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Italai aneksuosią 
Fiume

Bulgarai rengiasi pul
ti serbus

•---------------------------------— I

Riaušes Vokietijoje
Greit prasidėsiančios f rančų- 

zų-vokiečių derybos
Fiume busiąs aneksuotas

liepiu kelių dienų Mussolini iš- 
leisiąs proklamaciją, kuria 
einant Fiume bus priskirtas 
Italijai.

PARYŽIUS, rugsėjo 11. — 
Iš patikėtinų šaltinių sužino
ta, kad premjeras Mussolini 
rengiasi bėgiu sekamų kelių 
dienų (apie nigs. 15 d.) pas
kelbti FiuimieTo aneksavimą. 
Jugoslavijos valdžia nujaučiau 
t i tatai ir rengiasi griežtai pro
testuoti prieš Fiume’o užgrie
bimų.

[Iš Rymo pranešama, kad 
Italija nieku bitfdu neprisilei- 
sianti, kad kas nors jai tarpi
ninkautų ginčuose su Jugosla
vija. Ji esanti pasiryžusi tą 
ginčą tiesioginiai riėti su Ju
goslavija. Reikalui esant ji 
nesustosianti net prieš stveri- 
mosi ginklo, kad užbaigas tą 
nepakenčiamą padėtį Fiume],

Balkanuose vėl neramu
Serbija prašo Tautų įmygus ap

ginti ją nuo bulgarų puo
limo.

BELGRADAS, rugsėjo 11.— 
Jugoslavija apeliavo į Ta irtų 
Lyga prašydama užtarimo, nes 
Bulgarija esanti pasirengusi 
paskelbti jai karų.

Kabinetas pasiuntęs instru-’ 
kcijų užsienio reikalų ministe- 
riui ir Tautų Lygos delegatui, 
Pacliitch, kad pastarasis dėtų 
pastangų sustabdymui Adriati-

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMfi”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus ptardari- 
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA
MAI-ŽEMfi.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

ko nesusipratimų. Padėtis csan 
ti ytin rimta, nes bulgarų ne- 
reguliariniai kareiviai darų pri 
sirengimų pirlti serbus. Tuo 
pačiu norima taipgi atkreipti 
Europos domę į tų faktų, kad 
Balkanų kivirčai turi būti su
stabdyti, il|es priešingame at- 
vėjyj jie gali privesti prie pa
vojingų komplikacijų.

Dresdene užmušta 
šeši žmonės

Vokiečių policija šaudė į de
monstrantus; 6 užmušta ir 
10 sužeista.

BERLINAS, rugsėjo 11. — 
Dresdene bedarbiai suruošė 
demonstracijas prie miesto ro- 
tužės. Policija pasiryžo de
monstrantus išvaikyti. Kilo 
susirėmimas, kuriame tapo 
nukauta 6 ir sužeista 10 žmo
nių.

Prancūzų ambasadorius ta
riasi su vokiečių premieru
Paryžiuje vyrauja optimiz

mas, kad neužilgio busiąs iš
spręstas reparacijų klausi
mas.

PARYŽIUS, rugsėjo 11. — 
Eina pasitarimas tarp Jacųuin 
de Margerie, Franci jos amba
sadoriaus Berline, ir kanclerio 
Stresemann. Franci jos valdžios 
rateliuose tai skaitoma pirmu 
žingsniu link išsprendimo re
paracijų klausimo, nors iki 
šiol kancleris nėra davęs jokio 
konkrečia pasiūlymo kai dėl 
Ruhr srities ginčo baigimo ar
ba reparacijų klausimo išriši
mo.

Jeigu bus gauta iš Vokieti
jos kokis nors pasiūlymas, tai 
jis tuoj bus pasiųstas Anglijai 
ir kitoms Antantes šalims.

Vokiečių atsižadėjimas nuo 
pasyvaus priešinimosi Ruhr 
srityje labai džiugina francu- 
zus. Vienas gan atžagareiviš- 
kas laikraštis jau ima rašyti 
kad visgi su dabartine vokie
čių valdžia galima susikalbėti. 
Esą derybos tarp francuzų at
stovo Berline ir vokiečių vald
žios jau gal prasidėjusios. O 
jeigu ne, tai už dienos kitos 
jos turėsiančios prasidėti.

Nemažai pasitenkinimo reiš
kiama ir dėl Stresemanno bei 
Sollmanno kalbų. Ypač fran
cuzų politikams pasidabojo 
Softlmanno pareiškimas, kad 
vokiečiai turį atvirai prisipa
žinti, jog jie karą pralaimėję. 
Esą senai vokiečiams reikėjo 
taip kalbėti. Bet geriau vėliau, 
negu niekad.

(Francufcų užsienio ministe
rija yra nepatenkinta, kad

šiame paveiksle parodoma Amerikos laivai, kurie 75 mylių atstumo nuo Santa Barbaros užėjo ant uolų ir sudužo. 
Žuvo toje katastrofoje 23 jūreiviai. čia matoma tik penki laivai. Viso žuvo septyni. Paveikslas gauta pagalba be- 
viclinio telegrafo. Tai naujausias būdas .paveikslams persiųsti.

epaudoje pradėta rašyti, jog 
vokiečiai “kapituliavo.” Esą 
tai atrodo buk franeuzai varu 
užmetą savo sąlygas. O to, 
girdi, nėra. Dabartinė vokie
čių valdžia norinŲ pati taiky
tis.

Paryžiuje taipgi eina gan
dai, kad šiandien kancleris 
Stresemann podarys pasiūly
mų susitaikymui su Francija. 
Esą jis išdėstys planą, kuriuo 
einant numatoma šaliai daug 
reformų ekonomijos srityje.

i

Trockis nužudytas?
Žinia atėjo iš Maskvos, bet nė

ra patvirtinta.

LONDON, rūgs. 11. — Cen
tral News pranešimas iš Bėr
imo sako, kad atėjusi iš Mask
von žinia, jog L. Trockis, rusų 
karo ministeris, tapęs nužudy
tas. Jokių smulkmenų nepa
duodama. Pranešimas dar nė
ra patvirtintas.

Pranešimai apie Trockio, 
Lenino ir kitų sovietų virši
ninkų nužudymą buvo jau ne 
kartą paskelbti. Bet paprastai 
tos žinios ateina iš labai abe
jotinų šaltinių, šių metų prad
žioje buvo skelbiama, kad 
Trockio sveikata esanti pairu
si. Bet iš kitos pusės, visi pra
nešimai rodydavo, kad Troc
kis niekuomet nebuvo sustojęs 
savo pareigų eiti.]

Pabrangsiančius kieto
sios angįys

Žmonėms reikėsią mokėti 75 
centus arba net dolerį dau
giau tonui.

GLOVERSVILLE, N. Y., 
rugsėjo 11. — Bttvusis Jungti
nių Valstijų finansų sekreto
riaus asistentas, p. B. R. New- 
ton, sako, kad kietųjų anglių 
kainos žymiai pašoksiančios 
aukštyn. 75 centai arba net 
doleris busią , pakelta tonui. 
Tuo budu anglių vartotojams 
prisieisią sumokėti už anglis 
apie $35,000,000 daugiau, negu 
pirma.

Amerikos žuvusieji laivai. Prancūzai sumušė du
amerikiečiu

Iš Shane kompanijos rub- 
siuyjy streiko

CHICAGO. ~- Streikuojan
čių rubsiuvių šiuom laiku 
nėra didelis skaitlius; di
desnė jų dolis yra iš
siųsti į darbų, ale visviena jie 
atlieka streikierių rolę tiek, 
kaip kad ir tie, kurie visai 
nedirba. Jie kaš rytas ir vaka
ras eidami ir pareidami iš 
darbo daboja skebus. Jiems 
yra lengva juos tėmyti dėlto, 
kad skebai dirba ilgesnes va
landas, negu kad streikieriai 
linijos dirbtuvėse. Taipgi virš 
šimto yra naujų siuvėjų, ku
rie dirba arti Shane’o dirbtu
vės ir šie kone visus naujus 
lietuvius btaįeiiklaufyiiis pažįsta 
ir juos seka kasdiena. Tokiu 
budu šis streikas tęsėsi iZnijai 
be iškaščių. Kitaip yra su 
kompanija. Ši turi netik poli
cija ir mušeikomis apstačius 
dirbtuvę saugoti, ale net tiems 
didesniems skebams turi duo- 

/

ti po policistą, kad juos į na
mus [palydėtų ir rytais vėl at
sivestų, nes kitaip jie bijo atei
ti skebauti.

Taipgi streikieriams yra 
pranešta, ką yra pasakęs vie
nas įžymus skebas, kuris iki 
šio laiko visada tikrinęs, kad 
streiką darbininkai x pralaimė
sią. Bet šią savaitę štai ką ji
sai pasakė savo ištikimam 
draugui: “Aš niekad netikė
jau, kad musų kompanierius 
sulauks tokios padėties, ko
kioje jisai šiandie! atsidūrė. 
Kompanija buvo prisirengusi 
tvirtai tęsti streikų per pen
kias savaites; ji manė, kad

PINIGŲ KURSAS

Vakar rugsėjo 11 d., užsienio pi
nigų ne riiažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.55
Austrijos 100,000 kronų___  $1.40
Belgijos 100 frankų....... $4.80%
Danijos 100 markių ........... $18.05
Finų 100 markių ................... $2.76
Franci jos 100 frankų ........... $5.88
Italijos 100 lirų ............... $4.48%

Lietuvos 100 Litų ..  $10.00
Lenkų 100,000 markių ..............40c
Norvegijos 100 kronų......$16.12
Olandų 100 kronų ............... $39.27
šveicarų 100 kronų ...........  $17.99
Švedijos 100 kronų ........... $26.61
Vokietijos 1,000,000 markią l%c 

jiems to ir užteks: streikieriai 
išnyks, o unija irgi atšauks 
steriką, ale dabar jau dešimtą 
savaitę ir streikieriai sako, 
kad da galo nesimato, o musų 
Shane finansus visus iškratė ir 
dabar da laikosi su? tuo, ką ji 
remia jo susėdąs, ale iš to 
smarkios kovos negali vesti, 
ba mes matome, kad net ir 
pėdžių nelabai skubinas mo
kėti, ir manau, kad jau mano 
tų darbą bala griebs, ale aš 
‘nckerinu* — aš užsidėsiu ko
kį biznį.”

Taipgi streikieriai patys ži
no, kiek tos dirbtuvės ponas 
turi’ išlaidų ir jisai jokiu bu
du negali ilgai laikytis. Gyvas 
pinigas kainuoja policijos ap
saugojimas, o unijai to nerei
kia ir niekas jų nesau’goja: jie 
patys yra darbininkų klases 
kareiviai ir jie kovoja teisėtai, 
tai jiems nė iškaščių nėra, ir 
streikieriai gali tęsti strlciką 
tiek ilgai, kad kompanija ir 
jos lietuviški boseliai nė sap
nuot nėra sapnavę. Kai darbi
ninkai juos suvarys į ožio ra
go galų. Tai visi juoksis, o tas 
ir taip bus. Kompanija turės 
pripažinti uniją arba eiti lauk 
iš biznio.

Taipgi ir “Telegramo” rašy
mas prieš streikierius yra tik 
muilo burbulas. Žiūrėsime, ką 
jisai tada rašys, kada neliks 
skobų pas Shane’ą, o streikie
riai nereikalaus, kad toks šla
mštas rašinėtų apie ju'os.

“Telegramas” iki šiolei yra 
skebų lapas, tai ir tegu būna 
skebu tol, kol jisai kojas pa
kratyt

Streikieriai sako: ; mes ne
manome, kad hutų , tokių dar
bininkų ir žmonių, kurie rem
tų “Telegramų“ ir jį skaitytų. 
Gal tik tie, kurie da nežino, 
kad jisai padeda streiklau
žiams, kad tik kaip sulaužius 
šį streiką.

Streikieriai vienbalsiai sa
ko, kad “Telegramas^” yra ske
bų laikraštis.

— Toks kaip kriaučius.

Amerika parduosianti 170 
laivų. ,

WASHINGTON, rugsėjo 11. 
—* Esą nutarta parduoti apie 
170 laivų, kurie tapo pripažin
ti netikusiais.

Lenkai nori paskolos
Finansų ministeris važiuosiąs 

į Londoną vesti derybas dėl 
paskolos.

VAHšAVA, rugsėjo Ų.
Finansų ministeris Kucharski, 
lydimas Danzigo komisionič- 
riaus Pluteiriski, vyksta į Ge
li evą pasitarti su Tautų Lyga 
dėl proponuojamojo plano iš
teisti Danzige nuosavus pini
gus. Atlikęs reikalus Genevoje 
Kucharski važiuosiąs į Londo
ną, kad tęsti derybas dėl gavi
mo iš anglų paskoloj Lenkijai.
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Ku Klux klanas nebedėvės 
maskų.

OKlLiAHOMA CITY, rūgs. 11. 
—Oklahomos valstijos kiuxic- 
čiams tapo įsakyta nebedėvė- 
ti kaukių bei baltų rūbų lai
ke .viešų demonstracijų.

Gen. Semenobas žuvęs.
MASKVA, rūgs. 11. — čia 

esanti gauta iš Pekino žinia, 
kad Yokohamoje laike žemės 
drebėjimo žuvęs gen. G. Seme- 
novas, kuris vadovavo Sibiro 
baltgvardiečiams.

Apmokame Lietuvos 
Laisvės Bonų
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipties 
į Naujienų ofisą ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laisvės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštų pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresų.

Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prino
kusiais kuponais.

naujienos
. 1739 So. Halsted Street Chicago,

. .................  I I I .............

Hughes gavo protestą prieš 
francuzų žiaurų pasielgimą 
su turistais.

FRANKFORTĮ, nigs. <10. —j 
Amerikos konsulas iš Frank
furto pranešė valstijos sekre- 

ttoriui, kad Menstadte (fran
cuzų okupuotame mieste) 
amerikietis Anthony Seib ir 
jo sesuo tapo žiauriai sumuš
ti. Scibo sesuo bandžiusi pe

reiti geležinkelio bėgės, bet 
prie jos prišokęs francuzų ka
reivis ir liepęs grįžti atgal. Ji 
parodžiusi jam pasportų, bet 
kareivis pertraukęs jų ant že
mės. Kuomet Seib norėjęs už
sistoti už savo seserį, tai ir jis 
buvo pertrenktas ant žemės. 
Prie to dar kiti kareiviai ėmė 
spardyti jį kojomis.

Žemės drebėjimas Ne- 
braskoje

žemės drebėjimas buvęs jau
čiamas kelias sekundas.

NEKAMAH, Neb., rugsėjo 
11. — Žmonės pasakoja, kad 
pirmadienyje 12:30 po pietų 
čia pasireiškęs žemes drėbė j i
mas, kuris tęsėsi apie 30 se
kundų. D. C. Sutherland tvir
tinąs, kad žemės drebėjimas 
pasireiškęs lyginai taip pat, 
kaip Kalifornijoje, kur jam 
tekę daug kartų pastebėti že
mės drebėjimo reiškinį.

Gyvenimas prailgintas 15 metų
WINNIPEG, Man., rūgs. 41. 

— Paskilbęs chirurgas, Dr. 
Charles H. Mayo iš Rochester, 
pareiškė, kad paskutiniais ke- 
leriais metais medicinos moks
las prailginęs žmonių gyveni
mą 12 ar 15 metų. Tik esą 
reikalinga publikai daugiau 
naudotis mokslo žiniomis.

TOKIO, rufgs. 11. —- Buvu- 
feis Chicagos universiteto pro
fesorius Frederick Starr, ku
ris buvo Tokio laike žemės 
drebėjimo, išlikęs gyvas. Buvo 
manoma, kad jis žuvo, nes 
iki šiol apie jį nieko nebuvo 
žinoma.

ŠIANDIE — ; lietus, kiek vė
siau.

Saulė teka 6:26 v., leidžiasi 
7:07 vai. Mėnuo teka 7:48 v. r.
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o niekados sau*. Visi

dalykai dar ir 20-tam 
dedasi, dar ir dabar

laikraščius kažin koks advoka- 
tas; gal būt ką nors ji labai 
nuskriaudė, nes siūlo didelį at
lyginimą.

dažnai ji pati 
vaikščiodavo.
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VISADOS KREIPKITĖS 
M TAS JUMS BUS j 
ANT NAUDOS. f

NAUJIENOS, Chicago, IĮĮ.J.

Pasakodama taipgi ’ davo eiti pas ją. Dabar regis 
“žinovė”

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS

Š. L FA6I0NAS CO,

M

A

S. W. DANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
, 1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys AdvoKdtas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 630 
Tel. Central 6390 •

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago.
‘ Tel. Yards 4681

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdiniinas garantuojamas. 

PEOPLE9 PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Mitwaukee A v., 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018 

ta I .1 IĮ i.^Į . . ...................... ' ... ...... .f ‘

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washingtnn & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

oflYlE BORI
iteg. U. S. Pat. Off.

and for addiU^}t1S 
5^^PWition» each rabcl wl»

Žodis apie 
burtininkus

Žmončs dažnai dabar kalba, 
kad tie žmonės, kur sukišo pi
nigus į “spešelus”, turėsią ge
rą lekciją, ii* ateity elgsis su 
pinigais atsargiau. Mono nuo
mone, tas vargiai ką padės, nes 
apart to da yra gana daug vi
sokių burtininkų, kurie viso
kiais budais vilioja iš žmonių 
pinigus, daugiausia tufo užsii
ma čigonės. Tik jau, žinoma, 
ne tokias dideles sumas išvi
lioja, bet ir tiems nuo vieno 
dolerio subeša net iki dvide
šimts, 6 jei kartais da turi 
kišetiūj kokį šimtą ar daugiau, 
ir pasiseka ištraukti, tai ir vi
sai gerai pasipelno. Lietuviai, 
lenkai ir vengrai, o taipgi ir 
rusai yra liiikę daugiausia 
burtais tikėti. Žmonės eina, 
žingeidauda'pii apie savo ateitį, 
arba turėdami kokius nepasi
sekimus, k. 
Jaunikaičiai 
giedaudami 
Ateina pas 
relė, kuriai 

Ar Jūsų Kūdikis 
Tinka Mokyklai?

Kaip žinot, Kad Jis Yra Apsaugotas? 
Ar yra galima, kad tokioje kultūringoje šaly
je, kaip Suvienytose Valstijose, yra šeši mf- 
lionai nedapenčtų kūdikių? Trečdalis visų kū
dikių! Bet nevienas nepamąsto, ar/Jų tėvai 
žino apie tai. Pažvelgkit į kūdikius Jūsų gat
vėje, Jūsų apielinkėje. Vienas iš trijų kenčia 
nuo to pavojingo padėjimo, ir tas vienas yra 
priešas visiems gyventojams, nes nedapenė- 
tas kūdikis nešioja limpančias ligas. Jisai pa
siduoda bakterijoms, prieš kurias sveikas kū
dikis gali atsigint. Jis papuola visom ligom, 
nuo paausių uždegimo, iki džiovai.
Saugumas Priguli nuo Tinkamo Maisto 
Nesenai, stebėtini bandymai tarp mokyklos 
vaiky prirodė, jog Eagle Pienas turi didelę 
vertę pataisyme nedapenėjimo. Vaikai penimi 
Eagle Pienu augo svoryje greičiau,, negu tie 
penimi ant paprasto pieno bonkose. Motyto- 
jai šių vaikų bandymuose atrado, jog jie ne
tik, kad geriau ir sveikiau atrodė, bet ir žy
miai pagerėjo mokyklos darbo.

Kaip Penėt Eagle Pienu 
Duok kūdikiui 2 šaukštu Eagle Pieno fetskie- 
sto su 3/į puoduko šalto vandens, paryčiais ar 
popiečiais, kasdien. Senesni vaikai mėgsta jį 
su ginger-ale, vynuogių sunkomis, ar kitomis 
kokiomis sunkomis. Vien Eagle Pienas, yra 
geriausias mažyčiams.

Geriausias Maistas Kūdikiams
Jei negali žindyti savo kūdikio, pamėgink 
Eagle Pieną. Daugiau kūdikių išaugo ant 
Eagle Pieno, negu ant visų kitų kūdikių iftai- . 
sty sudėtų krūvon. Daktarai išrašė ir patarė 
ji motinoms per virš 65 metus.

Nenustok Vartojus Eagle Pieną 
Kuomet kūdikis pradeda valgyt stambesnius 
maistus, nepanaikink maistą, kuris suteikė 
sveikatą ir stiprumą jam ir trim gentkartėm 
kūdikių. Palaikykit Eagle Pieną kūdikio vir
tame maiste. Motinos po visą šalį įdomaus 
knygute, talpinančia pamokinimus kaip ga- 
jnint maistus mažiem vaikam. Joje netik tie 
pamokinimai maistui su Eagle Pienu, vai
kam, bet ir naudingi patarimai kasdieniniam 
valgiui.
Jei reikalaujat informacijų, savo kalboje. kdin penėt 
Kūdikius, ar sužinot kaip pažint ar jis ųedapeuotas, ar 
Kiek turėtu svert, ar kokio ūgio turėtu būti, koki mai
stą duoti, ar kitų naudingu informacijų, iškirpkit ku
poną šiame skelbime, Ir prisiūskit mums, ir mes pri- 
siūsim jas jums dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

a. apvogti tapę, 
ir mergaitės žin- 
apie apsivedimą. 
burtininkę mote- 
kas nors pavogė

kelis dolerius. Ji apsiverkus, 
dar ašaros nuo akių nenudžiū
vę. Burtininkė mato aiškiai; 
kad jai k*okia nelaimė atsitiko, 
pradeda pasakoti maišydama 
gerumu‘3 ir blogumus ir tarp 
kitko pasako: “tau kada nors 
pinigų prapuolė”. Žmonelė 
staiga atrėžia: “ugi šiandie, 
šiandie man prapuolė” — pasi
sako net ir kiek. Paskui bur
tininkė ima pasakoti, kad tai 
jau pavogusi jos kaiminka to
kio ir tokio plauko, ir tuo ne
retai kūmutes suveda net į di
deles peštynes. .Prapuolimą 
pinigų čigonei nesunku atspė
ti, nes tokio žmogaus beveik 
nėra, kur kada nors nebūtų 
pametęs kiek pinigų, kad ir 
kelių centų.

Ateina jaunas vaikinas. 
“Burtininkė” numaiio kas jom 
rupi žinoti. Ji mąto iiš visko, 
kad jam rupi jo mylimoji — 
ar ji už jo tekės, ar gal slap-

Ateina jauna mergaitė. Jai 
tas pats galvoj — ar jos Jur
gutis tik ją vieną myli, ar jis 
turi ir daugiau mylimųjų? Čia 
“žynė” tu*ojau numano, kad jai 
pasakoti, kortas ant stalo išsi
skleidus. štai kolkiu 'bildu ta 
atlieka: pirmiausia duoda per
kelti kaladę kortų, o paskui 
liepia išsipešti tris kortas, ku
rias paėmusi vėl tarp anų pa
deda. Dar liepia išsirinkti ko
kią nors mintį, tai yra apie ką 
pasakoti, ko nepadarius, sako, 
negailima aiškinti. Taigi čia 
kavalierius ir pasisako, Jkad 
norix sužinoti ką nors apie ap- 
sivedimą ir pats to visai ne
nusimanydamas, kad jis savo 
sąžinę čigonei atrakina.

Drbininkui dirbančiam dirb
tinėj pasako, kad jis busiąs su
žeistas, tik nepasako kada. Ir 
štai, kartais ant rytojaus pa
sitaiko kad ir pirštą įsipjauti, 
ar kokį geležgalį ant kojos už
simesti, arba į kokią trečią 
dieną tas atsitink. Tąsyk jis 
į ją taip įtiki, kad “burtininkė” 
viską įspėjanti, kad niekas ki
taip jo nebejtikins. Jis viską 
klita užsun|irš'ta, nojrs jam 
“burtininkė” be tb dar daug ir 
kitų dalykų pripasakoja, ku- 
L---- ------------- i_____________
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Pažonklinklt kokių informacijų norit

Penėjimo Instrukcijos Svorio Toblyčia
Valgiai Vaikam Kūdikių knyga

Vardas
Adresas 5 (Lithuanian t

Fine for Lumbago^
Musterole drives pain away anc 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Garsmkitės Naohenose.

ridos tik užsirašęs jis galėtų Buridht taipgi, nesisekė jai 
sekti ar taip stosis. Visais įle- sklandžiai meluoti, neturėjo 
nuostabu, • kad šiiut^ Žodžių tokio talėiitb, dėlto žmonės sy- 
siipAsakdja, tai viėftą žėdį tur kį buvę, kitą kartą Aeberiotč- 
atminti. Pasakodama taipgi davo eiti pas ją. P ’

maišo ir šaltą ir karštą, sako: ta “burtininkė” arba
seksis, paskui vėl bastosi Detroite, su kitokia pa- 

potairi vėl gerai varde. Matyti jos paieško per
bus gerai, 
bus blogai, 
seksis ir t.t. Žmogui 'visai nė 
neprisisapnuoja, kad jei ji ži
notų ateitį, tai negyventų pa- 
smirdusioj gatvėj,, kur pigiau
sia nuoma, o gyventų gražiau
siuos irumuo's, tąsyk ^nereiktų 
iš skurdžių rankioti dolerius, 
bet gautų milijonuos atlygini
mo.

Burtininkes neva išburiib 
žmdgui, kad jam nesiseks, bet 
kad ji galinti tuos blogumus 
išanksto' atitaisyti ir jo visą 
gyvenimą padaryt laimingą, 
už ką ima po 20 dol. ir dau
giau, po kiek nuo ko gali iš
traukti.* —ei ant sykio visų 
netur, tai sutinka ir palaukt, ir 
žmonės noriai riioka jai po 
kiek gali. >

Per Metą metų ir viena lie
tuvė “burtininke” bastėsi po 
Chicagą, daugiausia gyvendavo 
Bridgeporte, o vėliaus Totvn 
o*f Lake. Skelbdavosi dažnai 
vis naują pavardę prasimanius. 
Dažnai skleisdavo lapelius, kad 
ji įspėjanti laimę ar nelaimę, 
užžadanti visokias li^as, riugy- 
danti spuogus nuo veido, taip
gi ir gerus daktarus privedan
ti. Bet labai 
nuspuogavu’s

■ ;
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UNITED LINES
(HARRIMAN LINE) 

JOINT SERVICE WITHHAMBURG AMERICANLINE
Trumpiausias kelias į visas

LIETUVOS
išplaukia kiekvieną savaitę. iŠ 

vrieplaukds 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, .New York, su 
musų laivais de luxe

“llesolute”, “Reliance” 
“Albort Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažierius ir popullariški laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, “Hau- 
sa”, “Thuringia” ir "VVestphalia” 
su cabin ir. lll.klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovoa.

United American 
Lipęs

171 West Randolph St 
Chicago, III.

Arba būe autorizuoto agento.
is

įSn'oI Iii.I i m nu lįĮiin ni riMiimnni iMmt

Liet. Tautos Katalikų bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavoo

3{>01 So. Union AVe., Chicago, 111.
Klebono Rezidencija:

, 3509 So. Union Avė.,
Tel* Yards 1636

Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 
vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo. 

.......................... .

DR. J. JAKUBAUSKAS 
naprApath

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas įr chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų, i

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m.

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullman 5147 

Roseland, 111.
Nedėliomis pagal susitarimo

Res. Phone Republic 7812 
Ros. 6117 So. Talman Avė. 
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago 
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M. 

Keisti 
amžiuje 
visi tik kitiems moka laimę 
išburli, 
plikiai skelbiasi moką užžel
dinti plikiams ant galvos plau
kus už penkdolerinę. Žmones 
su mielu noru moka jiems pi
nigus, bet niekam nė į galvą 
nepareina, kodėl tas gydytojas 
pats sau neužsiželdina.

—Griunas.

Žemos kainos vaikams
Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 

kuomet važiuoja su suaugusiais, važiuoja 
dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus 
važiuoja už 5c. Visi mokyklų vaikai jaunes
ni negu 17 metų amžiaus gali važiuoti už 
5c jei,pirks knygutę 50 važinėjimų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems, ku
rie pristatys certifikatą lankymo bile mo
kyklos. Certifikatų blankas galima gauti 
pas bile vieruy elevatoriaus agentą.

Chicago Elevated Railroads 
VARTOKITE JŪSŲ “L” PASĄ

SAN
327 E’Str

Yra Ekonomiška
Pirkti “L” Pasą
Jus galite vartoti einant į darbą, 

einant i teatrą, į bažnyčią nedėldie- 
niais, važiuoti į parkus arba maudy
nes ir atlankymui savo draugų.

Ir kuomet jus nevartojate savo 
pasą patįs, jus galite paskolinti jį kam 
nors — kiekvienas jį gali vartoti, va
žiuoti bile kur elevato.rio linija.

Viskas už $1.25. Gaukite “L” pa
są ir VARTOKITE JĮ ?

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 
dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PĄSAULIO VERPE-' 
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprehumaruos “Sandarų” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.5b, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šia 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurio užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prehumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

So. Boston, Mass.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant ijnigus ir 
Parduodam LaivatoMriies.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Valandos; nuo 6 iki 8 v. v, kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminke 
ir ketvergą. Nediliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakarė. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokiaą bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
nerkąnt arba parduodant Lotus, 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Lafayėtte 4223
Plumbing’, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th. St., Chicago, III.

.......  ........................................  I I !!■

ms
duiužiu 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimų Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Ii 
pardavimo sezoho, štai yra Jūsų pr> 
ga. |

Viskas yra paaukuota dėl umaur iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

• Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 i. 
$27.50 dabar ..............................  $18
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ..........................  $25.01'
1 ir U kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 h 
$47.50. Dabar................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 b 
$27.50. Dabar ..........................  $18JW
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5#' Zsi 
augŠčiau.

S. GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halstt> 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig f 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vaa^r-3 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 8 po pi«U
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' MUSŲ MOTERIMS
l , ■ i n ( i m ■ ■ m i n

Veda Dora Vilkiene

Pasisiūkime savo rubus
Tos moteris, kuris moka siūti, 

tankiai pasako, kad siūti yra 
lengva, o tos, kurios niekuomet 
pačios nepasisiuv jokio rūbo, 
bijo už siuvimo pasiimti.

Ir vienos ir kitos prasilenkia 
su tiesa. Gerai sinti yra gana 
sunku. Rūbas, kuris išeina iš 
geros .stropios, akuratiškos su 
geru skoniu siuvėjos rankų, kar
tais panašus į gražų paveikslų. 
Jisai yra gerai užbaigtas, spalvos 
sutaikytos, ir jo vidujinė pusė 
taip pat graži, kaip ir išlaukinė. 
Gerai pasiutas rūbas daug ilgiau 
laiko ir daug gražiau išrodo, ne
gu toks, kuris bile pasiutas, — 
surauktas.

Prie siuvimo reikia kantrumo 
— tai yra viena didžiausių są
lygą.

Siuvėja pirmučiausia turi mo
kėti gerai sukirpti. Kerpant iš 
pavyzdžių (pattem), reikia būti
nai prisilaikyti visų duodamų 
nurodymų, nes pavyzdžiai yra 
stropiai ir akuratiškai prirengti. 
Kerpant reikia turėti mierą 
(centimetrų), kuriuo reikia nu- 
mieruoti, ar siuvamas rūbas tin
ka tai ypatai, kuriai yra suvia- 
mas. Pavyzdžiui: nugaros pla
tumas, rankovių ilgumas, juosta, 
apikaklė. Pavyzdi būtinai rei
kia prie siuvamo materiolo su 
špilkomis gerai prisegti. Jeigu 
pavyzdis suraukšlėtas, reikia šil
tu prosu išprosinti.

Siuvant plonų materiolą arba 
šilkų, visuomet reikia pirmiau* 
šia susiūti dešinioj pusėj, o pa
skui susinti į kairiųjų. Tokios 
siūlės ir gražiai atrodo ir ilgiau 
laiko.

Storą materiolų siuvant reikia 
susiūti kairioj pusei, o paskui 
apsiūti ištryžų stugelę. Tokias 
stugėles galima lengvai nusi
pirkti, . . , . .t,.

Niekuomet nereikia skubintis 
su pjovimu. Geriau pjauti tuo
met, kaip materiolas bus supas- 
triguotas ir primieruotas. Ypač 
tankiai kokia nelaimė atsitinka 
su apikaklė arba rankovėms.

Guzikus siuvant į plonų mate
riolų reikia po apačia prisiūti ki
tą materjolą, o į sunkesnius ma
terijomis prisiūti mažą oaltų, ar 
kokį kitą guziką. Toks guzikas 
daug ilgiau laikys ir neišplėš 
skylės.

Vaikams rūbai turi būti liuo- 
si, lengvus, tamprus rūbai vai
kui yra nesveika, nes veikia blo
gai ant jo nervų systemos.

Viena gal svarbiausių dalyku 
prie siuvimo yra tai, kad visos 
siūlės turi būti stropiai išprosin- 
tos. Prosinti reikia kiekvieną 
siūlę atskirai, o paskui visą rū
bą. Gerai išprosytas rūbas, 
nors ir jisai ne visai gerai gdli, 
visuomet priduos 50% piie jo 
išvaizdos. Prisiūti reikia iš kai
riosios pusės, o dar geriau ap
kloti prosavojamą rūbų su šlar 
piu grynu skuduru ir per skudu
rą prosinti.

Ką ir kaip virti

2 dideliu šaukštu taukų. » 
1 šaukštuką sodos.
1 puoduką rugštaus pieno.
1 žiupsniuką vanilos.
2 puoduku miltų (miltus rei 

kia visuomet išsijoti.)
Sumaišyk cukrų, kakao, tau 

kus ir druską; pridek pieną, 
kuriamo ištarpinta soda, ir pri
dėk miltus, o ant galo vanilą. 
Gerai sumaišyk. Kepk viduti
niai karštame pečiuje.

žalių žirnių sriuba.
Pamerk % puoduko džiovintų 

žalių žirnių šaltame vandenyje ir 
leisk stovėti per naktį. Ant ry
tojaus nusunk žirnius ir sudėk į 
puodą su 6 puodukais vandenio; 
pipirų ir druskos pagal skonį, 
truputį bulvių ir pusę morkvos 
supjaustytą į mažus šmotelisu. 
Virk iš lengvo per 2 ar 3 valan
das, paskui sutrink daržovės ir 
perleisk per koštuvą. Pridėk 
žiupsniuką cukraus, šmotų svie
sto ir jeigu nori sutrink su 1 
šaukštu miltų. Kol sriuba ver
da, jeigu vanduo nuseka, pridėk 
daugiau vandens. Jeigu sriuba 
yra iškošta, o pasirodo per tirš
ta. Gali pridėti truputį pašildy
to pieno.

šutinta aviena su miežiais.
1 svarą avienos. ’ i
% puoduko miežių kruopų.
1 valgomų šaukštų druskos.
4 bulvės.
3 svogūnus.
Salierų.

Supiaustyk avienų į mažus 
šmotelius ir pakepink su svogū
nais taukuose, kurie buvo nu
pinti nuo mėsos. Tas pagelbės 
padaryta mėsų minkštą ir page
rins jos skonį. Supilk svogūnus, 
mėsą ir taukus į puodą, kurį ga
lima uždengti.

Pridėk dvi kvortas vandens ir 
miežinių kruopų. Virink išleng- 
vo per valandą ir pusę. Pridėk 
bulves supiaustytas į ketvirta
dalius, lapelius ir druską bei pi
pirų, virink pusę valandos.

Geras būdas sutaisyti kopusius.
Paimk didelių galvą kopūstų, 

nuplauk ir numesk suvytusius 
lapus. Nulenk atgal keturis ar 
penkis išlaukinius lapų, bet ne
nulaužk jų. Su aštriu peiliu iš
pjauk vidurį galvos, palikdama 
tik apačią ir sienų išlaukinių la
pų, 1 puoduką supjkustytij bul
vių, 1 puoduką supjaustytų mor
kų. Sumaišyk ir pridėk užtek
tinai kopūstų, kad pripildytų ko
pusio galvų.

Pridėk druskos pagal skonį 
truputį pipirų, (jeigu nori) ir 
keletu didelių šaukštų ištarpinto 
sviseto. Pripildyk kopūsto gal
vą, įdėdama košę. Dailiai ap- 
dengk išlaukiniais lapais ir įrišk 
į šmotą reto balto audeklo 
(cheese cloth). Įdėk į puodą su 
neperdaug vandens, uždengk ir 
virk iki kopūstai pasidarys 
minkšti. Tada nusunk, išimk iš 
audeklo ir padėk ant stalo.

Galima valgyti su tomatėmis. 
arba šiaip padarytų padažalu.

Sūrio kiaušinienė.

nos trupinių. Gerai sumaišyk.
Nupiauk ritiniuką nuo vir

šaus tameičių ir išimk minkšti
mus. Prikimšk tameites virš- 
paduotu mišiniu ir uždengus vir
šų nuplautu ritinių, sudėk ta
meites į blėtą, kurioj bus įpilta 
truputis karšto vandens. Ap
link tameites sudėk išimtus ta
meičių minkštimus. Kepk iki 
tameites bus minkštos.

Reikia dėti apie tiek pat duo
nos trupinių kiek mėsos.

Rūgščios morkos.
Nusunk/ir supiaustyk į rieku

tes 6 morkas. Sudėk į puodą ir 
Užpilk 2 puoduku šviežiai ver
dančio vandens. Pridėk šaukš
tuką druskos, šaukštuką cuk
raus ir 4 gvaizdikus (calves). 
virk pusę valandos.

Įdėk 1 didelį šaukštą sviesto . 
atskirų puodų ir leisk pastovėt 
ant ugnies iki parus. Tada pri
dėk nusunktas morkas. Gerai 
išmaišyk, kad morkos butų visos 
išsviestuotos. Tada pridėk van
denį, kuriame morkos virė (jo 
turėtų būti vienas puodukas) . 
Pridėk vienų šaukštuką uksuso 
ir viena didelį šaukštą miltų, iš
maišyk su trupučiu vandens. 
Uždengk ir viryk 5 ar 10 minu
čių. Padėk ant stalo kol karšta.

Bulvių pyragaičiai. I
2 puoduku miltų.
2 šaukštu baking pauderio.
2 puoduku bulvių.
2 valgomu šaukštu sviesto.
1 šaukštuką druskos.
Saldaus pieno.
Išsijok kartu miltus, druską ir 

baking pauderį. Įmaišyk svies
tą su šakutę arba su peiliu, (ne
maišyk su šaukštu). Pridėk du 
puoduku šaltų išvirintų ir su
grustų bulvių. Pridėk gana pie
no, kad padaryti minkštą tešlą. 
Išvoliok tešlą iki turės apie col 
storio. Supiaustyk tešlą į ma
žus apskričius arba keturkam
pius šmotelius. Kepk karštame 
pečiuje. 

f

Pigus razinkų pyragas.
1 puoduką cukraus.
1 diedlį šaukštų Avįesto.
1 kiaušinį.
1 puoduką saldaus pieno.
2 šaukštuku citrinų esencijos.
2 Va puodukų miltų.
1 puoduką razinkų.
2V? šaukštuko baking pauder.
Gerai sumaišyk cukrų ir svie

stą, pridėk kiaušinių ir gerai iš
plak. Paskui pridėk truputį pie
no ir truputį miltų išsijotų kar
tu su baking pauderiu ir išplak.

Pridėk daugiau miltų ir pieno 
pramainu iki visus suvartosi.

Tada įmaišyk citrinų esenci
jos (lemon extract) ir kepk vi
dutiniai karštame pečiuje apie 
valandų laiko.

Šeimininkėms Patarimai
Šeimininkėms patarimai.

Juodus atlašinius čebatukus 
geriausia valyti su juodu akso
mu. Paėmus aksomą gerai iš
trink čebatus, o plėtmus išvalyk 
su alkoholiu arba actuj

■ »■ —K ...................

Jeigu gumos juosta, pasidarė 
minkšta, pavilgę ją į krakmolą, 
išprosavok — bus kaip nauja.

žalių tameičių prieskonis.
Reikia sukapoti:
Vieną galoną tameičių.
Vieną galoną kopūstų.
% galono svogūnų.
24 didelas žales tameites.
12 didelius raudonus pipirus.
Viską įdėti į puodą ir ikį vir

šaus daržovių pripilti vandenio, 
įdėti puskvortę druskos ir palik
ti iki rytojaus. Ryte viską iš
pilti į maišelį ir duoti skystimui 
nubėgti. Po tam ant daržovių 
įdėti puskvortę baltų garstyčios 
sėklų (white mustard seed). Ki
tame puode reikia virinti 1 galo
ną acto ir 1%. svarų tamsaus cu
kraus. Verdantį užpilk ant su

kapotų daržovių. Viską uždėti 
ant pečiaus ir virti 15 minučių. 
Atimti nuo pečiaus įdėti į bon- 
kas ir užsukti.

Kaip raugyti agurkus.
Pirmiausia gauk lketurių galo

nų puodynę, lygiais šonais ir be 
uždangalo. Nevartok puodynę 
su siauru kaklu.

Ant puodynės dugno įdėk eilę 
krapų ir pusę uncijos kvėpiančių 
šaknelių (spices), ir įdėk ant tų 
vieno didumo agurkų iki dviejų 
arba trijų calių nuo viršaus. 
Ant to uždėk kitą eilę ir pusę 
uncijos kvepiančių šaknelių. Ir 
jeigu galima gauti, ant tų dėk

vieną eilę vynuogių lapų. Ant 
dugno ir galima dėti vynuogių 
lapus. Daryk sūrymą iš vieno! 
svaro druskos, % kvortos acto ir j 
10 kvortų vandens. Uždengti) 
reikia su lenta arba tolieska ant 
kurios akmens uždėtas. Jeigu 
agurkai įdėti puodynėj tinkamoj 
šilmos laipsnyje vertėtų į de
šimts dienų aprugti. Reikia su 
šaukštu nuimti putas kuomet 
pasirodo. Agurkas galima po 
tam įdėti į bonkas ir gerai už
lipdyti, arba sušildyto parafino 
ant neuždengtos puodynės vir
šaus.

PATOGI IR TRUMPA

MADOS.

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
lalsted St., Chicago, I1L 

■rNAUJIP2NOSPattemDept S| 
' 1739 S. Halsted St. Chicago, III.
siųsti man pavyzdį No..............  »

čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė) 
t i

(Adresas)

(Miestas ir vaisi.)

Visokios rųšies išsiu- 
vinėjimai

Už 20 centų gali išsirašyti knygelę 
su visokiais išsiuvinėjimais. Dalį ir 
rūšį tų išsiuvinėjijbų matai ant šio 
paveikslo.

Noriht gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį* pažymčti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
idresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti!

KELIONĖ Į LIETUVĄ

k i—flocialės svetainės- tas 
ant S. V Valdžios laivų.

Keliauk . saugiai 
ant umagių S. V. 
valdžios laivų, ka
da važiuosi j Lietu 
va arba partrauk 
gimines čionai. 
Plaukimas du kar
tu savaitėje.

Smagi, greita ke 
lionė, puikus ir 
įvairus valgiai t- 
^aimingi kambariai 

parankumaj vlso- 
ką gausite

S. S. Preu’dent Koosevelt...... Sept. 15
S. S. Presidcnt Fillmore ....... Sept. 18
S. S. Presidcnt Harding ........... Sept. 22
S S. I.evinthan Sept. 29
S. S. President Arthur ............... Oct. 2
S. S. Geo. Washington ........... Oct. 6
S. S. America ..........  Oct. 13

Rąžykite apie kuinas ir kitas 
informacijos j

United States Lines
110 South Dearborn St Chicago, 1)1.

Agentai didesniuose miestuose. 
Canados Ofisas: 79 Queen St. W.

v Toronto
Vedėjai

UNITED STATES SHIPPING BOARD

f Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

DENTISTĖ
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.v *

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

■

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12

Mrs. A MICHNIEVIGZ-VIDIKIENZ
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Painu

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie- 
tų, nuo 6 iki 9 vj 
vakare.

■

te y H

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri! 
jos kolegiją; ii I 
gal praktakavu-l 
si Pennsylvani-| 
jos ligonbuČiuc ’ 
se. Sąžiniškai pa * 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš] 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Į

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St.. į nau
ją vietą 8410 So. Halsted St.

m^-dr. herzman^m
—iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0875 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4186

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

Telefonai!

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BAN1S 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 melai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

■ ' ■■■■■ ...............................................*

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

žaibo pyragas.
1 puoduką cukraus, 1 puo

duką miltų, 1 šaukštuką bak
ing powdcr. Ištarpink % puo
duko sviesto, įmušk į sviestą 
2 kiaušiniu, pripilk saldaus 
pieno į tą patį puoduką iki 
bus pilnas. Išsijok miltui cuk
rų ir baking powder, tada 
įpilk sviestą ir tt. Plak iki vis
kas bus gerai sumaišyta. Įmai
šyk šaukštuką vanilos. Įpilki 
į gerai taukuotą blėtą, kepki 
karštame pečiuje per 15 ar 20 
minutų.

šis pyragas vadinas “žaibo**, 
nes jį galima žaibo greitumu 
padaryti.

Be kiaušinių ir be sviesto 
pyragas.

1 puoduką cukraus.
1 šaukštukus kakao (cocoa)

Užpilk 1 puoduką karšto pieno 
ant 1 puoduko baltos duonos tru
pinių. Leisk pastovėti 15 mi
nutų, tada plauk iki mišinys 
bus lygus. Pridėk pusę puodu
ko sutarkuoto amerikoniško sū
rio, 2 kiaušiniu atskirai išplaktu 
ir druskos bei pipirų* pagal sko
nį.

Ištarpink kaupiną šaukštą 
sviesto paliavotoj skauradoj ir 
įpilk mišinį. Kepk iki apačia pa
raus, tada apversk ir nuėmus 
mišinį nuo ugnies įdėk į vidurį 
pečiaus ir leisk kepti iki atrodys 
gatava. Tuojaus padėk ant 
stalo. i

Prikimštos tameites.
Sukapok bile kokios išvirtos 

šaltos mėsos, pridėk sukapotų 
svogūnų, petruŠkų, pipirų ir dru
skos pagal skonį ir baltos duo

Jeigu kuomet nors citrinos 
nuo ilgo stovėjimo pasidaro sau
sos ir kietos — pamirkyk jas į 
šaltą vandenį Jos pasidarys ge
ros.

Reikia visada turėti skrynutę 
druskos netoli pečiaus, netik dėl 
to, kad tas yra naudinga prie vi
sokio virimo, bet jeigu riebumą 
verdi, o ji išbėgtų per viršų ir 
užsidegtų, tai galima susyk už- 
gesyti užberiant ant jos drus
kos.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

V........... ......................——■■■■■■■■ .i, J

dr. v. a. Šimkus

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį

Gydytojas, Chirurgas ir Akiieris

8315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

iki 2 vai. po pietų.
į I, ...............................  U

} Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
s Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pidt, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. I. YUSKA
PHYSICLAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

*............. ........ į ■ i n

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. I

Telefonas Boulevard 7042

DR, C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.
..."F.....  ......... -.. —'

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Teh Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574, 
CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN'
4631 So. Ashland Avė.

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

».i ....... ..... ............................... /
f '1 "ll ' ..... .................
I Telephone Armitage 0571

HEALTH SERVICE INSTITUTE 
No. 1

Specialistai visokių ligų. Visi 
budai gydymo.

Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 
Nedėlioi pagal sutartį.

1510-12 N. Robey St., Chicago
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NAUJIENOS ka vietos tikėjimui j stebuk
lus ir viršgamtiškas jiegas.The Lithuanlan Daily Newe ' * *

Publiehed Daily, except Sunday by
The Lithuanlan Mewe Pub. Co., Ino.

gditor P. Grigaitis________

1789 South Halsted Street 
. Chicago, III.

Telephone JRoosevalt 850CI

Naujas 
paskalas.

Kuomet svietas pradeda 
užmiršti Leninų arba Troc
kį, tai telegramos iš kokių 
tai bevardžių šaltinių prane
ša apie vieno arba antro jų 
mirtį. Taip ir dabar atėjo

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicage.
$8.08 per year iu Chicago.

8c per copy.
■ 11 ................................ .. '■ i ■' —

Entered as Second Clasi Matter
Match 17th, 1914, at tha Post Office ■-------------------- r -- ---------- -------

“d" ** el “žinia” iš Londono, kad Ber-M are n Znti, lovy. I '
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

■ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

18.00
.4.00
. 2.00
, 1J0

.75

8c
18c 
75c

UŽrimokijimo kainai
Chicago j e — faktui

Metams----- --------------- -------
Pusei metų_______________
Trim® mėnesiam s_________
Dviem mCnesiam ....___ ____
Vienam minesiui

Chicagoje per neiiotojual 
Viena kopija.... ............... —

Savaitei........................ ............
Minėsiu! ...................... ...........

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui

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 Monoy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Ekzamenas 
tautų sąjungai.

Tautų Sąjungai buvo pro
ga parodyt savo jiegą, kuo
met iškilo konfliktas tarpe 
Italijos ir Graikijos. Visas 
pasaulis laukė, kad ji įsikiš 
j tą konfliktą ir pavartos sa
vo įtaką jo sutaikymui. To 
vietoje Tautų Sąjunga ne
drįso net svarstyt italų-grai- 
kų ginčą ir pavedė jį amba
sadorių konferencijai.

Tuo budu Versalėje įsteig- 
tasai valstybių susivieniji
mas dar kartą diskreditavo 
save.

Butų klaida daryti iš to 
išvadą, kad pati pasaulio 
tautų susivienijimo idėja yra 
bloga. Ne, ne idėja bloga, 
bet ji įvykinta yra netiku
siai. Dabartinė Tautų Sąjun
ga yra faktinai keleto stam
biųjų valstybių susivieniji
mas, kurių valdžios nori pa
saulyje taip pat despotiškai 
šeimininkaut, kaip jos šeimi
ninkauja namie, arba dar ar
šiau.

Gamta ir 
mokslas.

Užvakar buvo saulės užte
mimas. Žemojoje Califųrni- 
joje, kur jisai buvo pilnas, 
buvo susirinkę šimtai mok
slininkų, atsigabenusių įvai
rias prietaisas tėmyti tą aky
vą gamtos reiškinį.

Mokslininkai iš anksto ži
nojo, kada tas užtemimas 
įvyks, ir per laikraščius bu
vo pranešę apie tai žmo
nėms. Ir niekas nemanė, kad 
tas įvykis reiškia kokį ste
buklą. šiandie ir maži vaikai 
žino, kad saulės užtemimas 
pasidaro nuo to, kad tarp že
mės ir saulės atsiduria mė
nulis, laikinai užstodamas 
saulės šviesą.

Kitąsyk tečiaus žmonės 
manydavo kitaip. Tšnykimas 
saulės šviesos dienos vidury
je jiems išrodydavo kokių 
tai viršgamtinių galybių dar
bu, ir jie melsdavosi toms ga
lybėms, bijodami, kad jos ne
pražudytų jų.

Juo daugiaus progresuoja 
mokslas ir juo labiaus jisai 
pasiekia plačiasias žmonių 
minias, tuo mažiaus pasilie-

line esą patirta iš Maskvos, 
jogei Leonas Trockis esąs 
užmuštas.

Tas garsinimo (ar garsi
nimosi) būdas tečiaus jau 
publikai įkyrėjo.

Apžvalga
KRIKŠČIONYS NORI PANAI

KINT SAVIVALDYBES.

nevertėtų pradėt leist tokį teo
retinį laikraštį, koks kitąsyk 
buvo . “Visuomenė”. Sako:

“Daug musų judėjimas 
turi trukumų ir ne tuoj 
juos įstengsime pašalinti. 
Aš turiu omeny socialistinį 
žurnalą. Gyvenimas kelia 
kasdien įvairiausių Jdausi- 
mų. Kiekviena visuomenės 

Į grupė juos savaip riša, sa
vaip aiškina. Tik Lietuvos 
darbininkų klasė neturi kur 
tų klausimų nušviesti, pasi
aiškinti. Paimkime Parti

jos taktiką. Pas mus, ro
dos, viskas aišku ir nėra ko 
kalbėti. Iš tikrųjų todėl 
aišku, kad to klausimo ne
gvildenama. Profesinis ju
dėjimas taip pat kelia be
gales naujų klausimų. Kor
poracija pas mus yra visai 
apleista. Apie įvairias so
cializmo sroves mes tik ži
nome, tiesą pasakius, iŠ at- 
garsų. Gyvename pervers
mų metu, visas pasaulis šian
dien yra sujudęs, siūbuoja. 
Tik nėra atspindžio, kur tą 
visą butų galima pamatyti, 
nušviesti marksistinėj dva
sioj. Paimkime musų vals
tybės gyvenimą, žemės re
formą, biudžetą, Klaipėdos; 
Vilnijos klausimus. Tai vis

(dalykai, kariuos tik nuolat 
svarstant, galima išaiškinti, 
Apie viršūnių . (gyvenimą 
mums reikia žinias semti iŠ 
‘nepartinės’ ‘Lietuvos’. At- j 
kreipkimė domės į musų 
žinių jieškantį jaunimą, 
prasilavinusius w darbininkus, 
musų partinius, profesinius 
ir koperatyvų darbuotojus. |

Valdančiajai Lietuvos parti
joj, krikščionimis (demokra
tams, darosi vis labiaus nepa
kenčiama demokratybė. Jie 
yra priešingi toms laisvėms ir 
teisėms, kurias žmonės iško- 

Įvojo (kad ir ne pilnai) pirmu
tiniais Lietuvos nepriklauso
mybės metais, ir todėl jie lai
ko kraštą po karo stoviu, ku
ris du*oda galimybės komen
dantams nepaisyti įstatymų ir 
apseiti su piliečiais taip, kaip 
kitąsyk caro činovninkai apsei- 
davo su Rusijos pavaldiniais. 

Krikščionims yra nepatogus 
ir Seimas, renkamas visuoti
nu balsavimu. Kuomet jie, I 
pralaimėję rinkimus į pirmąjį 
(paprastąjį) Seimą, paleido jį 
irt nutarė paskelbti naujus rin-Į 
kimus, tai krikščionių partijos! 
vadai darė slaptas konferenci-Į 
jas su “ištikimais” apskričių Į 
viršininkais ir tarėsi apie įve-| 
dimą idktaturos, jeigu ir antri [ 
rinkimai butų jiems nepavykę.)

Dabar gi vis griežčiaus kri-| 
kščionys stoja prieš vietines! 
savivaldybes. Svarstant vals- Į 
lybės biudžetą, krikščionys | 
siūlė taip Sumažinti apskričių! 
pajamas, kad apskričių savi-Į 
valdybės butų turėjusios su-Į 
stabdyt visą savo veikimą dėl Į 
lėšų stokos, jeigu tas krikščio- [ 
nių siūlymas butų buVęs pri-1 
imtas. Vietoje apskričių savi-Į 
valdybių jie nori palikti tik, 
apskričių viršininkus, — pana-Į 
šiai, kaip carizmo laikais buvo] 
pavietų viršininkai ir ’isprau-j laikrodis padovanotas pienam 
ninkai.

Panaikinus savivaldybes ap-1 
skrityse, prasidėtų savivaldybių Į 
naikinimas valsčiuose.

šitoms krikščionių užma-Į 
čioms pirmutiniai energingai I 

pasipriešino socialdemokratai, [ 
kuriuos parėmė ir* liaudininkai. I 
Ir kaip matyt, kova žada būti 
ilga ir atkakli. “Lietuvos Ži-Į 
nios” rašo apie tai:

“Kova prieš savivaldybes 
jau pradėta. į

“Nors iškarto sugriauti sa-[ 
vivaldybių ikrikščiolnys ne- Į 
drįsta, bet tikslas jų visai 
aiškus, nes Seime tuo rei
kalu jie pasisakė visai atvi
rai ir aiškiai. Kaip derybose 
sudarant valdžią su valstie
čiais liaudininkais, taip ir 
iStįime svarstant biudžetą), 
jie reikalauna panaikinti 
Apskričių savivaldybes, per-! 
duodant jų pareigas Aį. 
Viršininkams. Po to žygio, 
žinoma, seks sekantis, —tai 
valsčių savivaldybių panai
kinimas arba bent didelis su
siaurinimas.” '
Lietuvos darbo žmonėms 

reikės apsižiūrėti, kad Lietu
voje nebūtų atsteigta senoji 
biurokratinės priespaudos 
tvarka. ' I

PASIGENDA MOKSLINIO 
LAIKRAŠČIO.

vienas' “Socialdemokrate’* 
rašytojas kelia klausimą, ar

milicijos Nuovado Jjadejujui, 
prašė jo važiuoti į Rubių kai
mą ir padaryti pas degtinės 
pardavinėtoją V. P. kratą. Gi 
Nuovado padėjėjas atskęs, kąd 
tą dieną esą užimti milicinin- 
ki, ir liepė ateiti ant rytojaus. 
Sekmadienį, 4 rugpiučio pik 
K> D. milicijos nuovadoje iš
girdo tą patį, kad nėra milici
ninkų ir patarė jam kreiptis į 
akcizninką. Kreiptasi į akciz- 
ninką pil. N., kurs paėmęs Vil
kijos pašto įstaigos arklius su 
vežėju O. ir atvažiavus į Ru
bių kaimą paėmė kaimo se
niūną, dalyvaujant pačiam į- 
skundėjui pil. K. D., pradėjo 
daryti kratą. Bet deja krata, 
kaip paskui paaiškėjo, buvo 
daroma ne tam, kad suradus 
degtinę patraukt atsakomybėn 
pardavinėtoją, bet tam, kad ją 
paslėpus. Štai faktai. Darant 
pilietės V. P. grįčioje kratą bu
vo rasta vienas degtinės pus
bonkis ir 5 pusbonkiai tušti, 
gi darže tarp žolių buvo ras
tas ' su* degtinės bonkomis 
krepšis. Pilietė V. P. sakė, 
kad krepšyje tesą tik du deg
tinės pusbonkiai vaistams, 
vienok krepšyje rasta 7 pus
bonkiai pilni degtinės ir 3 pus
bonkiai tušti. Berašydamas 
protokolą akciznikas p. N. net 
tris syk buvo išėjęs su degti
nės savininke (matomai pasi
tarti) ir sugrįžęs paskutinį 
kartą jis pradėjo stačiai juo
dus krėsti, klausdamas savi
ninkės: “ar tavo tas krepšis 
Pastaroji gynėse, kad esąs ne 
jos ir rodydama pirštu ’į pil. 
D. pridūrė: “Turbu*t jis pats 
padėjo tą degtinę”. Bet Akciz
nikas N. atsakė: “Mes kartu 
su juo atvažiavom, todėl deg
tines jis padėti negalėjo”.

Po to, šeimininkė V. P. pa
siėmusi su degtine krepšį iš
nešė į kitą kambarį ir tuomet 
seniūnas ir kiti buvusieji tuo 
metu* kieme piliečiai supuolę 
išgrobstė degtinės pusbonkius 
ir susikišo sau į kišenius, iš 
kurių 3 pusbonkius .seniūnas 
su vežiku O, sukišo į vežimą 
ir įsėdus akciznikui rengėsi iš
važiuoti, 
žejas O. 
kė, kad 
sau eiti
sierns kieme
O. pasakė: ‘‘Mes jo nebeveši- 
me, o jus jam taip duokit, kad 
nei namo 
ti.” /

Ponams 
K. D. ėjo
čias. Tuo tarpu staiga pasivi
jo du to paties kaimo vyrai, 
kuriuos -pil. K. D. tepažįstąs 
tik iš matymo, o jų pavardžių 
nežinąs. Matydamas, kad 
sivijusieji vaikinai daro 
puolimą pil. K. D. įbėgo į 
bių kaimo mokyklą. Gi 
nėtieji du vyrai įpuolę
kyklon pradėjo smarkiai muš
ti. Užprotestavus namų šei
mininkei mušeikos pil. D. iš
vilko į kiemą ir mušė jį kumš
čiais per galvą ir žandus ir su
muštą, visą kruviną palikę 
mušeikos nuėjo savais keliais. 
Laike mu*šimo pražuvo buvu
sieji pil. K.’ D. kišeniuje 30 li
tų pinigų.

Nukentėjiįsis nuo (mušeikų 
pil. K. D., kaip teko girdėti, 7 
rugpiučio padabė Akcizo De
partamentui skundą/ prašyda
mas tą dalyką gerai ištardyti 
ir tinkamai nubausti kalti
ninkus.

Tai tokių dalykų dedasi mu
sų jaunutėje Respublikoje!

—Liet, darbininkas.

lai, keliai labai jau tobulus, 
žinoma, šimtą kart tobulesni 
nei nepriklausomos Lietuvos 
plentai! Viskas net xperpuikiai 
sutvarkyta, nežiūrint to, ka< 
kalnais iš akmens. Restoranai, 
viešbučiai, atviručių ‘pardavi
nėjimas pasitaiko labai ir la
bai dažnai. Toks kalnuose pa
togumų įrengimas yra geras 

Reikia daugiau dvasinio pe- dalykas, bet keliauųinkui ne
reikia to malonumo, kurį jis 
jaučia visiškai žmogaus Tun

ikos ar galvos nepaliestais kal- 
Inais eidamas. Nors daug var
go tenka panešti, bet esti vi
suomet labiau patenkintas ir 
jaučiasi tikrai kalnuose bu- 

|v$s, čia gi technikas nugalė
tume terpusiuose be pavir- 
šutino, lengvo ūpo nieko įdo
mesnio nejauti...

šie kalnai vadinami Saksų 
I Šveicarija ir jau iš vieno var
do galima spręsti apie jų gro
žį. Ypatingai gražios vietos 
prie Bastei viešbučio: čia yra 
aukščiausia uola ir iš jos ma
tyti tolima kalnais bei kalne
liais nūsagstyta apylinkė, šalę 
tekanti Elba šioj vietoj daug 
gražesnė, nes krantai apaugę 
dideliu spygliuočių mišku. Ir 
jau patys krantai daug states
ni iš didelių akmenų sama
noms apžėlusių, atrodo lyg di- 
deliausiais kilimais butų ap
dangstyti. Prie vienos iš Bas- 
teil’o uolų nusifotografavome, 
lipome dar į medinį bokštą, 
kad pamatyti platesnę apylin-

Ir ištikrųjų toli toli į vi- 
puses buvo galima žiūrėti.
negerai, kad į vakarą ru- 
pradėję buvo kilti ir ma- 
prainatoma migla dengė

no. Mes tikime į demokra
tijos laįmėjimą^, daugiau, 
mes esame persitikrinę, kad 
gyvenimas eina prie socializ
mo. Bet pirm kas įvyksta, 
turi įvykti revoliucįja gal
vose. Todėl reikia tą pa
grindinę revoliuciją tinka
mai vykinti. Ne jausmas, 
bet protas turi lydėti darbi
ninkų klasės žygius. ^Tam 
reikalui ir reikia tu*rėti sa- j 
vas mokslinis žurnalas. Ge
riausia gal tiktų eiti ‘Vi
suomenės’ pramintu keliu. 
Be mokslo, be gilinimo savo 
žinių tikrai neaitliksime tin
kamai to darbo, kuris mus 
laukia.”
Tai yra labai geras sumany

mas. Mokslinio žurnalo Lie
tuvos socialdemokratams būti
nai reikia. Mes manome, kad 
ir daugelis amerikiečių išsira
šytų jį, kuomet jis pasirodytų.

L. Šeimenis
. t .

Lietuvos Mokytojų Prof. Sąjun 
gos ekskursija į užsienį.

Pastabos iš šalies.
žemės drebėjimas Japonijoj.
Japoniją ištiko baisi nelai

mė. žuvo daugybė žmonių 
Sunaikinta milžiniškų šimt
mečiais tvertų kultūros tar
tų. Ir dar pasaulis nežino, ir 
greit pesužinos, kiek išt.krų- 
jų tas žemės drebėjimas pada
rė nuostolių.

Panašias katastrofas moks
lininkai piškina remdamies 
mokslo daviniais.

Musų kunigai gi paprastai 
tokias žmonijos nelaimes pa
naudoja savo bizniui — baugi
na žmones, »kad tai esanti Die
vo bausmė už jų nuodėmes.

Ir vėl apie tą registraciją.
Kunigų “Darbininke” kun. 

Kemėšis vėl įrodinėja, kad re
gistracija Lietuvos piliečių 
Amerikoj esąs būtinas reika
las. Eina mat vėl apie tas dė
si mt-doleri nes ar penkdole- 
rines nuo kiekvieno piliečio. 
Tik šiuo kartu kun. Kemėšis 
jau truputį labiau skaitosi su 
faktais. Sako, kad ir penkdo- 
lerines renkont nebusią galima 
surinkti daugiau kaip 10 tūks
tančių dolerių, nes Lietuvoj 
nesą tos laimės ir greit dar 
nebusią, kaip amerikiečiai 
tuviai kad manę.

Na, o kad socialistai tą 
sakydavo apie tą laimę,
Kemėšis kalnus ant jų versda
vo. Mat ima daug laiko, kol 
žmonės pamato savo klaidas.

Dėdelės “gražieji” žodžiai.
Jei atsirastų žmogus, kurs 

iš “Laisves” špaltų susirinktų 
visus “gražiuosius” Dėdeles žo- 
džhis, tai butų didžiausias De- 
delei paminklas, — parodytų, 
kad kito tokio specialisto ko- 
liotis ir keikti niekur nerasi 
ne tik laikraštijoj, bet neipa- 
skutiniausioj smuklėj.

Atsisako marksizmo ir 
revoliucijos.

Mūsiškių komunistų iš Ame
rikos Darbininkų Partijos agi
tatorė Ješkevičiutė savo pra
kalbose jau (skelbia, kad rei
kią eiti į mases “ne marksiz
mą skelbti, ne revoliuciją kel
ti, bet mokinti jas, kad visuo
menė yra paisdalinus į klases, 
— kapitalistų ir darbininkų.”/

Vadinas, gerkle padarę m 
voliuciją, gerkle įvykinę ko\ 
munizmą, gerkle įkūrę “dar
bininkų valdžią” — atsigrį
žę pamatė, kad visus tučs 
gerklės padarus vėjai išnešio
jo,.. . Dabar reikia grįšti atgal 
ir pradėti iš naujo vėl nu*o... 
pasidalinimo Visuomenės į 
klases...

lie-

tai

4. Iš

[Tęsinys]

Dresdeno ligi čeko-Slova- 
kų rubežiaus.

d. liepos, ryte, nes dar18taip greitai traukinys iš Drez- 
'deno nėjo, suspėjome apžiūrė
ti matematikos muzejų. šis sa
vo paskyrimu originalus ma
žėjus turi dar originalesnių 
cksponalų. (Visiškai? neskait
lingas ištatytais daiktais, daro 
malonaus įspūdžio lengvai su
prantama didele eksponato 
reikšme savo laikotarpiu. Tritf- 
bos į tolį žiūrėti astronomijos 
pabūklai, įvairus veidrodžiai, 
laikrodžiai, matematikos kny
gos tai visa tas kuo užpildy
tas šitas muzejiis. Kiekvienas 
įrankis čia galima matyti nuo 
dienos jo atsiradimo ligi šių 
laikų, nes vis randasi kelioli- 
koj ekzempliorių iš įvairių am
žių paimtų. Čia yra ir nema
žos vertės 
Pavyzdžiui,

istorinių dalykų. 
Lenkų karaliaus

kę. 
sas 
Tik 
kai 
žai
kalnus, griovius, aukštumas stf 
dideliais ir gražiais turtuolių 
rūmais, kuriuos šian ir ten 
pagelba stiprių binoklių galė
jome įžiūrėti. Kiek daugiau 
migloms • pakilus visi kalnai 
tapo pridengti kokiu tai mels
vu, fantastingu* apsiaustu. Dar 
keletą miliutų pasižvalgę ap 
link, nusileidome žemyn, kad 
truputį atsilsėję galėtume 
traukti tolimesnėn kelionėn.

(Bus daugiau)

tuoj su akmenimis susiduria. 
Šiose aukštumose išsidraikę tro
besiai stovi, daugiausia tai tur
tuolių vilos. Be galo gražus 
mums buvo kalnų reginys, nes, 
prisipažinsiu, pirmą kartą ir 
matėme, ankščiau nieko pa
našaus neteko regėti. Nors iš 
tikrųjų tai buvo ne taip jau 
didelio aukščio kalnai, bet 
mums pripratųsiems prie Lie
tuvos lygumų labai ir febai 
imponavo. Neilgai mums teko 
ramiai sėdėti ir džiaugtis gra
žiomis apylinkėmis, štai ir 
stotis Potscha-Vehlen, ligi ku
riai buvom susitarę važiuoti, o 
tolimesnį kelią pėkšti eiti. Išli
pome, atidavČ daiktus baga- j 
žan nuvežti ligi Čekų rubežiUi, 
persikėlėme per Elbą ir trau-l 
kerne į kalnus. Elba turi gra
žius akmens krantus, bet pati 
nei platumu, nei vandens 
smarkumu neatsižymi. Ramiai, 
be didelio triukšmo siunčia 
savo bangas pro uoluotus 
krantus į tolimas jūreles. Kal
nai prasideda. Esame skaitę,: 
kad be dvilypių puspadžių, tin
kamos lazdos, maisto, kalnuo
se ir nepasirodyk. Mes lygumų 
gyventojai ne viską tai išpil- 
dėme. Tiesa, po lazdą veik 
kiekvienas turime, o jei kuris 
anksčiau nepasirūpino, tai čia 
pat prie kelio perkasi. Kiek 
palypėjus staiga visų Ūpas at
simainė. Pusantros savaitės 
praleistoj dideliuose miestuo
se spėjo savo parodyti, — pu
sėtinai įgrįsti, nes ištikrųjų 
visuomet tvankus oras ir visa 
atmosfera begalybe -visokių 
miazmų pripildyta sudarė di
džiai slopinantį ūpą. Kalnuo
se, papūtus sveikam spygliuo
čių, kurių čia nemaža buvo, 
vėjeliui, visi savyje pajutome 
nepaprastai daug energijos ir 
jėgų tolimesnei kelionei tęsti. 
Tuoj pasigirdo lietuviškos dai
nos, nespręsiu ar tobulos, bet 
labai galingos, stačiai, žemai
tiškai galingos... Traukė kiek
vienas kiek tik galėjo. Praei
viai, visokių rųšių turistai ne
daug domės į mus kreipė, nes 
čion panašios ekskursijos ne-1 
naujiena. Jaunesni musų pra
dėjo rangytis į neprieinamas 
Uolas, landžioti Undinėse, j di 
labiau nuvargę ėj o tolyn ir 
pakelėj radę suolelius ilsėjosi, 
laukdami afeiskyTiisiųjų. Kal
neliai gerokai vokiečių techni
kos paliesti, dažnai matyti 
įvairus uolų sustiprinimai, til-

kovojama su 
girtybe.

Gi piliečiu*! K. D. ve- 
ir akciznikas pareiš- 

jo nebevešią ir galįs 
kur nori, o stovėju- 

vyrams vežėjas

iš Saksonijos kurfiurstų, šio 
laikrodžio pagražj'nimuose yra 
vytis, Lietuvos 
viengalvis erelis 
bas, mat tuo metu 
kai su Lietuviais 
Laikrodžiai, pradedant smėlio, 
vėliau mediniai, geležies ir vis 
įvairių konstrukcijų daeina li
gi musų laikų laikrodžio tipo. 

[Apleidę šį muzejų skubinomės 
stotin ir važiavome tolyn link 
Čiekų rubežiaus. Oras buvo 

į’gražus todėl tinkamai galėjo
me dairytis iškišę iš vagono 
langų galvas. Trumpą laiką 
važiavome pramones sritimi. 
Šajlimis jbufvo matyti įvajirųs 
fabrikai ir savo gana švie
siais trobėsiais darė malo
naus įspūdžio. Mat, čia fabri
kai ne tos rųšies, ką' matėme 
Leipcigan važiuodami; čia 
daugiausia smėlį apdirba, ce- 
liulozo.s fabrikai, molį (apdir
ba, akmenis iš netolimų kalnų 
imdami apdirbinėju, retai kur 
pasitaiko rudos liejykla, o 
anglies kasyklų visiškai nema
tyti, 
mes 
Elbos
gelžkelis ir kiek aukščiau spyg
liuotų medžių miškelis. Prie
šingame Elbos u*pės krante 
riogso virtyne akmeninių kal
nų, uolomis nukaišytų ir dide- 
liausiais ravais išraižytų. Kai* 
nai apžėlę mažais medeliais, 
kuriuose šen ir ten riogso po 
didoką pušį ar eglę. Visuose 
kalnuose negali augti Idideli 
medžiai, nes ilgesnes šaknys teliai, paminklai, įvairus ženk-

herbąs, ir 
Lenkų her- 
buvo Len- 
susijunge.

Dar kelias minutes ir 
atsidūrėme ant gražaus 

kranto, Musų krante

Šiu*o metu Lietuvoje girtybė 
taip plačiai yra įsigalėjusi, kaip 
niekados dar tur būt nėra bu
vę. Miestuose ir miesteliuose, 
nežiūrint tokio didelio butų 
krizio, visokios rųšies girtybės 
įstaigų visur rosime daugybę. 
Be viešųjų traktierių bei alu- 
džių, kaimiečiai labai sėkmin
gai varo naminę (samagon- 

kę) savo asmeniniam vartoji
mui ir pardvimui ■ jos mėgė
jams. Slaptų smuklių irgi 
užtektinai miesteliuose ir net 
kaimuose. Gi kovotojų su 

įstaigoms
maža. Todėl ir toji

nebegalėtų sugrįžk-

išvažiavus, pilietis 
paskui vežimą pės-

pri- 
už- 
£u- 
mi-
mo-

slaptoms girtybės 
tėra visai 
kova yra labai sunki. Kovoti 
su nelegaliais degtinės parda
vinėtojais labiausia sunku yra 
dėl to, kad juos labai palaiko 
ir net slepia skystimėlio mė
gėjai. Buvo atsitikimų, kad 
išdrįsuSiems stoti į kovą su 
slaptais degtinės pardavinėto
jais teko skaudžiai nukentėti.

Be seniau girdėtų prieš ko
votojas su girtybe pavartotų 
keršto priemonių, nesenai jį- 
vyko šioks nuotikis.. Bubių 
kaime Vilkijos yailsč., Kauno 
apskr., viena moteriškė V. P. 
neturėdama, jokio leidimo pla
čiai pardavinėjo degtinę ir tuo 
labai tvirkino ir demoralizavo 
didelio kaimo žmones, ypač 
jaunimą, kuris prisigėręs pas 
tą moterį degtinės pridaryda
vo visokių negeistinų šposų ir 
net buvb šeimynos gerų sugy
venimo santikių suardymas.

• * Artimojo Bubių kaimui 
Antkainių kaimo pil. K. D. to
kį tos moteriškės V. P. užsi
ėmimą skaitydamas kenks

mingu žmonėms ir norėdamas 
tai tvirkinimo įstaigai padaryti 
galą šeštadienį, 4 rugpiučio š.
m., pranešęs apie tai Vilkijos čių pinigus.

Ties nuleistom centristų
, nosim.
Kairiųjų komunistų organas 

‘Apsišvietimas” 5 num. rašo, 
kad Brooklynas kyląs iš po 
“kanuolių”: ten, tojlc '“Lais
vės” tvirtovėje, esanti jau įsi
kūrus Apšvietimo Draugijos 
kuopa. Baltrušaičio organas 
tatai pranešdamas džiaugsmin
gai sušunka: , Tegyvuoja Ap
švietimo Draugija ties centris
tų nosim!”

Stasius-PotašiusK

įvairenybės

✓
Lietuvos Laisvės pasko

los nuošimčiai jau 
išmokami

Baltic State Bankas, 294 8th 
Avė., New York City, skelbia, 
kad jis jau gavęs iš Lietuvos 
Finansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos pinigų Liet. Lais
vės Paskolos nuošimčiams išmo
kėti ir kad tie nuošimčiai jau 
išmokami. Visi, kas turi pri
brendusius L. L. Paskolos kupo
nus, gali gauti už juos nuošim-

Naujas oro milžinas.
Prancūzų laikraštis “Temps” 

iš VII-20 skelbia, kad Tuluzoj 
Latakero fabrikuos pastaty
tas naujas milžiniškas orlaivis 
L. A. T. VI ir išstatytas vietos 
parodoj.

Šis aparatas tu*ri išlaikyti 
didelį 30,000 klgr. sunkumą. 
Prie 31,000 gaunamas tiktai 
lengvas įlūžimas. Milžinas 
svers ne mažiau 5,640 klgr. su 
7 vai. veikimo rajonu greitu
mo 185 kilm.'į valandą. Visas 
aeroplanas yra 
Sparnai aptraukti 
mu, kuris pavadupja 
vartojamą drobę. 6-jame įtai
syti kulkasvaidžiai iš visų pu
sių gina tą lakiojamą oro 
tvirtovę. Varant 4 motorams 
260 arklių jėgos aeroplanas ga
lės lakioti sunkiausiose lakio- 
jimui apystovose. (Karys).

iš metalo, 
aluminiu- 

iki šiol
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Vakarines mokyklos
Viešosios vakarinės mokyklos 

bus atidarytos rugsėjo 17 d. 
Užsiregistruoti bus gaiima 
rugsėjo 14 dieną nuo 7 liki 
9 valandų vakaro.

Chicagos ^viešostios vakari
nes mokyklos suaugusiems, 
kaip jau buvo Naujienose ra
šyta, bus atidarytos rugsėjo 17 
dieną. Užsiregistruoti bus gali
ma rugsėjo 14. d., nito 7 ligi 9 
vai. vakare. Pamokos bus ke
turis vakarus savaitei, nuo 7 
ligi 9 vai. vakaro. ,

Vakarinėse mokyklose bus 
dėstomi įvairus mokslo daly
kai, kaip pradžios taip ir vidu
rinių mokyklų subjektai, ir 
šaip įvairių amatų.

Kaip vyrams, taip ir mote
rims bus progos išmokti jei 
jau ne kokių amatų, tai bent 
anglų kalbos bei rašybos, kas 
šioj Šaly gyvenant yra būtinai 
reikalinga mokėti.

Vakarinėse mokyklose kur
sai bus taip sutvarkyti, kad 
kiekvienam bifs lengva pasi
rinkti kas jam patinka ir prie 
ko jis yra šiek tiek jau prisi
rengęs.

Kai kuriose mokyklose bus 
įvairios rųšies amatų ir te
chnikos kursai.

Iš žemiau paduotų mokyklų 
kiekvienas norįs mokintis ga
lės pasirinkti sau artimiausią. 
Tatai pasirinkęs galės rugsėjo 
14 d., nuo 7 ligi 9 vai. vakare, 
užsiregistruoti, pasisakant ko
kius kursus nori mokintis.

North Side
Franklin — 226 W. Goethe 

St.,. arti Wells. gat.
Senu —• 5900 North Glen- 

\vood Avė., arti Ardmore avė.
Lane — (High and Tech, 

only) — 1225 Sedgwick st., ar
ti Dibision.

Waller — 2007 Orchard St., 
arti Center gat.

Lake View High School 
(Greeley Br.) —- Business 
Course only) — Sheffield Av. 
ir Grace S t r.

Northwest Side.
Burr — 1621 VVabansia Av., 

arti Ashland Avė.
Goethe — 2236 N. Rock- 

well St., arti Fullerton Avė.
Stowe — Wabansia Avė., 

Ballon Str. ,
Washington —< 1000 Grand 

Avė., prie Morgan Str.
Wells — 936 N. Ashland 

Avė., prie Augusta Str.
Tuley — 1313 N. Claremont 

Avė., prie Potomac
Schurz — 3601 Milwaukeę 

Abe., prie W. Addison Str.
West Side.

Jackson — 820 South Shol- 
Jo St., prie Bctter Str.

Cregier — 1820 Yeaton St., 
arti Wood Str.

Lawson — 1256 So. H omai) 
avė., arti 13 st.

Burns — 2524 So. Central 
Park Avė., prie 25 st..

Hammond — 2819 W. 21 
PI. prie California avė.

Medill 1326 W. 14 PI., 
prie Throop St.

Austin — 5417 Ftflton Str., 
prie N. Long Avė.

Grane — 2246 W. Van Bu- 
ren St., prie Oakley Avė.

Harrison — 2850—24 St., 
prie Boulevard.

South Side.
Holden — 3055 So. Looinis 

S t., prie W. 31 St.
Se,ward — 4600 Hermitage 

Avė., prie 46 St.
Phillips — 244 E. 39 ' St., 

prie Prairie Avė.
Englbvvood — 6220 Stewart 

Avė., prie 62 Str.
Tilden — 645 W. 47 PI., 

prie Union Avė.
Bowen — 8860 Manistee 

Avė., prie 89 Str.
Fenger — 50 E. 115 St., prie

State Str.
Jonės — Harrison St. ir 

Plymouth PI.

Lietuvių Rateliuose
Babravičiaus koncerto 

reikalu
Bendras koncetro komiteto or

ganizacinis posėdis įvyks šį 
vakarą, 8 vai., Meldažio sve
tainėj. z

Kaip jau buvo vakar Nau
jienose rašyta, Lietuvos artis
tas p. Babravičius, atviru laiš
kų ir asmeniai chicagiečių pra
šomas, sutiko surengti Chica
gos lietuviams atsisveikinimo 
koncertą. Koncertas įvyks 
spalio 5 dieną, 8 vai. vakare. 
Kadangi sekmįngas koncertas 
galima surengti tik bendroms 
jėgortis susijungiąs, Jkoncerto 
rengimo reikolą p. Babravičius 
pavedė bendram komitetui, 
kurio organizacinis posėdis į- 
vyks šį vakarą, rugsėjo 12 die
ną, 8 vai. vakare, Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23 PI.

Į koncerto rengimo komite
to narius yra kviečiami visi 
dainos mylėtojai ir p. Babra
vičiaus koncerto rėmėjai.

Šiame organizaciniame kon
certo komiteto posėdy bus iš
dirbti visi ruošiamam koncer
tui' planai. Tat yra pageidau
jama, kad kuodaugiausia dai
nos mylėtojų ir p. Babravi
čiaus koncerto rėmėjų susi
rinktų posedin ir prie koncerto 
rengimo darbo prisdėtų. \

Svečiai iš Bostono
Lankosi Chicagoje pp. J. Ge

gužis ir K. Šidlauskas.

Prieš porą dienų atvyko 
Chicagon p. J. Gegužis, “Ke
leivio” leidėjas, ir p. Kazys 
Šidlauskas, žinomas Bostonp 
aptiekoriu‘s ir darbuofbjas. 
Jiedu atvyko Chicagon šiaip 
pasiviešėti ir pasimatyti su sa
vo ^draugais. Rytoj jiedu žada 
grįžti atgal į Bostoną.
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Dar viena lietuvaitė prisidėjo 
prie lietuvių daktarų x 

profesijos.

Šiais metais užbaigė North- 
vvestern Universitete dentiste- 
rijos mokslą p-le Helen M. 
Wisnow ir dabar prisidėjo 
prie lietuvių daktorų profesi
jos.

Dr. H. M. Wisnow buvo ži
noma lietuviams kaipo Tutliu- 
tė, nes ji dalyvaudama lietu
vių pramogų vakaruose, kaipo 
pianistė, tik tuo vordu buvo 
vadinama. Dabar ji žadanti 
datfgiau darbuotis lietuvių vi
suomenės tarpe.

Dr. H.. M. Wisnow atidarė 
savo ofisą prie 2137 S. Cicero 
Avė.

Linkime naujai dentistei ge
ro pasisekimo savo profesijoj.

— G.

ANTANUKAS GIRNIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

pėtnyčioj, rugpiučio 3, 1923, 12 
vai. naktį. Sūnelis sulaukęs 14 
metų, 2 men. 14 dienų. Negalė
damas savo sopulių iškentėti, su 
aideliu gaileščiu, sūnelis Anta
nukas pasimirė, Bemes Hospital 
and St. Louis Children Hospi
tal. Motinos ir tėvo ašaros ir 
daktaro vaistai negalėjo išgelbė
ti jauno Antanuko gyvastį, ku
rią labai prašė gelbėti manęs. 
Sakė, jog Dievas manęs neap
leis, jog aš jam gerai tarnavau 
per 6 metus. Pritarnavau prie 
mišių šventų Petro ir Povilo 
bažnyčioj; labai myliu mokslą ir 
Dievą. Kada Antanukas jautėsi 
silpnas, ramindamas mylimus tė
velius sakė: — Mama neverk 
manęs, Dievas neprastos. Ir štai 
musų Antanuko buvo paskutini 
žodžiai. Jis buvo labai’geras tė
veliams ir žmoniems. Mes tėve
liai labai jo gailimės. Kada An
tanukas buvo sveikas turėdamas 
liuosą laiką eidavo mokintis 
smuikoti. .Per tris metus jau 
buvo gerai prasilavinęs. Turė
damas laiko grajidavo, linksmi
no save ir savo tėvelius. Tėve
liai džiaugės ir laukė geresnės 
ateities iš savo vienatinio sū
naus. Antanuko laidotuves atsi
buvo rugpiučio 6 dieną, 9 vai. 
ryto iš namų No. 116 j bažny
čią, o paskiau į Av. Petro ir Po
vilo parapijos kapines. Mes tė
veliai pasiliekame dideliame nu
liūdime vienatinio savo Antanu
ko.

N. Giknius ir Jul. Giknienč,
116 S. Hesperia St., 

Collinsville, III.

Garsinkite^ Naujienose

A Speedy Maa—Trial—and Verjict
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West Pulta
Iš S. L. A. II Apskričio su

važiavimo.

Rugsėjo 9 d- S. L. A. 11 
Apskritys turėjo pavažiavimą 
West Park svetainėje. Delega
tų atvyko apie 30. Pradžia ta- 
rimų buvo nebloga. Viskas ra
miai ir sutartinai pradėta svar 
styti. Delegatą ūpas buvo ge
ras, pas visus matėsi linksma 
šypsą. Tik kada prasidėjo, nau
ji tarimai, tuojaus atsiraito ir 
pora išanksto iškeptų rezoliu
cijų. Čia ir prasidėjo smar
kios diskusijos: vieni prieš, zo 
kiti už. Pirma rezoliucija bu
vo apginimui Bimbos, nes Pil 
domoji Taryba išmėtė jį iš Su
sivienijimo be teismo. Rezo
liucijoj buvo reikalaujama, 
kad Pildomoji Toryba atšauk
iu savo nuosprendį ir p. Bim
bą priimtų Susi vieni j iman.
Vienas Bimbos šalininkas pa
sistojęs ėmė “aiškinti”, saky
damas, kodėl gi negalima Pil
domosios Tarybos kritikuoti, 
kada kritikuoti golima net 
Jungtinių Valstijų Prezidentą. 
Girdi, dėl kritikos Bimbos 
buvę, negalima iš Susivieniji
me p i*.* nti. Mc o įai žmoge-/ 
i:s nes ųianta skirtumo tarp 
kritikos ir įkriminavimo. Ki
tas Bimbos šalininkas pareiš
kė,! kad jis pripažįstąs Bimbą 
kaltu, bet jis vistik pripažįs
tąs, kad toki rezoliucija esan
ti reikalinga prieš Pildomąją 
Tarybą, nes ji pašalinusi Bim-

bą be teismo. Geriausiu Bim
bos ginėju pasirodė Antrojo 
Apskritas' užrašų raštininkas. 
Jis pareiškė, kad Pildomoji 
Taryba pirkusi karo Bonų už 
$125,000 ir tuo ji prisidėjusi 
prie pailginimo karo ir žmo
nių žudymo. Toks Tarybos pa
sielgimas, girdi, esąs toks ir 
toks. Jis, matyt, irgi bando į- 
kriminuoti Tarybą. Kadangi 
Bimbos šalininkų buvo dau
giau, _tai ta rezoliucija tapo 
priimta.
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Antra rezoliucija taipjau 
buvo svarbi. Tai prieš lutos na
rius, kurie drįsta agituoti prieš 
II Apskritį, ar tai ragindami 
nuo jo atsimesti, ar prisidėti. 
Visi agitatoriai, ar tai jie butų 
kuopų valdybų nariai, ar šiaip 
komisijų, — visi lygiai turi 
būti pašalinami iš Susivieniji
mo. Rezoliucijos autorius pa
teikęs savo rezoliutoiją dar pa
grasino, kad ji butų būtinai

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Žiema! Žiema! Žiema!

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Tuojau bus čia.

Trukumas anglių
Reikš didesnes kainas 

ant jūsų anglių mokesčio

Sutaupykite pusę
Išimkite mierą

Užsisakykit sau au
dros langus

lapgas
2-0%x4-0, dabar

$2.88
Nelaukite, kol, kainos pakils. Mes 
turime šimtą mierų langų ir du
rių jūsų pasirinkimui.
Ateikite ir pamatykite musv 1 -y- 
jungtas žiemos ir vasaros / ' . 
Kas-nors naujo. Dvejos durjs vie
nose. Juk įtaisysit sykį, stovės vi
sados.
Mes esame išdirbėjai langų, du
rių, fremų ir viso medžio materi- 
jolo, kuris yra reikalingas namams, 
garadžiui ar dirbtuvei. Mes esame 
specialistai materijolo dėl reziden
cijų ir dėl flat namų.

Šis Jus čia galite gauti malevų, sto-
audros gams materijolo ir hardware ol-
langas sėlio kainomis. Leiskite susipažin-

2-0Ūx4-0, ti su jumis.
$3.68

DOUGLAS PRODUCTS COMPANY 
“Geresnis Lumberis ir Millwork pigiau” 
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted St.

Phone Victory 5278

x4-0,

2-4%-4-0, 
$3.40

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti'

RufJJes 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rufftps savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekofce, arba prisila
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

P. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

IGNACAS RAUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 3 dieną, 1923. Turėjo 
amžiaus 8 metus 16 dienų. Lai
dotuvės atsibuvo 6 dieną rugsė
jo, iš narni? išlydėtas 8 vai. ry
to. Buvo labai .daug žmonių su
sirinkę, muzika griežė per pusę 
valandos. Daug žmonių verkė to 
mažo vaikelio. Prasidėjo proce
sija, už valandos pradėjo nešti. 
Buvo daug visokių gyvų gėlių 
ir vainikų. Po. to išnešėm pui- . 
kiame karste, įdėjom karstą į 
karavaną. Pradėjo muzika grie
žti iš 12 muzikantų. Lengvu 
žingsniu pradėjo žengti pirmyn, 
gėlių nešėjai sekė paskui kara
vano, paskiau giminės ir pažį
stami. Atsibuvo pamaldos, pas
kiau nuėmė pdveikslus. Ir vėl 
pradėjo muzika griežti, iki 103 
gatvės ėjome pięsti, paskiau vi
si susėdo į 'automobilius ir lydė
jo iki šv. Kazimiero kapinių. 
Ten p. Judeikis atidarė grabą ir 
liepė visus eiti atsisveikinti. O 
paskiau tėvai ir sesuo atidavė 
paskutinį patarnavimą savo 
brangiam šuneliui.

Po to nuo sekamų asmenų gy
vų gėlių vainikai: 1-inas nuo tė
vų, pavidale širdies, 2-ras nuo 
krikšto tėvo? didelis vainikas, 3- 
čias nuo krikšto motinos, pavi
dale žvaigždės, 4-tas nuo dran
gų JS. Jurkiunų, pavidale laik
rodžio, 5-tas nuo drg. Buivido, 
pavidale kryžiaus, 6-tas nuo 
drg. P. Lukošių, didelis vaini
kas, 7-tas nuo draugo K. Do- 
mancki, vainikas, 8-tas nuo drg. 
P.« Podžiuko, vainikas, 9-tas nuo 
drg. J. Kanapinski, vainikas, 10- 
tas nuo drg. J. Grikšo, vaini
kas ir 11-tas nuo drg. J. čer- 
nauskų, vainikas. Dabar dėka- 
vojame tiems visiems, kurie da
lyvavo laidotuvėse. Visų pirma 
— muzikantams, potam — grab- 
nešiams, potam — gelių vaini- 
kt? nešėjams ir visiems kitiems, 
žmonėms, kurie dalyvavo laido
tuvėse ir P. Eudeikiui, grabo- 
riui už gražų patarnavimą. La
bai širdingai tariu ačiū, visiems 
žmonėms, kurie davė paskutinį 
patarnavimą musų numylėtam 
šuneliui. ,

Paliekame nuliūdę, 
Tėvai — Kazimieras 
Zuzana ir sesuo — Jo
haną Raukai.

Autom-obilių dalyvavo 26. z

i Į AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
3106 South Halsted Street

r PAMOKOS
Pradinės Augėlesnės Mokyklos
Prekybos Gramatikos
Kalbų Prirengimo j Universitetus

už‘ pamokinimą vakarais per tris mėnesius $18.
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną mėnesį $20.

■ už pamokinimą dienomis per tris mėnesius $40. 
už .pamokinimą dienomis per šešis mėnesius $60. 
už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7. 
už jiamokinimą vakarais per šešis mėnesius $30.

Del platesnių žinių ateikite mokyklon arba rašykite.
J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas

[ Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

‘ 3514-16 Roosevėlt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILE.

' Šviesą ir pajiegą suvedame į Senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Ofiso Telefonas DR II A RROAD Busto Telefonas 
Central 4104 /!.• Annitagcf 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) Ir Moterų Ligos.

7 Wešt Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

nset
B Y EOUIS RICHARD

r---------------------------------
Gal jums reikalingi 

akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet li
kote 12 colių atstu nuo akių. ’ ■ 

JEI skaitant išrodo, kad raidės ku- I 
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą iiurčjl- 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava, 
kampas 18 gatvės i

Ant trečio augšto virš Platto ap
rietos, kambariai 14, 15, 13 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniafo C r. iki 12 dienos.

...........  X

Nenešiokite Diržo
Po ilgų bandymų, išradome mechanii- 
kų aystemų, kuri išgydo rupturų vyrų, 
moterų ir vaikų.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturos Systema pa
sidarytų greitai žinoma, bus demon-
struojam^^DYKAI šio mokslinio syste- 
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HHHSSKJumSzbhSEB Ktravl,n4 dėl sa
vo ziriiu'Klunio. da nėra plieninių 
sprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite, as
menini patarnavimą nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje.
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Chicagos daktaras gydo rupturas 

Visiems užinteresuotiems
AŠ pavartojau Kemp systemą ant rup
turos kairiojoj slėptinoj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu, Paikiau per
ėjau karinę daktarišką egzaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nes aš ti
nau, kad • išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D.
217 E. 31st Mt., Chicago.

Per-sekamas trisdešimts dienų 
l/i kainos.

Kiekvienas kenčiantis nuo rupturoe, ku
ris ateis į musų nuolatinį ofisą re- 
piianties šio skelbimu, laike sekamų 30 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už prūsę kai
nos.

Neatidėliokite. Nes pavojus iiti vysty
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo 9 vai, ryto iki 6:30 po 

pietų. Beredomis ir subatemis nuo 9 
vai. yyto iki 8 vai. vakare. Ncdėldie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
Inter-natT Oartęon Co.4 N. 134 S’o. Wabash A ve.

(Netoli Adams St.) Chicago.
- —' —
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lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI. ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI RAKANDAI
(Tąsa nuo 5-to pus].)

priimta. Tapo priimta ir ant
roji rezoliucija. Nes mat dele
gatai jo grasinimų pabūgę.

pažymėti, 
boJševikėlių

PRANEŠIMAS ŠĖRININKAMS 
LIBERTY LAND & INV. CO.

Vis tik reikia 
koks silpnas tų 
protelis. Jie visai nesijaučia 
kaip patys savo darbams prie
štarauja: jie daro ir tų kas 
jiems nepatinka. Pirmoj rezo- 
liucijoj jie protestuoja pireš 
Pildomąją Tarybą, kam ji ne
leidžia jiems jos kritikuoti ir 
įkriminuoti, o antroj rezoliu
cijoj reikalauja pasmerkimo 
tiems nariams, kurie > drįsta 
kritikuoti Apskritį ir agituoti 
ar tai prisidėti prie jo, ar tai 
atsimesti nuo jo.

Suprantama, jie vieną daly
ką aiškiai parodė, tai norėji
mą eiti į visuomenę užsidėjus 
bolševizmo maską 
rimtos organizacijos 
pragaištingą darbą 
tarpe.

Kaip ten nebūtų,
žiavimas vis tik sukėlė audrą, 
kuri pagalios kartosis kuopose.

— Ten buvęs.

ir vardan 
varyti tą 

lietuvių

sis suva-

Dėkavoju Naujienoms
Aš Juozapas Stumbrys šir

dingai dėkavoju Naujienoms 
už gerą ir teisingą patarnavi
mą parkvietime mano šeimy
nos iš Lietuvos Kelionė labai 
gera buvo, ant laivo “Ameri
ka” valgis geras, prižiūrėjimas 
ir patarnavimas labai manda
gus. Kaune “Naujienų” atsto 
vas visus dokumentui sutaisė 
gerai ir greitai, visai nereikėjo 
laukti, kaip kitiems po keletą 
savaičių. Dar sykį tariame 
ačiū.

Mano šeimyna paeina iš Va
reikių kaimo, Subačiaus vals. 
Tad giminės ar pažįstami mel
džiu atsilankyti ir išgirsti 
daug naujienų.

Juozapas Stumbrys,'

Atitaisymas klaidos
Pereitą penktadienį S. L. A. 

208 kp. moterų susirinkimo 
žinutei įsiskverbė klaida. Buvo 
nutarta surengti 
“beach party” ne

moterims 
šeštadienį, 

kaip kad buvo rašyta, bet tre
čiadienį, tai yra yra šiandie, 
rugsėjo 12 d.

Pranešimai
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

;.ie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip suiklcsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Nanjiaaą Sjralka
1739 S. Halatad St.

MELROSE PARKIBČIAMS

Nuo pirmos. rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par- 
davinėiimas pereina į globą Melroee 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mat
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos Įvyksta kas antra
dieni, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” mėne
sinis susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, rūgs. 13 d., 8 vai. vak., Davis 
Sųuare Parko svetainėj. Visi nariai- 
ės susirinkite, nes bus svarbių daly
kų aptarimui.

— Valdyba.

LSS. 22 kuopos mėnesinis susirinki
mas bus ketvirtadieny, rugsėjo 13, 
1923, Naujienų name, 8 vai. vakare. 
Malonėkite visi nariai būtinai susi
rinkti, nes yra referendumas nubalsa- 
vimui. — Organizatorius.

Extra! Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 1 kuopos susirinkimas Įvyks 
penktadienį, Rugsėjo-Sept. 14, Aušros 
Knygyno kambariuose, 3210 So. Hal
sted St. Šiame susirinkime privalo da
lyvauti visi nariai, nes labai svarbus 
reikalai. Pradžia 7:30 vai. vale.

— Kviečia Valdyba.

STOGDKNGTYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 

šiuomi Jums pranešama, kad meti-1 Įstaiga' 34 metų senumo. Di- 
nis susirinkimas šėrininkų įvyks Rug- HĮmusia ir geriausda stogų dengimo 
sėjo-Sept. 21 d., 1923, 8tą vai. va- P®1**?* Ch?ca£OJ. Tik patyrę unijos 
kare, Mildos svetainėj 3188-42 South I įarb"nnka’ sam^!"1\o į DYnne 
Halsted St., Chicago, UI. Meldžiame |^,00 in? Osden Avė.,
būtinai visiems pribūti, nes bus labai Phone Lawndale 0114. 
svarbių nutarimų.

Taipgi, kurie persikėlėt kitur gy
venti, tai priduokite į ofisą savo nau
ją adresą, nes daugumas laiškų su
grįžta, iš priežasties negero adreso. 

Su pagarba, 
Liberty Land & Inv. Co.

Per J. Sinkus, Sekr.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIAJaunuolių Orkestro narių ir jų tė
vų susirinkimas įvyks seredoj, rug
sėjo 12 d., 8 vai. vak., Mark White i /Hvh
Sųuare knygyne. Jaunuolių tėvai ma- 50 V1KT1Ų IHCrgUllį, dlID" 
lonėkit atvykti, nes bus aptarta kas- fį nrie grobu. Nuolat dai
link rengimo koncerto. 1 - ° * - ■ - — -

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Kenoeha, Wis. — A. L. P. Kliubo 
susirinkimas įvyks penktadienį, rūgs. 
14 d., parapijos svetainėj. Draugai 
ir draugės malonėkite būtinai atsi
lankyti susirinkiman, nes yra svarbių 
dalykų apkirti. Yra jau padarytos kon
stitucijos. Malonėkite atsiimti jas. At
siveskite draugų prisirašyti prie kliu
bo. Kviečia — V. C. Rašt.

D. L. Kun. Keistučio kliubo repeti
cija “Juozapas ir Zelbora” bus sere- 
doje, rugsėjo 12 d., 1923, McKinley 
Park svet., Archer ir Western gat
vių. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi, 
kurie turi roles pirmam akte, malo
nės būtinai susirinkti.

— Rezisorius.

LAISVOS JAUNUOMENĖS VYRŲ 
CHORO AT YDAI.

Seredoje, Rūgs. 12 įvyksta choro 
repeticija taipgi dalinimas rolių vei- 
calo “Pasiutęs Studentas”, kuris bus 
statoma Rūgs. 23 d., 1923, Meldažio 
svetainėj. Antra repeticija įvyks pel
nyčio je, Rūgs. 14, 8 vai. vakare, toje 
jačioje svetainėje.
, Choristai malonėkite būti laiku ir 

visi. — Kviečia Valdyba.

PASARGA

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos Į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai gedaus 
alėtų Žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jięškoji- 
n ai, apsivedlmai, asmenų JiejįVo ji
nai ir t.t. turi būt iš kalno ąpmolca-

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
bejotini, Nayjienų administracija pa
nieka teisę jų netalpintl, kol neiš 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsini J sekamos die 
aos Naujienas, turi priduot savo pa 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vaL va
karo.

ASMENĮ) JIESKUMA1
P A JIEŠKAU savo draugo Ka

zin). Šukio. Paeina iš Panevėžio 
miesto, Ramygalos g-ve. Jis pats 
ar kas žinote meldžiu pranešti.

KAZIMIERAS TIČKUNAS,
1109 Madison St., Gary, Ind.

JIEŠKAU savo dėdes Jono Dvilio, 
Tauragės apskr., Vainutą valsčiaus, 
žvingų parapijos, Gorainės sodas. 
Apie 30 metų Amerikoje.

Meldžiu duoti žinią Šiuo adresu: 
JOE WAITKUS 
127 Spruce St. 

Oi! City, Pa.

PAJIEŠKAU savo pusseserių, Elz
bietos ir Marės Paulavičiūtės. Abi 
yra vedusios, po vyrų pravardžių ne
žinau. Girdėjau, kad gyvena Spring 
Valley, 111. Iš Lietuvos paeina, Kel
minės kaimo, česnavos parapijos. Kas 
žinote apie jas arba jos pačios ma
lonėkite pranešti greitai.

Jieško jų pusbroliai, Andrius Pau
lavičius atvažiavęs iš Pennsylvanijos 
ir Kazimieras Bukšnys. •

11932 So. State St., 
Chicago, III.

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKAU flatą, 3 arba 4 

kambarių, su gasu arba elek
tra, dėl mažos šeimynos, ant 
Town of Lake arba Bridge- 
portor AitstišauĮkfte į Naujienų 
ofisą po num. 330.

REIKALINGAS kambarys dėl 
vieno blaivo vaikino su valgiu 
ar be valgio. Kas turit prašo
me pranešti.

3210 So. Halsted St. ’ 
Box No. 26

PARDAVIMUI pekarnes biz
nis. Biznis išdirbtas per septy
nis metus, lietuvių ir lenkų ko
lonijoj. Pardavimo priežastis — 
svarbi.

4550 So. Wood St.

PAĘDUODU labai pigiai 5 
ruimų rakandus, labai mažai 
vartoti.

J. JURGAITIS
4435 So. Sawyer Avė.

Telephone Lafayette 6208

MOKYKLOS
SPECIALIAI

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
sernė ir soft drinks parlor. Lysas 3 
metams. Taipgi Mitcnell automobi
lius pardavimui arba mainymui, sy
kiu arba atskirai. Priežastis parda
vimo — serga moteris.

Atsišaukite:
4612 So. Wells St.

PARSIDUODA groseris labai geroj 
vietoj. Gali laikytį visokios'mėsos, vi
si bučeriški įrankiai kokių tik reikia 
bučerniai. Biznis gerai eina, visai prie 
liatuviškos bažnyčios ir prie publiskos 
mokyklos. Noriu parduot greitu lai
ku, o priežastį dažinosite ant vietos,

Iš fronto gyvena kriaučius. O grose-bas, gera mokestis. Pui- kiaušis kambarys darbui. |'-s fg°&k?u““ ’ '
Dalimis pasilsys.

Atsišaukite į sūperinten- 
dehto ofisą.
OPPENHEIMER CASING 

COMPANY, 
1020-28 W. 36th St.

PARSIDUODA karvė. Labai 
gera pienui, šviežiai vediesi. 
Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Kreipkitės sekančiu 
antrašu. S. Miliauskis, 5638 So. 
Tripp Avė., Chicago, III.

REIKIA —
Merginų, naktinių veiterkų.

Gera alga, trumpos valandos.
Atsišaukite:
4656 So. Westerri Avė.

REIKALINGA jauna mergaitė ar
ba moteris prie namų darbo, trum
pos valandos ir lengvas darbas, pri
žiūrėti 2 metų vaiką. Reikalui būnant 
gali gauti kambarį ir valgį.

RESTAURANAS, 
2102 W. 59th St. 

Chicago. III.

PARDAVIMUI hardware 
krautuve lietuviškoj kolonijoj, 
kur biznis visados gerai yra 
daromas. Nupirksit labai pi
giai, nes mano moteris ligoj, ne
begaliu toliau biznio laikyti. 
Kreipkitės: 2701 W. 47th St.

PARDAVIMUI 4 ruimų ra
kandai. Daiktai mažai vartoti. 
Galima ir tuose pačiose ruimuo
se gyventi. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės: 3300 So. Wallace St. 
2 lubos užpakalyje.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunij merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ii' skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.
—....... . ......... ........

SIMONO DAUKANTO D-JOS VALr 
dyba 1923 metams: pirm. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 8326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 Se. Kol- 
mar Ava.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Greep St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasoi 

.glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
' Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

RAKANDAI ant pardavimo, 
mažAi vartoti, nauji: medine lo
va, gasinis pečius, 4 krėslai, ko- 
modė ir daug smulkių daiktų. 
Savininką galima matyt nuo 5 
iki 9 v. v. 737 W. 18 St., 2 lubos

McDOVVELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173
Dresių, skrybėlių, kirpimas, siu

vimas. Greitas išmokinimas dėl 
biznio ir namų vartojimo. Dieno
mis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Grand 

Six, 6 cilinderių, 1921 metų, šitas 
automobilius yra geriausiame padėji
me; nauji Cord tajerai. Norintis pirk
ti matykit tą karą, kainavo $2,000 su 
visais ex*trais. Parduosiu už $295. 
Kreipkitės po 5 vai. vakare. 2423 W. 
46th St., 1 lubos.

REIKIA merginų perdesty- 
mui kiaušinių iš keisų į carton. 
Turi būt tvirtos, $15.00 į sa
vaitę, nuolat darbas. 
BEATRIČE CREAMERY CO.

1526 So. State St.

PARDAVIMUI •' galiūnas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas, 
yra kambariai d.el pragyveni
mo. Renda pigi. Nepraleiskite 
progos, nes turiu važiuoti į 
Lietuvą.

158 Kensington Avė.
Roseland.

ANT pardavimo arba mainymo, 5 
pasažierių žieminis, Haynes automo
bilius, gerame stovyje, gvarantuotas 
kaip naujas. Savininkas turi du au
tomobiliu. Vieną nori parduoti arba 
mainyti ant loto arba namo. Norėda
mi tos progos

Kreipkitės:
NOVAK and COMPANY, 
10805 So. Michigan Avė. 

Phone Pullman 0017

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubas)

NAMA1-ZEME

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metamai 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius/ 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesiį pir
ma septintadienį 1 v. po pietų, Ray- 
nrond Chapely 816 W. 31 gat.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P Aš. IR 
PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.j 
pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičiua 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas. 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayette 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton Avė.; ižd. P. šadvilas, 341 E 
Kepsington Avė., 
Susirinkimai laikomi P. šadvile 
svet., 341 E. Kensington Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiunas. 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba
rauskas, maršalka A. Augulis.COTTAGE 4 ruimų 3 akrai 

žemės pagal didelįų steito ke
lių. Gera vieta piknikams ar 
kokiam kitam bizniui. Vielinė 
tvora. Naujas tvartas daug o- 
buolių ir višnių ir kitokių me
džių. Bulvių kornų. Parduo
siu ar mainysiu ant saliuno, 
namo, vieta hnt Ogden avė. 
S. Karson, 5744 S. Richmond 
St. Šaukite rytais Prospect

SALIUNAS PARDAVIMUI
Labai geroj vietoj, biznis iš

dirbtas, taipgi prie krūvos ir 
kendžių aiskrimp, tabako ir vi 
šokių mažmožių krautuve.
Parduosiu viską kartu. Su kai
na susitaikysime atsišauki 15277
. 1739 So. Halsted St. Box 3.22 ... _________ - ...

REIKAUKGA' patyrusi mer- -------------—---------------------- DIDELIS BARGENAS!
gaitė dirbti grosemėj. Geros va- PARSIDUODA KRAUTUVE Pardavimui 2 aukščio muri- 
landos, nuolatinis darbas, gerąjį Malevos ir geležies įrankių nis bizniuvas namas. Didelis 
atlyginimas. (Hardvvare); taipgi malevoji- storas 4 ir 5 ruimai gyvenimui

Kreipkitės: mo šapa su visais gerais įran- an^ bizniavęs gatvčs. šioj savai
3246 Emerald Avė. ( Į kiais. Didžiausioj lietuvių ko- Į tei nupirksit labai pigiai, nes 

tonijoj me® darome apyvartos turiu parduoti greitai. Priežas-RBKIA lARim Į 45,000 dol. Par^vimo priežas- tis šeimynoj liga. Kreipkitės: 
_ ___________________—tis svarbi. Turi ’ būt parduota 2607 W. 47th St.

VYBU tuoj. Atsišaukite Naujienos -------- --------------------- ---------

REIKflA moterų įsoirtavimuį 
vatinių ir vilnonių audinių. Pa
tyrimas nerujįkaHngas; gera 
alga.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe $t.

-y-------- ------------------------------- PARDAVIMUI medinis name-1
REIKIA 2 shearmenų, nuolat dar TOKIOS PROGOS NEBUVO lis, 4 kambariai, karštu vande-. 

darbas, ateikite pasirengę dar-| PardavimuiJgera Vieta kur yra da-1 
ban ketverge.

COHN IRON & STEEL CO.
2034 Southport Avenue

netoli Clyboum-

lavimui gera vieta kur yra da-1 - • v., , • . , , ,
I romą labai dideli pinigai, soft drink niu apšildomi, gasas ir elektra. 
| parlor, ice cieam ir gąsdino stotis, I Atsišaukite: 
I Hammond, Ind. šioji vieta> yra viena aQQr

iš geriausią pinigams dirbti. Atsišau- I 0000 K0CKwen oi. 
kitę greitai jeigu norite,, laimėti. Be-----------------------------------------,----- -

I ^nai ^gyvenim^ 210 PARDAVIMUI biznio prapertč frame
ĮCalumet Avė., Hammond, Ind., TUle- ?amas’ natų, 3-4-6 kambarių. Yra 

VYRŲ 2. Reikalaujame naujų ihone Hammond 3466. krautuve su gyvenimui kambariais,
samdininkų, kurie kalba angliš-Į r - kaip $i
kai, nuo 30 iki 45 metų amžiaus. PARDAVIMUI delikatessen ir gro- Šau Savininkas- 
Vedusių, perstatyti didelę orga-1 šerne, sena įstaiga, naujos mados vi- 2815 W. 38th St. ,

.. . __v. | si įrengimai. Biznio daroma i savai-nizaciją jūsų pačių apielinkeje. I tę ę400. Taipgi gera vieta dėl bučer- 
Gera mokestis. Pardavinėjimo nes/ 4 kambarių flatas ir vana. Pie- 

, . . -.r • -v no biznis išsimoka už rendą, 'patyrimo nereikia. Mes jus iS-H0Uth chicago Avenue. 
mokinsime. Turi būt atsakomin-1 PHone Stewart 2959

gi. Fitller Brush Co., Room 1304 
159 N. State St.

Geras pasiūlymas. Įplaukų daugiau 
kaip $100 į menes j. Agentai neatsi-

PARDAVIMUI namas South-l'ie- I V llčUllfcVS O VU j

7026 West Sidėje, 5 kambariai apa-|
|čioj, 4 kambariai viršui, 2 tuš-

KARŲ KARPENTERIŲ
Patyrusių vyrų dėl nauįų refrige- j dubta tuojau, 

rator karų. Labai gera mokestis dar-|_._A_ _
bui nuo stukų. Nėra darbininkų ne
susipratimų.

AMERICAN CAR & FOUNDRY 
COMPANY,

2310 So. Paulina St.

C1OJ, 
ti lotai, bamč ir garadžius.

•PARDAVIMUI grosernE iri Atsišaukite:
i, 1 bučerne, prie transfer kampo, | 3303 So. Oakley Avė.

|su ledo mašina. Turi būt par- 
, nes apleidžiu 

miestą. Pigi renda.
604 W. 31st St.

REIKALINGAS dženitoriaus pageL 
bininkas į flatus dirbti. Geistina, kad 
butų nevedęs ir apisenis žmogus. Guo
lis, valgis, gali sųseivinti į metus 
apie $1,009. Kreipkitės laišku j 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Bok No. 25

REIKIA kolektorių ir skip- 
tracers, kurie kalba ir supran
ta lenkiškai, slaviškai ir lietu
viškai. Darbas pietinėj daly 
miesto. SCHMAL, Room 12.

6219 S. Halsted St.

REIKIA —
VYRŲ PRIE
DARBO PIRTY.

Atsišaukite:
1115 So. Paulina. St.

---------------------------------- 1------------------

REIKALINGAS barbeiys, va- 
karais ir subatomis visą dieną. 
Arba ant visados. Kuris supran
ta gerai darbą, malonėkit atsi
šaukti.

4500 So. Marshfield Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS 
T2S valdyba 1923 metams: pirm 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Kalstei 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-R 
D. Ronkelaitė; kasos glob. J. Ti
kutis; durų sargas K. Apšega 
Susirinkimai laikomi kas mėnesi 
paskutinį šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

UETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas.
nut: rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak-

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 mitams 
pirm. S. A. Stankeviče, pinn. pag 
Kl. I^eudenskis, fin. sekr. A. Tu 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei 
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Mar 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar 
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavom 
St. Miseviče, korespondentas K. P 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su 
sirinkimai laikomi kas antrą penk 
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuviu 
Liuosybės svet., 14 St. .ir 49 Ct. 
Cicero, III. •

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pinn. Povylas Atkočiūnas. 342 So 
Cravvford Avė.; pirm, padėjėjas G 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 1 
S. Springfield Avė.; ižd. Mį Kaziu 
nas, 3959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pat 
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin 
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne 
dėldienį. '1-mą valandą po pietų 
Engels svet., 3720 W. Harrison St

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĖS SAVITARPINĖS PAšELPO: 
valdyba 1923 metams: pirm. P. Gal 
skis, 1931 Ns Hoyne Avė. fin. seki 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfieb 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 152 
Irving Avė.; prot. sekr. Antana 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta 
ras kvotėjas -A. Montvidas, 182 
Wabansia Avė. Susirinkimai ats 
būna kiekvieną antrą nedėldien 
Zvvianzek Polek svet., 1315 Nortl 
Ashland Avė.

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1928 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A.JStrolie, 2018 So. Peoria St.; 
koritrol. rašt. A. Leknickas 8862. So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 8219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautaš, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 8338 So. Auburn 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 8338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

*JETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 8417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 8381 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pįrmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

------------------------------------------------- r LIETUVlV LAISVĖS PAŠELP1NK
PARDAVIMUI 8 kambarių^ 

cottage, moderniška, elektra, ga-j 
radžius, išmokėjimais, gera tran- j 
sportacija. 723 W. 47th PI. 3j

PARDAVIMUI saliunas, biz-1 augštų moderniškas namas, ce- į
nis išdirbtas per 25 metus, mento skiepas, skiepe mokyklos | 
priežastis piardavimo, patirsi! krautuvė, garadžius, $100 įplau- 
ant vietos. , Įkų į mėnesį.

Atsišaukite: . 47-42 Union Avė.
3347 Sq. Morgan*St. -------------------- —--- —----------

KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ vai 
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas 
kauskas, 2950 W. Pershing Road 
vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Arche 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi 
tage Avė, kontrolės rašt. J. Mišo 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kaso 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kai 
naitis.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yufičius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt F. Bakšinclds; ka
sos glob. J, Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balsevičę ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

------—---------------------------- PARDAVIMUI 5 kamb. frame
PARSIDUODA BARBERNE. I cottage, gasas, elektra, vana ir 

Priežastis pardavimo, turiu ap- kiti įtaisymai, randasi netoli in- 
leisti Chicago. dustrijos centro, 6234 S. McVičk|

Atsišaukite: [ers Av. Kaina $4,500, $500 įmo-
570 W. Madison St. keti, kitus kaip rendą.

--------------------- ----- -—------ NAUJIENOS, Box 329
PARSIDUODA soft drinks 

parlor ir kendžių krautuvė ir 
lunch room geroj vietoj, biz
nis geras. Priežastį pardavimo | ing Road, 
patirsite ant vietos. Turiu par
duoti greit, iki 16 šio mėne
sio. 678 W. Roosevelt Road.

BARGENAS
A

Pardavimui lotas ant Persh-
irtarpe Albany 

Kedzie Avė. Atsišaukite.
4009 So. Talman Avė.1 

Tel. Lafayette 1570

PARDAVIMUI bučernė. Biz
nis eina gerai, lysas ant 2 metų. 
Galima pirkti visą arba pusę. 
Priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite:
4511 So. Wood St/

I PARDAVIMUI 8 ruimų mū
rinė cottage 50 pėdų lotas pla
tumo. Gasas, elektra, kaina pu
sėtinai pigi. Kreipkitės prie sa
vininko.

3132 So. Union Avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE 
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensingtcn Avė. 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Unioi 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 1091* 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 13Š E. 114 Place. Sus{ 
rinkimai laikomi pirmą penktadien 
vak. kiekvieno mėnesio, F. Shedvih 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na 
riais primami visi sveiki vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 40 m.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPO: 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
face St.; padėjėjas V. Liekis, 33h 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. Bugailiškis,. 3337 So. Wallac. 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wes 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
maitis; kasos globėjas Kaz. Karai 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliu^ 
susirinkimai laikomi kiekvieno me 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 330 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Nu 
riais priimami visi sveiki vyrai nu< 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

JETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sll- 
Jius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. BLauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St; kont. fašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shurna ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienįo vakarą, D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

)RAUGYSTES LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m.: pirm. A. šribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 8029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. Blausdis, kasos globėjas 
B. Mineika kontr. rašt. T. Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi- » 
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D. Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

JETUVIŲ DARBININKŲ DR JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis, 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas* 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


