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Sao Paulo federalės vai-ApiB ?X“renci Romos Ubagai Su
kilo prieš Papą

Protestuoja, kam “šventasis tė
vas” uždraudė ponioms eiti 
bažnyčion dekoltuotoms.tižios rankose

Kalba apie grįžimą Graiku 
karaliaus sostan

Nori apribot vartojimą radio 
politinei agitacijai

Sao Paulo revoliucijai 
pasibaigus

Administracija jau federalių ir 
valstijos valdininkų rankose. 
Gyvenimas įeina į normalu- 
mą.

SANTOS, Brazilija, liepos 29. 
— Maištininkams pabėgus, Sao 
Pauloj visas administracijos 
aparatas vėl pereina į federalių 
ir valstijos valdininkų rankas. 
V7įsas gyvenimas pradeda įeiti į 
normales vėžes. Susisiekimas 
geležinkeliais tarp Santos ir 
Sao Paulo busiąs jau atsteigtas 
šį trečiadienį. Kol kas pirmeny
bė tečiau bus duodama trauki
niams gabenantiems maisto 
produktams, kurių Sao Pauloj 
pasireiškia stoka, ypatingai ten 
stoka miltų.,

Kiti geležinkeliai einantieji į 
Sao Paulo irgi nėra perdaug 
gadinti, taip kad operacijos ir 
jais galės būt neužigio atsteig- 
tos.

Maištininkų vadas bėga.

Didžiausio susidomėjimo įpa>- 
sireiškia dėl likimo revoliuciniri- 
kų vado, generolo Isidoro Lo- 
pez’o, kurs su savo kariuomenės 
liekanomis pabėgo į gilumą 
krašto. Per tris . savaites jis 
valdė Sao Paulo kaipo galva 
“Brazilijos Jungtinių Valstijų 
laikinosios valdžios”, kuri, kaip 
maištininkai tikėjos, Paranos, 
Santa (’.atalinos, Rio Grande de 
Sul, Matto Grasso ir Minas Ge- 
raes valstijoms padedant, turė
jo nuverst prezidento Bernar- 
deso valdžią ir įsteigti naują. Į

Sukilėlių kariuomenė pabėgo 
iš miesto dviem nedidelėm kolo
nom, įdurmu genama federalės 
kariuomenės. Manoma, kad ge
nerolas Lopez bandvs rasti prie
glaudos ravo gimtojoj Rio Gran
de do Sul valstijoj, kame 1893- 
95 jis buvo vienas maišto prieš 
prezidentą Peixotą vadų.

Cenzūra veikiausia bus dar 
kurį laiką palaikoma ligi kraš-

MĖLYNOJI KUNIGAIK
ŠTIENĖ.

----- ’/'V 
šeštadienio “Naujieno

se” tilps paskilbusio fran- 
cuzų rašytojo Remy de 
Gourmont apysaka vardu 
“Mėlynoji kunigaikštie
nė”.

Tarp kitko ten rašoma: 
“...Vadinasi, galima pa
liauti moterį mylėjus ir ji 
nieko apie tai nežinos?”

“Tai sunku. Man truko 
prašmatnumo. Kur kas 
lengviau yra mylėti moterį, 
kuri apie tai nieko neži
no...”

Kas iš to pasikalbėjimo 
išėjo, —a rasite šeštadienio 
“Naujienose”.

tas visai nurims po to krizio, 
kurs buvo bene pavojingiausias 
nuo laiko kaip Brazilija tapo 
1889 metais paskelbta respubli
ka.

Kalba apie galią Graiką 
ex-karliaus grįžimą sostan

•LONDONAS, liepos 29. — 
Dalykų bėgis Graikijoj vystosi 
taip, kad netolimoj ateity Grai
kija gali pasijusti beturinti vėl 
savo buvusį karalių Jurgį sos
te, sako Daily Express. Roja
listai, kurie dabar pasidavę 
rankas su Venizelose sekėjais, 
įsitikinę, kad neužilgio kilsian
ti k on t r-revoliucija ir kad bu- 
vusis karalius Jurgis busiąs at
gal Graikijos sostan pasodin
tas.

Nori apribot vartojima 
radio politikai

NEW YORK, liepos 29. — 
Kai kurios didžiulės radio 
kompanijos, turinčios radio iš
leidžiamąsias stotis rytų val
stijose, tariasi apriboti vartoji
mą radio politiniams politikie
rių “spyčiams.” Radio Corpo
ration of America valdyba 
esanti jau pranešus republiko- 
nų ir demokratų partijų nacio- 
nalių komitetų agitacijos biu
rams, kad ji mananti neleisti 
vartoti radio politinių “spyčių” 
skleidimui daugiau kaip vieną 
valandą dienoje. Be to, nė vie
na politinės agitacijos kalba 
neturinti tęstis ilgiau kaip 
penkiolika minučių.I

Rusy-Vokiečiti susi
taikymas

MASKVA) liepos 29. — Rusi
ja susitaikė su Vokietija kilusiu 
tarp jųdviejų nesusipratimu dėl 
Vokiečių policijos padarytos 
prieš kiek laiko kratos ir areštų 
Sovietų prekybos misijoj Berli- 
ne. Susitaikymo sąlygos bus 
veikiai ir vienu kartu paskelbtos 
Berline ir Maskvoj, ir po to bus 
tarp abiejų įsteigti normaliai 
prekybiniai ir diplomatiniai 
santykiai.

PASALUS UžPOLIMAS
SPRINGFIELD, Ilk, liepos 

28. — Vakar vakare liko pa
šautas, gal būt mirtinai, Alex 
Baliauskas, 39 metų. Jis sėdė
jo automobily, sustojęs ties 
savo draugo namais, ir lauko 
žmonos, ir čia kažin kas palei
do į jį šūvį.

RUMANIJA UŽDARO KOMU
NISTŲ ORGANIZACIJAS.
BUCHARESTAS, liepos 29. 

— Rumanijos valdžia išleido 
įsakymą, kuriuo visos komunis
tų organizacijos panaikinamos.

LONDONAS, liepos 29. —. 
Aliantų konferencija ir šiandie
maža ką tepadarė dėl to tiks
lo, kuriam ji yra susirinkus —
susitarti d:l I)a\ves’o ekspertų 
plano vykdymo.

Vakar pašnabždoms buvo 
kalbama, kad tarp bankininkų 
ir diplomatu einą svarstymai 
aliantų skolų. Tos kalbos vei-
kiausia išėjo iš Francijos ban
kininkų, savaitės gale atvyku
sių Londonan, kuriems rupi 
vyriausiai ne sukėlimas Vokie
tijai paskolos, bet kaip ji atsi
lieps francuzų finansams. 
Jiems rupi žinoti, ar Anglija 
bandvs reikalauti, kad Franci- 
ja mokėtų skolas ir ar Jung
tines Valstijos turi tikslo pra

dėti spausti kitas valstybes, 
joms prasiskolinusias.

Francijos bankininkai, ma
tyt, mano, kad reikia skubin
tis išnaudoti progą, kurią jiems 
duoda Francuzų okupacija 
Ruhro srities. Jiems nepavyko 
gauti materialių atlyginimų iš 
Vokietijos, todėl jie tur būt 
mano, kad dabar bus galima 
išsiderėti iš Angluos didelių 
skolos nuleidimų, kad tik 
Francijos kariuomenė evakuo
tų Ruhrą.

Nuoširdaus kooperavimo at
mosfera, viešėjusi pirmomis 
konferencijos dienomis, dabar 
išnyko, užleisdama vietą įta
rimams ir neišsitikėjimui.

Premjero Herrioto raportas 
parlamentui

PARYŽJlUS, liepos 29. — 
Francijos parlamentas šiandie 
gavo premjero Herrioto pra
nešimą apie aliantų konferen
cijos Londone progresą. Einan
čiam premjero pareigas justi
cijos ministeriui Rene Re- 
noult’ui perskaičius tą prane
šimą posėdy, parlamentas pri
ėmė jį gana šaltai ir be jokių 
diskusijų perėjo dienos tvar
kom

Savo raporte premjeras Her- 
riot sako, kad konferencijos 
delegatams ir atstovams finan
sininkų. iš kurių turėtų būt 
gauta Vokietijai paskolos nu
matytos Dawes’o raporte, ne
galėjus susitarti dėl Vokieti
jos pražangų reparacijų mokė
jimo pildyme ir žingsnių jai 
pribausti, konferencija nega
lėjus priimti savo komisijų 
raportų.
Francijos karo ministeris, gen. 

Nollet, rezignavo.
PARYŽIUS, liejpos 28. — 

Francijos karo ministeris, gene
rolas Nollet, atsistatydino, ši
tą žingsnį gen. Nollet padaręs 
kaipo protestui prieš paskelbtą 
premjero Herrioto sutikimą su 
Anglijos ministerio pirmininko 
MasDonaldo reikalavimu, kad 
ekonominiai evakuavus (grąži
nus vokiečiams geležinkelius 
e t c.) Ruhro kraštą tuojau turi 
įvykti militarinis jo evakuavi- 
mas. t

KETURI ŽMONĖS NUKAUTI 
MEKSIKOS BANDITŲ

i ---------------------

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 29. — Ekskursininkų par
tijai važiuojant automobiliais 
iš Meksikos Miesto į Cuerna- 
vace, puolė juos banda plėši
kų, apie dvidešimt asmenų. 
Keturi ekskursininkai buvo 
nukauti. Banditams gaudyti 
pasiųsta kariuomenės kompa
nija. »

ROMA, liepos 29. — Kam rei
kia papai kišti savo nosį, kur ne 

i jo biznis! — sąko Rorhos uba- 
Igaų

Nesenai “šventasis tėvas” iš
leido dekretą, kuriuo jis drau
džia katalikų moterims eiti baž
nyčion dekoltuotoms. Mat tai 
esą nepadoru, — savo plikomis 
krūtinėmis ir piečiais jos ir baž
nyčioj duodančįos progos vel
niukui vyras gundyti. Kad taip 
nebūtų, moterys turinčios dė
vėti kukliais rūbais — aukšta 
apykakle, ilgomis rankovėmis 
etc.

Krį laiką buvo tylu ir, rdoos, 
viskas gerai. Bet štai išlenda 
Romos ubagai ir ima kelti riks
mą: kurio galo papa lenda ten, 
kur nereikia, ypatingai ko jam 
reikėję kišti nosį į moterų de
koltuotus rubus?!

Aikštėn išeina gana interesin
ga istorija. Kai tik “šventasis 
tėvas” išleido savo draudimą 
dei dekoltuotų rūbų, Romos da
mos ėmė svarstyti: jeigu nega
lima eiti bažnyčion dekoltuo
toms, tai kas joms aplamai veik
ti bažnyčioj ?

Ir j03 paliovė bažnyčias lan
kyti. Bet kai tik jos, taip sa
kant, sustreikavo, sėdintiems 
ties bažnyčiomis ubagams užtru- 
ko apieros, kurių jie daugiausia 
tik iš moterų gaudavo.

Tatai Romos ubagai sušaukė 
masinį savo susirinkimą ir, nu
tarę, pasiuntė papai rezoliuciją, 
reikalaudami, kad jis tuojau sa
vo drausmę atšauktų, o jei ne, 
tai jisai pats turįs ubagams duo
ną duoti.

Tvanai Indijoj
MADRAS, Britų Indija, lie

pos 29. — Gautomis vietos laik
raščių žiniomis pusė Kochino 
valstijos esanti tvano užlieta. 
Neapsakomų nuostolių esą pa
daryta laukams; žuvę nemažą 
žmonių ir ypač gyvulių.

čeruturube vanduo sugriovė 
mokyklos triobesį ir toj kata
strofoj žuvę mokytojas su še
šiasdešimt mokinių. Kaliku te 
tūkstančiai žmonių pasiliko be 
pastogės.

Chicago ir apielinkė. — Šian
dien busiąs nepastovus oras, 
veikiausia busią lietaus su per
kūnijom; taipjau busią vėsiau; 
vidutinis šiaurvakarinis vėjas, 
— pranašauja federalis oraku
las.

Vakar temperatūra sieke vi
dutiniai 85° F.

šiandie saulė teka 5:39, lei
džiasi 8:13. Mėnuo teka 4:19 
ryto.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 29 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Belgijos, 100 frankų ............... $4.57
Danijos, 100 kronų ............... $16.16
Italijos, 100 lirų ................... $4.33
Francijos, 100 frankų ......... ,.. $5.08
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.54
Olandijos, 100 florinų ....... $88.22
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ............ $26.64
Šveicariios, J 00 frankų ........ $18.4(

Independent Party kandi
datas rezignavo dėl

La Folletto
INDIANAPOLIS, Ind., liepos 

29. — John Zahnd, kurį Natio
nal Independent Partija savo 
konvencijoj liepos 9 dieną buvo 
nominavus kandidatu į Jungti
nių Valstijų prezidentus, dabar 
savo kandidatūrą ištraukė, už
leisdamas vietą La Follctto- 
Wheeleiio tikietui. National 
Independent partija tečiau savo 
valstijos tikietą pasilaikysianti.
Arizonos Darbo Federacija re

mia La Follettą.
PH0ENIX, Ariz.J liepos 29. 

— Arizonos Darbo Federacijos 
teisių ir įstatymų komisija, ku
ri pradėjo čia savo sesijas nuta
rė ateinančiais prezidento rin
kimais rimti La Follettą.

Eks-Kaizeris pabėgęs?
LONDONAS, liepos 29. — 

Exchange Telegrafo kompanijos 
gauta iš Berlino telegrama skel
bia, kad Berline einą gandai, 
buk buvęs Vokietijos kaizeris 
Vilhelmas pabėgęs ir esąs dabar 
jūrėse ant vieno Atlantiko gar
laivio. Jokio tos žinios patvir
tinimo dar nėra.

MOTERŲ RANKOS DIDĖJA

Vienas didelis moteriškų 
pirštinaičių fabrikininkas Lon
done pastebi, kad visados ma
žos moterų — žinoma, buržu
azijos sluogsnių — rankos pa
staraisiais laikais ėmusios žy
miai didėti. Prieš keletą metų, 
sako jis, būdavę ne maža rei
kalavimų moteriškų pirštinai
čių 51/2 dydžio, aplamas gi 
normalia didumas būdavęs 6 
ir 61/2- Šiandie gi reikalavimų 
mažesnių kaip (i nr. pirštinai
čių visai nebėra; aplamai rei
kalavimas yra 6Į/2 ir 6% nr. 
pirštinaičių.

įPirštinaičių fabrikininkas 
mano, kad tatai pareina nuo 
to, kad moterys gyvai pradėjo 
užsiimti atletika ir sportu, rei
kalaujančiu rankų darbo.

8 ŽMONĖS SUŽEISTI TRAU
KINIŲ KATASTROFOJ

CHARLOTTE, N. C., liepos 
29. — Netoli Swannona, pustre
čios mailės nuo Charlotte, susi
kūlė Piedmont and Northern 
geležinkelio elektrinis traukinys 
su prekių traukiniu. Katastro
foj astuoni žmonės buvo sužeis
ti, kai kurie labai pavojingai.

DEKTINĖS ŠMUGELIS

NEW YORKAS, liepos 29.— 
Vydamasis per dešimt mailių ir 
šaudydamas iš kulkosvaidžių 
valdžios laivelis galų gale su
čiupo submarinų gaudomąjį 
laivą Williams 18, dabar pa
verstą šiaip laivu, gabenantį 
800 keisų geriausios rųšies 
dektinės. Areštuota keletas 
žmonių.

PUOLĖ BRITŲ PATROLŲ 
MOZULE.

KONSTANTINOPOLIS, lie- 
pos 29.— Gautu čia pranešimu 
iš Adanoš, Mažule minios pada
riusios puolimą ant Britanijos 
patrolės. Išlikusioj dėl to ko
voj abejose pusėse buvę keletas 
nukautų ir sužeistų. Visos san
krovos Mozule tapę uždarytos.

Lietuvos žinios.
VYRAS ŽMONĄ NUŽUDĖ

Šiauliai [ŠN], — Šiauliuose 
(Ežero g-vėje) naktį iš geg. 24 
į 25 d. rasta lavonas Onos Sta
naitienės, 38 žingsniai atstu 
nuo jos gyvenamo buto (Eže
ro g-vė, Nr. 32), kuri mato
mai nužudyta virve, diržu ar 
tolygiu daiktu. Stanaitienė gy
veno bloguose sentikiuose su 
savo vyru Česlovu ir buvo da- 
leidžiama, kad ją nužudęs jis 
arba jo brolis, kurie š. m. geg. 
6 d. susirinkę pas nužudytosios 
vyrą tarėsi ją mušti. Įtaria
mieji asmenys sulaikyti.

Naktį apilsi 2 vai. policija ga
vo pranešimą, kad randasi la
vonas, kuris į nurodytą vietą 
nuvykus rastas. Ona Stanaitie
nė buvo 26 ar 27 metų am
žiaus, jos vyras — 25 mt. amž.

Pradėjus kvotą dalykas pa
aiškėjo ir kaltininkas — Sta
naitis prisipažino savo žmonos 
nužudyme. Nužudymą įvykdo 
prie sekančių aplinkybių: 24 
dieną rytą 6(2 vai. Stanaitis 
atsikėlęs prašė žmonos kad pa
gamintų jam pusryčius ir pra
šydamas ją pabučiavo, bet ji 
jam spyrė koja. Apimtas ap
maudo jis puolė prie žmonos 
ir pradėjo smaugti ir pamatęs 
kad ji apsvaigo paėmė virvę ir 
užsmaugė visai. Kuomet žmo
na .buvo jau negyva, jis apklo
jo ją antklode, užrakinęs kam
bario duris išėjo į miestą ir 
nuėjo pasiklausti tėvo kas 
daryti. Tėvas nedavė jokio pa
tarimo. Paskui atsivedė brolį 
Joną /ir tą klausė kas dary
ti, bet ir tas atsakė neigiamai. 
Taip lavonas pragulėjo lovoje 
iki geg. 25 d .2 vai. ryto ir tuo 
metu jis paėmė žmonos lavoną 
ir išnešė ant gatvės, ir nuo gy
venimo buto 38 žingsniuose 
numetė. Kaimynas, kuris gy
vena greta Stanaičio kamba
rio —- Benediktas Jonušas vi

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.

Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 
siuntinius telegramais

Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšI AUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEK A: 233 
East 115th St.

(NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UL

sa tai žinojo, ir lavoną padė
jo aprengti ir nešant į galtvę 
duris atidarė, bet policijai ne
pranešė. Visi kaltininkai: Čes
lovas Stanaitis, jo brolis Jo
nas ir kaimynas Jonušas areš
tuoti ir patalpinti į kalėjimą.

PERKŪNAS PRITRENKĖ

TELŠIUOSE 17 d. gegužės 
buvo didelė audra, smarkiai 
trankėsi perkūnas. Nustojus ly
ti, pasigirdo sirenos balsas, šau
kiantis gaisrui. žmonės bėgo 
gelbėti. Subėgę visi griebėsi į- 
rankiu ir laukė žinios, kurion 
pusėn vykti. Pasirodė, kad gai
sro nesama, tiktai Plungės gat
vėj du žmogų pritrenkti: mote
ris ir vyras, iš kurių vienas jau 
guli kapuose, o kitas pasveiko.

Dabar kunigėliams ir jų 
draugėms davatkoms yra kalbų. 
Skleidžia kalbas, kad jis buvo 
bolševikas ir t. t. Kiti tikrina, 
kad tai buvęs stebuklas. Bet žu
vusio žmona, eidama elgetauti, 
sakė, kad jis, kaip tik tuo laiku 
poteriavęs.

DEZERTIRAI LIETUVOJ 
s

ŽYGAIČIAI. — Vietos gana 
tankioje Trumpiškių girioje se
nokai jau laikosi 3-5 dizertirų 
kuopa, kuri kol kas pasitenkina 
tik iš apylinkės ūkininkų mais
to produktų vogimu- Pastatrm<- 
ju laiku vienas (kaip numato
ma iš jų tarpo) eigulio liko su- 
gauitas, įbenešant pavogtąją 
avį; kitų nepasiseka sugauti 
(gal todėl, kad jie šiokiu ar to
kiu budu, matomai, palaikomi 
gyventojų). Bijomasi, kad ru
deniui atėjus, jie nepradėtų pla
tesniam maštabe vogimų arba 
net ir plėšimų.

VANCOUVER, Britų Kolum
bija, liepos 29. — Žinomas Aus
tralijos aviatorius Sir Keith 
Smith tvirtina, kad bėgiu atei- 
mančių dvejų metų Zeppelino or 
laiviais kelionė iš Anglijos į 
Australiją busią galima padary
ti per dešimt dienų-
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SVEIKATOS
UŽTIKRINIMAS

Del stipriausių žmonių pienas yra geriausias 
ir pigiausias sveikatos užtikriniiiias. '' Del 
silpniausių kūdikių jis yra vienas ' atsakan
čių užtikrinimų gyvenime. Del visokio sto
vio žmonių gyvenime, nuo pat pirmutinio jo 
gyvenime balso iki ušleidimui paskutinio 
kvapo, grynas pienas yra didelis stiprybės 
suteikėjas; tiesioginis apsaugotojas nuo 11-

Jo naiftią galima gauti dvejopu budu. Vienas, 
visuomet iuf^tUižtektinai šviežio pieno iš 
tokių karvių, kurios yra apsaugotos nuo ne
švarumų ir ligų ir pastatomas tokių žmo
nių, kurie kreipia domės į hygieną ir sanita
riją.

Kur to negalima padaryti ir kur tokio pieno 
negalima užtektinai gauti, kad užganėdinus 
būtinus reikalavimus — kur klimatas arba 
namų patogumai reikalauja tokio pieno, ku
ris butų atsakantis dėl visų namų virinu) 
reikalams — Boiden’s Evaporated Pienas 
visuomet yra parankus ir atsako 'reikalavi
mui.

Del pieninių sriubų ir pieninių valgių viso
kios rųšies; dėl keksų ir bisketų, smetoninių, 
pudingų, visokių sriubų ir pajų ir visokių 
kitokių rusiu iš pieno valgių vartojamų kiek
vieną dieną, faktiškai dėl kiekvieno pieno 
reikalavimo.

Jei jus norite žinoti kaip virti su Borden’s Evapo
rated Pienu, išpildykite kuponą nučekiuojant kokio 
recepto jus norėtumėt ir mes atsiųsime jums dykai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

1 •
KUPONAS

i Duonos Rašalai Pajai
Saldainiai Mėsos Pudingai
Žuvys Pyragai Sriubos6

VARDAS ............... 6

ADRESAS . ........................................
Lithuanian

_____ ________ -__ - ______ ’
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Kas Dedas Lietuvoj
šešta karo mokyklos laida.
Karo Mokykla liepos pra

džioje padare šeštą karininkų

6
Aviacijos šventė buvo liepos 
dieną.

Sugrįžo iš Anglijos Seimo 
nariai, d-rai Jokantas ir Bist
ras, liepos 2 d., atidavę revizi
tą Anglų parlamentui.

Kirpėjų ir barzdaskučių 
jubiliejus

Klaipėdoje “(Plaukų kirpėjų 
ir barzdaskučių sąjunga” šio
mis dienomis šventė 50 metų 
jubiliejų. Iškilmėse dalyvavo 
žymesnieji krašto valdininkai. 
Iškilmės truko dvi dienas.

Kreditas žemės shiogsniams 
tirti

Ministerių Kabinetas liepos 
2 d. nutarė suteikti Gamtos ir 
Matematikos fakultetui 16,480 
litų kredito tolimesniems geo
loginiams tyrinėjimams vesti. 
Profesorius Siebingas su savo 
partija išvyksta j Šiaulių .‘apy
linkę.

350 vokiečių vaikų maitinsis 
Lietuvoje

Pasak “N. Tilžės Keleivio,” 
Evangcliškoji Konsistorija Lie
tuvoje parsikvietusi šiai vasa
rai 350 vaikų iš Vokietijos.

išstojolota. Ponas Tumėnas 
todėl, kad būdamas Ministerių 
Pirmininku negali dalyvauti • 
Teismo posėdžiuose. ;

Teismas išsprendė dvi bylas: 
1) Antano Balčiūno skundą 
dėl pašalinimo 1922 m. spalių 
5 d. Centro Valdybos Prezi
diumo sprendimu iš šaulių 
tarpo ir 2) šaūlių skyriaus va
do Prano Damušio skundą dėl 
įžeidimo jo visuotiname ^suva
žiavime 1923 ni. lapkr. m. 
liu Mikelkevičium.

Abu skundėju Teismas 
tenkino.
jungos skyrių Teismų statuto 
klausimas. Pavesta patyrusiam 
advokatui parašyti įstatų • pro
jektą, kurį artimiausiu laiku 
Vyr. Šaulių Teismas apsvars
tys ir patvirtins. j

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
• Rašo Isabellc Kay

Lietuvė šeim-yninkė Amerikoje visados trokšta gauti patali
nių pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei
mininkė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Trečiadienis, Liep. 30, 1924

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS [ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. >

1

809 W. 351h SI., Chicsgo
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774 

! PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
... DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. » '

RODYKLfi No.
Virimo Receptai.

Šeimininkes pasiganėdina ,padary- 
ŠaU- damos skanftis ir maistingus pudin

gus. Senoviški pudingai yra geri, 
i bet sekantis receptas yra toks kuris 
užganėdins senus šeimynos narius ir 
taip pat jaunus. Bandykit padaryti 

Be to svarstyta bą- jį kada norėsit gero pudingo.

TUTTI FRUTTI PUDINGAS
3 puodukai evaporated pieno
% puoduko cukraus 

puoduko vandens 
Spongc pyragas 
2 kiaušiniai -

j 1 šaukštukas kukuruzų krakmolo 
! 1 šaukštukas vanilos 
I Vaisių ir riešutų.

Supilk kiaušinius, cukrų ir krak
molą j vieną; padėk du puoduku pie
no ir vandenį. Virk dubeltavam vir
duly] iki bus tiršta smetona. Nuimk 
nuo ugnies ir sudėk vanilą. Turėk 
stotkus gatavus sudėtus su paeiliui 
sukrautais sluogsniats sponge . pyra
go, pjaustytų datulių, vyšnių ir rie
šutų. I'ilk šiltą kiaušinienę ant to 
ir padpk ant Jedo atšalti.. -Kuomet 
gatavas pjaustyk ir duok,’su suplak
ta grietinę, „.....................

Virtuvės Reikaluose.
Svogūnų, kvučkų ir visos kopūstų 

giminės kvapsnį galima kiek apma
rinti biskelj prižiūrint virime; kvaps
nis paeina iš jų aliejų kurie išgaruo
ja. Daržoves reikia išmirkyti biskį 
pasūdytam šaltam vandenyje ir padė
ti ant ugnies šaltame vandenyje, lai 
vanduo užverda ir aliejus nusiims pa
vidale putų.

Rudas cukrus reikia laikyti drėgno
je vietoje kaip skiepe arba ledų šė
poje kad nesukietėtų ir nepasidarytų 
grumstai. '

Jeigu parengtas mėsai apsilaistyti 
sosas pradėtų skirtis pirm davimo i 
salą, dadėk kelis šaukštukus karšto 
vandenio ir smarkiai išplak. Jis pa
sidarys toks koks buvo pirmiau.

Niekad nesudek mėsos arba pauk
štienos greta prie ledo, neigi nepadėk 
jų plokščiai ant torielio ar skaurados.

MILDOS TEATRAS 
DAR 4 DIENOS

pa-

AFTER
. \ - A . n 4 •» >

Charektirizavimas Mai- 
žiešiaus ir Dešimties Die
vo Prisakymų, visų laikų

Vyriausiojo šaulių Teismo 
darbai

Pirmas posėdis įvyko š. m. 
balandžio 30 dieną, antras — 
birželio 21 dieną. Teismo pir
mininku išrinktas kanaunin
kas J. Tumas, nariais -Dr. K. 
Grinius ir vieton išstojusio p. 
A. Tumėno pirmas kandida
tas vet. gyd. gener. Įeit. J. Bu-

nuotikiai.
Baisus 
Loši s 

Parodus 
Iš 

Didžiausios 
Apysakos

Sviete

Nepra
leisk 
Jo

. ■ ■ 1
Nebrangios kainos:

Popiečiais vakarais
Vaikams 10c 15c
Suaug. Balk. 20e■ 30c
Suaug. Orch.30c 40c-

6. • • '
Naiųjniai Pasigelbčjimai.

PrašalinlmuF bryžių paliktų balta
me audekle, išmazgok tyrame vande
nyje (lAilėjus biskj amnronijos.

Kuomet koks nors jūsų gražiausias 
rakandų šmotas gauna plėtrną, pa
mirkyk sugeriamą popietį karštame 
vandenyje ir padėk ant tos vietos. 
Paskui uždėk karštą prosą iki slapu-1 
nvas išgaruos.

Išėmimui plėtmų iš lino audimo, 
sušlapink visą šmotą ir visada pro- 
,syk j j arba visai šlapią arba visai 
sausą.

Perbružyk per patiesalus retkar
čiais su šluota pamirkyta karštame 
vandenyje kuriame dadėta biskelis 
terputino. Tas atnaujins apiblaukusį 
karpetą stebėtinai ir tuo pat laiku 
apsaugos nuo kandžių.Į

Grožės Patarimai.
Nepatogiai esančios kojos, nuo už-.’ 

[ leidimo ir negerų čeverykų nualsina 
įnerjvus. Tas'^eiškia kad jus senstat 
— kiekvienas mažas skausmas ir so
pėjimas, kožnas momentas nepatogu
mo prisideda prie sudarymo raukšlių 
ant veido, pražildinimo plaukų ir su- 
kumpinimo figūros. Taipgi ant kojų 
būna užaugusios ir dar labiau kenkia. 
Taigi, reikia labai atsargiai pasirink
ti čeverykus kurie tinka ir nesirink 
jų tik dėl gražumo.

Ypatiška Sveikata
Daktarai dar vis ragina naudoti 

senoviškus, namie darytus muštardos 
pleisterius nuo šalčio krutinėjo, bron
chito, muskulų reumatizmo, lumbago, 
arthrito ir neuralgijos, kadangi jie 
yra labai naudingi ir pagelbsti tiems 
skausmams prašalinti. Kaip padaryt 
Muštardos Pleisterį. Padarymui sti
praus muštardos tepalo, sumaišyk du 
ir pusę uncijos Muštardos j švelnią 
košelę šaltame vandenyje; sumai
šyk aštuonias uncijas sumaltų lininių 
sėklų su viena paskvorte karšto van
dens. Sumaišyk sykiu į muštardą it 
apklok tepalo storai ant storo rudo 
popierių. Padenk su muslinu ir už
dėk ant skaudamų vietų. Apklok sd 
vata ir pridrutink visą prie kūno sų 
limpančia juostele.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

f A A. Olis
į ADVOKATAS

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

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6703

6-8 v. v. apart Panedelio ir
Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2502

Valandos: 9 ryto iki' 6 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose../Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 

'■ j’d'bant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Mes Rekomenduojame sekančius Produktus:
Visada laikyk dėžę Borden’s Eva- slams kur reikia pieno.

porated Pieno savo ledų dėžėje. Jis tuvninkas noriai parduos jums Bor* 
nesusigadipa jr atsakys visiems tik- den’s nes jis žino kad tas užganėdins;

‘ 7 W 1 , . _________________:.__________________________________________________^___4

Jūsų krau

ISSIKIRPKIT $|Ą APLIKACIJjį, ISPILDYKIT ATSiySKITĖTNAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramą. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didele ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET . CHICAGO, ILLINOIS

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigų siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus paduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavarde .................. ............... .............. .................................. ........................................  .......

Numeris namo ar bakso........ ....................... ,........ gatvė ......................:......................... -......... -..........

Miestas ..............__________k_______________ _ Valstija .......................  -......... —

Indedu money orderį (ar pinigais) ...................................... dolerių ............. centų ($...... . ..... —)

už kuriuos meldžiu pasiųsti IJetuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA

Vardas ir pavardė ............... ..... ..... ........ ..... ....... ...... ...........................................................................

Kaimas ....................     Valsčius................. ............. .....................................

Paštas ............    Apskritis....................... .......... ............ ....................

Siuntėjo parašas....................................................  —
PASARGA: Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.”

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

> '■ i ' »

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
į tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylu viauoae Teismuose, P,g tanai- 
nuuja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir igaHojimus

1 7 South Dearbom Street
Telelonaa . Randolph 3261

Vakarais: 2151 West 22 Street 
feletonaa Canal IM7.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. j

Tel.: Pullman 6377

Tel. Dearborn 9057 I

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. I 

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hydc Park 3395 I

A. E. STASULANI |
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Tempte Bldg.

77 W. VVashington St.
Tel. Central 6200

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

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737 |

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yords 4681

■■"fr-fi ■' t-Į f, -Ą 'TT'l'' I , 11 '  —— 

J. BUCERZAN 1 
ADVOKATAS 
Notary Public 

8405 Deodor Street
* Phone: Indiana Harbor 279,

Indiana Harbor, Ind.
————U i ■■■ ■ i

•Plumingo ir Apšildymo, įrengimai 
I Ol^clio kainomis visiems I 
Pigiausi dabar ‘ radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
j&gužlo. (Sutaupykit pinigų tiesiai 
pipkdfeimL* nuo musų.

* PEbPLES PLUNMBING AND
* . HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
46P N. Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4251

——_____ :_
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MUSŲ MOTERIMS
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Dabar laikas prirengti 
vaisius

Uogų kisieliai (Jellies).

romi tokiu pat budu. Nuo že
muogių ir vynuogių reikia nu
imti kotukus. Nereikia spausti 
kisielių maiše.

Persikų (pyčių) kisielius.

Del darymo uogų kisielių, rei
kia išrinkti giedrią, saulėtą die
ną. Reikia uogas virti paliavo- 
tuose puoduose ir maišyti su 
mediniais šaukštais. Pirk nu
sunkime uogų, virk jas uždeng
tame puode, po nusunkimo, ati
dengtame puode. Vartok baltą 
cukrų tiek pat cukraus kaip 
uogų sulčių. Sušildink cukrų, 
įdedant jį į pečių (kurio durys 
pradarytos lieka) tuo pat laiku 
kaip uždedi sultis, virt- Jeigu 
nori, kad kisielius butų labai 
tyras, kuomet išverda, išpilk į 
pašildintą uzboną, ant kurio 
viršaus uždėta šmotelis reto 
plono audeklo (cheese-cloth) pa- 
vilginto į karštą vandenį. Šis, 
antras košimas nėra būtinai rei
kalingas, bet gana geras. Tu
rėk prirengtus gerai išplautus 
stiklus stovinčius karštame van
denyje (užkaisk išplautus stik
lus šaltame vandenyje ir leisk 
užkaisti). Išimk stiklus iš van
denio, nusunk visą vandenį ta
da pripilk pilnus iš uzbonę ir 
padėk stiklus saulėtoje vietoje, 
neuždengtus jei nėra musių, o 
lengvai uždengtus su šmotu 
“cheese-cloth”, jeigu aplinkui

Nuplauk ir supjaustyk persi
kus (geriau vartoti pusę neda- 
nokusių, o pusę nunokusių, bet 
neperdaug). Sudėk į paliavotą 
puodą ant užpakalio pečiaus 
(kur nėra labai karšta). Ne
reikia dėti ne cukraus, ne van
denio. Gerai tėmyk, kad nepri
sviltų. Kuomet persikai bus 
visai sušutę — bus labai daug 
tirštų sulčių, supilk sulčius į 
tam tikrą kisieliui maišą ir leisk 
varvėti per naktį. Pamieruok 
sultis ir ant kiekvieno puoduko 
sulčių dėk vieną puoduką cuk
raus. Užkaisk sultis, o cukrų 
įdėk į pečių pašildyti. Kuomet 
sultis sušils ir pradės darytis 
tirštesnės, išlengvo pridėk cuk
rų ir leisk užvirti. Išbandyk 
truputį ant torielkaitės ir jei 
gana greitai sustingsta supilk 
į tam tikrai prirengtus stiklus. 
Kuomet kisielius bus sustingęs 
sudėk j puodus arba stiklus ir 
elgkis taip kaip su juoduogių 
kisielium.

Serbentų košė.

Nuskink serbentas, bet ne 
nuimk šakelių, nuplauk ir tru

putį pamaišyk su mediniu šauk
štu. Sudėk į puodą ir išlengvo 
kaitink nuolat maišydama, kad 
nepridėgtų. Kuomet ši košė 
gerai įkais, supilk į ploną sku
durą angliškai vadinamą cheese 
eloth ir tegul išlengvo nuteka. 
Tuomet sunką numieruok, su
pilk į puodą ir viryk 5 minutas. 
Ant kiekvieno puoduko uogų 
sunkos įdėk vieną puoduką cu
kraus, įdėjus cukrų virk 3 minu
tas, nuimk putas, supilk į stere- 
lizuotus stiklus. Kuomet atauš 
apipilk su ištarpytu parafinu.

Agrastai.

4 svarus agrastų
2 svaru cukraus.
Perrink uogas, nuimk kotu- 

kus ir gražiai nuplauk. Sudėk 
į paliavotą puodą, užpilk cukru 
ir leisk stovėti per naktį. Jei 
agrastai dar nepilnai danokę, 
pridėk puoduko vandens. 
Ant rytojaus, uždėk ant ugnies, 
leisk gerai užvirti, tada supilk į 
sterilizuotas bonkas, drūčiai už
suk danktį. Nušluosčius bon
kas, padėk į šaltą, tamsią vietą.

Slyvų konservai.
6 svarus slyvų
6 svarus cukraus
2 svarai razinkų
1 svarą išlukštentų “English 

Walnut” riešutų
6 oranžius.
Sukapok slyvas (išėmus 

branduolius), razinkas, riešutus 
ir tris oranžes su žievėm, o tris 
be žievių. Viryk išlengvo per 
2 ar 3 valandas, iki bus labai 
tiršta. Reikia nuolat maišyti,

kad neprisviltų. Sudėk į stik
lus taip k#ip marmaliadą. Jei
gu turi bonkų su stikliniais 
dangčiais tai geriau negu stik
lai. Vienok reikia uždėti ritinu- 
ką plono popiero į alkoholį pa- 
vilgintą.

Užlaikymas juoduogių, mėlynių, 
vyšnių, serbentų vynuogių, 

slyvų ir žemuogių.

Nuplauk uogas, nuimk kotukus, 
sudėk į čystas bonkas, apipilk 
verdančiu plonu arba vidutiniu 
siropu, iki bonkos bus pilnutė
lės ; uždėk gumus, lengvai užda
ryk ir tuojaus sudėk bonkas ant 
lentynaitės į puodą karšto van
dens. Neleisk bonkom atšalti 
pirm sudėjimo į puodą, nes tas 
duotų progą negeistiniem supu
vimo diegam augti. Uždaryk 
dangtį puodo. Kuomet jau 
pradeda virti, leisk virti 16 mi
nutų. Tada išimk iš puodo, 
stipriai užsuk bonkas, nušluos
tyk ir padek į tinkamai sausą, 
šaltą ir tamsią vietą.

Persikai (pyčės).
’ r

Persikus reikia gražiai nu
plauti, paskui sudėti į dratinį 
sytiiką ir įdėti į verdantį van
denį per 1 ar 2 minutas; tada 
greitai įkišti į šaltą vandenį, vėl 
išimti ir nulupti odas. Tada 
sek viršpaduotą sarašą. Viryk 
bonkose per 16 minutų.

Obuoliai ir gružės.

Obuolių ir grušių reikia išimti 
šerdis, nulupti odą ir supjausty
ti į puses ar į ketvirtadalius. 
Tada reikia sudėti į sytą ir lai
kyti verdančiame vandenyje per 
1 ar 2 minutas. Tada padėti į 
šaltą vandenį ant minutos. Ta
da išimti ir sudėti į bonkas, už
pilti siropu, uždengti ir šutinti 
bonkas kaip viršpaduotame su
rašė per 20 minutų. Tada iš
imti, stipriai uždaryti ir padėti 
į tinkamą vietą.

Seimininkėms patarimai
GAUKITE VIRIMO RECEP

TUS PER RADIO

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yardslt1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewicz 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

MR. HERIMAN“

Moterįs, kurios turi radio na
muose ir supranta anglų kalbą 
gali pasinaudoti ir gauti gerų 
patarimų sekamomis dienomis 2 
vai. po piet.

Pirmadieniais patarimus apie 
duoną, pajus ir pyragaičius.

Antradieniais apie virimą abel- 
nai.

Trečiadieniais. Planavimas ir 
abelnas valgių gaminimas.

Ketvirtadieniais. Pyragai.
Penktadieniais. Kaip ir ką ga

minti svečiams atėjus.

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

OptoBMtrlat
T.L Bou).v»r4 I4S1 
464* S. A.hlanJ A v* 
Kampam 47-tM *■*. 

t-ra* liabab.
......................... ................................................

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
KAIP JŪSŲ AKYS?

Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Boulevard 7679

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonai:

randasi dulkių arba musių. 
Leisk stovėti visą dieną ir nak
tį. (Mat geriausia daryti ki
sielius rytmetyje). Ant ryto
jaus, uždengk kisielių ritinu- 
kais “tissue paper” pavilgintais 
į brandę, tada gerai užrišk sto
ru, rudu ar geltonu popierių, ir 
padėk į šaltą, sausą, tamsią vie
tą. Galima vartoti ir ištarpy- 
tą “parrafin” vieton brandies.

Sekant šiuos patarimus, uogų 
kisieliai turi nusisekti.

Jei nori išbandyti ar kisielius 
bus gana tirštas, pirm pilimo į 
stiklus, užpilk keletą lašų ant 
torielkaitės, ir padėk į šaltą vie
tą. Jei kisielius sustenga, tai 
jau gana išvirtas, jeigu ne, tai 
dar truputį virk.

MADOS.

Mėlynių kisielius.

Perrink uogas, išplauk if su
dėk į paliavotą puodą, dedant 
1/2 puoduko šalto vandens ant 
kiekvienos kvortos uogų. Vi
ryk iki uogos visai pasileis ir 
tada perkošk per kisieliaus 
maišą. Pamieruok sultis ir 
ant kiekvieno puoduko dėk 3/4 
puoduko pašildinto cukraus. Už
kaisk ir viryk 30 minutų arba 
daugiau iki kisielius sustings, 
kuomet truputis bus uždėtas ant 
torielkaitės, sudėk į stiklus kaip 
ir kitus kisielius.

Juoduogių kisielius.

Perrink kiek nori juoduo
gių, nuplauk. Sudėk į paliavotą 
puodą po 2 puoduku uogų ant 
sykio ir stiRrusk su mediniu 
įrankiu (vartojamu bulvių gru- 
dimui - sutrinimui). Paskui vėl 
įdėk 2 puoduku ir taip toliau iki 
viskas suvartota.

Viryk išlengvo iki uogos bus 
visai minkštos, tada perleisk 
per koštuvą arba tam tikrą ki
sieliui maišą. Pamieruok sulti 
ir viryk kokias 20 minutų. Ta
da pridėk lygiai tiek pašildinto 
cukraus kiek sulčių. Išmaišyk 
iki cukrus išsileis. Tada viryk 
kokias 5 minutas, arba iki kisie
lius išrodys gana tirštas. Jei
gu bus reikalinga, beverdant 
sultis, nuimk putas. Tada įpilk 
į prigatavotus stiklus ir kuo
met kisielius bus visai sustin
gęs, uždengk ritinuku minkšto 
popierio pavilginto j alkoholių 
ir užrišk stiklo viršų su storu 
popierių. Stiklai neturi būti 
labai pilni.

žemuogių, vyšnių, aviečių, vy
nuogių ir serbentų kisieliai da-

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

AUGIMAS

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumų ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas.bankag yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jumfc patarnauti.

The Stock Yards J^ngs Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.
• .1

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
h ......................... —........ *

N<». 1719. port i šie a. svli l< n i Svi-
k-irptos mieros, 36, 40 colių per kruti- 
nę. 36 mierai reikia 3 yardų 36 co
lių materijos.

No. 1923. Vasarai patogi suknia. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42,^44 ir 
16 colių per krutinę. 36 mierai rei
dą 3% yardų 40 colių materijos.

Išsiuvinėjimni pavyzdys 15 centų 
extra.

No. 1924. Mėgiama ir madni suk
nia. Sukirptos mieros 16 metų, 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 4 yardų 40 colių mate^ 
rijos ir vieno yardo skirtingos mate
rijos apsiuvimui.

No. 1942. Gražus žiurstas. Su
tirptos mieros 36, 40, 44 ir 48 colių 
per krutinę. 36 mierai reikia 2% 
yardo 36 colių materijos ir 6H yardo 
stugelių apsiuvimui.

No. 1951. Suknia jaunai mergaitei 
Sukirptos mieros, 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų. 8 metų mergaitei reikia 1% 
yardo 40 colių materijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys kainuoja 
.5 centų extra.

No. 2040. Paskiausios ipsados 
diuzka. Sukirptos mieros 16 metų, 

36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 86 
rai reikia 2 yardų 36 colių materi- 
, os.

No. 2048. Tinkama baliui suknelė. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40 ir 42 eo
lų per krutinę. 36 mierai reikia 

3% y rado 36 colių materijos ir % 
yardo skirtingos materijos juostai ir 
4 yardus stugelių apsiuvimui.

No. TTi.it i na i veikai Inga npa-
tine suknelė vasarai atėjus. Kiekvie- 
na mergaite arba moteris lengvai jų 
gali sau pasisiūdinti už $1 ar uigiau.

Sukirptos mieros mieros 16 metų. 
36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 2% yardo 
36 colių materijos.

i .
Norint gauti vieną ar Jaugiau virtš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) \

(Miestas ir valst.)

fSUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tš- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PA1ALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 Ir 12.00 J savaitę.
Del platesnių informacijų kreipldtis iiuo adresu:

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

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėju'sias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, 111. • 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
b ■ ............... II!. I...........................................  Ui/

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating 

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams. Dr/ Benedict Aron

Ofisąs 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610V n n ......■■iii-i

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

Tel. Kenwood 5107 .... ?
■ *» '■ f '• '* ' ' r t \

Valandos; nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. K. Rutkauskas I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė
Tel . Lafayette 4146 

>**■■■■!» um.ti ........     h'iM/

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

.......................... I II

Dr. IMI. Žilvitis 
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

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

llll , J ....

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet;

Biuras 4848 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
. * • r V.. 1
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Naw* 

Publishsd Daily Kxcept Sui

[racijos (be ginkluotų sukili-
|mų)., v

J*, ftrigattto

X78» South HalatMt Stx«rt 
Chicago, IU.

Todaphone 85M

Subscriptiou Katesi 
per year U Canada. 
per yaar outoide oi Chicaic*.

>8.W) per year in Chicaga.
8c per copy.

Entered a* Secoad Cl**« Mattei 
March 17th, 1914, at the Port Office 
pf Chicago, III., undei the act of 
M*rch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liakiiiaDi 
tekmadienlus. Leidžia Naujienų b'eo* 
drovi, 1739 So. Halated St., Chicago 
JJi. — Telefoną* i jEteoaevelt 8601

4.00
2.00
1J0

.7b

18c
7fc

Btrtmozajuno kalnai
Ehicagoje — paltui

Mitams-------------------- --------
Pusei meti —!---------
Trinia uitoeai&nu ------------
Dviom mtaanaia____—
Vienam minėsiu! 

fJSIcagoje per naiiotejial
Via*a kopija —...... —------
Savaitei--------------------------
Miniai ui ------

BavimytoM Valatijoas, na Chlcafojs,
paltui

Matam* $7.0fl
Pusei mat« ___ , , ■— 1.50
Trims mlnaaiama 1.75
Dvism m4nėšiam___ .............. - 1.26
Vilnim minėsiu!_________ —> .71

Lietuvon ir kitur uieianiuoea:
(Atpiginta)

Metam* ' ......... — -____ - $8.00
Pusei metg ----------- --------- 4.00
Trim* mėnesiams  ---------  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu *u užsakymu. <

Vakar rašėme, ;kad Itali
jos mieste, Milane, tapo su- 
konfiskuoti visi laikraščiai, 
išskiriant vieną (Mussoli- 
ni’o brolio leidžiamą), už 
tai, kad;jie įdėjo nemalonų 
valdžiai straipsnį apie tar
dymą suimtųjų fašistų, kal
tinamų dėl socialisto Matte- 
tti nužudymo.

Tuoj po to atėjo panaši ži
nia iš Komos. Šitame mies
te policijos prefektas (virši
ninkas) išleido įsakymą su- 
konfiskuoti visus laikraš
čius, kurie dės žinias apie 
tardymus, daromus sąryšyje 
su Matteotti nužudymu. Vie
nas laikraštis, “Sereno”, jau 
tapo užgrobtas.

Tokie dalykai dedasi vie
noje diktatūros šalyje.

Indianos Nepriklauso
mos Partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus, John Zahnd, kuris bu
vo nominuotas tos partijos 
konvencijoje liepos 9 d., pa
skelbė, kad jisai atsiima sa
vo kandidatūrą ir rems La 
Pollette’ą su Wheeler’iū. 
Tai yra antras toks atsiti
kimas mažiaus, kaip mėne
sio laiko bėgiu, kad kandi
datas į vyriausiąją valdžios 
vietą šioje šalyje pasitrau
kia iš kelio Wisconsino se
natoriui. Pirm Zahnd’o to
kį pat žingsnį padarė Dun- 
can McDonald, kurį buvo 
nominavę • komunistai St. 
Paul konvencijoje.

Girdėt, kad rezignavęs 
Francijos karo ministeris, 
gen. Nollet. Jisai susipykęs 
su premjeru Herriot’u dėlto, 
kad šis darąs per daug dide
lių nusileidimų Anglijos 
MacDonaldui. Tai esanti 
jau trečia jo rezignacija 
Londono konferencijos me
tu. Iki šiol jisai duodavęsis 
premjerui perkalbėti ir atsi-

bet dabar jau esąs užsispy
ręs'1 nebeklausyti jo dau- 
giaus.

> \ ’ J. i r 4 * ’• •,

Iš to matyt, kad santykiai 
tarpe Anglijos ir Francijos 
delegatų konferencijoje yra 
ištempti beveik iki plyšimo. 
Jeigu jie plis, tai daugelis 
tų, kurie dalyvauja tąsynė- 
se, pargrius ir gal nebega
lės atsistoti.

r*

Apžvalga
KLERIKALINIAI “MOKSLO

VYRAI”.

Su kun. Bučiu “Draugas” šo
kinėja, kaip ta katė su pūsle. 
Kai buvo rengiamas jam bankie- 
tas, tai “Draugas” smarkauda
mas reikalavo, kad Chicagos 

į lietuvių visuomenė savo atsilan
kymu parodytų, jogei Ji gerbia 

. Po ban- 
____ , ---  r________ kad visuo- 

jmenė neatkreipė domės į tą 
I“istorinę iškilmę,” jisai išbarė 

___ i sroves už “pažiūrų 
Iglesias, UŽ straipsnį laik-* siaurumą”. Dabar jisai vėl rašo 
raštyje 
duodantį dalį kalbos, kurią 
pasakė socialistų atstovas 
Prieto.

Diktatorius, be to, uždarė 
Barcelonos universitetą, ka
dangi 150 profesorių išreiš
kė savo pagarbą psychologi- 
jos profesoriui Delwshauw-; jo paHnkilU0 dalyvaull toje 
ers ui, kurio laboratoriją ‘vakarienėje. Gerai pažindami 
diktatorius yra uždaręs. Vi- elementus, kurie tupinėja apie 
si 150 profesorių tapo paša- kun. Bučį, jie numanė, kad ren- 
linti.

Dabar apie kito diktato
riaus karaliją. t___ „

IŠ Ispanijos sostinės, Mad-! Lietuvos universitetą, 
rido, pranešama: Diktato-.kieto, kai pasirodė, l 
rius Rivera įmetė į kalėjimą l 
socialistų veteraną, Pablo 'kairiąsias

“EI Socialistą”, pa-Į apie tą Bučio bankietą ir vėl 
Į barasi.
| Tai yra šiek-tiekx įkyru ir 
anaiptol neprisideda prie to, kad 
žmonės, kuriais “Draugas” yra 
nepatenkintas, pakeistų savo 
nusistatymą jo garbinamam as
meniui.

Mes jau kartą pasakėme, del- 
ko socialistai ir liberalai neturė- 

.. Ijo palinkimo
kurio laboratoriją ‘vakarienėje. Gerai

gėjai duos tam bankiętui siau
rai partinę spalvą ir tuo pasta- 

s padėtį žmones, 
Bučio paitijai nepriklausančius. 

” aprašymas bankieto 
šito spėjimo

Panašus dalykai nuola- 
tos dedasi ir Vengrijoje, kur “Drailgo’ 
diktatoriauja admirolas vėliaus patvirtino 
Horthy; ir da aršesni daly-j teisingumą. . 
kai dedasi Rusijoje, kur 
priešingoji L___
spauda jau senai yra 
pasmaugta ir priešingi bol-jr'“)ab7r mes’prie 
ševikams profesoriai senai nebegrįštume, jeigu “Draugas 
yra išvaikyti iŠ universitetų, nelįstų mums 
j kalėjimus sugrusti arba “šventą pakajų” žmonėms kurie

- Mes to butume neaiškinę, jei- 
hnlQPvikamq vietinis katalikų organas ne- 

. « butų taip įkyriai kabinėjęsis 
V1Sa (Prie “bedievių” dėl to rengimo.

‘ ; to klausimo

į akis ir duotų

jo puoton nesiskverbė. Bet jisai 
ne tiktai nori tęsti ginčus, o irsušaudyti.

Tos keturios diktatūros— koliotis pradėjo. Tenka tat pa- 
Kusijoje, Italijoje, Ispanijo- rodyti jam jo vietą, kad jisai 
je ir Vengrijoje — yra ketu- P6*’ daug neužsimirštų, 
rios biaurios votys ant žmo-l Pirmiausia turime Ipasteb^i, 
nijos kūno. Bet jos jau yra tie v.isi jausmai , kuriuos 
tain “nrinokusios” kad P-aJisal užtlko Inu8’ skalt^da“ taip prinokusios , Kad ga mas musų paaiškinimą, yra jo' 
Įima tikėtis, jogei jos pačios paties sugalvoti- Mes nesijautė- 
pratruks, be chirurgo ope- me ir nesijaučiame kalti

nieką; įneš neturėjome ir netu
rime jokios neapykantos nei 
“Draugui”, nei kun. Bučiui; ir 
mes kalbėjome visai ne tam, kad 
išliejus savo piktumą dėl to, ką 
darė ar ko nedarė vakarienės 
rengėjai. Mes tiktai išdėstėme 
savo pažvalgą į dalyką, kurį pa
vertė ginčo objektu pats “Drau
gas”. Ar tas yra leista, ar ne ?

Išrodo, kad jisai, nežiūrint 
savo didelio “mokslingumo”, 
vis tik nesugebėjo suprasti mu
sų mintį. Pasistengsime todėl 
padaryti ją dar aiškesne.

Mes nurodėme, kad Bučio gar
bintojai (dalinai ir jisai pats) 
elgėsi tame bankiete partyviš- 
kai, dovanų įteikimu ir kalbo
mis pabrėždami jo “nuopelnus” 
bažnyčiai, —- nors buvo skelbia
ma, kad tikslas esąs pagerbti 
universiteto rektorių, o ne ko
kios parapijos kleboną. “Drau
gas” sako, kad šitaip kalbėti, 
tai esąs “bedieviškas fanatiz
mas”, nes, norint žmogų pager
bti, reikią, girdi, atiduoti pagar
bą ir tiems tikslams, kurie tam 
žmogui esą brangus. Gerai, 
pažiūrėsime, ką šitas argumen
tas reiškia.

Imsime pavyzdį- Sakysime, į 
Ameriką atvyktų Dr. Jonas 
šliupas, ir kokia nors laisvama- 
nių organizacija surengtų ban- 
kietą pagerbti jį, kaipo visuo
menės veikėją. “Draugas*’ u e už
ginčys, kad šliupas yra vienas 
stambiausiųjų lietuvių veikėjų, 
kurio vardas lietuvių tautinio 
atgijimo istorijoje užima nepa
lyginamai žymesnę vietą, negu 
tuzino tokių “didvyrių”, kaip 
Bučys. Bet ar “Draugo” redak
toriai ir kiti asmens tokiomis 
pat “plačiomis pažvalgomis,” 
kaip jie ateitų į šitokį bankietą, 
žinodami, kad jį rengia laisva
maniai? Vargiai;

Įsivaizduokime tečiaus, kad 
jie valandėliai užmirštų visus 
savo “krikščioniškus” Jausmus 
prie “bedievukų” ir ateitų. Visi 
svečiai gražiai susėstų aplink 
stalą, pavakarieniautų, o pas
kui tvarkos vedėjas pakviestų 
keletą kalbėtojų “išreikšti savo 
mintis” dėl šios svarbios progos. 
Na, ir imtų kalbėtojai tarp kit
ko pasakoti, kaip gerbiamas 
daktairas švietė Jiėtuvtius, leis-* 
damas laisvamaniško turinio 
knygas ir laikraščius, kaip jisai 
“kovojo su Romos krokodiliais” 
ir t. t. Pagalios, organizacija, 
rengianti bankietą, įteiktų sve
čiui keletą šimtų dolerių nesenai 
įsikūrusiai Šiauliuose “Laisva
manių Etinės Kultūros Draugi
jai” paremti; ir daktaras, priim
damas tą dovaną, išreikštų savo 
džiaugsmą, kad jau ir Lietuvoje 
“prietarų miglos sklaidosi”, 
nes žmones ima atvirai atsimes-
ti nuo bažnyčios-

Kaip jaustųsi tokioje iškilmė
je “didelio proto” ir “plačių pa- 
žvalgų” svečiai iš “Draugo” ir 
iš R.-K. Federacijos? Tegu 
“Draugas”. atvirai pasako, ar 
jie nepasipiktintų tokiu laisva
manių partyviškumu? Ar jie 
nebėgtų, savo ilgus ir trumpus 
pasamonus pasikėlę, iš tokios1 
vakarienės? Ar paskui jie per 
savo spaudą neplūstų bankieto 
rengėjus visokiais vardais?

Jeigu “Draugas” yra ne veid
mainis, tai jisai pripažins, kad 
kitokio pasielgimo iš katalikų ši
tokiame atsitikime negalima bu
tų nė reikalauti. Bet juk lais- 
vamanybė Dr. J. šliupui yra 
taip pat brangus daiktas, kaip 
katalikų bažnyčia kun. Bučiui; 
ir gal būt dar brangesnis, ka
dangi daktaras yra daug ųu- 
kentėjęs dėl savo idėjos, yra dėl 
jos statęs pavojun savo mate- 
rialę gerovę ir kartais net savo 
gyvybę!

Taigi mat. “Draugas” nieku 
budu nesutiks, kad, rengiant 
bešališką iškilmę ir kviečiant į 
ją žmones visokių pažvalgų, bu
tų leista kišti į ją tokius daly
kus, kuriems pritaria tiktai tam 
tikrų nuomonių šalininkai, — 
nežiūrint to, kad tie dalykai bu- 
tų>jierps:.ir b'rąpgRiusi. Jjsąi'ytą 
pnpažiris, kuomet eis kalbą, apie 
jo partijos priešus; bet kodėl 
jisai nenori pripažinti kad t< 
paties galima reikalauti ir iš jo 
partijos?

Tai yra jau ne tiktai siaura- 
prieš' protybe, bet tiesiog apžlibusio

proto iimpertinencija. “Drau
gas” matoma, nepajėgia net įsi
vaizduoti, kaip čia tie “bedievu- 
kai” g’ali turėti kokias nors 
žmoniškumo teises! Jisai galvo
ja sau taip > mes esame “mokslo 
vyrai”; mes turime tokį “didelį 
žmogų” (beveik lygų Napoleo
nui), kaip Bučys; mes esame 
“krikščioniška didžiuma”; o 

kas jie, tie “bedievukai”, kurie 
drįsta mums priešginiauti! ? •

Kad jau “Draugas” pasidarė 
šitoks “fanabernas”; tai mes 
imsime ir pažiūrėsime arčiaus į 
tą “didybę”, dėl kurios jisai ke
lia šitą triukšmą. Jisai rašo:

“Mes lyginome kun. Bučį 
su tikrai dideliais istorijoje 
žmonėmis, ne dėl jo mažo 
ūgio, bet dėl didelio mokslo, 
gabumų ir augštos doros, ei
nančios greta su dideliu krik
ščionišku nusižeminimu”.
“Dorą” ir “krikščionišką nu

sižeminimą” paliksime šalyje, 
kadangi pats “Draugas” į tuos 
daiktus netiki. Jeigu tikėtų, tai 
jisai nepravardžiuotų savo opo
nentų ir neniekintų jų. Bet kaip 
yra su “dideliu mokslu”?

Štai kokį mokslą ėjo kun. Bu
čys* Jisai pabaigė penkias klases 
.Mariampolės gimnazijoje; pas
kui išėjo dvasinę seminariją Sei
nuose ir pabuvo dvejetą metų 
katalikiškam Fribourgo univer
sitete. 1

Kiekvienas, kuris turi bent 
šiokią-tokią nuovoką apie seną
sias rusų valdžios gimnazijas, 
žino, kad tikras mokslas jose 
tiktai penktoje klasėje teprasi- 
dėdavo; penktos klasės gimna; 
zistas dar būdavo laikomas ne ■ H 
labai tinkančiu net “repeticijas” 
duoti pirmaklasiams. Gimnazi
joje Bučys pramoko rusiškai 
skaityt, rašyt, truputį kitų kal
bų, geografijos ir aritmetikos. 
Su tuo “bagažu” jisai nuėjo į 
seminariją, ši mokykla bendro 
mokslo visai neduoda, o tiktai 
rengia žmogų į tam tikrą profe
siją — į kunigus. Istorija, mate
matika, gamtos mokslai tenai 
nėra dėstomi. Iš seminarijos 
Bučys nuvažiavo į Fribourgą. 
Tai yra prasčiausias universite
tas šveicarijoję; nors jisai turi 
įvairių skyrių, bet jie taip že
mai stovi, kad žmogus, baigęs 
bent kurį jų, su savo diplomu 
beveik niekur negali pasirodyti. 
Tik teologiški “mokslai” tenai 
yra geidaus aprūpinti. Bučys 
tuos “mokslus” tenai ir studija
vo — net per dvejus metus!

Tuo budu jisai ir pasidarė 
“mokslo vyras” ir tapo pakvies
tas už profesorių į dvasinę aka
demiją Petrapilyje. Mes žinome 
gerai, kad net klerikžj, atvyku
sieji iš Seinų į tą akademiją, iro
niškai šypsodavosi) kuomet Už
eidavo kalba apie Bučio “moks
lingumą”. Bet jisai dėstydavo 
“dieviškus mokslus“, prie kurių 
jisai visgi turėjo progos šiek- 
%iek prisirengti, sėdėdamas se
minarijoje ir katalikiškam uni
versitete; o bendrųjų mokslų ji
sai niekuomet nėra ragavęs, nė
ra net gavęs pradinio prisiren
gimo prie jų.

Vienok mes girdime, kad jisai 
esąs tokia “mokslingumo” žvai
gždė, jogei visi klerikaliniai 
“mokslo vyrai” žiuri į jį, kaip į 
kokį stebuklą! Ką tas reiškia? 
Tas reiškia, kad tie “mokslo vy
rai” — a la Pakštas, Bumšas ir 
k. — patys nusimano apie mok
slą ne daugiaus, kaip 
apie automobilių.

Rusijos
Nederlius

Komunistų par- 
- “Rravda” tą pa-

kores-

kurmis

Kauno mugė atidaryta birželio 
24 d. Kaune '

Įspūdžio mugė daro gero. 
Paviljonų Kauno miestas pasi
statė 5 št., daugybė gi statosi 
savo lėšomis. Kas nori nuomot 
paviljoną, moka visą sezoną 
240 litų arba Miesto Valdybai 
duoda medžiagos pastatyti. Ge
riausia vieta paimta “Žemaiti
jos” likierių fabrikus, greta jos 
B. šiįcęnikie|iės gatavų vyriš
kų j iri i moteriškų Į yųbų pk^iitu- 
vė. Levito galanterijos’ t krau
tuvė. “Tilka” saldainių' fabri
ką. Prekyba eina gerai.

Naujas užsienių reikalų pri- 
nisteris dar neatvyko. Užsie
nių Ministeriją 
Galvanauskas.

tebeveda p.

[“L.”] Jau nuo pat pavasario 
į užsienius skverbdavosi žinių 
apie blogą Rusijos pasėlių pa
dėtį.

Sovietų valdžia stengėsi tas 
žinias ginčyti, tikrindama, kad 
derlius busiąs jeigu ne puikus, 
tai vis tik ir neblogas. Tarsi no
rėdama priduoti savo tikrini
mams daugiau svarbos, ji nesi
liovė gabenusi bent nedidėliomiš 
partijomis javus į užsienius. Ja
vų eksportas, nepaisant krašto 
reikalų yra būtinas dėl to, kad 
gavus bent kiek užsienių valiu
tos užsienių užpirkimams.

Pastaruoju laiku užsienius pa
siekė gandai jau ne tik apie blo
gą derlių, bet ir apie bado pavo
jų didžiausiu maštabu.

Pagaliau ir oficialus Sovietų 
organai prabylo apie bado pavo
jų, nors vis tik jie dar, ramina 
ir pataria nepasiduoti panikai. 
“Iz vesti j a” birželio 20 d. rašo: 
“Panikai dėl pablogėjusių der
liaus perspektyvų vis tik pasi
duoti nereikia’ 
tijos organas -
čia dieną taipgi džiugina: “Nė
ra jokio pamato pasiduoti pani
kai... nors derliaus perspektyvos 
nelinksmos, o;kai kur ir visai 
apverktinos... Kai kurie dideli 
žemojo Pavolgio rajonai labai 
nukentėjo nuo sausos. Tas nu- 
kentėjimas yra toks didelis, jog 
tie rajonai ūkiškai yra sunaikin
ti gal ne vieneriems metams. Už 
vęlgyje kviečiams moka po 3,50 
rubl. pudui, o rugiams — po 3 
rubl. pudui”. Tuo laiku gyvu
lių kainos labai krinta, “Avis 
kainuoja 3 rubl., karvė -r- 15— 
20 r.” Izvestija” birž. 26 d. skun
džiasi, kad nesančios cenzūruo
jamos žinios apie badą. “Da
bartiniu laiku — sako “Izvesti- 
ja” — dešimts įstaigų gauna iš 
esančių pavojuje rajonų baimin
gas telegramas. Tos telegra
mos... dažnai turi per didelės pa
nikos pobūdį, šitas nereikalin
gų telegramų plaukimas reikia 
panaikinti.” O “Pravda” tą pačią 
dieną labai pyksta, kad “atvyku
sieji iš žemojo Pavolgio, plačiai 
išplėstomis akimis vienu balsu 
pasakoja apie augančią nelai
mę.”

Sovnarkomas (ministerių ka
binetas) tarėsi per du posėdžiu 
dėl nederliaus pasekmių. Jis pa
skelbė, kad nederliumi esančios 
apimtos 5,000,000 dešimtinių su 
5 milijonais žmonių.

“Berlin^r Tageblatt’o
pondentas praneša- liepos 3 dieną 
iš Maskvos, kad sausra išdeginu 
si pasėlius visame žemutiniame, 
pradedant nuo Samaros, o taip
gi šiaurės Kaukazą, Kubanės ir 
Dono sritis. Bet ir Ukrainoje, 
ypač apie Charkovą derlius esąs 
labai blogas. Anot koresponden
to, bado pavojaus esąs apimtas 
plotas, sudaręs apie penkis su 
puse milijonų dešimtinių ir dau
giau kaip 8 milijonus gyventojų. 
Tuojau esą reikalinga ne mažiau 
kaip 18 milijonų pūdų javų, bet 
valdžia turinti tik du milijonu. 
Jau prasidedanti panika.

Dar pesimestingiau vertina 
padėtį užsienių rusų-spauda; an
tai “Dni”, “Rul”, “Vremia” ir 
kiti. “Dni” korespondentas pra
neša iš Rusijos liepog 1 dieną ši
taip: “Suvartojanti sritis (Pot- 
trebliajuščaja polbsa, į šiaurę ir 
vakarusjiuo Maskvos) turi kiek 
žemiau kaip vidutinį derlių: Tik 
kai kurios gubernijos kaip an
tai: Pskovo, Minsko, Olonecko, 
Petrogrado, Novgorodo turinčios 
blogą derlių.

Gaminanti sritis (Proizvodiaš- 
Čaja polosa, į rytus nuo Mask
vos) turėjusi jau gegužės pra
džioje blogus pasėlius (balas — 
2,7). Visą gegužės mėnesį šioje 
srity buvo sausra, ypač Volgos, 
Karnos ir Uralo rajonuose. Taip 
d&igėly vietųs pasėliai visai iš
džiuvo, kitur —labai sumenkėjo.

Kai dėl Ukrainos, Krimo ir 
Kaukazo, tai geg. pradžioje šių 
sričių pasėliai turėjo nuo 2,9 iki 
2,3 ženklus. Vadinasi, irgi blo
giau, kaip vidutiniškai. Gegužės

mėnesy ir čia viešpatavo sausra, 
taip kad pasėliai visur pablogė
jo.

Nors birželio mėnesy ir atsi
rado šiek tiek lietaus, bet jau ja
vai reta kur atsigavo, nes drėg
mė atėjo per vėlai. Odesos gu- 
bern., Dono srity Stavropolio 
gubern. ir daugelyje kitų vietų 
žiemkenčiai javai pagelto ir iš
džiuvo, taip kad juos nukirto ir 
suėmė pašaru. < černihbvo gu
bern. žuvo nuo 20 iki 80 visų pa
sėlių. Tik Maskvos srityje lau
kiama neblogo derliaus.

Iš Sibiro žinių apie pasėlių pa
dėtį gąunama ląbai šykščiai. Bir
želio pradžioje buvo pranešama, 
kadVakarų Sibire pasėliai atro
dė vidutiniškai (3,2) ir žemiau 
kaip vidutiniškai (2,9—2,7). Bet 
birželio mėnesy ir iš Sibiro pra
dėjo eiti neramių žinių apie di
delę sausrą, ypač Tomsko ir No- 
vo-N ikolajesko gubernijose.

Taigi apie gerą derlių niekur 
negirdėti. Net ir vidutiniško 
derliaus nedaug kur laukiamą. 
Daugiausia bus derliaus žemes
nio už vidutinišką (2,5) ir Rytų- 
Pietų srityse gręsia visiškas ne
derlius.

Be to, Rytų ir ypač Pietų sri
tyse atsirado daug skėrės ir lau
kinių žiurkių (susliki). Iki birže
lio vidurio tų naikintojų sunai
kintų apie 20,000 dešimtinių pa
sėlių.- \ ,

Pąvolgy, apie Cariciną ir Sar 
ratovą valstiečiai išpardavę savb, 
turto likučius' ir užkalę trobų 
duris bei langus, būriais traukią' 
vieni į Vakarus kiti į Rytus* 
(“Dni” 1/VII). '

Kai dėl derliaus priežasčių, tki 
pirmoje vietoje visur minima lie
taus stoka ir dideli karščiai. Ry
tų Ukrainoj birželio viduje vi
dutinė dienos .ir nakties tempe
ratūra siekusi 30°C.,.o vidutinė 
dienos — 41°C. (“Dni” 2/VII). 
“Berliner Tageblatt’o korespon
dento pranešimu (“B. T.”. Nr. 
312) Pavolgy temperatūra išti
somis dienomis siekusi 61OC.

Tačiau nurodomos ir kitos ne- 
derėjimo priežastys, būtent: blo
ga sėkla, trąšų stoka, blogas iš- 
dirbimas dėl gyvulių ir padargų 
stokos.

Apskritai, visas žemės ūkio 
nupuolimas esąs čia kaltas. Kas 
bent kiek seka Sovietų žemės 
ūkio politiką, tas tikrai bus lin
kęs manyti, kad sausroje ar 
karštyje ,ne tiek skėrėje ir lau
kinėse žiurkėse, kiek visoj So
vietų šeimininkavimo sistemoj, 
kuri suardė valstiečio ūkį, taip 
kad jis jau kelinti metai neišei
na iš chroniškos pusbadžio pade 
ties.

Remkime Progresyvį 
Judėjimą Lietuvoje
Mes diena iš dienos dideliu 

žingeidumu skaitom žinias 
laikraščiuose apie nemalonius 
Lietuvoj įvykius, kurie yra 
daromi Lietuvos viešpačių ku
nigų ir jų augintinės krikščio
nių demokratų partijos. Mes 
visą laiką piktinomės ir tebe- 
sipiktiname iš Purickiu ir ki
tų jam lygių šmugehiinkų. Mes 
nuo pradžios Lietuvos valsty
bės įsikūrimo matom teroriza
vimą darbininkijos. Mes girdi
me apie eiles musų brolių su
grustų į kalėjimus, ir laikomų 
po kelis metus be teismo tar
dymų. Skaitant šitokias širdį 
veriančias žinias mes, kurie 
esame dirbę ir aukavę savo 
centus dėl Lietuvos neprigul- 
mybės, negalime dabar ramiai 
rankas sunėrę tylėti; mes tu
rim stoti prie darbo! Prie to 
darbo, prie kurio mus musų 
pavergti broliai šaukte šaukia.

Vos Jik keletas savaičių tam 
atgal mes skaitėm su pasipik
tinimu žinias apie kunigų ir jų 
partijos užgrobimą valdžios. 
Mes matome, kad Vailokaičių 
godumas siekias apžioti visą 
Lįetuvą, — sukramtyti,'.iščiulp
ti Visus syvus ir sukrauti į sa
vo banką šalies turtą. Dabar 
vėl mes skaitom ir piktina
mės iš esančios valdžios dar
bų: panaikinimo savivaldybių, 
šitas duoda suprasti, kad ku
nigų reakcionierių valdžiai ru-

pi uždėti savo diktatūros ran
ką ant visos Lietuvos demokra
tijos ir žmonių sąžinės bei lais
ves. Jiems rupi prislėgti Lie- 
tuvos valstietį ir darbininką 
taip tvirtai, kad jie galėtų su
syk devynis kailius lupti, ir 
kad neduoti jiems nč pasiju
dinti bei pasiskųsti. Kad mano 
Šitie pareiškimai nėra išsva
joti ir kad jie nėra ūpo iššauk
ti, tą jau berods žino kiekvie
nas Amerikos lietuvis ne vien 
iš. laikraščių, bet ir iš privati
nių laiškų. Tad aš manau, kad 
platesni komentarai tam nerei
kalingi.

Dabar lieka pakalbėt apie 
tai, ką mes turim daryt, kad 
nors dalinai atrėmus ir apgy
nus Lietuvos liaudį ir demok
ratiją nuo klerikalų. Mes tur 
būt visi žinom ir šitą faktą, 
kad Lietuvos progresyvė žmo
nių dalis yra susiorganizavus į 
tam tikras partijas, ir su pa
sišventimu kovoja prieš viršmi- 
nėtą klerikalų reakciją. Kad 
kova butų sėkmingesne progre
syvieji kviečia ir mus prisidėti., 
Kaip tik mes Čia ir turim pri
sidėti, nes be musų paramos 
jie negalės atlaikyti klerikalų 
reakcijos puolimus.

Daugelis musų sako: “da
viau, aukavau, pirkau bonus, o 
ką šiandien man duoda Lietu
va? štai mano brolis man ra
šo, ' kad yra daug blogiau gy
venti, negu kad buvo po caro 
valdžia. ,; . <*•

Tuip, tai tiesa. Bet juk mes 
koVojom ir tuomet, kuomet 
buvo caro valdžia, ir jei ši 
valdžia yra da skaudesnė, ne
gu kad buvo caro valdžia, tai 
tas reiškia, kad mes turim da 
daugiau kovot piveš ją. Nerei
kia užmi’fšti, kad dabartinė ko
va, vistiek yra lengvesne ir ji 
turės būt greitesnė ir našesnė, 
negu kad buvo po caro lete
na. Prie to reikia pridėti, kad 
jei mes dabar nesistengsim 
remti progresyvės visuomenes 
darbuotės, tai tuo patim duo
sim galios įleisti giliau šaknis 
žalingam klerikalizmui.

Savo laiku “Naujienos,” o 
potam ir “Tėvynė” yra pakėlę 
klausimą, ragindamos, kad 
Amerikos lietuvių progresyvė 
visuomenė, kuriai tikrai rūpė
jo ir teberupi Lietuvos ir jos 
liaudies likimas, susiprastų ir 
susitartų bendram darbui. Iki 
šiol šiame klausime da nieko 
nebuvo rimtai kalbėta musų 
pažangiosiose organizacijose. 
Musų kiti visi laikraščiai irgi 
į tai pažiurėjo primerktomis 
akimis, suvis nesirūpindami 
“bendro progresyvio fronto” 
sukūrimui. O juk kiekvienas 
darbuotojas supranta, kad be 
sujungimo savo jėįų mes ne
galėsime tinkamai paremti 
tuos žmones, kurie kovoja su 
dabartine klerikališka reakcija 
Lietuvoj. Gali būti, kad finan
siniame klausime mums ir ne
vyktų bendrai veikti; pasireikš
tų skirtumo ir politikos klau
simais, bet užtat yra bendro 
darbo kultūros ir agitacijos 
reikaluose. O prie to ir moralė 
parama kovojančioms jėgoms 
yra labai reikalinga. Taip ve, 
SLA Seimas išnešė labai ata
tinkamą rezoliuciją, ir vargu 
kas drįstų ginčyti, kad ta re
zoliucija nesuteikė moralės 
paramos tiems žmonėms, kurie 
kovoja prieš klerikalizmą. 
Antrą žymią rezoliuciją išnešė 
Waterbury, Conn., Progresyvis 
Draugijų Sąryšis. Jei musų vi
sos organizacijos atliktų šiuo 
žygiu savo uždavinius taip, kaip 
atliko viršminėtos organizaci
jos, tai, reikia manyti, kad 
klerikalams išpultų iš jų ran
kų dieviška galybė, kurios pa
gelta jie dabar Lietuvos liau
dį smaugia.
\ Taigi prie pabaigos da nori
si pakartoti, kad mes Ameri
kos lietuviai turim atkreipti 
savo' dpinę. į dąbartįnę Lietu
vos padėtį; turim’ kuodaugiau su
sidomėti "jos likimu, turim ta*rp 
savęs susitarti ir sudaryti ben
drą frontą iš progresyvių or
ganizacijų. Taigi, prie darbo! 
Prie gelbėjimo Lietuvos liau
dies iš klerikalisko jungo.

L-kų Kazys.
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Kampanija prieš automo 
bilistus pavykusi

Skaičius automobiliais užmuša
mų žmonių sumažėjęs per 
pusę.

■_______________________________NAUJIENOS, Chicago,

nupieluo-' užmuštas aut vietos. Matyt jis ti tų gerybių, — kai numirsi 
’ ' -• •• “ • ’ “• ,’ te, dievas pats suteiks jums.

—Alginis Vergas.

ro policijos stoties, i 
damas geležines krotas kalė ji-' užkliuvo už ko-nors platfor
mų lango. Jo dar nesuimta.

Suėmė jaunos mergaitės 
užpuoliką

Pereitą šeštadienį jaunas vai
kinas įsiviliojo Bessie Probis- 
ky, 11 m., 3736 W. 
savo automobilių ir 
ją į girią nepadoriai 
sielgė. Dabar tapo
Haary llorwitz, 17 m.,
W. Taylor Sto kurį mergaitė 
pažino kaipo savo užpuoliką. 
Suimtasis betgi prie kaltės ne

moję, tapo ištrauktas iš trau
kinio ir pamestas po ratais ki
to traukinio.

Plėšimai

16 St 
nusivežė 

su ja pa
stumtas

1616

banditai įėjo į Cunnig- 
Ice Cream Co. raštinę,1 

Bertcau Avė. ir pabūgo

Ar žinai, kas yra žmogus?

Trys savaitės atgal policijos prisipažysta 
viršininkas Collins pradėjo sa-! 
vo kampaniją prieš greitai va- Brangi višta, kuri šiais laikais 
žiuojančius automobilistus, už-1 tokius “kiaušinius” deda 
drausdamas važiuoti greičiau Policija prie 76 ir South
kaip 20 m. į valandą ir isa^Y“ ( Chicago Avė. gatvių sustabdo
damas visiems policistams to
kius prasižengiančius automo- 
bilistus areštuoti. kui,

Nors laike kampanijos daug skrynios, 
automobilistų . areštuota už 
greitą ar neatsargų važinėjimą, 
liet kampanija pavykusi tuo, 
kad pasisekė sumažinti sakičių 
automobilių 
nių.

1\t šias

užmušamų

tris savaites 
automobiliai

Du
į į ham

1801
su $500. |

Kiti du plėšikai išsprogdino'
saugiąją šėpa Buck & Ravner Kodėl žmogus serga ir miršta? 
aptiekoje prie Clark ir Ban- 
dolph gatvių ir uždarę atėju
sius manažerį ir pardavėją, pa-, 
bėgo su $2,000.

Lietuvių Rateliuose
T •

visa- 
užmu- 

šė 31 žmogų, kuomet į tris sa
vaites prieš tai buvo užmušta 
55 žmonės. Bet ir iš užmuštųjų 
31 žmogaus, šeši liko sužeisti 
dar j prieš "pradžią kampanijos, 
taipi kad skaičius užmušamų 
žmoiiių sumažėjo daugiau kaip 
per pusę. Užvakar ne vieno 
žmogaus neužmušta, šiemet 
visame paviete užmušta jau 
360 į žmonių.

Dabari. bus bandoma suvie
nodinti varlėj iniosi įstatymus, 
kurie parkuose, pavyzdžiui, yra 
kitokie negu mieste. Tai 
didelės painiavos ir yra 
žastim daugelio nelaimių, 
negali visi žinoti skirtingų 
tikrose vietose veikiančių 
tymų.

didelį ekspresinį vežimą, pri- 
I krautą kiaušinių. Bet pradėjus 
' tuos kiaušinius, kurių buvo 76 

, vartyti, po jais rasta 
150 dėžių munšaino.

Vežėjas sako, kad jam buvo 
; įsakyta kiaušinius nuvesti prie 

*į22 ir Wabash Avė. gatvių, kur 
zmo'i jis turėjo gauti tolimesnių in- 

Įstrukcijų. Bet kaip kiaušiniai’ 
l pavirto munšainu, jis atsisako 
tai paaiškinti ir tą paslaptį iš
duoti. Munšainas tapo konfis
kuotas ir atiduotas federalinei 
valdžiai.

_______________ _  T

Roseland
Lietuviai, munšainas ir 

ginis biznis.
kuni-

roselandiečiai

Tiek

daro 
prie- 

nes 
tani

POLICISTAS PLĖŠIKAS

alaus, kad ir prohibicijos 
agentai jo neįveikia

Užvakar trys prohibicijos 
ageptai apsilankė Keeley bra- 
vare, prie 28 ir Eberhart gat
vių, sunaikinti 115,200 galionų 
gero alaus. Keeley bravūras 
yra antras didžiausias Cbica- 
goje ir pirmas, kuriuo alus su
naikinamas tiesioginiu įsakymu 
iš Wasbingtoiio. Nesenai jis 
neteko teisės dirbti “near-bcc- 
r” ir neleista jam net dealko- 
holizuoti likusį bravare alų.

Kad sunaikinus alų, agentai 
tiek sunkiai dirbo, kad vos ne- 
nualpo, bet vistiek neistengė 
savo darbo užbaigti ir atidėjo 
kilai dienai, kada bus vėsiau.

Jeigu nežinai, tai gali atsi- 
žinoti skaitydamas mėnesinį 

i žurnalą: “Sargybos Bokštas”. 
Gegužio ir Birželio mėnesių 
“Sargybos Bokštas” tapo pla
čiai pagarsintas, nes ten yra 
specialiai išaiškinta minėti klau
simai, ištikrųjų yra įdomu kiek
vienam sužinoti tie dalykai . To
dėl patariame kiekvienam norin

čiam gauti tuos du “Sargybos
Bokštus” tuoj aus paimti plunk
sną ir parašyti mums gromatą. 
Kaina už abudu žurnalu tik 15c. 
su prisiuntimu. Kas neišgali už
simokėti tiems dovanojam. Gali 
siųsti po 2c. krasos ženkleliais. 
Adresas toks:

A. YAKUTIS,
5127 So. Artisian Avė., 

Chicago, 111.

5

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Kaip ji stapo sutvertas?

Kas yra siela (dūšia)?

Vien tik Lietuviu krautuve

ruieuguna ūkių įtempimą, kuri# 
twiiį priežastimi galvos skaudėjiftA), 
svaigujrio akių aptemimo nervuutu* 
ujo skaudamą akių karštį atitaiso 
kleivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka-teisingu! akinius. Visuose at- 
:-i tik ūmiose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė utyda atkreipiama 
j mokykloj; vaikus. \

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

Phone BGP.levard 7589

WILS0 
Fashion
OE STOR
ss. Halsted

DR. VA1TUSH, O. D
Airi’*

4;

pas William 
laiko nedidelę

atėjo
Univer-

$2,- 
pabėgę, 

skubinęs!.

no virimu.
Kuosas nuo munšainierių.
čia užkampiais verda

•Policistas John Enright, 
5842 Laflin St., dar tik moki
nosi ant policisto, bet jau no
rėjo pasirodyti tikru policistu 
ir už tą pakliuvo į kalėjimą. 
Jis sėdi Deering policijos sto
ty kaltinamas vagystėje.

Jis pilnoje uniformoj ir su 
žvaigžde užėjo 
Ko rėžia, kuris
saokrovėlę prie 3600 Emerald 
Avė., ir pareikalavo munšaino. 
Po to Enright atstatęs s&vo 
revolverį nusivedė Korezią prie 
35 ir Halsted gatvių ir ten at
ėmė iš jo $4.

Mat Enright dar buvo tik 
mokinys, o ne pilnas policis- 
tas, ir jis užmiršo, kad ant jo 
žvaigždės yra numeris. To bet
gi neužmiršo Korezia ir todėl 
dabar Enright sėdi kalėjime.

Pabėgo iš Cicero kalėjimo
Keletą dienų atgal Cicero 

policijai pasisekė suimti jau
ną vyruką, kuris pasivadino 
O Dell. .Jį užklupo policija, ka
da bandė apvogti Fredrick 
Grobe, 5503 W. 25 St., dra
bužių sankrovą ir nešė savo

Apiplėšė hotelį, bet prarado 
visą grobį

Keturi jauni banditai 
į Haynes hotelį, 6345 
sity Avė. ir privertė 
atiduoti visus pinigus 
500. Jie butų lengvai 
jei nebūtų perdaug
Susėdę automobiliu jie pradė
jo lėkti 50 m. 
atkreipė 
pradėjo juos vytis. Paleidus į 
juos kelis šūvius, ne dėl apiplė
šimo, nes tuo laiku policija vi
sai nežinojo, kad automobiliu 
važiuoja plėšikai, bet dėl grei
to važiavimo, plėšikai prie 51 
ir Peoria gatvių susuko į elę, 
pametė automobilių ir leidosi 
bėgti pėsti. Bėgdami iš auto
mobilio jie paliko jame ir vi
sus pavogtus iš Kotelio pinigus. 
Besivaikant vienas plėšiku, 
Tony Tamilie, 19 m., 1044 Or- 
leans St., tapo sugautas ir jis 
išdavė savo draugus, kurių 
bar jieškoma.

greitumu, kas 
policijos domę ir ji

/JII.ITOhĄRRIMAN LINE)/***

HAMBURG AMERICAN UNE’
Trumpiausias kelias j visas 

dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

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

171 West Randolp St., 1 
Chicago, III.

Arba bile autoriiuoto agento.
Šis miestelis skaitlingai ap

gyventas lietuviais, daugiau
siai progresyviais darbininkais. 
Draugijos dažnai surengia va
karus, prakalbas ir išvažiavi
mus į girias, o
skaitlingai juos lanko. Bet dar 
yra ir tokių žmonių, kurie ne
lanko jokių parengimų. Mat 
tie daugiausia užsiima munšai- 

Bosclandas nėra 
Jie 

tuos
nuodus. Geria jį patys ir dar 
jais girdo kitus. Kai kurie dar 
tuo padaro pusėtiną biznį. Bet 
benorėdami praturtėti iš to la
bai sugadina savo sveikatą. 
Nekurtoms prisieina susirgti ir 
praleisti daug pinigų dakta
rams, vis tai per munšainą. 
Vienas žmogelis pusėtinai pri
sikaušęs munšaino buvo pra
dėjęs daužyti savo stubos lan- 

sučiupo ir pa- 
ant poros me-

su munšaino

gus. Policija jį 
tupdė į belangę 
nėšių.

Munšainieriai 
sugadino kunigo biznį. Kuni
gas buvo priverstas kviesti 
misionierius, kad sutaisius jį. 
Bet jis dar dauginus sugadino 
biznį su misionieriais. Todėl 
jis buvo priverstas galvoti ki
tą triksą, kad atitaisius savo 
biznį. Jis buvo parsikvietęs 
sorkininkus prie bažnyčios, ku
rie buk sutaisę jo biznį, tik ne
žinia kaip ilgai.

Kaip senai tas kunigas savo 
parapijonams buvo išėmęs in- 
džionkšinus, kad pastarieji ša
lin tusi nuo jo bažnyčios, o da
bar jau su visokiais misionie
riais ir sorkininkais atgalios 
pradėjo vilioti prie savęs. Mat 
jis persitikrino, kad dievas ne
gales užlaikyti jį ir tuzino da
vatkų, todėl ir buvo priverstas 
kreiptis tų neviernųjų parapi- 
jonų pagelbos. Jis pirmiaus sa
kydavo per pamokslus, ki|l 
dievas toks galingas ir geras, 
kad jis viską gali suteikti, na, 
o kode! jis negalėjo suteikti 
jam turto, iš kurio butų galė
jęs maitinti savo davatkas, 
tuokart butų nereikėję kreip
tis prie parapijonų. Kuomet 
darbininkai pradėtų protauti 
savo protu, lai jie sužinotų, 
kad jų tas dievas nė kiek ne- 
geresnis, kaip jie patys skelbė
jai. Juk ir patys kunigai sako, 
kad nuo dievo gausite tų ge
rybių tik po mirties, tai ir nė
ra kuo eiti pas kunigą prašy-

KLEMENSAS TAMKUTONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 27 d., 1:30 vai. po pietų, 
Englewood ligoninėje, po sun
kios ligos — operacijos galvoje, 
— sulaukęs 10 metų ir 8 mčn. 
anyžiaus; gimęs East Chicago, 
Ind., gruodžio 9 d., 1913; palik
damas dideliam nubudime tė
vus ir seserį.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 31 d., 1924 iš namų 6747 
So. Western Avė. į Šv. Jono 
bažnyčių, 52 ir Elizabeth St. 
Pamaldos atsibus 9 vai. iš ryto. 
Po pamaldų kūnas bus nulydė
tas j šv. Kazimiero Kapines. 
Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus širdingai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnaus gra- 
borius A. Masalskis.

Liekamo dideliame nubudime
Tėvas Mykolas, motina 
Marijona, sesuo Gerdrtida, 
Tamkutaičiai.

TEOFIL STRAZDAS
Mite liepos 27 d., 1924 m. 

sulaukęs amžiaus 7 matų 8 me
nesių. Likosi palaidotas liepos 
29 d. Šv. Kazimiero Kapinėse. 
Tariame visiems ačių dalyvavu
siems musų mylimo sūnelio lai
dotuvėse. Susiedama, gimi
nėms, draugams, jaunoms mer
gaitėms, kurios nešė kvietkas, 
berniukams katrie nešė grabą. 
Labai ačiū gerb. kun. Statkui 
už paskutinį patarnavimą mu
sų šuneliui. Ačiū graboriui J. 
Masalskiui. Dėkavojam visiems 
giminėms, kurie suteikia tiek 
daug gražių gėlių. Ilsėkis mu
sų mylimas sūneli šioj žemelei.

Dar kartą ačiuojame visiems 
už suteikimą patarnavimo mums 
šioj liūdnoj valandoj.

Liekames nuliūdę
Jonas ir Antanina, broliai, 
Jonas, Antanas, Vjtautas 
Strazdai.

su Complete'in|Itsel£
Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 
razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 
ir augščiau.

• * *

Vklei/luto-Strop Razor

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Garsiiikilės Naujienose

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai, Kedzie 8912

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louifl Avė, 

CHICAGO. ILU
HiuiimBiiiioĮ i i

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

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar
Ar
Ar
Ar

Gražiausios Stasio Šimkaus dainos vienam balsui
Pamylėjau vakar, >, 
Vai varge, var^e ir 
Vai putė, putė;

Tik 75 centai.
GAUK NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

— Every HomeNeeds a—
Reni inglon Portable

<

pirmaiu- 
dėl vyrų 
su dide- 
inokanti

Padaro gr'žų 
Smagu .su ja

Ši maža rašomoji mašinėlė yra neapkainuojamai naudinga, 
šia dėl berniukų ir mergaičių, kurie lanko mokyklą; o antrą 
ar moterų, kurie turi bileką rašyt. Tai yra maža mašinėlė, 
les mašinos “Keyboardu”. Ant jos gali rašyt mokinys ir 
stenografistę. Tai yra stipri ir atsakanti mašinėlė, 
darbą. Galima neštis bile kur ir nauidoti bile kur.
rašyti ir smagu skaityt. Vienintelė mašina su lietuviškais akcen
tais ir su didelės mašinos “Keyboardu”.

KAINA SYKIU SU DĖŽUTE $60.

jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
yra balta dėmė ant vokų? 
turit kataraktą? 
turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

•? *■

1801 S*’Ashland Avė.,
u. Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos x am nariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom i >o 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

• LITTLE -
i SPINOGRAPHS

Apsisaugokit nuo
“Kad as bučiau žino- <;
jęs geriau”.
Geras nusprendimas 

reiškia suiadimas fak
tų pirmiausiai, pas
kiau veikimas su ap
mąstymu.

Pasirinkdami metodą 
su pagelba kurios jus 
galite atgauti savo 
sveikatą, vartokite ge
rą nusprendimą — pa
sirinkite Chiropractic.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. F1NSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago. III.

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

da-

liko

m.,

THE GEEVUM GIRLS

Oscal M. 
5915 Prairie 
darbininkas, 
Vatoriu prie 
kišo per

Iškišo galvą per langą — 
užmuštas

Vėliau vagilius tapo pažintas 
kaipo Charles Curran, 22 m. 
amžiaus sūnūs valstijos legis- 
laluros nario Thomas Curran.

I žvakar jis pabėgo iš Cice-

VVright, 21 
Avė., elevatorių 
važiuodamas ele- 
Jarvis stoties iš-

langą galvą ir liko

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

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

'■ "(tai '

Daktaras dėl vyną 
Praktikuoja 25 me
tus —- tai yra ge
riausias darodym,as, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN, 
337 W. Madison St^ 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ, Wasarmano ban- 
dyniai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egžamU 
navimas juaų slaptybių suranda, ar jus esat* 
liuosas nuo liuroe, ar ne. Persitikrinkit t Gyvas
tis ra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktika medi- 
cinoje ligos ligSiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Aitam moksli&kam gydymo 
metodui. AS naudoju manu praktikoj vImmi 
vėliausius serumua, čiepus., antitoksinus, bak- 
termas ir naujausias, ypatingas gyduole® ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ūbi. 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte niaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apiiurčjimo Ir slapto egzaminą, 
vimo.

X—RAY • EGZAMINACIJA BĮ.
Nelauk lig paskutinių drenų, kad 

nei perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singa# gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižatjėjinių. Pasekmė 
yra tokios, koktu norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p 
Senklomis ir mibatoteis: 9 ryte

8 vakare, Nedėtomis: 9 lig 1.

DR. H. G/MARTIK 1 
*•' 337 W. Madison St '

(Kampa* Madi*on.lr ,So. Marfret) 
Chicago. fil.

Skaitykit ir platinkit j 
NAUJIENAS _d./
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Jounoji Birutė
kam ji priklauso 

S. M. Ratelio, kam ji 
Lietuvos atgavimo

Dunduliėnės išmetimą,” °n?guĮlš komunistą respublikos 
pačios narės. Dundulienė buvo 
kaltinama 
prie I
dalyvavo 
apvaikščiojime ir kam priklau
so prie Keistučio Kliubo. Tą 
fcliubą jie juodino visais įma
nomais budais. Pati Milerienė 
viename 9 kp. susirinkime tvir
tino, kad ji gyvena* toje apie- 
lirikėje, kur Keistučio Kliubas 
ir ji žino, kad Dundulienė ten 
priklauso ir yra Kliubo ko
respondentė, todėl reikia mesti 
ją lauk iš “dorųjų draugijų” 
tarpo. Dabar ta pati Milerienė, 
jos nuolatinis burdingierius 
Strygas ir visi “Vilnies” klap
čiukai atsekė į Keistučio Kliu- 
bą ir vėl j ieško priekabių prie 
Dundulienės ir kalba apie jos 
pašalinimą. Dundulienė visuo
met stengėsi su jais apsilenkti, 
bet jie nepaliauja sekli paskui

Seredoje, liepos 23 d., įvyko 
susirinkimas Mark White Sq. 
svetainėje. Susirinkimas nebu
vo skaitlingas, kadangi buvo 
karštas vakaras. Organizatorius 
J. Blozis rezignavo iš savo vie
tos dėl jau žinomų priežasčių, 
o jo vieton išrinkta M. M. 
Juodis, visiems gerai žinomas. 
Bridgeporto veikėjas ir jau ke
lių chorų ir kliubų organizato
rius. M. M. Juodis ketina iš
auginti dvigubai skaitlingesnę 
nariais Jaunąją Birutę ir su
organizuoti gražų beną.

Šį vakarą yra kviečiami vi
si nariai susirinkti kaip 7:30 
vai. vakare su instrumentais 
ir pradėtą darbą varysime Ick- Įją» bg tie paršeliai žviegdami 
liau. Taipgi ir tėvai yra kvie-|Pasbui piemenę. Ištikrųjų rei- 
čiami atsilankyti, kad geriau 
apsvarsčius draugijėlės bėgan
čius reikalus. —Japas.

Aš manau, chicagiečiams yra 
žinoma, kad da pereitą vasarą 
komunistai tiesioginiu veikimu 
užkariavo Jefferson girias ir 
apkrikštijo jas komunistų res
publika, kur įsteigė komunistų 
diktatūrą ir užgynė tautinin
kams, pramoniečiams (IWW) 
laikyti prakalbas, o> socialistus 
su moksleiviais ir sandariečiais 
nuvijo į ašarų pakalnę — kur 
lygi graži pieva ir kur švari 
publika suvažiuoja .pakvėpuoti 
tyru oru ir pažeisti; patys ko
munistai gi pasiliko ant alyvų 
kalno, kur daugiausia dvokia 
nuo komunistiškų sandvičių ir 
kur daugiausia išmieruoja ko
munistiško skystimo, o paskiau 
šaukia, kad komunizmas jau 
gyvuoja ir rėžia spyčius apie 
Grigaitį ir Naujienas.

Taigi dagirdęs, kad liepos 27 
d. komunistų respublikoj bus 
bendras frontas ir gaus į kailį 

ir Grigaitis su 
tą moterį taip Naujienomis, o būdamas discip

kia būti visiškai be sarmatos, v*s^ buržujai 
kad galėjus 
persekioti kaip kad jie ją per-j 
sekioja. C

Brighton Park
Ko bolševikai lenda į Keistučio 

Kliuba.

Vietos bolševikų laikraštėly 
tilpo tūlo Okei žinutė apie bu
vusį Keistučio Kliubo susirin
kimą. Joje sakoma, kad Dun
dulienė už intrigų varinėjimą 
Keistučio Kliubo Dramos Sky
riuje turės eiti išpažinties. Ne
suprantu ką Okei nori tuo pa
sakyti. Juk buvo šitaip: M. 
Dundulienė paaiškino apie 
Dramos Skyrių, kad Kliubas 
mažai atidos kreipia į Skyrių 
ir kad patiems Skyriaus na
riams ir jų režisierei tenka ru-j 
pintis medžiaga dėl veikimo ir 
patarė, kad Kliubas parūpintų 
nors knygelių, iš kurių Sky
rius galėtų pasirinkti veikalus 
mokintis. Strygas prieš tai už
protestavo. Jojo tavorščiai jį 
parėmė, o Jukelienei turbūt ir 
delnai pradėjo skaudėti nuo 
katučių plojimo. Strygas ir to
liau guodžiasi, kad jam nė 
durniaus rolės neduoda, nors 
jis ir norys lošti. Tavorščiai 
vėl ploja. Dundulienė paaiški
no, kad ji leidus Strygui pasi
rinkti kokią jis tik norėdavo 
rolę, bet paskutiniame veikale 
išlaikęs rolę apie porą mėne
sių prieš pat lošimą nuo jos a t-l 
sisakė. Besirengiant prie loši
mo “Kuprotą Oželį,” Strygas 
rolės visai nesi mokino ir vis 
sakė, kad jis atliksiąs, tegul 
režisierė Dundulienė žiūrinti 
tik kitų lošėjų. Ret kada rei
kėjo lošti, tai nemokėjo nė dai
nų, nė žodžių. Re to jis visuo-

Dramos Skyrių 
Keistučio Kliu- 
šito jis nebuvo

linuotas proletaras, nuvykau ir 
O gal jie daro tai iš a^- Bebaigiant eit prie tos šven- 

pavydo, kad jie negali jos pa- komunistiškos stoties, pasi- 
sivyti nė scenoje, ne politiko- tiko viena cnatlyva progresystė, 
je, nes viskas ką jie gali, tai ma^yL bš nakties suvargus, 
tik užpult ant ramiai veikiau- P^onu balseliu^ pratarė: 
čio žmogaus, jį apjuodinti, nedraugas norėtumėte 
ardyti kokį rimtą dalyką ir .n^s? Supratęs kame 
paskui piestu pulti aut kito, o aitsaJciau- kad nenoriu ir gavau 
jeigu kas dar suminėjo Nau
jienas ir musų žymiausį lite-i 
ratą Grigaitį, tai jie 
sudraskyti tą žmogų į 
liūs. Jeigu gi sužino, k 
dar kokis doleris yra, tai grū
dasi į ten būriais, kad tik su
kelti 
prie tų dolerių.

Ne be tikslo tavorščiai ir i IgaitisTu'’Naujienoms;

jo, nes viskas ką jie gali ir 
“Gal 

rytmeti- 
dalykas

' atsakymą — “tai tamsta esi 
ibloznas”. Toliau paėjęs matau 

gatavi po Pus*au nudžiuvusiu medžiu 
'stovi trokas, prie troko stovi 
vienas komunistų generolas ir 
traukia iš butelio alų, raugintu 
agurku užsikąsdamas. Atmetęs 
didelę lupą žiuri į medžio viršū
nę ir keikia, girdi: tu sutreškin 
ta birbinę, ar tik nebuvo čia Gri- 

. . ‘igžuvis su inaujienoms; pereitą
Keistučio Kiubą veržiasi. Juk savaitę palikau tą medį jau be

rote- j 
kur

triukšmą ir prisipląkti

jie žino, kad Kliubo ižde gry- lapų, o dabar, žiūrėkite, beveik
nais pinigais randasi apie 
$9,000, o tavorščiam dabar rei-

visas apžėlęs; šiandie vėl susi
rietęs turėsiu prakaituoti.” Po

kia savo namą pirkti, tai čia valandėlės atsirado da apie pusę

met kalbino 
atsimesti nuo 
bo. Delei viso 
kviestas dalyvauti paskutinia
me veikale. Nors Strygas, Ju
kelis ir tą dieną prisirašęs prie 
Kliubo bolševikų barberis “re
daktorius” Gasiunas varėsi, 
kad Dundulienė beprotiškai 
kalbanti, visgi tapo išrinkta 
komisija iš penkių narių — Ju
kelio, Gasiunb ir kitų jų ta- 
tavorščių, patiekti projektą 
kaip Dramos Skyrius turėtų 
tvarkytis.

Toliau Okei rašo apie lokius 
dalykus, kurių susirinkime ne
buvo ir nebuvo apie tai svars
toma.

Dar toliau tas Okei sako: 
“Jeigu netektume Dundulienės, 
tai nebūtų kam girtis ir apie 
Naujienų serus raportuoti. 
Koks keistas pasakymas Dun
dulienė buvo Kliubo išrinkta 
atstovauti Naujienų šėrą šėri- 
ninkų susirinkimuose, tai iš 
Dundulienės ir raporto buvo 
reikalaujama. O Okei jau šau
kia apie Dundulienės neteki
mą. Ar tai reikia suprasti taip, 
kad tavorščiai jau yra nusis- 
prendę pašalinti Dundulienę ir 
iš Kliubo, kaip kad padarė L. 
M. 'P. S. 9 kp? Juk tos kuo
pos susirinkimuose, o taipjau 
ir III Rajono konferencijose 
dalyvaudavo tie patys tavorš-

butų geras kąsnis. Reikia tik 
išmesti Dundulienę, o prirašy
ti Dundulį. Nors jau visas bol
ševikų štabas į čia sugarmėjo, 
liet jie nėra taip gudrus, tad 
reikės pasikviesti Dundulį, o 
tas apsuks galvas seniesiems 
kliubo nariams ir iškaulys iš 

[jų kokius $4,000 paskolos, o 
kada bolševikų lizdas bankni- 
tys, tai Kliubas galės-• pasiimti 
kokį lentgalį ir pasidėti sau į 
šėpą.

Keistučio Kliubo nariai ne
miegokit, bet lankykitės į susi
rinkimus. Dabar vasaros me
tu, kuomet karščiai žmogų 
trąukia į laukus, tavorščiai 
renkasi į svetaines ir patinau* 
dodami tuo, kad susirinkimuo
se dalyvauja mažai narių, ban
do pravesti tokius tarimus, ku
rie jiems vieniems tėra nau
dingi. Jus, kurie nuo pat Kliu
bo susitvėrimo i 
rengėt vakarus ir visokias 
pramogas, 
nūs Kliubo iždą, Kliubo narius 
dauginote, steigčt knygyną ir čiui, atsistojo kalbėt apšvietie- 
Dramos Skyrių, ėjot, vargot, tis. Čia jau pasidarė sudna die- 
kvietėt, jieškojot ir suradot na. Mat apšvietiečių kalbėtojas
gabiausius žmones darbuotis' Januškevičia pradėjo 
Kliubo labui, dabar apsižiurę- kaip komunistas 
kitę ir budėkite, nes atėjo po- savo kompanija užtaria skebus, 
naičiai su niekad nepripildo- kurie jo aklai klauso ir kaip nie- 
mais kišeniais, atėjo įvesti sa
vo diktatūrą ir suardyti jūsų

tuzino viršilų ir bemieruodami 
komunistišką štofą, šnekasj| 
kas, girdi, pasidarė, kad musų 
avelės pradėjo nesilankyti; visi 
galvojo ir davinėjo įnešimus 
kaip butų galima sukviesti pub
likos.

Kadangi buvo garsinta, kad 
bus išvažiavimas L. P. Kliubo ir 
Pramoniečių (IWW) taigi apie 
pusę .penktos pramoniečiai pra
dėjo programą. Buvo pristaty
tas kalbėti Brijunas. Publikos 
buvo apie 150. Pramoniečių kal
bėtojas rimtai ir aiškiai nurodi
nėjo kokią svarbią rolę lošia L 
W. W. ir visus kvietė prie jos 
rašytis. Taipgi aiškino darbus’ 
komunistiškų makliorių, kurie 
prisidengę darbininkišku vardu 
mulkina darbininkus, viliodami 
iš jų sunkiai uždirbtus centus, 
kad tik pasilaikius šiltose vieto- 

K«v Av^-.se. Publika rimtai užsilaikė ar 
darbuojatės J atydžiai klausė, tik komhuliga

nai nerimavo, vis zurzėjo nors
vargot kad padidi- didelio triukšmo nekėlė.

Pabaigus kalbėt įpramonie-

aiškinti
Andriulis su

kiną tuos darbininkus, kurie ne
siduoda jam už nosies vedžioti. 
Mat Januškevičia yra kairysis 

Pats pirmininkas irgi nesi- Komunistas, ta£gerai žino And-
laiko įstatų. Jeigu kokis bolše-1[iuli° <la>'bus. Tartum perkūnas 
vikėlis visur triukšmą kėlęs ir trenke Pon« And,lull. vos tik 
visur košės priviręs atsibastė 
į Kliubą, tai pats pirmininką? 
tuojaus perstatų jį į kokią ko
misiją. Vos išbuvęs Kliube ke-j 
turius mėnesius .Strygas pate-' 
ko įstatų komisijon ir 1 
pondentu. Gasiunas tą pačią 
dieną kaip prisirašė tapo pa
skirtas Dramos Skyrių tvarky- 
ti ir jo lapely tuojaus pasiro-1 “į^7 visu smarku

nesukhipo ant kelių, net oras 
aplink kitaip pakvipo. Matyda- 

1 mas, kad kuo toliau tuo daugiau 
i iškelia Andriulio darbus, tuoj 
Įdavė įsakymą vyriausiam čekis- 

kor'skikiliui suorganizuot pro- 
v) k' gresistes ir sustabdyt Januške

vičiaus kalbą. Buknis klausyda- 
iinas savo diktatoriaus umu lai- 
I ku suorganizavo keturias pro- 

dė sprendimas kad Dundulio ^uVri^Januškevič^us/bet ’p^- 
nei teks eih išpažinties ir pa- starasjs nepaisydamas nė vy- 

' riausio čekisto, cnatlyvų progre-
kliubiečiai, sisčių, šauna kaip iš kanuolės.

nešti sunkią pakiltą.
Nepaniirškite,

kad maskviniai verda košę mu-j Andriulis tada matydamas, kad 
sų gražiame Keistučio Kliube kuo toliau tuo neščiau darosi, 
ir tai ne Vieno žmogaus pa- šoko pats su kumštimis grąsin- 
niekinimui, bet jūsų visų damas ir nutvėręs už rankos 
skriaudai, o savo naudai. Ap- bando Januškevičių sustabdyti, 
sužiūrėkite kol dar yra laikas. Bet ir to nenusigando, tik inan-

—Keistučio Senas Narys, (dagiai paprašė Andriulį pasi-

traukti šalin, nęs jis turįs tiesą 
pasakyti. Tada visas būrys čekis 
tų šoko jrie JanušI evičiaus, vie 
ni bandė tvert iž rankų, kiti 
pradėjo reikalaut permito, ki
taip, girdi, policiją pašauksią, 
bet Januškevičius atkirto: “ma
no permitas tai ve šie žmonės, 
kol jie klausys, tai aš kalbėsiu; 
čia miesto žen ė, kiekvienas gali, 
kalbėti.” Andriulis matydamas, 
kad tas nenusigąsta, sukaman- 
davo savo visus paklusnius 
komhuliganus bendran frontan; 
pastarieji apsupę Januškevičių, 
vieni loja, kiti kaukia, treti 
šaukia kiek drūti, ketvirti grą- 
sina nulinčiuoti Januškevičių. 
Publika sustojo, vieni juokias iš 
bendro fronto, kiti nuėjo žeisti-

Andriulis pamatęs, kad mūšį 
su Januškevičium laimėjo ir pa
vojus prašalintas, pastatė čekis
tus ant sargybos ir pats pradėjo 
kalbėti.

Pirmiausia sukritikavo pra- 
monietį, kad tas ne gramatiškai 
kalbąs, toliau apsiputojęs varė 
savo paprastą malimalienę, už
davė vėjo pramoniečiam, Grigai
čiui su Naujienoms ir kitiem, o 
girė savo komhuliganus, Fosterį 
ir Rusijos komunistiško rojų. 
Pabaigus kalbėti Andriuliui, 
pramonietis atsakinėjo ant už
metimų ; kadangi pramonietis 
ant kiekvieno užmetimo pilnai 
faktais atsakė, tai komhuliganai 
labai nerirmyvo, o labiausia ge
rai prisiragavęs Katilius, bet 
pramonietis mandagiai prašė 
užsilaikyti /žmoniškai kol jis už
baigs savo Raibą ir kad jie nesi
rodytų ko juos Andriulis išmo
kino. Užbaigus pramoniečiui 
atšali nei da kalbėk. Aid’iuhs, 
išbarė tas organiza :i»as, kurios 
komhuliganų be pasiklausimo 
rengia čia išvažiavimus, nes, 
girdi, žino, kad čia komunistų 
respublika jų ir vien komunistų 
publika. Pramonietis atsako, 
kad pramoniečiui rengs ir dau
giau čia išvažiavimų visai nesi
klausę Andriulio ir jo kompani
jos. Paskiau viena cnatlyva 
pregresistė paprašė, kad publi
ka nubalsuotų kokios publikos 
daugiau, ar už pramoniečius, ar 
už komhuliganus: balsuoja už 
pramoniečių apie 10 rankų pa
kėlė, o už komhuliganus apie 
12, — taį mat didelis skirtu
mas. Paskui <la kalbėjo čekistas 
Buknis, bet jo kalbą neverta ir 
minėti.

Taigi skaitytojai pamąstykite 
kiek tie vadinamieji komunistai 
gero atneša darbininkams ir 
kiek jie išviliojo iš darbininkų 
sunkiai uždirbtų centų-

— Antaleptietis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Jono Palenico, kaimo 

Perlaičių, Alytaus apskričio. Mel
džiu atsišaukti ant šito adreo, arba 
kas žinote, malonėkite pranešti.

M. T. VAŠKELEVIČIUS, 
3374 T. St., 

So. Omaha, Nebr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted StM 

Tel. Yards 7282.

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

MALONĖKITE pranešti, kas esa
te patėmiję pereitą ketvergą, liepos 
25 d. atsikraustant moterį j 4 kam
barius, spėjama ant Bridgeporto su 
6 metų vaikučiu, vardu Zany ir tan
kiai lankosi pas ponią Žibienę, 838 
W. 34th St. Praneškite telefonu La- 
fayette 7340.

PRAPUOLĖ baltas šuniukas, juo
doms stačioms ausims, trumpų plau
kų, mažos veisles, kas tokj šuniuką 
patčmytų, meldžiu pranešti, už tikrą 
žinią gausit $5.00.

3416 So. Auburn Avė. 
Chicago, III.

ĮIEŠKO DARBO
SKALBĖJA PAIEŠKO DARBO, 

galiu dirbti 7 vai. i dieną, nuo 8 iki 
3 po pietų $3.25 j dieną. Kam rei
kalinga atsišaukit.

MARY JUŠKA, 
656 W. 18 St., 

Beismentas front

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA —
Patyrusių moterų prie skirs

tymo skudurų.
Atsišaukite

1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA —
Jaunos merginos prie namų 

darbo.
Atsišaukite

1510 So. Hamlin Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRU

ISRENŪAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI 6 kambarių 

flatas, nauajs namas, karštu vande
niu šildomas, moderniškai įtaisytas; 
randasi Marųuette Maner ,taigi atsi
radus pirkėjui šitą namą galima bus 
parduoti.

Atsišaukite
2507 W. 66 St.

ATYDAI dėl daktarų ir dan
tistų ant kertės ofisas ant biz
niavęs gatvės didžiausioj lietu
vių kolionijoje. tel.Pullman 4824 
10411 So. Michigan Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI geri rakan

dai da visai kaip nauji. Par
duosiu už priienamą kainą — 
norinti pirkti pasiskubinkite.

3352 So. Morgan St.

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda 4 kam-barių rakandai, 

visai kaip nauji, o pečius visai nau
jas, parduosiu labai pigiai, nes aplei
džiu Chicagą ir neatbūtinai turiu par
duoti, atsišaukite tuojaus, o atiduosiu 
už pirmą pasiūlymą, J. K. Butkus, 
3430 So. Halsted St., ant antrų lubų.

PARSIDUODA už pusę kainos 6 
kambarių rakandai gali nupirkti įmo
kėdamas $200. Player pianai ,setas, 
pečiai, karpetai ir kitokie visi daly
kai, kas reikalinga prie gyvenimo; 
taipgi galima gyventi ant vietos, 
priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja ant ūkės.

Platesnių žinių kreipkitės 
3352 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9G41

AUTOMOBILIAI

nes
iš-

WILLYS KNIGHT, sedanas, 
puikiausiame padėjime, 5 taje- 
rai, kaip nauji, daug ekstrų, 
greitam pirkėjui atiduosiu už 
$650. Savininkas

4031 S. Rockvvell St.

PARSIDUODA Oldsmobile 
linderių touring sport model, geram 
stovyje. Parduosiu pigiai 
$475.. j

5544 Indiana Avė.
Klauskite janitoriaus

8 ci-
tik už

PARDAVIMUI automobilius 
Paige sport 1921, perbudavotas 
ir naujai permalevotas. Kaina 
$300.

3021 Parnell Avė.

PARDAVIMUI
EXTRA! EXTRA!

Pardavimui Restaurantas gra
žioj vietoj. Ilgas lysas, pigi ren
da, priežastis pardavimo aplei
džiu miestą. Kreipkitės

148 W. 69th St.

Pranešimai
REIKIA siuvėjų pradėti olse- 

lio kriaučių korporaciją. Rei
kia įnešti biskį pinigų.

Naujienos’
Box 525

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI mūrinis na

mas, yra elektra, gasas, kaina 
$4500. Atsišaukite tuojau, nes 
tai yra labai didelis bargenas.

J. Zaruba
3251 Normai Avė.

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, 6—5 kamabrių, vienas 

•gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
$10,700.

2441 W. 45th Place

PARDAVIMUI biznio kampas,
4572 Gross Avė., krautuvė 8 kamba
riai gyvenimui, garadžius pdel 2 ma
šinų, 3 lotai pardavimui.

Pardavimui didelis namas. Storas, 
salė, kambariai pagyvenimui ir 6 
flatai. Mėnesinių įplaukų $215.

Atsišaukite
J. SCHULTZ, 

4628 So. Wood St.

PARSIDUODA trys bizniavi muro 
namai; ant kampo; po 3 pagyvenimus 
kožnas — 7 ir 5 kamb. ir 4 bizniai: 
galiūnas, bučernė, barbemė ir eliub 
ruimis. Didis bargenas. Renda $300. 
Kampas Wallace St. Tel. Lafayette 
Parduosiu už $18,000, 556-558 W. 37th 
St. kampas Wallace St., Tel. La
fayette 0919.

PARSIDUODA AUKSINES MAINOS
O tai yra namas ir 5 lotai žemės, 

namas yra dviejų augštų, prie dide
lio kelio 15 myli nuo Chicagos, kur 
yra puikiai įtaisytas saliunas. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą.

453 Vermont St., 
Blue Island, III.

PARSIDUODA 3 augštų medinis 
namas, 3 po 4 kambarius ir vienas 
namas ant to paties loto 2 po 4 kam
barius užpakalyj. Elektros šviesa, 
gasas — rendos neša $115 j mėnesį. 
Kaina $6,500. Atsišaukit

4450 So. Honore St.,
2 lubos.

2 FLATŲ LOTAI
Geroje vietoje 2 lotai, 30x125 pėdų, 

5610 Winchester Avė., tiktai $1550. 
Kitas lotas 30 pėdų, 5710 Robey St. 
Saukite Vinsennes 8080.

BIZNIO PRAPERTĖ
50x125, Ashland Avė., netoli 77 St. 

kampas, tiktai $125 pėda. 50x125, 
kampas Halsted ir 76 St., tiktai $350 
pėda. Phone Vincennes 8080.

PARSIDUODA medinis namas 2 
aukštų, 4 pagyvenimų, gesas, elektra, 
vanos ir kiti naujos mados paranku- 
mai, didelis beizmantas ir garadžius 
2 karams. Rendos atneša $90.00 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju j Lietuvą, 2037 Canalport Av., 
Povylas Jankus.

MOKYKLOS

Kas, ką, kur, kaip Ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

REIKIA tuoj patyrusio 2-nd 
Cook dėl Short order, geros są
lygos. Atsišaukit tuoj dienos 
laiku. 10822 So. Michigan Avė., 
Roseland, III.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS 
Turiu parduoti tuojau iš priežasties 
apleidimo Chicagos, $700 vertės gro- 
jiklį pianą, su benčiumi, 125 rolių, ca- 
binet ir t. t. Kaina $125.

3324 N. Marshfield Avė.
Klauskite parodymui Mrs. Masonic- 

nės pianą.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne Roselande, parduodam apie $6000 
tavoro kas mėnesį, 4 dirbam, lysas 
3 metams, renda pigi, priežastis par
davimo einu į kitą biznį.

B. PETKUS, 
10742 So. Michigan Avė.

J Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicaro, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

REIKALINGAS —
Antrarankis duonkepys.

Atsišaukite
1208 E. 93rd St.

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARSIDUODA garadžius 26 karų 
didumo, senas ir gerai išdirbtas biz
nis per daug metų, kartu parsiduoda 
automobilius ir daug stako. 
žastis partnerių nesutikimas, 
kitės antrašu.

1541 — '46 St., 
Užpakalyj garažiaus. 

Klauskite Diek.

Prie- 
Kreip-

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

—Naujienų Adm.

RENiDON kambarys dėl vie
no vaikino; kambarys garu 
šildomas; yra visi paranku- 
mai ir garadžius.

6004 S. Bishop St.

GREITAS BARGENAS valymo ir 
prosinimo ir siuvimo šapa su kamba
riais pagyvenimui, renda $35, buvo 
siūlyta $400, darbar parduosiu už 
$250, nes turi parduoti šia savaitę. 
Ateikit su depositu.

209 W. 51st St.
arti Wentworth Avė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybo® 
Teisių, Laiškų RaSymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politines Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

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

North Ridės Draugijų Sąryšio De
legatų susirinkimas įvyks liepos 31 
d., 7:30 vai. vak. 1822 Wabansia Avė.

— Rašt. V. Rudis.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos veikalų “Orleano Mergelė“ 
ir “Pinigėliai“ įvyks trečiadieny, lie
pos 30 d., 7:30 vai. vakare M. Kaspa
raičio name ,3827 Archer Avė., pir
mas aukštas iš priekio. Visi Dra
mos Skyriaus nariai turite susirinkti 
Apart repeticijų turime aptarti ir 
svarbų reikalą. — Pirmininkas.

Brighton Park D. L. K. Keistučio 
Pašelpinis /Kliubas turės savo mėnesi
nį susirinkimą, Rugpiučio 3 d. 1 vai. 
po pietų, McKinley Auditorium. .Visi 
nariai meldžiami atsilankyti į tą su
sirinkimą, nes bus daug svarbių rei
kalų ir bus renkama 
nikui, kuris atsibus 
gusto) 17 deiną.

darbininkai pik- 
Rugpiučio (Au- 

P. Čėsna.

ANT rendos kambarys su vi
sais patogumais vaikinui, mergi
noms arba jaunavedžiams, atsi
šaukite į krautuvę. 11138 So. 
Michigan Av. Tel. Pullman 6381

ŠVIESUS ir švariai užlaiko
mas kambarys, rendai prie ma
žos šeiminos, $10 (dolerių) į 
mėnesį. Kreipkitės 931 W. 33rd 
PI. 2 lubos užpakalis.

PARSIDUODA Restoranas, vieta 
graži, biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas partnerių. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
2065 Coulter St.

ISRENŪAVOJIMUI
RANDAI 4 kambariai, švie

sus, elektra, gasas ant 3 lubų 
iš užpakalio. Kriepkitės į 
krautuvę.

8108 So. Halsted St.

■■liti •MttIi ,.c:i..i'ul&iuM.', 2Iiiana,-..r/ v.i.•

PARDAVIMUI duonkepykla, 
kepama juoda duona, sena iš- 
dirpta vieta. Kreipkitės į Nau
jiem) Skyrių, 3210 So. Halsted 
St., No. 135.

PARDAVIMUI grosemė, minkštų 
gėrimų (Ice Cream) ir visokiu 
smulkmenų krautuvė. Parduodu 2 
aukštų medinį namą ant Bridgeporto. 
Nupirksit viską pigiai. Kreipkitės 
prie savininko.

4958 Wentwojth Avė., 
Tel. Yards 0903.

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

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 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dienų mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted Rt., Chlcage. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OP MOTORING 

1507 W. Madison St.




