del to Vokie
tija ir Austrija turinčios sten 
gtis dėl susivienijimo ir taikin
gomis priemonėmis sukurti 
džią Vokiečių respublikų.

Pirmadienį D-ras. Loebe 
keliaus Į Paryžių konferuoti 
Francijos atstovu buto prezi
dentu, Eduardu Herriotu, ir iš- 
rodyti jam, kiek di/ug pasau
lis laimėtų, sustiprinęs respub
likinį elementą Vokietijoj leidi-' 
mu abiem kraštam susijungti.

MASKVA, rugp. 29. — Pasi- MASKVA, rugp. 29. — Cent-

“Mes reikalingi užsienio ma
šinų ir užsienio patentų,” parei
škė Trockis? “Mes pasiruošę 
duoti svetimšaliams koncesijų 
elektros įmonėms, jeigu tik 
koncesininkai turės gerų tech
ninių jėgų. Kadangi musų 
ekonominis pietoj imos eina 

d. (sparčiai, koncesininkai neturės 
priežasties skųstis dėl mažo pel
no.”iš- 

su

Kuba deportuoja “pragaiš 
tingus svetimšalius”

Rado vaistą, kurio duo
tas žmogus nebemeluoja

Per dvi dieni ištrėmė 45 darbi 
ninku agitatorius ir kitokius 
“kriminalistus”

alkoholio.
Teisė gaminti svaiginamuo

sius gėrimus duodama taip pri
vačioms firmoms. kaip ir vals
tybės ir kooperatyvų disteleri 

joms. Gėrimų pardavinėjimas 
leidžiama visoj sovietų sąjun
goj.

Per kurį laiką sovietai ban
dė išlaikyti prohibiciją, bet pa
sirodė, kad su prohibiciją, ly
giai taip, kaip kad Amerikoj, 
jiopieriai labai blogi: degtinę 
žmonės slapta darės namie, ir 
gėrė dar aršiau. Del to deg
tinės gaminimas buvo vėl at- 
steigtas, valstybes kontrolėj. 
Bet valdžios, gaminama vodka 
buvo silpna, ji 
nuoš. alkoholio, 
nepatenkinti, po 
ta darėsi namie,
iš munšaininkų, stipresnės deg
tinės. Tai buvo nuostolis val
stybei pajamų žvilgsniu, ir val
džia pagaliau nutarė leisti dary
ti vodką “kaip reikiant.”

turėjo tik 30 
ir žmonės, ja 
senovei slap- 
arba pirkdavo

HAVANA, Kuba, rugp. 29.— 
Kubos vyriausybė šiandie de
portavo dvidešimt europiečių,1 
kaipo “pragaištingus svetimša
lius.” Slaptoji policija jau ku
ris laikas daro energingą me
džioklę, gaudydama ir areštuo- 
____ i įtariamus “radikalius 

mon.stravo tarptautinės krimi-| darbininkų agitatorius,” pirk- 
nologų asociacijos specialiai ]iautojn®« moterimis ir kitokius

komisijai. Buvo užmigdyti kriminalistus. Vakar buvo
trys savanoriai j asmens, ir^ kai dvidešimt penki tokie “pragaiš- 

svetimšaliai deportuoti. .

WINDSOIR, Ont., rugp. 29.
D-ras R. Emest House, kri- 

minologas, 
rio duotas žmogus 
ha meluoti ir sako tik teisybę.! 
Savo išradimą D-ras House de- (jama

išrado vaistą, ku-
nebesuge-

po kelių Valandų po įšmirkšti- ting-i 
jie buvo pažadinti 

nariai

Rado šuliny du lavonu
HOT SPRINGS? Ark., rugp. 

28. — Netoli nuo čia esančioj 
Hartgraveso farmoj vakar indo 
šuliny dviejų vyriškių lavonus. 
Vienas buvo paties farmerio 
Hartgraveso, jau seno žmogaus, 
antras nepažįstamo vyro. Ma
noma, kad lavonai išbuvo šuliny 
devynias dienas. Kuo budu jie 
ten pateko, pasilieka paslaptis.

mo vaisto 
ir kvočiami, komisijos

Britų jurininkų vadų butu de-j R’kad vaistas davęs’ Bul^STŲ ka.ra.hllS paSl" i 
rašė mirties nuospren-po.rtuotas, kaip tatai norėtų 

Britų interesai.
gerą rezultatų.

Trys vaikučiai užtroško 
skrynioj

Sovietai kviečia francu- 
zus atlankyt Rusiją

dj banditui
SOFIJA, Bulgarija,

29. Karalius Borisas,

KORRS;
Chicagai ir apielinkei oficia-

rugp. lis oro biuras šiai dienai pra- 
kuris našauja:

TRIBŪNE, Kas., rugp. 29.— 
Trys piliečio Bradley vaikučiai 
bežaisdami sulindo į didele 
darbo įrankių skrynią. Nety- 
čioms skrynios viršus užsivo
žė, ir visi trys vaikučiai buvo 
rasti viduj užtroškę.

PARYŽIUS, rugp. 27. — So
vietų valdžia atsiuntė telegra
mas Francijos Generalei Darbo 
Federacijai ir Komunistų Dar
bo Federacijai, ' kuriedvi dabar 
laiko savo suvažiavimus Pary
žiuj. Sovietai kviečia jų de
legacijas atlankyti Rusiją.

Rusy-Lenky sienos inci- 
dentai likviduoti

VARŠUVA, rugp. 29. —Len
kų kabinetas šiandie patvirtino 
sutartį, padarytą tarp Lenkijos 
ir sovietų Rusijos delegatų, ku
ria likviduota ginčas, kilęs dėl 
Rusų-Lenkų sienos sargybų 
susikirtimų.

Einant sutartim, sovietų val
džia grąžina du tenkų kari
ninkių laikomu Busi joj, tuo tar
pu Lenkija užmoka sovietams 
atlyginimą už lenkų sargybos 
sudegintus Rusijos sierios ba
rakus.

Munšainu pakvaišęs pa
šovė moteriškę ir 

pats nusižudė
CALUMET CITY, Ind., rugp.

Joe Stein, čikagietis, pa
mišęs nuo munšaino, pašovė 
savo brolienę, Kulakienę, o pas
kui pats sau galą pasidarė. Jo 
kūnas buvo surastas vėliau ne
toli Kulako fanuos. Kulakie- 
nė nugabenta į ligoninę. Ji var
giai bepagys.

Pakvaišėlis pirma bandė 
smaugti Kulakienės vaiką 
kai, vaikui rėkiant, motina 
go gelbėti, Šteinas ją šovė.

pa- 
ir 

bė-

Ledu kruša du asmenis 
užmušė, 60 sužeidė

BELGRADAS, Jugoslavija, r. 
29. — Milžiniškų ledų kruša 
vakar Starisivato mieste užmu
šė du žmones ir apie šešiasde
šimt sužeidė. Siautusi kartu 
su kruša smarki audra didelės 
žalos padarė Barato apygardoj, 
išlaužius medžius, nuvarčiusi 
stogus ir nutraukusi susižino
jimą telegrafu. Nuostoliai sie
kia daug tūkstančių dolerių.

Tą pačią dieną kita nepapras
tai smarki audra siautė Bosni
jos daly, padarydama taipjau 
daug žalos.

Gyrėsi pabusiąs ilgiau 
kaip 2 minutes po 
vandeniu; prigėrė

MARINETTE, Wis., rugp. 29.
— Dewey William 

yra mirties lyausmes priešas, Gali būt lietaus su perkuni- besimaudydamas, 
vis dėl to pasirašė vakar mir- jomis; nedidelė 
ties nuosprendį Stojanuo IMro permaina; vidutinis, didžiumoj vandeniu, 
viii, civilio teismo pasmerktam pietų vėjas.
už galvažudybes. Mirties nuo-* 
sprendį vienam 
rui karalius pakieiitė ilgų metų 
kalėjimu.

s, 26 metų, 
sakėsi, kad 

temperatūros jis galįs dvi minutes išbūti po 
Jis išbuvo. Iški

lęs jis pareiškė, kad jis dabar 
Vakar temperatūrą viduti- busiąs ilgiau kaip dvi minu- 

Petrovo sėb- niškai sieke 87° F. tęs po vandeniu. Jis vėl pa-
šiandie saulė teka 6:13, lei nėrė, ir daugiau nebepasirodė, 

džiasi 7:29 valandą. <Jo lavonas surasta vėliau.

Policija susirupinus: ne
žino, ką daryt su moks

lininkų lietsargiais
(LONDONAS, rugp. 29. — 

Soutbamptono policija turi di
delio rūpesčio: negali išspręsti 
klausimo: kas daryti su moks
lininkų daiktais? Per metinį 
Britų mokslininkų asociacijos 
suvažiavimą, kuriame dalyva
vo apie 2,000 mokslo žmonių, 
jie pamote šimtus lietsargių, 
lazdų, rankinių krepšių, portfe
lių ir stirtas užrašų knygų — 
pastarosios prirašytos tokių 
painybių, kurios ne policinin
ko galvai suprasti.

Vis;: tai dar karią įrodo, kad 
mokslininkai visur yra dideli 
užuomaršos. Ir Southamptono 
pilicininkai, surinkę daugybę 
jų užmirštos įvairiose vietose 
mantos, sako, kad the scien- 
tists arei a queer lot of folk.

Per 4 valandas nuskri
do 621 mylią j

LE ‘BOURGET, ‘ Franeija, r. 
29. — Francuzų aviatorius, 
Femand Lesne, šiandie sumu
šė pasaulinį greitumo rekordą, 
nuskridęs 1000 kilometrų 
(621.37 mylių) kelio per 4 
valandas ir 1 minutę, tuo budu 
skrisdamas greitumu 248.7 ki
lometrų (154.4 mylių) per va
landą. Pirmykštį rekordą lai
ke francuzų aviatorius Doret, 
padaręs .221,7 kilometro per 
valandą.

“Trockis” sujaudino vi
sa Belgu rezortą

SPĄ, Belgija, rugp. 28.
Praeitu trečiadienį visas Čio
nykštis rezortas buvo sujudin
tas, o policija begalo susirupi
nus, nelauktu pasirodymu Troc
kio. Vėliaus betgi pasirodė, 
lęid tai ne .'Trockis, bet begalo 
i tą baisųjį bolševiką panašus 
kitas asmuo, ir dagi ne rusas, 
o tik olandietis.

AMERIKOS AVIATORIAI .
SJMUS I HAVAJŲ SALAS

BELGŲ KARALIUS KELIAU
JA J INDIJĄ

BRIUSELIS, rugp. 27. — 
Belgijos karalius Albertai ir 
karalienė Elzbieta, apsitaisę 
visai paprastais, kaip kad kiti 
keleiviai, rūbais, šiandie išvy
ko į Indiją, kur jie praleis tris 
mėnesius, kaip paprąsli turi
stai.

\VASH1NGTONAS, rugp. 27. 
— Trys Jungtinių Valstijų lai
vyne hidroplanai, PN-9-1, PN- 
9-2 ir PB-1, bendrai su septy
niolika Įgulos žmonių, kapito
nui Moses komanduojant, pasi
ruošę ateinantį pirmadienį 
skristi iš San Pablo, Cal., į 
Havajų salas. Lakūnai tikis 
tą kelionę padaryti per \25 va
landas.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja'kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2^% ir yra išmokamos'į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

u Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPTKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
RENOšTAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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



PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuviu Ak 

elnės Bendroves

NAUJIENOS, Chicago, UI, Pirmadienis, Rugp. 31, 1925

The Olympia Teatras
4619-21 So. Ashland Avė.

Uuii rankose naujų ir patyrusių vedėjų nuo rugsėjo 1 dienos.
Teatras tūlam laikui bus uždarytas dėl pertaisymo, pagraži
nimo ir įdėjimo naujų vargonų vertės $25,000.
Teatras bus atidarytas dėl publikos subatoie, rūgščio 5, 12:30 
vai. dieną. Bus rodomi naujausi ir geriausi paveikslai. Kainos 
bus tos pačios. • *>
Neužmirškite, kad

Iškilmingas Atidarymas Subatoj, 
Rugsėjo 5 dieną.

Apdrauda ir 
Paskola

Tel. Boulevard 3450 
Tel. Yards 3036—6861

JOS. M. AZUKAS & CO.
Real Estate

Paduokite mums savo namus, mes turime pirkėjų. Mes egzami
nuojame abstraktus ir darome visus legalius dokumentus. Paleiski
te pagelbėti jums visuose legaliose dalykuose. Mes turime geriau
sius Chicagoj advokatus dėl visokių dalykų.

3303 Auburn Avenue
Netoli Šv. Jurgio Bažnyčios

FordsonLincoln

f

Cars-Trucka-Tractora 3
FRANK BRESKA |

2501-03 05 South Kedrie Avenue, Telefonai Lanmdale 4113-14 į 
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trekai dėl kiekvieno hi*ni«* 
Reikia lietuvių salesnfenų.

Oflpe-Mfr >»C£ >*< >:«<

3514*16 Koosevelt Kd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

tVIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

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

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis <

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų. *

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musą buvo, musą bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, BĮ.

Garsinkities “Naujienose”

Pastaruoju laiku man teko 
pusėtinai pasivažinėti po Lietu
vą ir susipažinti su įvairiomis 
bendrovėmis.

Atvykęs j Kauną, aplankiau 
Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovės prezidentą, p. Joną 
Romaną. Jis man parode, kąs 
Bendrovės yra veikiama. Kaune 
ta Bendrovė turi įsteigusi fab
riką .— mašinų šapą, kur dirba 
25 žmonės. Po to apžiūrėjome 
garažą, kur randasi pusėtinai 
daug automobilių — senų n 
naujų. Įrengimas tikrai ameri
koniškas. Prie automobilių tai
symo dirba 30 darbininkų ir 
amatninkų.

Paskui nuvažiavau į A. L. P. 
B. skyrių Šiauliuose. Su raštinės 
darbininku nuvykome apžiūrėti 
durpynus ir elektros stotį,’ kuri 
gamina elektrą Šiaulių miestui. 
Stoties įrengimas atrodo gan ge
rai.

Durpynai užima 160 hektarų 
plotą. Durpynus kasti 
kios mašinos. Dirba 
darbininkų. Durpėms 
Šiaulius ir Kauną ir 
siaurasis gelžkelis.

Iš viso A. L. P. Bendrovė ne
blogai^ gyvuoja. Ateinančiais 
metais, kaip man sakė p. Roma
nas, bus mokama dividentai.

Leonas Rudaitis.
Jurbarkas.

yra pen- 
apie 500 
vežti į 

pratiesta

Ka reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums '‘visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Alps visi vengiame nepri- 
sisapnuoti kunigo, q jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naliją, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri
siuntimu 75 centai.

1739 So. Halsted St. 
£hieago, III.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitai tis,

(“Tėvynės” Redaktorius) 
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.
Šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis, Čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus ' 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu. Čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudės ,mu$ų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, «nusų pergy- 
'entus ir tebėgančius papročius; 
jantikius katalikų su, “bedie
viais”, Kaupei no darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”,, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III. įį
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De MUle' 
\(inema$terpiecq

‘THE TEN 
COMMINDMENTS
“DEŠIMTIS DIEVO PRISAKYMŲ”

Bus rodoma

MILDOS TEATRE
3140 So. Halsted Street

Panedėly, Utarninke, Seredoje ir Ketverge 
Rugpiučio 31, Rugsėjo 1,2 ir 3 .

Pirmu sykiu tokiomis pigiomis kainomis. Tai yrą labai gražus Xru“ 
tumieji paveikslai. Ateikite visi. z

A. L. THOMAS 
LIETU VYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
, Tol. Bullman 7097 

Vada bylas visuos# teismuose, 
Abstraktai, morgičial.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITRS f 
PAH MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. i.

S. L. FABIONAS Bu
DAINOS

Del keturių balsų

Sulinktos L. Ereinino

irŠios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 daines su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
linio apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nele ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

•' ' ' Chieaąa, Dl.

, V a į

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR. J 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į
Parduodam Laivakortes. 5'

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iSskyrua ketveygą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
— ---- -----

KJURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
NecĮėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėiioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ranesimas
Biznieriams, Profesionalams ir Draugijoms

Šiuo pranešame visiems biznieriams, profesiona
lams ir draugystėms, kurie tarnauja lietuviams jų rei
kaluose ar daro biznį su lietuviais, kad Naujienos auko- 

• ja paskelbimų dykai, garsiame Naujienų Metraštyje, 
1926 metams. '

Naujienų Metraštis arba Metinė Biznio rodyklė yra 
vienintelė knyga, kurioje telpa informacijos reikalin
gos kasdien, kiekvieno žmogaus gyvenime. Jų naudoja
si kas metai apie 40,000 žmonių, lietuvių ir kitataučių, 
kurie turi kokių nors reikalų su lietuviais. Joje telpa 
apie 30,000 informacijų ir apie 1,000 adresų įvairių biz
nių, profesionalų ir draugijų.

Įrašyk ten irSavo Vardą "
Kiekvienas biznierius, profesionalas ir draugystė 

iš visų miestų Jungtinėse Valstijose gali pasigarsinti 
ten savo vardų, adresų, vardų firmos ar profesijos VI
SIŠKAI DYKAI. Tik prisiųskit mums žemiau telpan
čius kuponus tinkamai ir aiškiai išpildę ar kitokiu bu- 
du priduokit apie save informacijų ir Jūsų vardas ir ad
resas tilps toje garsioje lietuvių knygoje.'

Iškirpk, išpildyk ir siųsk tuojau .
f NAUJIENOS >

1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.
GERBIAMIEJI: —

Malonėsite patalpinti mano skelbimą dykai, Jūsų leidžiamam metraštyje, 1926 
metų. Žemiau paduotų faktų teisingumą tikrinu savo parašu, 
koks biznis ar profesija? ....................................................................................................
Vardas asmens ar firmos? ............................................................ .....................................
Adresas ? ...................................................................................r..............................................
Parašas savininko ar viršininko.................................. ■■........................................................

Naudokitės šia proga patys ir patarkit kitięms — tai bus jums nauda!

1739 So. Halsted Str.
Chicago, III. • x
GERBIAMIEJI: —

Malonėkite patalpinti musų draugystes vardą ir pirmininko adresą dykai, Ju- 
i sų leidžiamam metraštyje, 1926 metų.
> Draugystės vardas
1 Kiek turi narių?
| Pirmininko vardas
1 Adresas ...............

Kada suorganizuota

ADVOKATAS
H S. La Šalie St,, Room 2001

Tel. Randuiph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedčlio ir 

Pėtnyčios,

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 8395
- -<

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECI AI JSTAS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B. BOBDEN
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repuhlic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6.390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 Vv. 14 St. Tel. ( kero 8223 
Ant Bridgeporto Serodoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo i -7 v. v. 
323G S. Halsted St. T. Buul. 6737
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i MUSŲ MOTERIMS
Į ... — — Veda Dora Vilkienė ■■ ■■■■■.......

Kį IR KAIP VIRTI
tomatų salotos

virtos ir smulkiai 
vištos mėsos.

Višta ir
6 tomates
l puoduką 

supiaustytos
' t puoduko sukapotų selerų
1 šaukštą sukapotų žalių pi

pirų.
*;< puoduko sukapotų riešutų
Mayonnaise dažalo
Salotos lapų.
Išrink gražių, žalių tomatų. 

Nupjauk viršų ir išimk vidurį. 
Sumaišyk likusias dalis ir sudėk 
į tomates. Padek kiekvieną to- 
matę ant torielio, kur pirmiaus 
padėjai salotų lapus, ant viršaus 
tomatų uždėk mayonnaise daža
lo ir apibarstyk riešutais ir už
pilk truputį paprikos. Užtenka 
6 ypatoms. Lengvas, skanus ir 
sveikas valgis.

Salotos iš vyšnių
Paimk 1/2 kvortos parinktų 

italijoniškų kaštanų. Su peiliu 
įpiauk kiekvieną kaštaną. Virk 
juos 1 minutę, išimk ir pašau
si nk. Sudėk 1 šaukštuką sviesto 
į skauradą kartu su Kaštanais ir 
pakepink ant ugnies kokias 4 
minutes. Nuimk luobas, supjaus
tyk plonais šmotukais. Sudėk 1 
puoduką bet kokių konservuotų 
vyšnių. Sumaišyk su mayon
naise dažalu, padėk ant salotų 
lapų ir paduok į stalą.

/ Kiaušinių sniegas
Suplak 2 kiaušinių baltymus, 

kad butų visai kietus ir tvirti. 
Išlengvo įplak >/2 puoduko cuk
raus. Plak pakol mišinys bus 
beveik sausas. Turėk prirengtą 
1 bliudą su verdančiu vandeniu. 
Paimk su ašukštu šio mišinio, 
plėk į karštą vandenį, žiūrėk 
kad virdamas priimtų kiaušinio 
lormąformą. Kaip payirs 20 mi
liutų išimk iš vandens.

maišyk pakol sutirštės. Pridėk 
šaukštuką vanillos. Supilk į stik
linius indus. Viršų apdėk plak
tais kiaušinio baltymais ir 
dabink vyšniomis.

pa

Agurkų salotos su želatina 
% pakelio želatinos 

1/į puoduko šalto vandens 

puoduką sunkos nuo virtų 
pineapple.

2 puoduku sunkos nuo grape- 
fruit.

Maslingtono pajus

Paimk % puoduko sviesto ir 
1 puoduką cukraus ir ištrink ge
rai. Suplak 2 kiaušiniu ir pridėk 
prie sviesto. 1% puoduko miltų 
persijok su y> šaukštuko drus
kos ir 2i/j šaukštuko baking 
powder bent 4 sykius. Kepk ap
skritose bletyse. Kaip iškeps ir 
atauš, perplauk, įdėk į vidurį 
kviečių košės, o viršų apipilk 
cukrumi ir padabink vyšnio
mis arba avietėmis, žiūrint ko
kias uogas dėsi vidurin pyrago.

Alarshmallow puodukas

Sumaišyk vieną puoduką 
smulkiai supiaustytų marshma- 
llovv su 2 smulkiai supiaustytu 
pineapple ir 1 puoduką išvalytų 
ir nuluptų vynuogių. Pashldink 
pagal skonio. Atšaldyk ir su
dėk į stiklus. Uždėk viršun plak
tą, saldžią Smetoną.

KOŠĖ Iš PYČIŲ

Sušaldytos salotos
> 2 puoduko mayonnaise daža

lo.
lį puoduko vyšnių
1/2 puoduko supiaustytų pine

apple. |
> 2 puoduko supiaustytų bana

nų.
4 šaukštus pineapple sunkos ;
2 šaukštu citrinų sunkos
> 2 puoduko saldžios Smetonos 
1,4 puoduko milko iš blokinės. 
Sumaišyk vaisius ir sunkas.

Sumaišyk Smetoną ir milk, at
šaldyk ir suplak, paskui viską 
kartu sumaišyk. Supilk į indus, 
atšaldyk ant ledaus ir paduok 
ant salotų lapų.

Truputį druskos.
Truputį raudonųjų pipirų
2 puoduku smulkiai sukapoti) 

šviežių agurkų.

Užpilk ant želatino šalto van
dens, uždėk puoduką su želati
na ant puodo su verdančiu van
deniu ir tegul sutirštėja. Supilk 
sunkas, pridėk druską ir pipirus. 
Įstatyk j puodą su šaltu vande
niu, tegul sutirštėja. Kaip bus 
tiršta, sudėk agurkus ir selerųs. 
Supilk i mažus tam tikrus in
dus, pastatyk ant ledo kaip at
šals, padėk ant salotų lapų ir 
paduok į stalą. Gera dėl 15 ypa-

il

su

Moslingtono pajai
Paimk 1 puoduką sviesto 

1/2 puoduko taukų ir trink 
šaukštu pakol pasidarys kaip
Smetona. Pridek 12 gerai išplak
tų kiaušinio trynių. Pridėk 3 
puodukus pieno. Persijok ketu
ris kartus 2>/2 kvortos miltų su 
4 šaukštais baking powderio. 
Suplak 12 baltymų ir sudėjus į 
tešlą išlengvo maišyk. Kepk ap
skritose bletyse. Kaip iškeps, 
perpjauk pajų ir vidurį aptepk 
uogomis ir apibarstyk cukrum.

Virk šioj proporcijoj .

2U> s v. pyčių
3 allspice
1/2 šaukštuko gvaizdikų
1 grūdą nuo pyčių
1 svarą cukraus
1/2 puoduko sunkos nuo pyčių.
Sudėk allspice, gvaizdikus ir 

grudą nuo pyčių į baltą, švarų 
maišiuką. Nuplauk, nuvalyk ir 
supiaustyk pyčias į mažus šmo
telius, pridėk cukrų ir sunką 
nuo pyčių. Virk ir kuomet bus 
išvirę, sudėk^ į sterelizuotas 
bonkas, arba ‘ sudek j stiklines 
bonkas; bonkas įdėk Į puodą su 
vandeniu ir virk vieną valandą.

Prieskonis iš vyšnių
įmerk 1 ašukštą gelatino 

puoduko šalto vandens ir ištar- 
pink i/|, puoduko karšto vandens. 
Pridėk li/į puodukų konservuo
tų raudonųjų vyšnių ir puo
duko sunkps iš vyšnių. Kuomet 
mišinys pradės tirštėti, sudėk 2 
kiaušinių baltymus, gerai su
plaktus, ir truputi druskos. Su
pilk j mažas formas (formas 
pirm įmerk vandenin).. Kuomet 
atauš, išimt/Tratlek ant toriel- 
kų, apdėk saldžia, plakta Sme
tona ir sukapotais riešutais.

gal.

Telefonais:

S "R. MięHNIEVKZ-YURKIERE
soj vietoj. I AKUŠERKA

) 3101 So. HaMed StM kampas 31 
I _ i. 1 naPyčių konservai

15 pyčių
1/2 kvortos blekinė su 

apple.
31/2 puoduko cukraus
1 puoduką nuvalytų migdolų. 1 nauJa» .
« „ . . • v. f I se ligose priešSmulkiai supiaustyk pyčius ir gimdymą, laike 

pineapple; pridėk cukrų ir te-1 ir p0
gul pastovi vieną valandą. Virk 
ant mažos ugnies 45 minutes.
Sudėk migdolus ir virk dešimts kitokiuose 
minutų. Sudėk į sterelizuotas 
stiklines ir kuomet atauš api-', 
pilk tirpytu pavafinu. 
prieskonis ant duonos.

f Tel..Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 

pine- vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 

visokio-

Tel. Bivd. 8138 
M. Woitkiewicz-

1 BANJS
AKUAERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
to o , patarimai 
lyk ai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

»*DR. HERZMAN-**

Geras

Boulevard 1941) Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

124i3 So. 49th Ave.| Cicero
Valandbs 9—12 dieną, 7—-9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Petnyčioj 

nuo 3 iW 9 vakare.

Tel. I.ai'ayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

šviesą ir pajiegą suvedamo į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų. z

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

gimdymo.
Už dyką pa

tarimas, dar ir 
> rei

kaluose mote- 
( rims ir mergi- 
( noms kreipki

tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 

I pietų, nuo 6 i
9 vai. vakare

r

DR, SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžioj arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3333 So. Halsted St.

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. VVILLtisG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius' elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
181 h St., netoli Morgan SL

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 
\ Ofisas

4729 $o. Ashland Avė., 2 fcboe 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

D

Maslingtono Kostardas

t'

25 24

Vardas ir pavardė

__ ValsčiusKaimas k

ApskritisPastas

(jei norituri gaut Lietuvoj litaisPinigų prisiunčiu $

Paskiausios mados suk
nelė. Gera dėvėti svečiuosna ir ant 
baliaus. Jeigu ją gerai pasiūdinti, tai 
ji bus graži. Sukirptos mieros 16 me
tų, 36 iki 42 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3% y ardo 36 co
lių materijos.

No. 2535. Pastebėtinai graži, nors 
labai paprasta suknelė. Galima dė
vėti ant gatvės ir svečiuosna. Sukirp
tos mieros 16 metų, 36 iki 42 colių 
per krutinę. 36 mierai reikia 4% yar- 
do 36 colių materijos.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)1 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
oai puikus ir patogus 
nusidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dei mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 6c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St Chicago, II!.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.

- -Phnedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

k

Išvirk dvigubame • puode 2 
puoduku pieno. Suplak 4 kiauši
nius, % puoduko cukraus ir ke
letą grūdelių druskos. Įpilk tru
put; to pieno j kiaušinius, o pas
kui kiaušinius supilk j pieną,

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Tel. Boulevard 0537
•• 2 Ifc B ‘X

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

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

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

(Miestas Ir valst.)

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE l 6 IKI 10 DIENŲ
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiąsk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
t

Siuntėjo parašas

Adresas

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A.R. BLUMENTHAL

Op tome t riet 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-toe 
ant 2 lubų

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. BENEDICT ARDU
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 valandai vakare.

(Vardas ir pavardš) (Vardu ir pavardė)

(Adresas)

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

siųsti man pavyzdi No------- --
Mieros ........................ _ per krutinę

’NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No__ ____
Mieros-----—------ per krutinę

litų „ 
litų .. 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų ..

50 
100 
200 
8t0 
400 
500

600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

Paltu
. $5.75
. 10.75

21.00
81.25

. 41.50

. 51.75

Telegramų 
____ $62.50 
___  72.75 
_....... 83.00 
____ 93.25 
___  103.50 
....  514.50

Paltu 
$62.00 

72.25 
82.51 

. 92.75 
103.00 
514.0*

Telegramų 
____ $6.25 
____ 11.25 
....... 21.50 
___  81.75 
____ 42.00 
____ 52.25

i

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633

Prancūziškas Daktaras

(Miestai ir valst.)

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar batikos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
Visuos* reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
• Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telrfonas Canal 04*4
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki !•»
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Office Boulevard 7042
Dr. C. ,Z. Vezelis 

MIVYS DENTISTAS 
2 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO

Butkus Undertaking
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th SI r., Chicago, III.

Viskas- -kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau 
sias patarnavimas, leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8161
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Published Daily Except Suuday 
by the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

_ Editor P- GRIGAITIS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, 1U.
Telephone Rooeevelt 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00
$8.00

3c. per čopy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd 1879.

per yeur outside of Chicago. 
per year in Chicago.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Hoosevelt 8600.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............................   $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams ...................„ 2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ..........................75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ......   8c
Savaitei .......................   18c
Mėnesiui .... .............................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ................................. 3.50
Trims mėnesiams ....................  1.75
Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui ..................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................................... $8.00
Pusei metų .... ............................„ 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kaitų su užsakymu.

ILGAS ŠMULKŠČIO PASITEISINIMAS

GERESNIS” SAVIVALDYBIŲ SUTVARKYMAS

ŽMONĖS KADEMŲ VALDŽIAI “PRITARIA”

KAIP PAŽINTI VALDŽIOS GERUMĄ

PATRIOTAI” SU DEGUTU

Chicagoje kalbėjo Lietuvos krikščionių demokratų

rui”, kurio partija šiandie stovi prie vairo, jisai visą sa
vo kalbą pašventė dabartinės valdžios gynimui ir teisini
mui. O teisintis, pasirodo, reikėjo daug. Iki jisai atsakė 
tik į kai kuriuos svarbesniuosius Seimo opozicijos ir Lie
tuvos bei Amerikos laikraščių priekaištus, daromus jo 
partijai, tai atėjo kuone vidurnaktis.

Ir'negalima pasakyt, kad kun. Šmulkštys butų pasa
kęs ką nors naujo. Kiekvienas žmogus, kuris seka spau
dą, visus jo argumentus senai žino.

Krikščionių demokratų “bosas” teisinosi dėl savo par
tijos politikos savivaldybių klausime. Opozicija, girdi, 
“rėkė”, kad kademai naikiną savivaldybes; bet kai Sei
mas priėmė savivaldybių sutvarkymo įstatymą, tai visi 
palikę patenkinti. Dabar esanti įvesta geresnė tvarka sa
vivaldybėse, jos esančios geriaus kontroliuojamos ir ne
begalinčios perdaug dideliais mokesniais skriausti ūki
ninkus.

Išeina taip, kad savivaldybių įstaigos, susidedančios 
iš žmonių, kuriuos renka vietiniai gyventojai, yra labiaus 
linkusios skriausti tuos gyventojus, negu centralinė val
džia, kuri sėdi Kaune. Puiki “logika”, nėra ko ir besa
kyti!

Krikščionių teisintojas, be to, “užmiršo” paminėti 
tą faktą, kad jo partija pradžioje buvo sumaniusi visai 
atimti sprendžiamą galią savivaldybių įstaigoms ir palik
ti joms tiktai patariamą balsą prie apskričių viršininkų, 
kuriuos skiria vidaus reikalų ministeris. Jei ne opozici
jos “riksmas”, tai klerikalai šitą savo biurokratišką su
manymą ir butų įvykinę. O dabar Šmulkštys teisinasi, kad 
jie savivaldybių nesunaikm^

Apie žiaurų savo partijos smurtą Seime ir krašte kal
bėtojas apsimetė nieko nežinąs. Kad kaliniai esti kanki
nami (net elektrikos pagalba!) kalėjimuose, tai esą ne
tiesa; kad klerikalai pasišaukė ginkluotą policiją į Seimo 
salę ir išmetė atstovus Bielinį, Grinių ir-Lapinską, tai esą 
jie patys (išmestieji atstovai) kalti: jeigu, girdi, opozici
jos atstovai prieš “mus” perdaug pasišausią, tai “mes” 
jiems “truputį įkrečiame!”

Kalbėdamas apie spaudos ir susirinkimų laisvės su
varžymą, kunigėlis pareiškė, kad Lietuvos žmonės esą 
tam nepriešingi, ir, kaipo įrodymą, papasakojo publikai 
šitokį anekdotą: kai opozicija Kaune sušaukė protesto mi
tingą tuo reikalu, tai atėjo į mitingą “tiktai 15 žmonių!” 
Šitą anekdotą, kaip žinia; paleido apyvarton Kauno kleri
kalų dienraštis “Rytas”, ir jisai veikiausia turi tiek pat 
vertės, kiek nesenai Chicagos tautininkų laikraščio pa
skelbtas “faktas”, kad “Naujienų” piknike buvo “tiktai

Bet jeigu Lietuvos žmonės iš tiesų yra taip patenkin- 
ti kademų tvarka, kaip tvirtina tas politikierius, tai kam 
iš viso reikia vartoti prieš opoziciją kokias nors repre
sijas? Kam reikia konfiskuoti ir smaugti piniginėmis pa
baudomis “Socialdemokratą”, “žiežirbą”, “Lietuvos Ži
nias” ir “Šiaulių Naujienas?” Kam drausti viešus mitin
gus? Kam neregistruoti profesines darbininkų sąjungas? 
Kam nuolatos daryt kratas ir areštus pas opozicinių par
tijų žmones?.... Valdžia esti žiauri tiktai tuomet, kai ji ei
na prieš žmonių valią (kaip, pav. Rusijos bolševikai) ir 
kai ji bijosi, kad žmonęs jos nenuverstų. O pas klerika
lus atbulai: žmonės jiems “pritaria”, bet juo labiaus jie 
“pritaria”, tuo daugiaus gauna į kailį!

šmulkštys, tarp ko kita, davė savo klausytojams 
“raktą” valdžios gerumui ir blogumui pažinti. Esą, jeigu 
krašto ūkis geram stovyje ir pinigų vertė nepuola, tai val
džia gera; jeigu ne, tai ne. Pavyzdžiui, lenkų zloty ir frąn- 
euzų frankas puola; reiškia • lenkų ir franeuzij valdžios

negeros. O Lietuvos litas yra pastovus, reiškia — kade-!prancuzil- paimtą pakeliui Mar- tarsi smarkiu 
mų valdžia gera. Na, o kažin ar Rusijos caro valdžia buvo 
gera, kuomet jos rubliai buvo pastovus?

Iš krikščioniškos valdžios gynėjo ir dagi kunigo, ro
dos, reikėtų laukti visai kitokio supratimo. Kristus ver
tino žmones ne sulig to, kiek ji turi aukso ir kaip;, jiems 
klojasi biznis, bet sulig to, ką gera jie daro alkstantiems 
ir trokštantiems vargdieniams. Lietuvoje vargdienių yra 
daug — ne tiktai beturčių darbininkų ir skurstančių ma
žažemių, bet ir tiesiog elgetų, kurie gyvena išmaldomis. 
Ar klerikalų valdžia daug nuveikė tų ekonominio skurdo 
aukų būvio pagerinimui? Ar jie padėjo darbininkams, ar 
bent davė jiems galimybę organizuotis savo reikalų gy
nimui nors taip, kaip darbininkai organizuojasi kapitali
stų valdomose šalyse? Ar jie pasirūpino, kad parceliuo
jamoji dvarų žemė tektų tiems, kurie jos mažiausia turi, 
ažuot davus dar daugiaus pralobti stambiemsiems ūkinin
kams? Ar jie paliuosavo Lietuvos liaudį nuo tos pries
paudos, po kurią ji kentėjo prie Rusijos carizmo, neturė
dama teisės nei laisvai šviestis, nei laisvai tartis apie1 sa
vo reikalus spaudoje ir susirinkimuose?

Kun. Šmulkščio akyse šitie visi dalykai neturi reik
šmės prieš litus.

kaulo.
1 Toji nešvari

sėly j.
Greitu laiku visi miestelio gy

ventojai susidomėjo tuo nepap- liekana kybojo 
rastu asmeniu, kuris nuolat sė- geležies grrandinės, stipriai ap-jvęs. 
dėjo užsidaręs savo namuose, rištos apie delną ir įnertos f— ’

Jeigu litai ir prekybos balansas yra užvis svarbiau
si dalykai, tai tuomet kun. Šmulkščiui ir jo draugams 
reikia nesigirti savo “krikščionybe”. Reikia neveidmai
niauti ! Anot Kristaus, “negalima tarnauti Dievui ir Mam- 
monai”. « * < .

Vienok ir biznieriški klerikalų vado argumentai var
giai gali kam imponuoti. Jo pasigyrimas “lito pastovu
mu”, pav. pavirsta niekais, kuomet atsimeni, kad Lietu
vos ūkininkai turi mokėti po 30 ir daugiaus nuošimčių už 
paskolas! Litas nepuola, kuomet amerikiečiai kasmet 
siunčia Lietuvon po milioną su viršum dolerių; bet/kažin 
kokiu budu litai galų-gale suplaukia į kun. Vailokaičio 
ilgąjį delmoną, o paprastai “smertelni” žmonės dažnai nė 
reikalingiausio daikto neturi kuo nusipirkti.

J<ad pilnai parodžius savo principų “krikščionišku
mą”, kun. Šmulkštys dar pasakė, kad Klaipėdos krašto 
atstovams Lietuvos Seime reikėsią neduot lygių teisių su 
Didžiosios Lietuvos atstovais (“smagi” naujiena klaipė
diečiams!), ir jisai pasigėrėjo tais “patriotais”, kurie “lie- 
tuvjno” Kauną, naktimis tepdami degutu žydų, lenkų, 
rusų ir vokiečių krautuvių iškabas! Apie tai, kad tie pa
tys “patriotai” kai kuriose vietose dar išdaužė ir žydų 
langus, jisai “skramniai” nutylėjo.

Taigi krikščionių demokratų partijos vadas prisipa
žino, kad jisai ėjo išvien su naktiniais deguto didvyriais! 
Lietuvos valdžia gi tų degutninkų darbus smerkė. Tai va
dinasi, “krikščionių” valdžia viešai kalba vienaip, o slap
tai daro kitaip. Kas jai tuomet gali tikėti?

Guy de Maupassant

(Iš “Dienos ir Nakties 
pasakos” ciklo).

kirvio J kirčiu? kaltą prie sienos ranką, kuri 
| nežinia kur dingusi užmušimo 

žmogaus kūno valandą. Jis guldavęs labai vė- 
ant didžiulės' lai ir rūpestingai užsirakinda- 
si af.inrim ATT- • irac. Tia viaiirtrnAl- turėdavęs 

Nakčia jis 
balsu, lyg 

su kuo ginčydamasis. Kaip tik 
tą naktį tarnas negirdėjęs jo
kio triukšmo ir tik rytą atėjęs 
atidaryti langinių, radęs poną 
nužudytą.

Jis nieko neįtarė.
Aš pranešiau policijai tai, ką 

žinojau apie nužudytąjį. Visoj 
saloj ieškota nusikaltėlio. Ne
surasta nieko.

Praslinko trys mėnesiai nuo 
anglo nužudymo. Vieną naktį 
mane kankino baisus košmaras. 
Aš mačiau ranką, baisingą ran
ką, kuri kaip koks biaurus drte- 
žas ar voras bėgiojo per mano 
kambario sienas ir uždangalus! 
Tris kartus aš buvau pabudęs, 
tris kartus vėl užmigau ir tris 
kartus man vaidenosi šlykšti 
letena. Ji lakstė po visą kam
barį, judindama pirštus, kaip 
kojas.

Ryto metą žmonės atnešė 
man tą ranką, radę ją kapinėse, 
ant siro Jono Rovellio kapo, ku
ris buvo ten palaidotas gimi
nėms neatsiliepus. Vieno piršto 
truko.

štai, gerbiamosios, visa mano 
pasaka. Aš nežinau nieko dau
giau.

Jis visuomet 
į‘po ranka ginklų, 

teišeidamas vien medžiot ir žve- įkaltą sienoje ratą, kuris tiktų!dažnai kalbėdavęs 
jot. Jis su nieku nesikalbėda- piebent drambliui rišti.
vo, niekad nesilankydavo mies
tely ir kas rytą lavindavosi po
rą valandų šaudydamas revol
veriu ar šautuvu.

Del jo susidarė legendų. Vie
ni tarė jį esant aukštakilmį po-1 Amerikos. Ji nukirsta kardu ir 
ną, išbėgusį iš tėvynės dėl poli- nulupus odą aštriu akmeniu, 
tinių priežasčių; kiti matė jame džiovinta saulėje per ištisą sa- 
baisų žmogžudį, pasislėpusį nuo vaitę. O ji man labai brangi. .
teismo. Nurodinėta net nepa-j Aš paliečiau tą žmogaus h- 
prastai klaikios jo prasižengimo,kutį, kuris turėjo priklausyti 
aplinkybės.

Aš, sąžiningai pildydamas 
tardytojo pareigas, norėjau šį 
tą sužinoti apie tąjį žmogų, bet 
tas man nepavyko. Jis sakėsi 
esąs sir Jonas Rovellis.

Aš domiai sekiau jį, bet, tie
sę sakant, negalėjau pastebėti 
nieko įtartina jo elgesy. 'Tuo 
tarpu pasakos apie jį kas kart 
labiau augo, kas kart plačiau bai stiprus, 
sklydo, aš nusprendžiau paban
dyt išvysti tą svetimšalį ir pra
dėjau reguliariai medžioti jo 
vilos apylinkėse.

Man tiko ilgai laukti progos.
Galų gale toji proga pasitaikė:ir tariau: ' ,
pavidale kurapkos, kurią aš! —Bet dabai’ toji grandinė vi- 
nušoviau ties pat jo nosim. Šuo'sai nereikalinga, juk ranka ne
atnešė ją man, bet aš, paėmęs 1 pabėgs.; • c
grobį, pasiskubinau į sirą Rovė-1 Sir Jonas Rovellis atsakė riiib 
llį prašydamas atleisti mano x 
nemandagų pasielgimą ir pri
imti nušautą paukštį.

Tai buvo aukšto stogo, lieme
ningas vyras, rudaplaukis ir 
rudabarzdis, romus ir manda
gus milžinas. Jame visai nebu
vo žymių paprastai prikergia
mo britams šiurkštumo ir jis 
karštai man i

Aš paklausiau:
—Kas tai yra?
Anglas ramiai atsakė:
—Tai buvo didžiausias mano 

priešas. Toji ranka atvežta iš

priklausyti 
milžinui. Per nelyg ilgi pirštai 
buvo sujungti didžiulėmis gys
lomis, kurios prilaikė vietomis 
drimbančius odos gabalus. Bai
su buvo įžiūrėti į tą taip bai
siai iškoneveiktą ranką, neno
romis kilo mintis apie kokį 
nors laukinio žmogaus kerštą.

Aš tariau:
—Tas 'žmogus turėjo būti la-

Anglas atsakė švelniai:
—O, yes, bet aš buvau stip

resnis už jį. Aš užnėriau tą 
grandinę, kad jį laikyčiau.

Aš maniau, kad jis juokauja

—Bet dabai’ toji grandinė vi-

* e ♦
Moterys buvo baisiai sujau

ti ntos, išblyškusios, virpančios. 
Viena jų stfšuko:

—Bet tai joks užbaigimas, 
joks išaiškinimas! Mes negalėsi
me užmigti, jei tamsta nepasa
kysi mums, kas, tamstos nuo
mone, ten buvo atsitikę.

Valdininkas šyptelėjo su di
deliu rimtumu:

—Vaje, poniutes, aš tikrai iš
baidysiu jūsų klaikius sapnus. 
Aš manau visai paprastai, kad 
teisėtas rankos savininkas ne
buvo miręs ir atvyko jos ieško
ti su kita sveikąja ranka. Bet 
ąš negaliu suprasti, kaip jis 
tai padarė, štai kas. Tai ir sa
votiškas keršto būdas. t

Viena moteris sušnibždėjo:
—Ne, tai turėjo būti kitaip.

O tardytojas, vis besišypsąs, 
užbaigė.
\ —Aš gi sakiau, kad mano ai
škinimas netiks jums.

Verte Danguolė.

tai: -f
—Ji vis dar norėjo pabėgti, 

ši grandinė yra būtina.
Aš žvilgterėjau į jį, klausda

mas savęs:
—Ar tai beprotis, ar piktas 

j uokdarys ?
Bet jo veide nebuvo galima 

'nieko išskaityti, jis atrodė rar 
padėkojo bloga'mus ir malonus. Aš nukreipiaa 

paneuzų kalba, užjūrio akcentu, kalbą į kitą pusę ir pradėjau 
Per mėnesį laiko man teko pa- girti šautuvus, 
sišnekėti su juo kokius penkis 
ar šešius kartus.

Pagaliau vieną vakarą, praei
damas pro jo vilą, aš pamačiau 
jį sode: jis sėdėjo, apžergęs 
kojomis kėdę, ir rūkė pypkę. 
Aš pasveikinau jį, ir jis užsi- 
kvietė piane alaus stiklinės. Aš 
nelaukiau antro kvietimo.8

Jis priėmė mane su visu ang
lišku mandagumu, gyrė Pran
cūziją ir Korsiką (žinoma, blo
giausia prancūzų kalba), parei
škė labai mylis šią šalį ir šią 
pakrantę.

Tada aš labai atsargiai simu
liuodamas didžiausią susidomė
jimą, pastačiau jam keletą 
klausimų apie jo gyvenimą ir 
planus. . Jis atsakė visai ra
miai, papasakojo, kad yra daug 
keliavęs Afrikoje, Indijoje, A- 
merikoje. Jis pridūrė juokda
masis:

—O, man teko patirti daug 
nuotikimų, yes!

Paskui, man pradėjus kalbėt 
apie medžioklę, jis papasakojo 
įdomių dalykų x apie tai, kaip 
medžioja hipopptamus, tigrus, 
dramblius ir net goriles.

Aš tariau:
—Visi šie žvėrys yra pavo

jingi.
Jis šyptelėjo:
— O, ne! visų pikčiausias 

vo žmogus.
Ir jis ėmė balsiai juoktis 

ru juoku storo, patenkinto 
glo.

—Man dažnai tekdavo me
džiot ir žmones.

Paskui jis pradėjo kalbėt 
apie ginklus ir pakvietė mane 
vidun, norėdamas parodyt įvai
rių sistemų šautuvų.

Jo svetainė buvo visa juoda, 
aptraukta juodu, auksu siuvi
nėtu šilku. Dideli geltoni žie-‘ 
dai draikėsi ant tamsaus duįno 
ir blizgėjo lyg ugniniai.

Jis pareiškė,
—Tai japonų išdirbinys.
Mano akį patraukė keistas 

papuošalas plačiausio uždanga
lo vidury. Ant keturkampio ga
balo raudono aksomo juodavo 
darkoks tamsus daiktas. Aš pri
ėjau artyn: tai buvo ranka, vy
riška ranka. Ne balta ir šva
ri negyvėlio ranka, bet visa juo
da, išdžiuvusi letena, geltęnais 
nagais, nuogais muskulais ir 
seno, panašaus į purvą, kraujo davęs bizūną ir, įsiutęs, su be- 
žymėmis ant lygiai nukirsto, protišku piktumu mušdavęs pri- ’

Tačiau aš pastebėjau ' padė
tus ant kėdžių tris primuštus 
revolverius; sakytum, tasai 
žmogus gyveno nuolatinėj už
puolimo baimėj.

Aš jį lankiau dar daug kar
tų. Paskui nutraukiau savo 
vizitus, žmonės apsiprato su 
juo ir žiurėjo į jį abejingai.* *

balsu: -»•
—Vaje, pasakokit tai mums!
Ponas Bermutieras šyptelėjo 

rimtai, kaip privalo šypsotis 
tardytojas. Jis pradėjo:

—Nemanykite tik, gerbiamo
sios, kad aš nors vieną momen
tą tikėjau tą nuotykį esant vir- 
šprigimtą. Aš tikiu vien natu- 
ralėmis priežastimis. Bet štai 
kas: užuot vartoję žodį “virš
prigimta” pažymėti’ tam, ko 
mes negalime suprasti, mes 
naudosimės žodžiu “neišaiškina
ma”, tai bus daug geriau, šiaip 
ar taip, tame atsitikime, kurį 
aš noriu jums papasakoti, mane 
ypač sujaudino kaimynės, pa
ruošiamos aplinkybės. Paga
liau štai pats įvykis:

Aš buvau tuomet Korsikos 
tardytoju mažam < švarutėliam 

i krante pui-

Gabus tardytojas p. Bermu
tieras, būrelio klausytojų ap
suptas, pasakojo apie Saint- 
Cloudo slėpiningą bylą. Jau visą 
mėnesį toji neišaiškinama žmo- 
gžudybė jaudino Paryžių. Nieks 
nieko negalėjo suprasti.

Tardytojas stovėjo pečiais at
sirėmęs į krosnį, ir kalbėjo, rin
ko įrodymus, kritikavo įvairiais 
nuomones, bet nedarė išvados.

Kelios moterys, atsikėlusios 
iš vietų, priėjo artyn, sustojo ir------- ________

miestely, pačiame 
kios įlankos, kurią iš visų pusių 
supo aukšti kalnai. Medžiagos 
mano darbui ten teikė daugiau
sia keršto prasižengimai, pagar
sėjusi “vendetta”. Jų yra labai 
įdomių, nepaprastai dramatin- 
gų, žiaurių ir didvyriškų. Ten 
mes randame gražiausių, kokių 
tik gali vaizduotis, keršto būdų; 
stebimės baisia žmonių neapy- 

_______ _______ ______  kanta, kai kada silpstančią, bet 
piasi kažin kas “viršprigimta”.! niekad negęstančią, matome 
Mes niekad nieko nesužinosim, biaurių apgaulių, žmogžudybių, 
Valdininkai atsikreipė į ją.

—Taip, poniute, gali būt, kad 
mes niekad nieko nesužinosim. 
O kai dėl žodžio “viršprigimta”, 
kurį tamsta minėjai, tai jam ginimą 
čia nėra vietos. Mes esame aki
vaizdoje prasižengimo, labai gu
driai sugalvoto, puikiai įvykdy
to ir tokios slapties apsupto, 
jog jis sunku išskirt iš tamsių 
aplinkybių, 1 kurios jį gaubia. 
Bet man teko kadaise nagrinėti 
vieną bylą, kurioj sakytum, tik
rai buvo įsipynę kažkas fantas-

smeige akis į švariai nuskustą 
valdininko burną iš kurios krito 
okie švarus žodžiai. Jos virpėte 

virpėjo, pagautos tos smalsios 
laimės, to godaus ir nepasoti
namo troškimo patirti siaubą, 
kuris pavergia jų sielas ir kan
kina jas, kaįp alkis.

Viena jų, labiau už kitas iš
blyškusi, tarė, kai tardytojas 
nutilo valandėlei:

-—Tai baisus dalykas, čia sle-

tampanėių masinėmis žudynė
mis, ir beveik didvyriškų žygių. 
Per porą metų aš tegirdėjau 
kalbant vien apie kraujo atly

tą baisų korsikiečių
prietarą, kurisi įsako keršinti uz 
kiekvieną nuoskaudą ’ skriaudi
kui, jo vaikams ir artimiems. 
Aš mačiau smaugiant senelius, 
kūdikius, gimines; mano galva 
buVo kiAište prikimšta tų bai
sybių.

Ir štai vieną gražią dieną aš 
sužinojau, kad kažin koks ang

linga. Ji liko neišaiškinta, nes la*s> pasisamdė ilgiems metams 
nebuvo galima ją ištirti. I mažutę vilą pačiame įlankos ga- 

Visos moterys tarė vienu le. Jis atsivežė su savim tarna

bu-

ge
na-

Hemorrhoidai
Labai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment.

išpūtęs veidas 
pasibaisėjimą;

suspaudęs

Prabėgo vieni metai. Ir štai, 
vieną rytą lapkričio gale tarnas 
pažadino mane, pranešdamas, 
kad sir Jonas Rovellis buvo už
muštas šiąnakt.

Pusvalandžiu vėliau aš nuvy
kau į anglo namus drauge su 
centro komisaru ir policijos 
viršininku. Išsigandęs ir nusi
minęs tarnas verkšleno prie du
rų. Pradžioj aš įtariau tą žmo
gų, bet jis buvo nekaltas.

Kaltininko niekad nesurasta.
Įėjęs į svetainę, aš tuoj pa

mačiau gulintį kambario vidu
ry šeimininko lavoną. Liemene 
buvo perplėšta, viena rankovė 
karojo nutraukta, viskas rodo 
buvus čia baisią kovą.

Anglas buvo pasmaugtas! Jo 
baisus, juodas, 
reiškė klaikų
jis laikė kažin ką, 
tarp dantų; kaklas buvo visas 
kruvinas*, jame juodavo penkios 
baisios tarsi geležgaliais pra
durtos skylės.

Atvyko gydytojas1. Jis ilgai 
žiurėjo pirštų žymes ant kaklo 
ir ištarė šiuos keistus žodžius:

—Sakytum, kad jį pasmaugė 
numirėlis..

Mane sukratė šiurpas, ir aš 
pažvelgiau į sieną, į tą vietą, 
kur kadajse kybojo baisi ranka. 
Jbs nebuvo. Kybojo tik sutrau
kyta grandinė.

J^š pasilenkiau į mirusį ir ra
dau jo sukąstuose dantyse vie
ną tos dingusios rankos pirštą. 
Jis buvo atkustas lygiai per an
trąjį sąnarį.

Užveta byla, bet nieko nesu
sekta. Jokios durys, joks lan 
gas, nebuvo išlaužtas. Du sar
gybiniai šunes ramiai miegojo.

Štai, trumpai suglaustas, tar
no parodymas:

Jau visą mėnesį jo ponas bu
vęs ’abai sujaudintas. Jis gau
davęs daug laiškų, kuriuos visa
da degindavęs. Dažnai jis palm-

Gera Proga
Pamatyk tuojau

Smith-Barney grojiklis 
50 rolių ir 
benčius ......................
H. C. Bay, vvalnut 
grojiklis už .............
Maudei Hali, grojiklis 
pianas, mahogany už
Victor Vijtrola 
$150 už ...........!.............

pianas, su 
$115 
$295 
$235 

$65
Su 25 rekordais.

Geriems žmonėms ant lengvų iš- 
nvokejimų.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.,

Stock Room 3327 So. Halsted St.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Nuo 1896 
wehncrsten’s 
yra prirengėjai 
Apyniy-S’alyklo sko 
nio.

Todėl, kad salyk
lą ir apyniai yra bu 
jungti ir la- 
bai lengva Waaa 
yra p r i - 
rengti.

MALT 
and 

HOPS 
(ombined

i h*. .

^ENNERSTE*5

.. Henning Wennersten Inc.
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Generalis Parezas
Rašo Dr. A. Montvidas

šita liga kartais da vadina
ma progresuojantis bepročių 
puralyžas arba tiesiog, bepročių 
paralyžas, domėn t ia paralytica. 
Šitie vardai ir išaiškina maž
daug kas ji yra, vienok reikia 
da šis-tas pridurti. Šita bepro
tystės rūšis paeina nuo sifilio 

sifilio, kuris paliečia nervų 
sistema. Apie kitas nervų sifi
lio rūšis jau rašiau. Skaityto-' 
jas galės palyginti gencralįp 
parezo apDflšymą su anomis 
pušimis ir pamatys skirtumą.' 
Generalis parezas negali atsi-i 
rasti be apsikrėtimo sifiliu. Tai 
tapo tikrai patirta. Šita bepro
tybės rūšis galėtų būti išvengt 
ta, jei žmonės žinotų daugiau 
apie sifilį. Dabar Amerikos in- 
stitucijose tarp 5 ir 8 nuošim* 
čio visų bepročių yra parėti- 
kai. Europoj, kur sifiliu apsi- 
krėlimas yra tankesnis ir gy
dymas didžiumoj atsitikimų 
neprieinamas, bepročių nuo si
filio yra kur kas didesnis, skait
lius. Keikia pastebėti, kad pro
tu dirbantieji žmonės ir inte
ligentija labiau yra palankus 
parezui, negu tamsus žmonės 
ir fiziniai, darbininkai. Apari 
to, yra visų gydytojų pastebė
ta, kad tie, kas sifiliu serga 
lengvai, greičiau gauna pare- 
zą, negu tie,Xkurių liga reiškia
si aiškiai. Manonia, kad leng
vai sergantieji nesigydo ganė
tinai. Parezas pasireiškia tik 
už 10 ar 20 metų po sifiliu ap
sikrėtimo, todėl ligonis nela
bai tiki, kad naujoji jo liga 
paeina iš senosios. Tiesa, Ame
rikoj iš 1000 sifilitikų tik 5 ar 
S nuošimtis gauna parezij. Eu
ropoj nuošimtis kur kas didės-' 
nis. Susirūpinti perdaug nėra 
ko. vienok žinant, kad liga ne
pagydomu ir beprotybe yra la
biausiai nepakenčiama liga, 
reikėtų rūpintis, kad ji neįvyk
tų, nes ji gali būti išvengta. 
Paretikai paprastai negreitai 
patenka į beprotnamius ir, kol 
jų liga nežinoma, jie savo me
lancholija arba karštakošiavi- 
mu pridaro daug nesmagumų 
ir žalos draugijai ir asmenims.

Nors tikroji parezo priežas
tis yra sifilis, tečiaus rūpesčiai, 
nuovargis, ypač protinis, lyti
niai perviršiai, karas palenkia 
nervų sistemą sifiliui.

Kaip reiškiasi generalis 
parezas

šitoje ligoje randame proti
nius ir nervų simptomus. Bet- 
karčiais nervų simptomai pasi
reiškia pirmiau, negu proto 
suirimas, vienok netoli visuo
met protas nukenčia pirmiau
sia, ir protiniai simptomai yra 
žymesni už nervų .simptomus. 
Jie priklauso gerokai nuo ligo
nio budo: rimti«.žmonės gauna 
depresiją arba proto slėgimą; 
skyst uoliai įgauna nepaprasto 
įkvėpimo ir kartais eina iki 
pasiutimo; tie, kas yra linkę 
skųstis ir dejuoti, tampa hypo- 
nhondriakais. 'lai nėra nepaju
dinama taisyklė, nes pasitaiko, 
kad ir rimtas protas nuo pare
zo tampa pasiutęs.

Pirmasis proto simptomas 
pas didžiumą yra nuovokos 
miglotumas. Pirma buvęs są
moningas žmogus, dabar jis 
negali tinkamai orijentuotis. 
Nebesupranta savo tikros pa
dėties šeimynoj, nebenuvokia 
apie biznio smulkmenas, nebe
su pra n ta savo pareigų ir atsa
komybių profesijoj arba dar
be. Sunku jam pasakyti savai
tės ir mėnesio dieną, metus, 
sezoną ii- panašius dalykus. Jo 
nuovoka apie viską lieka ūka
nota. Viskas darosi tartum 
sapne arba išsipagiriosimo lai
ku. Juodei patetikas sveikam 
protui išrodo kokis tai keistas 
svajotojas, nesąmoningas žmo
gus, neapčiopiantis gyvenimo

faktų. Nuovokos stoka gali 
pradžioj būti menka, vėliau 
gali pereiti visus racionalumo 
rubežius. •

Sekantis iŠ eilės simptomas 
yra užmaršumas, tai yra at
minties suprastėjimas. Pir
miausiai ligonis užmiršta tiktai 
tą, ką vėliausiai buvo išmokęs, 
kas nesenai atsitiko. Senai iš
moktus dalykus ir senus įvy
kius jis atsimena. Ligai einant 
tolyn, jis pradeda užmiršti vis 
senesnius ir senesnius dalykus 
ir įvykius, kol galų gale pra
deda neatsiminti savo giminių 
vardų, savo gimimo dienos, 
mėnesio, metų ir vietos. Yra 
tokių, kurie užmiršta savo var
dą ir pavardę ir gyvenimo vie
lą. Pradžioje užmiršumas pas 
vienus pastebėti yra lengva, 
pas kitus ne, nes tai priklauso 
nuo amato ir atsakomybės. 
Viršininkas, kurio niekas ne
prižiūri ir nekajnanduoja, gali 
savo užmaršumą slėpti ilgiau, 
negu prižiūrimas mechanikas 
arba atsakomingas raštinės dar
bininkas. Biznieriaus užmaršu
mas Inoj patėmijamas visur. 
Del šitos ligos daugelis neten
ka savo pirmesniojo darbo ir 
turi apleisti biznį.

Minties suirimas yra kitas 
simptomas. Pirmiausiai dings
ta tos mintys, kurios buvo su- 
sįkurusios vėliausiai ir da ne
buvo nusistovėjusios. Kasdieni
nės mintys pasilaiko ilgiausiai, 
vienok ligai gerokai pažangė- 
jus ir jos painiojasi ir dizorga- 
nizuojasi. Galų gale ligonis gy
vena svajonėmis. Bile kokia 
graži mintis atėjusi galvon 
jam rodosi faktu, šitokiam li
goniui lengva įkalbėti naujas 
idėjas ir lengva jas išsklaidyti, 
kaip ir bolševikams kas mė
nuo naujas platformas ir tak
tikas.

Svarstymo arba sprendimo 
stoka pradžioj reiškiasi tik 
kalboj, kurioj galima pastebė
ti priešginiavimus (kontradik- 
cijos), pakartojimus, netikru
mą. Vėliau pereina į akcijų: 
patetikas nemato gyvenimo 
tikrenybės ir keblumų, todėl 
jis griebiasi politikoj, biznyj 
ar privačiame gyvenime atsiek
ti negalimų dalykų. Sveikas 
svarstymas jam nepakenčiamas 
ir jis ima šalintis žmonių su 
sveiku protu. Beprotiški pasi- 
mojimai biznyj, profesijoj, po
litikoj pas paretikus yra pap
rastas dalykas. Jų visos min
tys spiečiasi apie savo asmenį. 
Jie gyvena svajonėse ir ima 
gerbti tik savo idėjas ir už
gaidas. “Taip stiprus yra jų 
dieniniai sapnai, kad sunku yra 
pasakyti, kurios jų'išraiškos 
priklauso sapnų pasauliui ir 
kuri yra tikrenybės dalis?’ 
Pradžioj ligonis gali nusimany
ti, kad jo atmintis trumpa, kad 
jis perdaug erzus, kad stąka 
jam koncentracijos, bet vėliau 
jis nebenuvokia ir jaučiasi vis
ką galįs.

Paretikas kenčia mažiau ar 
daugiau nuo deliuzijų. Deliuzija 
vadinamas melagingas arba ap
gaulingas protavimas, nesutin
kąs su faktais. Paretikas nu
stoja manęs apie šimtus ir 
lakstančius. Jis kalba apie mi- 
lionus ir bilionus pritarėjų, 
apie milionus laikraščio skai
tytojų, kvadriiionus dolerių. Jis 
kartais vaizduoja save karalių 
karaliumi, pasaulio valdytoju 
arba ir tvėrėju. Stebėtina, kad 
savo didybę pareiškęs, jis ir 
vėl skundžiasi, kad kas nors jį 
skriaudžia, jam kenkia. Yra 
beprotybės rųšių, kuriose ligo
nis kenčia tik nuo vienos ar 
keliu deliuzijų. pav., jei vaiz
duojasi esąs Napoleonas, bet 
visą laiką pasilieka tos pačios 
deliuzijos; paretiko deliuzijos 
kaitosi, mainosi, šiandien jis 

padarys revoliuciją visame pa
saulyj ir iškars visus buržu
jus, rytoj pas jį buržuazija taip 
stipri, kad revoliucionieriui ir 
dėtis neliko kur. šiandien jis 
turtingiausias . žmogus, rytoj 
jau elgeta. Neima ilgai: tą pa
čią minutę jis kalbą ir jaučia
si vienaip ir tuoj pats sau 
priešginiauja. ‘

Atmainos emocijose pas pa
retikus reiškiasi tuomi, kad jų 
didelis gerumas urnai be tinka
mos priežasties virsta piktumu, 
nusivylimas nepaprastu opti
mizmu, erzamas viršija nor
mali- Kol ligonis nuvokia savo 
padėtį, jis yra nusiminęs, bet 
šitas nusiminimas yra tik lai
kinas ir neprilygsta melancho
lijai kitose beprotybės rųšyse. 
Tiesa, kartais ir paretikai sa
vo nusiminime griebiasi sau- 
žudystės, bet tai nėra tankus 
atsilikimai.

Asmens, kurie prieš parezo 
gavimą buvo stiprios nuomonės 
ir galėjo save valdyti, pasida
ro lankstus, laikais atkaklus ir 
dalykų darkytojai. Iniciatyva 
pas juos dingsta ifr jie tampa 
apgavikų žaislais. Nesunku 
juos palenkti prie lošimo iš pi
nigų, girtavimo ir rūkymo, 
nors šitais dalykais jie pirma 
biaurėjosi. Lengva įvesti juos 
į nusiminimą ir paraginti nusi
žudyti. Jie linkę yra paimti ki
to žmogaus daiktą, kurio jis 
tuo tarpu nenaudoja, pavogti 
arba užpulti kito žmogaus pa
čią. Jam neateina galvon, kad 
tai neetiška arba kriminalinga, 
kad bus atsakomybe. Jis mėgs
ta šlykščius pasakojimus ir 
draugauja su žemos rųšies 
žmonėmis; lytiniai nenormales 
moteris jis tiesiog garbina.

(Bus daugiau) *

Nauja Naujieny Stotis
North Sidės Naujieniečiai lie

tuviai reikalavo, kad Naujienos 
butų pardavinėjamos ant kam
po .North Avė. ir Kedzie. Dabar 
Naujienos jų reikajavimą išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu- 
čio 29-tos visi geri Naujienie
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo 
NorMi Avė. ir Kedzie Avė.

- - Naujienų Admiri tracija

Musų mylimas vyras ir tėve
lis po sunkios ligos — ligoninėj 
persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 88 metų amžiaus, Rugp. 
mėn., 29 dienų, G valandų die
nų. Paėjo iš Mišeikių kaimo, 
Batakių valsčiaus, Tauragės 
apskr. Amerikoje išgyveno 18 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kazimiera po tėvais 
Druktenaitė, dvi (lukteri: Hele
ną ir Oną, du broliu: Jonų ir 
Stanislovų ir brolienę. Kūnas 
pašarvotas randasi 4741 South 
Marshfield Avė.

Laidotuvės jvyks Utarninke, 
Rugsėjo 1-mą dienų, 8 valandų 
iš ryto iš namų 4741 So. Marsh
field Avė. į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčių, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visus gimines, draugus ir pa
žystamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti inirusiamjam paskutinj pa
tarnavimų.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Moteris, dukteris, broliai 
ir brolienės.

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

nulydčtąs j šv 
draugu

nyčią, o iš ten bu
Visus gimines 

me dalyvauti laidotuvinę ir 
tarnavimų ir ištarti tegul bu

IGNACAS SKUTAS
Musų mylimas vyras ir tėvas persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs 71 metų amžiaus, Rugp. mėn., 28 dienų, 7:15 valandų 
vakare. Paėjo iš Garšvių kaimo, Naujamiesčio valsčiaus, Pa
nevėžio apskr. Amerikoje išgyveno 30 metų. Nemažai prisidė
jo prie sutrumpinimo amžiaus A. A. Ignaco mirtis, jo mylimo 
sunaus Jono, kuris mirė pradžio Rugpiučio.

Paliko dideliame nuliudime Amerikoj moterj Elzbietą, sū
nūs: Izidorių ir Juozapų, dukteris: Katriną Keturakienę, Juze
fų Kunčienę, Veronikų Šmitienę ir Judvigų Skutas. Lietuvoj 
brolj Adomų. Kūnas pašarvotas randasi 3106 So. HaJsted.St.

I>aidotuvė8 jvyks Utarninke; Rugsėjo ,1-nvų dienų, 8:30 .va
landų iš ryto iš namų 310G So. Halsted St. j šv. Jurgio, baž- 

Kaąimiero kapines.
ir pažįstamus nuoširdžiai kviččia- 

suteikti inirusiamjuni paskutinj pu- 
is jam lengva šia žemele. I

Nubudę ir pilni gilios sielvartos liekamo,
Moteris, Sunai, Dukterjs ir Žentai.

Laidotuvėse patarnauja graboriųs Povilavičius,

CHICAGOS 
ŽINIOS

Susekė sukčių saikų
Brangiai pardavinėjo vandens 

apsemtas Floridos žemes

Federalinė valdžia j ieško šąi- 
kos prigavikų, kuri pasivadinu
si Florida Land Co., pardavinė
jo lotus Floridoje. Vienas 
menkesnių viršininkų liko su
imtas, bet didžiosios žuvj^s pa
spruko.

Kompanijos prezidentu buvo 
buvęs barzdaskutis Jacob Fac- 
tor, kuris dar nesenai Anglijo
je pardavė už $500,000 aliejaus 
žemės Arkansas, kurioj alie
jaus nėra. Suimtas yra jo 
brolis. Henry Helnsius jau ke
lis sykius trauktas teisman už 
prigavystes, buvo dešinioji Fac- 
tor ranka. Kiti trys buvo pa
sižymėję kaipo. smarkus parda
vėjai, kurie žino kaip išvilioti 
iš žmonių pinigus. Nė vieno 
jų valdžia dabar nesuranda, o 
ir kompanijos raštinė stovi už
daryta. Jie visi kaltinami yra 
vartojime pašto prigavingięms 
tikslams. <

. Jie pardavinęjo lotus Orange 
paviete, neva visai arti “antro 
didžiausio Floridos miesto” Or- 
lapdo, Fla. žemė esanti prie 
Dixie kelio, aukštoj vietoj ir 
viskas ištaisyta. Pardavinėja
ma buvo po 1,000 dolerių ar 
daugiau už didelį lotą. Tuo 
tarpu ta žemė yra už 7 ar 8 
mylių nuo nedidelio miestelio 
Orlando, veik visą laiką apsem
ta vandens, jokių įtaisymų nė
ra ir visai neprieina prie l)ixie 
ar kito kelio.

Manoma, kad tie sukčiai su
rinko iš lengvatikių žmonių a- 
pie 1,600,000 dolerių. Ypač 
daug pakliuvo ant tų sukčių 
meškerės lenkų, kurių delegaci
ja, vadovaujama aldermano 
Adamkievvicz . buvo nuvykusi į 
Floridą ir išgire tą vietą. Yra 
lenkų, kurie įdėjo į tą niekam 
netinkančią žemę po 10,000 do
lerių. Bet nemažai pakliuvo 
ir amerikiečių, nes ta prigavikų 
kompanija labai plačiai garsi
nos! netik Chicagoje, bet ir vi
soje Illinois valst., o taip’jau 
Indiana, Wisconsine ir Iowa 
valstijose.

Saulė ir sveikata
Dr. H. N. Bundenseno 

.pranešimas

Miesto gyventojai, sako Chi- 
cagos sveikatos komisionieiius 
Dr. Herman N. Bundensen, pa
prastai lanko maudykles tik lie
pos ir rugp. mėnesiais. Dąpgelis 
užmiršta, jog birželis ir rugsė
jis irgi yra vasaros menesiai. 
Nedidelis žmonių skaičius tesu
pranta, kad reikia naudotis sau
lės spinduliais visuomet, kada 
tik yra šilta.

Kai kurie sako, jog nėra rei
kalo eiti į ežerą, kuomet galima 
kur kas geriau išsimaudyti vo
nioje. Tačiau reikia neužmiršti, 
kad einama j ežerą maudytis ne 
vien tik švartimo tikslu. Svar
biausias dalykas yra saulė, kuri 
yra tikras sveikatos šaltinis.

Juo tolyn, tuo labiau pradeda
ma suprasti, kad saulės spindu

liai yra reikalingi sveikatai. Sau
lė yra vienas geriausių gamtos 
vaistų. Ypač didelės reikšmės 
turi ultra-violetiniai saulės spin
duliai, kurie apsaugoja vaikus 
nuo visokių ligų. Tie spinduliai 
daro tam tikras permainas kūne 
ir pagelbsti jam asimiliuoti mai
stą.

Dabar yra tikrai žinoma, kad 
saulės vanios yra vl«>na geriau
sių priemonių sevikatai palaiky
ti. Tad apsirengti maudymosi 
kostiumu ir būti trumpesnį ar 
ilgesnį laiką saulėje yra tikrai 
naudingas daiktas.

Saulė daro įtakos į kraujų. 
Jos spinduliai didina hemoglobi
ną, kas akstiną visą kūną veikti.

Prie saules vanų reikia pri
prasti. Išpradžių perdaug ilgai 
saulėje nereikia pasilikti, kad 
nenudegus. Nereikia bijotis pa
rudavimo. • Parudėjusi nuo sau
lės oda tankiausia sveikatą žen
klina. Moterims geriau turėti 
parudę j usią odą, negu pudra ap
teptą išblyškusią ir nesveiką 
odą.

Ankstybos
Naujienos

Marųuette Parko arba 
Vienuolyno apielinkei NAU
JIENOS išnešiojamos nuo 
ryto anksti, reguliariai.

Paduokit orderius pas
S. A. VASILIAUSKĄ 
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Pinigai 
iš 

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

Garsinkites Naujienose

DŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
, Teisių Skyrius

1739 So. Hahted SI. 
Chlcago, III.

Lietuvių Rateliuose
Bridgeport

Mildos Theatre šiandie pra
dės rodyti paveikslus “Dešimt 
prisakymų.” šis veikalas yra 
pagarsėjęs tarpe visokių žmo
nių, kaip tikinčių ir netikin
čių. Pirmiausia buvo rodo
mas tik didmiesty pirmaeiliuo
se teatruose, o dabar bus rodo
mas Mildos teatre šią savaitę 
panedėlyje, utarninke, seredoj 
ir ketverge. Vietiniai lietu
viai turi pasinaudoti proga pa
matyti šį veikalą už prieinam^ 
įžangą. • —G.

Kapinės visų šventovė
Kokio luomo ar įsitikinimo 

žmogus nė butų, tečiau žino sa
vo žemiškos kelionės galą — 
kapines. Ar mes tikime ir 
kaip tikime į pomirtinį gyveni
mą — kitas klausimas. Miršta-] 
me visi lygiai už tai į mirusių 
vietą — kapines, turime atsi-' 
nešt su pagarba. Ypač ture 
tų demėtis pažangieji, kad sa
vo apsėjimu nedarytų pažan-Į 
gai sarmatos.

Teko Naujienose pastebėti tū
lo Mažosios Lietuvos Piliečio* 
kad prie Tautiškų kapinių pla 
čiai šinkuojama svaigalai, kurs 
(teisingai nupeikia tokį žemą ir 
nepadorų prie kapinių elgėsi.

Kitam Naujienų numery ki
tas “pilietis” pasivadinęs Že
maitijos Piliečiu, išsijuosęs gi
na svaigalų pardavėjų elgesį. 
Anot jot girtuoklystės paprotią 
labai įsigalėjęs, kad jokia jėga 

j j o nesustabdysi, ir kad už kal
tą nereik nekaltų baust.

MLP. nupeikė tik tokius, ku
rie svaigalus pardavinėja, arba 
patys be saiko apsvaigę negra
žiai elgiasi, o ne nekaltus.

Sulig žem. Pil. išeina, 
girtuokliavimas įsigalėjęs, 
sai nebėra jeikalo su juo 
vot; netik duot valią, o ir
tiem liuosai sekt; šinkuot visur, 
be saiko, ir laiko, nepaisant n6 
vietos, nė apistovų, šalę kapi 
nių ir kapinėse, teatruose, ir 
paskaitose ir tt. — tokia jau 
mada. Nors jis savo “polemi-

(Tąsa ant o-to pusi.)

kad 
vi- 
ko- 
pa-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neivuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidai. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai, p. y.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas , dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
t Netoli Ashland K ve.

PUBLIŠKA KLINIKA ■
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IšSIGYDĘ NUO 

UŽSISENEJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kiaujo ligų*

Kraujo ir šlapumo egzaminacija : 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vi- 
Hausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kiaujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai •

National Health Clinic 1

1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare.
Nedėlioj 10 iki 1 ‘ ’’

Užmokėsit po išgydymo
l^abai daug sergančių žmonių ken

čia. daug iljjiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsi tikę j imą j 
daktai’us ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šioe dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerų gydymu mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma- 

Į gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
1 musų prirengimas dėl išinieravimo ir 
Į spaudimo kraujo nickuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi
mins jums dar ten būnant. j

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visąi dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra, tyras, tai yra priežastimi vi
sokiu ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mu dėl studijavimo, aiškinu, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios {čirškiamos tie
siog 1 kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serume 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jaa 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells St.

kampas WashingUm SI.
Otlbo valandom: Ketvvnr^, aervdii Ir nu ba

to] nuo 9 ryto iki a vakar*. ir
IventadienihiM nuo fO iki 1 po 
nedčly, k«1v*rtr* ir pėtnyAio] uuo V ryti iki 
I vai v^kar*

The Peoples Health
Institute

DR. GILI., Specialistai 
eiti | darbą arba i bizni netrukdant 
visai laiko. /

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir vUaa ut«P 
Hunoju»ia» ir komplikuota* Hh*«. ne* tnunq 
Įstaiga yra prirengta vcrfąiutiaM Kuropjninu 

? ir AmarikouiMkal* ttilnymaji*’ ir' gyduolėmis.
LigRs kraujo, reumatitm,. nervintum*, 

ulkietėjim'j vidurių, krūtinėn Ir šonų akau> 
dėjimų, gnlvųoukio, nubčgirn* kraujo puč- 
ku«, allnKitnų plaukų, prakaitavimą, nema
lonu kvapi, ir kito. iiao. yra mu.y 
luniaa l»r 2S metus.

Vyrai i. motery*, kuri* »*rwa, teuul ntaV. 
lanko j niuaų i>tUą ir <la iiinim >pie na><- 

, jauf| gydjmo lindo tontllų, kuri* gi.itii 
atima spėkų ir energija Pa;.rltrf jom tuko 
tančiAių. kenčiančių atgauti »»u> .veikai* 
ir laimę, todėl yra ir dc! jūsų viltis. N*, 
atidėliokit*. atideliojunaa yra nelainiingaav
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

koj” to nesakė, bet tokia aiškia 
išvada, nes mažiausia nenupei
kia tą įsigalėjusią girtuoklia
vimo madą.

Kiek tokia mada įsigalėjusi, 
blaivieji žino, te ji sau gyvuoja, 
ar nyksta, tai rodos asmeniškas 
kiekvieno dalykas, silpnybių ar 
asmeninių palinkimų visi turi
me, bet turime paisyt aplinky
bių, kaip ir saiko ir laiko to
kiom ydom pasiduodant.

Kad prie kapinių mažiausia

met darbininkai nedirba dau
giausiai jie rūpinasi patys su 
savim, tada turi pusėtinai var
go munšainieriai su munšai- 
nierkomis kol susirenka kozir- 
ninkus žiedną subatvakarj.

—Alginis Vergas.

LMSA Seimas
Seimo atidarymas; aukos

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI! apsivedimui vai

kino; esu našlė, turiu savo biz
nį, grosernę ir restauraną. Kad 
butų nesenesnis 35 metų, atsi
šaukite A. Butrimienė, 
1705 So. Canal St. Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Dėl grosernių. bučernių, delikate- 
sen, rcstuuracljij, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
m a.s Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

191? SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

NAMAI-2EMĖ
BUNGALOW $5,000.00

Tik pabaigta 
kambarių mūrinė 
30x125 pėdos lotas, 
trys blokai

4
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DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

neturėjo užmiršt. Kaip sa
kiau, — visi turime ydas vienų 
didesnės, kitų mažesnės, tečiau 
turime paisyt saiko ir vietos 
tokių ydų pasireiškimui, o ne i 
kitus žiūrėt, kad kiti taip da
ro arba, bevilčiai pasiduot tik 
dėlto, kad “joki jėga nebesu
laikys.’’

Siaučiant ligų epidemijai 
betgi
mi, kad tik užsikrėst, o 
pasiduodame vien todėl, 
jau išsiplėtusi ir daugelis

kaip 
pasakė 
seimui

mok s-

JIESKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU pusininko i buČer- 

nės bizni; vienam negalima apdir
bti: arba parduosiu visų bučeinę; 
viskas pirmos klesos. Parduosiu 
už labai pigių kainą už cash. 

16713 Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

MALEVOTOJAS, Dekorato
rius. Prieš malevojimą savo 
flato, pašauk mane. Apsimo
kės. Aš atlieku darbą gerai ir 
pigiai, šaukite Van Buręn 
1702 arba Belmont 6064

budavoti 
bungalovv 

randasi 
nuo Marųuette

Parko, Tik $1,000 įmokėti.
J. SINKUS and CO. 

809 W. 69 Str.

TT9

REIKALINGAS partneris i bu- 
černę ir grosernę. Patyrimas 
nereikalingas. Turiu 2 bučernes, 
vienas negaliu « apdumti, 
šaukite greit:

T. DANKIEWICH 
4425 S. VVells St.

Tel. Yards 3906

Atsi

Rugpiučio 29 d. (Lietuvių 
Auditorijoj 7 vai. vakaro pra
sidėjo Lietuvių Moksleivių Su
sivienijimo Amerikoje Seimas. 
Seimą atidarė centro pirminin
kas B. Simokaitis.

Atsilankiusieji svečiai 
p. J. Kaulinas ir ikiti, 
kelis žodž>ius linkėdami 
gero pasisekimo.

Buvęs valparaisietis
leivis dabar farmaceutas F. J. 
šeštokas atsilankė, stciiman ir 
paaukojo $5.00 moksleivių or 

, ganizacijai. Dailininkas 
’ Šileikis paaukojo $10.00
1 giamai moksleivių ekskursijai niškame bungalow

į Lietuvą, kuri išvyks ateinantį porai arba 2 vyram. Gali vah 
pavasarį; taipjau jis paaukojo toli ir virtuvę. Lafayette 6347 
$7.50 LMSA. centro iždui.

1 Platesnis
T .... . . . seimo eigąPažangia! turi sus.burt ir t((j _Reportel.ig.

vyt svaigalus nuo kapinių, nes
tas žemina jų vardą, nelauki ■ - -------- — ■
kol juodvarniai ims krankt iš — 
laisvamanių kapinių šventovės.'

vengiame kiek jstengda- 
ne 

kad 
jau

Kensingfon

M l SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ren

REIKIA DARBININKU
________MOTERŲ________

REIKIA patyrusių merginų 
core dirbėjų, j bresinę fandrę, 
ateikite pasirengusios darban.

Sloan Valve Co.
4300 W. Lakto Str.

PARSIDUODA 4 kambarių me
dinis namelis, 2 mašinų garažas 
ir elektra. Kaina $3,700. 4452 
Lowe Avė. Klausti 6404 South 
Aberdin St.

Tel. Englewood 1677

■ ■

yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesosc ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted S't.,, Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

TIK $10.00 ĮMOKĖTI

RENDON kambarys moder- 
, vedusiai

4942 So. Karlow Avė. 
aprašymas apie----------------------------------------

tilps Naujienose i iRENDAI kambarys vienam 
ar dviem vyram arba vedu
siai porai. 3 lubos frontas.

, • i Kreipkitės:
pranešimai i 709 w 31 str

REIKIA vidutiiio amžiaus 
merginos arba moters abelnam 
namų darbui, nereikia skalbti.

H. Walder,
316 So. Cicero Avė. i

REIKIA DARBININKr
VYRŲ

$5 į mėnesį nupirksite 
vietoj netoli Marųuette 
gerų lotą 30x125 pėdos. 
$500 ir aukščiau. Nepra- 

pro-

Po 
geroj 
Parko 
Kaina
leiskite šitos paskutinės 
gos, nes tik keli lotai tebeliko 
neparduoti. Už tai duodama 
tokias lengvas išlygas ir taip 
žema kaina.

J. SINKUS and CO. 
809 W. 69th St.

REIKIA shearmenų į geležies 
atkarpų jardą. Nuolat darbas 
visą metą. |L^

South Side Paper Stock Co. f A

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.šiame miestuke lietuviški 
munšainieriai nuolat girdavos, 
kad jie nemirsią, kuomet geria 
munšainą padarytą iš figų, bet 
kuomet keletas . 
nebetiki tam. Sako, gal tuo
kart nustotume gerti, kuomet 
visai nemirtume, o dabar, sa
ko, kad turėsime mirti, ar ku
ris gersime munšainą ar ne, tai 
geriah begeriant numirti. Ma
no supratimu, tuokart bus ne 
mirimas, misinuodijimas mun- 
šainu. Ir kurie yra jau mirę 
nuo munšaino, jie galėjo dar 
gyventi, jeigu ne munšainas 
juos butų nuvaręs į kapus. Bet 
ir iš tų munšainierių, kurie yra 
sugadinę sveikatą munšainu, 
jau mažai begeria, kitas net 
gvaltu šaukia, kuomet jam rei
kia išmesti stikliuką munšaino, • 
bet kad munšaino garbintojai 
prispiria juos gerti, tai geria 
žandus susukę, it teliukai lip
dami per virvinę tvorą. Mat 
jų kostumeriai pasako jiems 
tiesiog į akis, jeigu jus kvi- 
tinat gerti munšainą, tai kvi- 
tinkit ir virę. Munšainieriai j 
gi atsisakyti nuo munšaino viri* ‘ rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” į 
mo nenori, Jįgeriau jie sutinka 1 c“0
aukoti savo gyvastį. Net pik 
ta žiūrėti, kuomet munšainie
riai kankina save munšainu ir 
juomi kankina jo garbintojus. 
Kuomet jiems pasakai apie tai. 
jie labai pyksta, sako, jus nie
ko neišmanote kad niekinate 
munšainą. Sako, kunigai ir 
valdžia nieko nesako kuomet 
geriame munšainą ir kitus gir- ( 
dome juomi. Taip kunigai nie
ko nesako, jie numato, kad juo 
daugiau gersite, to greičiau jū
sų dūšia jiems teks, o valdžiai 
kas palvoje, kad munšainieriai 
su savo garbintojais kraustosi 
iš šio pasaulio.

Kensingtone prastos 
todėl buvo rendos daug 
negu* kitur. Savininkai 
jo kelti rendas ir čia. 
jau sulygino su kitų miestu
kų. Nekurie rendoriai nesuti
ko su aukštomis rendomis. Bu
vo keletas sumanę keltis kitur. 
Buvo radę ir stubas, kurios bu
vo patogesnės tokia pat kaina. 
Kuomet jie apsvarstė, jie nu
sprendė, kad kitur išsikraustę 
nebegalės tiek munšaino išpar
duoti, kaip tose prastose stu- 
bose. Vienas iš munšainierių 
pareiškė, stuba prasta, kur gy
venu, kuomet vėjas užeina nt‘t 
baugu, kad stubą nenuverstų 
su munšainu, bet, sako, nors 
man rendą pakeltų trigubai, 
neičiau iš jos kitur; tik pagąs
dinti kaip kada galiu savininką 
dėl funių.

Bedarbių yra pusėtinai. Kuo-

TAUPYK IR TURĖK

Kas

O k«mb. garu Ail- 

ir domi, vaikinams ar merginoms 
arba vedusiai porai. Visi įren
gimai paskiausios mados. Ren
da pigi. 4026 S. Artesian Avė.

REIKIA tuoj buferio, gero&
darbo sąlygos.

Kreipkitės: K. ZUBIS
12022 So. Halsted Str.

W. Puilman, III. Pullman 3641

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas, 2 lotai, 50 pėdų platu
mo ir 244 ilgumo. Atsišaukite 
irie savininko 10912 S. Utica 

Avė., M t Grecnwood. 1)1.

ŠTAI JŪSŲ LAIME
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvcdystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis menesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite Šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 S'o. Halsted StM Chicago, III.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirin. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Vaionchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet., 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTĖ- 
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; I’agelbininke 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.: Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 736 
W. Glst St., Tel. Englewood 2083; 
Finansų Košt. A. Walančunienė, 
5929 So. Throop St,; Kontrolės 
Rašt. M. Pasiskevičieriė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du- 
donienė, K. Austrauskienė; Maršal- 
ko P. Grigonien^ Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedėldienj kiek
vieno mėnesio Mark Sųuare svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dyba 1925 m.: Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 VVabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevįč, 
1719 N. Robey St.; financų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.;

■ kasierius Willem Nausėda, 1645 
Wabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlj.

DRAUGIJOS I
ORGANIZACIJ

sąvaitę. Kas dvi 
in mirū Xib.>r!,r ">*"«»• •••kirk JŲ mne, (lal'.ir i4 9avo p.d{s ir paBidįk j 

Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti Hile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 

po pietų. Naujienų raštinėje.2

stubos, 
pigiau 
prade- 
Dabar

REIKA/LINGT burdingieriai, 
$10 į savaitę. Fumišioti kam
bariai po $15 į mėnesį.

i Kreipkitės:
3749 W. 62 Place

RENDAI ruimas dėl laisvų 
pažiūrų vieno vaikino su val
giu arba be valgio. Yra elekera 
ir maudynė.

3512 So. ParnelI Avė.

AUTOMOBILIAI
GERA PROGA PIRKTI 

JEWET sedan, 1923, $575 
Turi būt gnedtai parduotas. 
Kreipkitės:

3343 Sq. Halsted Str.

RENDAI šviesus kambarys 
dėl vieno ar

i valgio 2 f)a.
' vakaro.

2538

ti viejų vyrų, 
Atsišaukite 7

W. 15 Str.

be 
vai.

‘-Rr

PARDAVIMUI rakandai 5 
kambarių, kaip nauji, parduo
siu pigiai, taipgi grojiklis pia
nas, parduosiu sykiu arba da
limis, 1611 W, 55 St. 1 fl.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA naujas bungalovv 
5 kambarių. Turi būti parduotas 
labai greitai, Mažas įmoksimas ir 
nedideli mėnesiniai išmokėjimai 
Matyti galima visada tel. Rcpub- 
lic 6778 arba Prospect 7413 

5610 So. California Ąve.

NAUJAS mūrinis namas, 2 fla- 
ai po 6 kambarius aržuolu baig
as. Karštu ' vandeniu šildomas, 

2jų karų mūrinis garažas. Parduo
siu pigiai.

6635 So. Rockvvell Str.
Savininkas gyvena ant 2 lubų 

6631 So. Rockvvell Str.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Vyriausybės antrašai: Pirmininkas 
Thomas Januliu 3430 So. Morgan 
St.; Vicę Pirm. Julius Racevičia, 
3326 So. Union Avė.; Nut. Rašt. 
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adam j. 
St., Phone Columbus 5270;

’ Kasierius S. F. Martinkus, ^2^1 
Aubum Avė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
dyba ant 1925 metų: Prezidentas 
S. Mažeika, 3149 So. Halsted St.: 
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 Souti 
Wallace St.; Nutar.-Rašt., D. Gul 
binas, 3144 So. Wallace St.; Finan 
Rašt., A. Lazauskas, 454£ So. Welb 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas 
3328 Aubum Avc.; Iždininkas, J 
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avepue; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. Sta 
aulanis, 3236 So. Halsted St.

LAISVAS LIETUVIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ Val
dyba 1925 metams: Pirm., E. Ju
zaitienė, 73G W. 61 st St. Tel. En- 
gle\vood 2083; Pagelb., U. Miški- 
nienž, 4001 So. Artesian; Nut. Rai
tininkas, ''FamtZK Zurauskas,
S. Charnlain Avė.; Fin. Rašt., J. 
Plaplis, 3336 So. Halsted Str.; 
Kontr. Ra?t., S. Palijanskas; Ka- 
sierius, J. Varnagis, 4051 Archer 
Avė/ Kasos glob. J. Jasunas.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienj; McKinley Park 
Svetainėje, 39th ir VVestern i ve., 
2-rą valandą po pietų.

ROSELANDO BARGENAS. Parda
vimui 5 kambarių muro bungalow; 
lotas platus su visais paskutinės ma
dos įtaisymais. Bus gatavas už 2 
savaičių. Parduosiu pigiai ant leng
vų išlygų. Pirmi morgečiai $3,500.00, 
o kiti pagal sutartį. Namas randasi 

So. Prairie Avė. Atsišaukite:
B. PRANCKUNAS 
24 E. 102nd Place 
Arba pas savininką 

4425- So. Fairfibld Avė. 
Tel. Lafayette 1310

9913

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir ; 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- K 
lupinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
j savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve- . 

; nanti pažymėtame zone, o da neap- '
. ‘ * " , ......... " * “ I

Aušros
i Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 1 d., 1925 
m., 7:30 vai. vak., Liet. Auditorijos 
salėj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai esate kviečiami pribūti, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskite draugų dėl prisi
rašymo. Kviečia

A. Bugailiškis, Rašt. ,

l įvairus skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 ros.

$600 GROJIKUS PIANAS
Su 94 volelių, benčius, kabine

tas, viskas už $120. Geriems žmo
nėms išmokėjimais.

John Klubą 
2332 West Madison Str.

GERIAUSIAS pirkinys Chicagoj, 
3 augštų mūrinis namas, rendos 
neša $90 j mėnesj, parduosiu už 
$7,500 cash. Tūrių apleisti Chica- 
gą. i

šaukite nuo 8 iki 10 ryto.
Tel. Canal 6380

Roseland. — Rugsėjo t d., 8 vai. 
vakare. Aušros kambariuose. 10900 
So. Michigun Avė., įvyks Rietuvių ' 
Imnrovement ir Benefit Kliubo susi- į 
rinkimas. Jame bus svarstoma kliu
bo svarbi reikalai. Todėl visi kliubo 
nariai atsilankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sekretorius

Broliai Vaidilos ir jų draugai, 
kurie važiuoja ant poros dienų 
prie Crystal Lake, rugsėjo 5 d. 
turi susirinkti Northwestern sto
tyje, Madison ir Canal Sts., nevė
liau 5:30 P. M. Chicagos laiku. Au
tomobiliais prie Milwaukee ir 
North Avė. nevėliau 4 P. M.

Deliai informacijų telefonuokite 
Brunswick 4983

—Drąsusis Krivis.

Amerikos Lietuvių Teatro Kūrė
ju Sąjungos visuotinas narių 
rinkimas įvyks pirmadieny, 
gust-Rugpiučio 31 d., š. m., 
vai. vak.. p. J. Vaičkaus bute, 
So. Halsted Str.

Visi nariai-ės malonėkite

Slisi- 
Au- 

8:15 
3358

būti
nai atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui ir sutvarky
mui. —J, J. Auryla, Užr. Rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Pali- 

novo Šimkaus, paeina iš Kaltinėnų 
parapijos, Gedminiškių kaimas. Gir
dėjau gyvena Chicagoje. Turiu svar
bų reikalą. Prašau, ar ypatiškai ar 
laišku atsišaukti.

FRANK ŠIMKUS
1947 Canalport Avė., Chicago, III.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprūpinanti anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai* ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

PARSIDUODA grosernė, 
rūkytos mėsos1 ir kitų smulk
menų, o taipgi ice cream par- 
lor. Vieta labai gera; priežas
tį pardavimo patirsite ant 
vietos. 7008 S. Paulina St.

PARSIDUODA
Delicatesen 
Krautuve.

Kreipkitės
4944 So. Marshfield Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu 
Į namų sienai įsteigtą grosemę 
ir bučernę, daromas gerns biz
nis. Phone Wentworth 5470 

arba Englewood 2259

NANCY BEAUTY SHOP 
parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu,-negaliu 
atbiejų apžiūrėti.

1827 So. Hą'lsted Sfr.
Tcl. Roosevelt 8951

PARSIDUODA 
grosernė visa arba 
nemoki išmokinsiu

Atsišaukite:
10236 So. Michigan Avė.

bučernė ir 
puse. Jei 
darbo.

PARSIDUODA restoranas, se
nai išdirbtas biznis, geras pel
nas, tarp didelių automobilių ša
pų. Parduodu, nes partneriai ne
susitaiko. Galiu mainyti ant ma
žo namo. 2404 Indiana Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen; geras biznis, renda pigi, 
geri kapibariai dėl gyvenimo, 
davimo priežastis — mirtis, turi 
ti greitai parduotas.

Atsišaukite greitai.
1413 E. 58th St.

Telefonas „Fairfax 2619

bū

Savininkas parduoda 6 kam
barių cottag'e, merinė, akmenų 
pamatu, plytų skiepas, furnas 
šildoma, elektra, grasas, dide
lis purčius, arti 2 karų linijų, 
cicTnentiinė ele, bargenas,

5757 So. May Str.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami a it 6% palūkanų.
Taipgi perkam? Trečius Morgičius 

1 Y* IrAYl Vfll Q
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

MOKYKLOS

dėl

SPECIALIS' NU- 
PIGINIMAS

Kainų laike vasaros mėnesių
’ Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor

macijų.
VALENTINE DRESSMAK1NG 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA AM.
1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z. 

Motuzas, 4306 S. Wood- St.; Pad. 
A. Deivienė, 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W, 63 
St., Pnone Prospect 8752; fin. rašt. 
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St., 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuzienė, 4317 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Cesna, 4501 S. Pau
lina St.; maršalka P. Tiškeviče, 
4612 S. Franciaco Avė.; ligonių 
glob.. K. Dauba, 4514 S. Paulina St. 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallace St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 1 vai. po 
į)ietų, Davis Sųuare parko avet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

SURAŠĄS VALDYBOS LIETUVIŲ 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
po vardu Šv. Marijos, 3501 South 
Union Avė., Chicago, III. Pirmi
ninkas Antanas Vaičius, 3623 So. 
ParnelI Avė.; Vice pirmininkas, 
Vincas Pomeras; Nutarimų rašti
ninkas, M. Ceplinskas, 3533 South 
Wallace St.; Mokeščių raštininkas, 
K. Aišmentas; Kasierius, Jonas 
Strazdauskas; Kasos globėjai, Jo
nas Bartašius, Barbora Vaičienė ir 
Vaineikis; Maršalka, William Kuz
ma, William Butkus; Truščei, Juo
zapas Mickevičius, Antanas Vai
čius, Jonas Kazlauskas.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio, antrą septintadieny. Kviečia
me lietuvius kreiptis su reikalais j 
kleboniją, 3505 So. Union Avė., 
Chicago, III. /

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1925: Pirminin
kas, Mateušas Liubinas, 3338 South 
Emerald Avė.; Pagelblninkas, W. 
Brushas, 3348 So. Paulina St.; Nut. 
Rašt., K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St.; Turto rašt., Petras 
Paužolis, 2429 W. 46th St.; Kasie
rius, Kostantas Lengvenas, 3356 
So. Lowe Avė.; Kontrolių rašt.. 
Stanislovas Deikus, 2857 Emerald 
Avė.; Kasos globėjai, F. Kaune i) 
Antanas Knistautas; Maršalka 
Adolfas Augulis.
Susirinkimai laikomi kas antrą su- 
batos vakarą, Antano Urbono sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. Na
riais priimami j Draugystę nuo 18 
ligi 40 metų senumo.

------------------------------L________________________________________

LIETUVIŠKA TE AT. DRAUGYSTĖ 
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.: 
pirm. A. Sabaitis, 1947 So. String 
St., pirm. pag. K. Doveika, 6451 S 
May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas, 
4440 So. VVhipple St., fin. rašt. J. 
Razmėnas, 1840 So. Halsted St.. 
kasos rašt. F. Aušra, 2158 Wes1 
Hasting St., kasos globėjai P. Mar- 
tinkieąė, 2844 W. 38 St., kasierius 
J. Vilis, 833 W. 83 St., durų mar
šalka F. Danta, pag. V. Biušas.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1925 metams: 
Frank Baceviče, Pirmininkas, 5739 
So. Peoria St.; Antanas Tumkevi- 
če, Pirm. Pagelb., 1948 String St.; 
Ig. Žilinskas, Nut. Raštininkas, 
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 
St., Phone Lafayette 5211; Ant. 
Gurskis, Kontr. Rašt., 655 W. 18th 
St.; John Jackas, Kasierius, 2436 
W. Pershing Rd.; Staponas Mažei
ka ir Alex Mamonas, Kasos Ape- 
kunai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienj kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever- 
grcen Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
Sirm. Antanas Margevičia, pagelb.

Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Dau jotis, 1955 Canal pora Avė., 
Centralini^ rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis. kasierius Petras Paulauskis, 
1 maršalka, Vincentas Balsevičia, 
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligoniu 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi 
būna kas antra subatą kas mėnesj 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAš. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasps globojai, Teofilija Saltiene, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienj, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
TUVIŲ TAlfTOS vyrų ir moterų 
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungvi- 
nas, 3356 S. Lowe Avė., padėjėjas 
M. Juršus, 2612 W. 47th St., nut 
rašt. A. Malinske, 561 W Dekoven 
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S 
Wallace St., kontrolės rašt. J. Mike
lis, 3533 S. Wallace St. ir A. Joc- 
kunas, 561 W. Dekoven St. Kasos 
Globėjai: S. Balsis,'8701 S. Halsted 
St. ir durų saigai A. Frajonis ii 
Jonas Burtašis.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL
DYBA 1925 metams: Pirmininkas, 
Antanas J. Zalatoris, 827 W. 33rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. VVallace St.; 
Turto raštininkas, G. šarkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasierius, Jonas Ma- 
zelauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Juri jonas. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazelausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖJ LIETUVOS GOJUS 
Valdyba ant 1925 metų: VVilIiam 
Buishas, Pirm., 3348 So. Paulina 
St.; John Schultz, Pirm, pagelb., 
2739 W. 39th PI.; John Lauraitis, 
Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A. 
Garbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr. 
Rašt., 3043 W. 38th PL; John 
Schultz, Iždininkas. 2739 W. 39th 
PI.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai- 
žauski.s, Kasos Globėjai; Antanas 
ŽiČkus, Durų Sargas.
Susirinkimai laikomi kas trečią 
nedėldienj kožno mėnesio, 1:30 vai. 
po pietų, A. P. Bagdono svetainė
je, 1750 So. Union Avė.


