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Rusu-Anglu dery
bos nutruko

Vokiečių delegacija atvyko 
Landūno Konferencijon

Ir Californijoj nori uždrausti evoliu
cijos mokslą dėstymą

Baisi ekspliozija Gary plieno 
liejikloj

Anglij-Rusij derybos pairo
LONDONAS, rilĮrp. 5. — Už

sienio reikalų ministerijos pra- 
nešimu, Anglų-Rusų derybos 
nutruko ir projektuojamoji su
tartis nebusianti pasirašyta.

Tuo budu ilgos, įar balandžio 
menesį prasidėjusios sovietų 
su Anglijos atstovais jiertrak- 
tacijos pasibaigė niekais.

Vokietijos delegacija at
vyko Londono kon

ferencijon
Jai įteikta konferencijos pro

tokolas, dėl kurio ji turės 
savo nuomonę pareikšti šian
die.

LONDONAS, rugp. 5. — Vo
kietijos delegacija, su kancle
riu Marxu ir užsienio ministe- 
riu Stresemannu prieky, atvys 
ko Londonan šį rytą.

Premjeras MacDonaldas, pir
mininkavęs aliantų konferenci
jos plenarėj sesijoj, formaliai 
įteikė vokiečių delegacijai kon
ferencijos protokolą su jos 
priimtu Dahves’o ekspertų pla
no vykdymo programų. Jis 
paprašė vokiečių delegacijos, 
kad ji, susipažinus su raportu, 
butų prisiruošus pasisakyti dėl 
jo trečiadienį.

Premjeras MacDonaldas iš
sitarė, kad jis norėtų, kad kon
ferencija butų pabaigta atei
nantį penktadienį.

“Nė minutės ilgiau Koelne”
Atsakydamas parlamente į

REVOLIUCIJOS SŪ
KURYJE

.-.“Nesuprantamo jausmo ' 
akstinama aš padariau 
jam ženklą. Jis tylėdamas 
priėjo prie manęs. Aš at
segiau ant krutinės nubus, 
išėmiau paketuką su 80 
tūkstančių rublių Ir pada
viau jam. ‘Nuo tavęs pri
klauso penkių žmonių gy
vybė’ tariau aš, 'daryk,
kaip išmanai.’ ” (
Iš Jacob Wassermann’o 
apysakos “Golovinas“, ku
ri už kelių dienų pradės 
tilpti “Naujienose.“

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

paklausimus dėl tarptautinės 
reparacijų konferencijos, prem
jeras MacOonaldas pareiškė, 
kad j ik nesutiksiąs, idant nors 
vienas Anglijos kareivis pasi
liktų Koelno rajone (anglų 
okupuojamoji Vokietijos dalis) 
nors vieną minulę ilgiau, nei 
reikia, kad Anglija išpildytų 
savo pareigą uždėtą jai Versa- 
lės sutartimi.

Davatkos vis drąsesni 
daros

Nori, kad ir Californijoj butų 
uždrausta mokyklose evo
liucijos mokymas.
ŠACHAM ENTO, Gal., rugp. 

5.— Įvairių tikybinių sektų 
bažnytininkai su savo pryče- 
riais pradėjo reikalauti, kad 
Californijos valstijos mokyklo
se butų užginta vartoti vado
vėliai, kuriuose aiškinama evo
liucijos teorijos. Savo reikala
vimais jie kreipėsi į valstijos 
švietimo tarybą, ir dabar tary
ba rimtai tą klausimą svarsto.

Evoliucijos mokslo dėstymas 
liko įstatymais uždraustas dvie
jose tamsiausiose Amerikos 
valstijose — Kentucky’j ir 
Georgijojt Ar pasieks jų pėdo
mis ir Californija, kad paten
kinus obskurantus bažnytinin
kus ?

Baisi ekspliozija Illinois 
Steel įstaigoj

Trys darbininkai užmušti, šeši 
pavojingai sužeisti.
GARY, Ind.„ rugp. 5.— Vie

tos Illinois Steel kompanijos 
liejykloj praeitą naktį įvyko 
virinamosios krosnies eksplio
zija, kurios, kiek žinia, trys 
darbininkai liko užmušti ir še
ši pavojingai sužeisti.

Ekspliozija buvo taip smar
ki, kad išverstus sienos plytas 
Ir geležis nunešė per du blo
ku. Padaryti įstaigai nuosto
liai siekią daugiau kaip milijo
ną dolerių.

VISUOTINAS STREIKAS 
ORIZABOJ

VERA CRUZ, Meksiko, rugp. 
4. — Orizabos mieste paskelbta 
visuotinas darbininkų streikas. 
Visoks pramonės, biznio ir susi
siekimo judėjimas mieste susto
jęs. Joki tramvajai nevaikščioja 
kepyklos uždarytos, dagi vieš
bučiai liko be patarnautojų.

Smarki audra Wisconsine
Nuostoliai padaryti siekią apie 

2,000,000 dolerių.

PRAIRIE DU GHIEN, Wis., 
rugp. 5.- - Crawfordo apskrity 
vakar siautė smarki lietaus su 
perkūnijomis audra. Praėjus 
siauru palyginti ruožu, ji pa
darė žalos apie 2 milijonu do
lerių. Daugiau nfei 150 tabako 
plantacijų visai sunaikinta. Te
legrafo ir telefono stulpai iš
vartyti ir vielos nutraukyta. 
Kuliai visai neįvažiuojami.

Ku-Kluxai sukaneveike 
reporterį

W()()NS()CKET, R. I., rugp. 
5.— Vietos franeuzų laikraščio 
La Tribūne reporteris Lucien 
San Souci tapo Ku-<Klux-kla- 
niečių suka neveiktas. Praeitą 
naktį keli maskuoti klaniečiai 
pasigavę jį nusigabeno girion 
ir karšta geležim išdegino kak
toj ir ant kairės rankos savo 
žymę — raides K K K.

Naujy Mussolini’o refor
mų programas

MILANAS, Italija, rugp. 5. 
—Pasibaigus nacionalės fašistų 
tarybos suvažiavimui Romoj, 
premjeras Mussolini, pasak Po- 
polo dTtalija, ruošiąsis padaryti 
visą eilę reformų. Numatomos 
“reformos“ tokios:

Pirma, išvalyti fašistų parti
ją nuo pelnininkų.

Antra, utilizuoti žymiausių
jų partijos asmenų mokslą ir 
gabumus.

Trečia, reformuoti biurokrati
ją, ypatingai vyriausiojo kiek
vienos provincijos miesto cen- 
tralinėj administracijoj.

Ketvirta, kovoti su frankma- 
sonerija, valant armiją, teismus 
ir biurokratiją nuo masonų, nes 
esą neleistina, kad valstybės val
dininkai darytų slaptas priesai
kas.

Penkta, tirti darbininkų 
sąjungų, sindikatų ir korpora
cijų problemas.

Bolševiky banda puolus 
lenky miestą

VARŠUVA, rugp. 5. — Gink
luota kulkosvaidžiais ir bombo
mis bolševikų banda buvo už
puolus Lenkijos miestelį Stolp- 
ce, Minsko gubernijoj. Puolikai 
paleido kalinius iš kalėjimo, iš
plėšė pašto įstaigą ir gelžkelio 
stotį ir sudaužė telefono ir tele
grafo aparatus, kad tuo budu 
nebūtų galima duoti žinios ki
tur apie užpuolimą.

Vienas mokesnių suėmimo 
valdininkas ir spetyni policinin
kai susirėmime su puolikais bu
vo nukauti.

Atvykus lenkų raiteliams, 
puolikai pasitiko juos kulkosvai
džiais ir granatomis, bet buvo 
nuveikti ir pabėgo, palikdami 
keletą sužeistų.

Kai kurie puolikų buvo apsi
taisę sovietų armijos unifor- 
mais, su raudonomis žvaigždė
mis.

Lenkijos ministerių kabine
tas sušaukė specialį posėdį ap
svarstyti, kokių priemonių im
tis, kad panašus puolimai nebe- 
atsikartotų.

HUGHES GRĮŽTA NAMO
BREMERHAVEN, Vokietija, 

rugp. 5. — Jungtinių Valstijų' 
valstybės sekretorius Charles 
Hughes š’andįe iš; laukė iš čia 
į Nev/ Yorką. 1

Vargas Rusijoj stumia 
prie žmogžudybiy

Jauna graži mergaitė nužudo 
savo draugę, kad gavus jos 
rubus.
MASKVA, rugp. 4. .— Del 

involiucijos, politinio karo, 
vargo ir bado, žmogaus gyvas
tis Rusijoj pasidarė pigi. Kas
dien laikraščiuose pilna apra
šymų, kaip vynai ir moterys 
nusižudę ar nužudę kitus dėl 
menkių menkiausių priežasčių.

Vyriausia tų savižudybių ir 
žmegžudybių priežastis skur
das ir badas. Vienas ypatingai 
atkreipęs į save domės atsiti
kimas įvyko nesenai. Nepap
rastai graži, 17 metų mergai
tė Dunia Golovkina, užmušė 
kitą jauną mergaitę, savo drau
gę, tuo tikslu, kad gavus jos 
rubus ir pardavus juos už de
šimtį dolerių. Tai buvo antras 
tą pačią savaitę atsitikimas, 
kur viena moteriškė nužudė 
antrą, norėdama pasisavinti 
jos • drapanas.

Kriminaliame teisme, Mask
voj, Dunia Golovkina ramiai, 
be jokio susijaudinimo, pasipa
sakojo, kad ji buvus iš vienos 
pažįstamos moteriškės pasisko
linus penkis dolerius savo ka
valieriui, 19 metų bernaičiui. 
Moteriškei pačiai reikėję pini
gų, prašius, kad skolą grąžin
tų, bet ji nesižinojus, kuo bu
du, nieko neturėdama, galėtų 
skolą grąžinti. Pagaliau ji su
galvojus būdą. Tėvams nesant 
namie, ji pasikvietus pas save 
savo draugę, pirma prikalbi
nus ją apsitaisyti savo geriau
siais rūbais, žadėdama vestis 
ją į balių.

Draugė atėjus kaip sakyta. 
Golovkina parodžius jai kaban
čias ant siiemos fotografijas, ir 
kai toji žiurinėjus paveikslė
lių, ji pritykojus iš užpakalio 
ir savo viešnei smogus kirvio 
pentim j galvą. Po to ji išvil- 
kus lavoną kitan kambarin, 
sukapojus jį į septynias dalis 
ir kiekvieną atskirai išsineš- 
dama daržan, pakasus.

Nukautos draugės rubus Go
lovkina nunešus pas savo kar 
valierių, kurs pardavęs juos 
už dešimtį dolerių. Iš tų pini
gų penkis dolerius juodu išlei
dę pasilinksminimams, o ki
tus penkis dolerius ji sugrąži
nus skolos moteriškei.

Penki psichiatrai, kurie tą 
mergaitę tyrinėjo, pasakė, T<ad 
ji yra visai normaliu proto ir 
turi pilną nusimanymą ką da
ranti. Atsižvelgdamas į mer
gaitės jaunumą, teismas pa
smerkė ją penkeriems metams 
kalėjimo; tokia pat bausmė 
buvo paskirta ir jos jaunam 
kavalieriui.

Chicago ir apielinkė.— Fe- 
deralio oro pranašas šiai die
nai pranašauja: giedra ir vė
siau; gaivus maiiiąsks vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niai siekė 890 F.

šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 8:04.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 5, užseinio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ......   $.46
Belgijos, 100 frankų ............ $4.91
Danijos, 100 kronų ........... $16.29
Italijos, 100 lirų ..................  $4.40
Francijos, 100 frankų ........... $5.45
Lietuvos, 100 litų .............. $10.3Q
Norvegijos, 100 kronų .*.... $13.85
Olandijos, 100 florinų .....  $38.70
Suomijos, 100 markių ............ $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.68
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.93

Įstatymai ne vi
ešiems rašomi

Prohibicijos agentas to nežinojo, 
užtat liko nuo vietos atsta
tytas.

NEW YORKAS, rųgp. 5. — 
Federalis prohibicijos agentas 
Robertas J. O\vens, gavęs va- 
rentą, su savo žmonėmis padarė 
kratą Hugo Gilberto de Frits- 
ch’o palociuje ir konfiskavo jo 
sandėlį šauniausių likerių, ver
tės apie 7,500 dolerių. Pasirodė 
betgi, kad ponas de Fritsch’as 
yra buvusio Jungtinių Valstijų 
prezidento, o dabar Vyriausiojo 
Teisėjo pono Taft’o giminaitis. 
Bematant rajono prohibicijos 
viršininkas įsakė konfiskuotąją 
degtinę grąžinti jos savininkui, 
peno de Fritscho atsiprašyda
mas už turbaciją, o prohibicijos 
agentas Owens — kam nežinojo, 
kad įstatymai ne visiems rašomi 
—tapo nuo vietos atstatytas... 
Ak ne, ne už tai. Rajono pro
hibicijos viršininkas patyręs, 
kad ponas de Fritshch tą savo 
dektinės sandelį įsigijęs dar 
prieš prohibicijos laikus, r i _____ i-----

Vieša nusikalteliy ekze- 
kucija Kinuose

Du vaikų vagys, akivaizdoje 
žmonių, sušaudyta miesto 

gatvėj.

ŠANCHAJUS, Kinai, rug-p. 4. 
— Du kiniečiai, pasmerkti dėl 
pavogimo dvidešimties vaikų, 
vakar liko viešai, vyriausioj 
miesto gatvėj, nužudyti. Prieš 
ekzekuciją abudu vagys, gran
diniais sukaustyti, buvo vedžio
jami gatvėms, kad ž m nės juo- 
matytų, o ant krutinės ir nuga
ros buvo jiems prikabinti plaka
tai, kuriuose išrodoma jų pikta
darybes. Po to jie buvo atvesti 
vyriausion miesto gatvėn ir, 
akivaizdoje minios žmonių, su
šaudyti.

Abudu nužudytuoju 'vogdavo 
vaikus ir pardavinėdavo juos 
vergi j on, o jaunas mergaites — 
prostitucijos įstaigoms kituose 
Kinų miestuose.

INKRIMINUOTA TRYS RE- 
PUBLIKONŲ LYDERIAI

--------- —
PROVIDENCE, R. L, rugp. 

5. — Trys republikonų lyderiai, 
republikonų partijos valstijos 
ceutralinio komiteto pirminin
kas William Pelky ir nariai John 
Toomey ir William Murray, liko 
grand jury’ės inkriminuoti kai
po sąmokslininkai, padėjusieji 
smardžiųjų gazų bombą, kuri 
birželio 19 dieną sprogo Rhode 
Islandd valstijos senate.

BULGARIJOS VALSTYBĖS 
KALINIAI PABĖGO

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 5. 
— Buvusieji premjero Stam- 
buliskio kabineto ministeriai, 
Atanasov ir Stojanov, pasmerk
tieji dešimčiai metų kalėjimo, 
pabėgo iš ligoninės, kur jie, 
kaipo sergantieji, buvo patal
pinti. Sako, kad jie pabėgę per 
sieną į Jugoslaviją.

MEKSIKOJ NEBEBUSIĄ 
REVOLIUCIJŲ

NEW ORILEANS, La., rugp. 
5.— Vietos laikraštis New 
Orleans Item išspausdino savo 
korespondento interview su 
naujai išrinktuoju Meksikos 
prezidentu Plutarco Calles’u. 
Calles esąs pasakęs, kad Meksi
ka turėjus paskutinę savo re
voliuciją, — daugiau jų res
publika nebematysianti.

Nužudymas Anglijos 
pilietes Meksikoj

SNIEGAS
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 

5. — Netoli Pueblo miesto buvo 
užmušta Mrs. Rosalie Evans, gi
mimu amerikietė, bet ištekėjusi 
už bu v. Anglijos Banko prezi
dento Evanso ir tapusi Anglijos 
pilietė.

Ji turėjo didelių nuosavybių 
Pueblo valstijoj ir per šešerius 
pastaruosius metus vedė nuola
tinę kovą su vietos gyventojais 
meksikiečiais dėl žemės. Praeitą 
penktadienį ji buvo nušauta iŠ 
pasalų, važiuojant jai savo dva
ran išmokėti darbininkams al
gas.

Meksikos valdžia pradėjo stro 
pų tos piktadarybės tirinėjimą. 
Iki šiol areštuota daugiau nei 
penkiasdešimt asmenų, tarp ku
rių keletas esą tokių, kur pir
miau grūmoję Evans’ienei galą 
padaryti.

MUŠTYNĖS SU KU-KLUX- 
KLANIEČIAIS

iNULiES, Ohio, rugp. 5.
Praeitą naktį čia įvyko mušty
nės tarp kelių šimtų organiza
cijos Knights of the Fleming 
Girele narių su maždaug tokiu 
jau skaičiumi Ku-Klux-Klano 
narių. Keletas asmenų, daly
vavusių muštynėse areštuota.

NELAIMĖS GELEŽINKELIU 
KRYŽKELĖSE

(MOUNT HOLLY, N. J., rug
pjūčio 5.— Ties New Lisbon; 
Plennsylvanijos geležinkelio 
traukinys kryžkelėj sudaužė 
automobilį. Juo važiavusieji 
keturi žmones liko ant vietos 
užmušti.

ANDERSON, S. C., rugp. 5. 
—IDu žmonės liko užmušti ir 
du kiti sunkiai sužeisti, Blue 
Ridge traukiniui sudaužius 
kryžkelėj, ties Belton, jų auto
mobilį.

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 rejkia 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: BENOŠIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

Iškilmingos lenky šnipo 
laidotuvės Kaune •

KAUNAS, liepos 11. (paštu). 
— Karo lauko teismo nuspren
dimu, už šnipavimą Lenkijos 
naudai birželio 28 d. Kaune tapo 
sušaudytas Kostas Slavinskis, 
kuris, kai|x> priešvalstybinis nu
sižengėlis, buvo palaidotas su
šaudymo vietoj be jokių apeigų. 
Sušaudytojo Slavinskio lavonas 
tokiame palaidojime teišbuvo 
devynias dienas. Lenkai padarė 
žygių, kad dirbusia jų naudai 
karžygis nepasiliktų tokiam už
miršime. Jie išgavę leidimą, lie
pos 7 d. Slavinskio kūną atkasė 
ir tą pačią dieną iškilmingai pa
laidojo katalikų kapinėse Šan
čiuose. Į kapus lydėjo didokas 
būrys lenkuojančio gaivalo, dau
giausiai moterys. Lydėjo giedo
dami, su bažnytinėmis vėliavo
mis bei žibintuvais; nešė kele
tą vainikų ir gėlių.

Toks iškilmingas lenkų šnipo 
laidojimas labai suinteresavo 
Kauno lietuvių visuomenę ir iš
šaukė daug visokių kalbų. Vieni 
jų sprendžia, kad valdžia, duo
dama leidimą iškilmingai laido
ti lenkų šnipą, nusižengus prieš 
valstybę, nes tuo lenkams, Lie
tuvos didžiausiems priešams, 
davus galimybės surengti prieš
valstybinę demonstraciją ir su
stiprinus jų dvasią. Kiti betgi 
sako, kad čia nėra bloga, nes per 
laidotuves tik paaiškėję, kas yra 
Lietuvos priešai ir poniškosios 
Lenkijos šalininkai. Treti kalba, 
kad iškilmingai laidot nebuvę 
leista, — Slavinskio tėvams bu
vę leista tik pernešti mirusiojo 
kūnas iš lauko į kapus ir dėlto 
dabar einąs tardymas, kas to
kias iškilmingas laidotuves su
rengęs.

— Lietuvos darbininkas.

CEDAR RAPIDS, Iowa, rug
piučio 5- — Vakar čia po smar
kios lietaus audros ėmė snigti. 
Sniegas tečiau ne ilgai laikėsi, ir 
tik nupuolęs vėl tuojau nutirpo.
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Trečiadienis, Rugp. 1924

[korespondencijos
Pentwater, Mieli.

Naujienose man teko paste
bėti žinučių, kad čia yra apsi
gyvenusių lietuvių, tad ir suma
niau į čia atvykti ir viską pa
čiam pamatyti. Nors ir atstu 
nuo Chičagos, 253 mylios, bet 
Važiuodami automobiliu turėjo
me labai smagią kelionę. Keliai 
cementiniai ir vis sukinėjasi eže
ro pakrantėmis. Aplinkui gi vi
sur pilni vaisių sodnai, taip kad 
ir galo jiems nematyt. Taipjau 
matytis ir javų ir gyvulių.

Pats Pentwater yra švarus 
miestelis, ant kranto ežero. Yra 
puikios maudynės ir žuvavimui 
vietos, žmonių privažiuoja iš vi
sur, net iš Californijos ir New 
Yorko; miške ir prie ežero pil
na kempių. Susitikau ir lietu
vių atvažiavusių automobiliais iš 
Zeigler, 111., ir net iš Worcester, 
Mass.

šeimyna, buvo gero ir linksmaus 
budo. Amžiaus buvo 37 metų, 
Amerikoje išgyveno 17 metų, 
daugiausia dirbdamas anglių ka
syklose Pa. valstijoj. Buvo lais
vų pažiūrų. Palaidotas tapo lie
pos 24 d. ant lietuvių laisvų ka
pinių be jokių bažnytinių cere
monijų. Laidotuvėse dalyvavo 
giminės ir velionio draugai, ku
rių susirinko apstus būrelis. Ant I 
kapo tapo uždėti penki gėlių'Vai
nikai, o Juozas Ramanauskas 
pasakė prakalbėlę apie velionio 
gyvenimą. Visi žmonės labai ap
gailestauja likusios našlės Mag
dės Gudinienės ir dviejų našlai
čių, Albino ir Juozo, 8 ir 11 mė
tų. - i

\ • • 
Velionis ketvertą mėnesių at

gal buvo prisirašęs prie anglų 
Moose draugijos, bet kad reika
laujama išbūti šešis mėnesius, 
tai pomirtinės iš jos negaus.’ Ki
tur gi niekur nepriklausė. Vis 
rengėsi prisirašyti prie S.- L. A. 
ir kitų', bet vis atidėliojo, vis sa
ke. “paspėsiu, yra dar užtekti
nai laiko”, šis atsitikimas rodo 
kaip svarbu yra darbininkui pri
klausyti prie geros savyšalpos 
draugijos, kuri moka pašalpą li-

— Kvietkų Vargašas

savo nesusivaldynio jis sugrio- su mažais kūdikiais, kurią įstu- 
vė ir savo gyvenimą ir gyveni- Tnč į didžiausį vargą, 
mą visos savo didelės šeimynos,

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

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

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ «
Virimo Receptai

Sėlenos dabar patapo vienas iš rei
kalingiausių maisto padarų tarp dau
gelio Amerikos žmonių kadangi jos 
paliuosuoja nuo užkietėjimo ir toksiš
kų nuodų. Gydytojas šiandien pata
ria naudoti Selenes prie valgių ruo
šimo. Sėlenos turi gardų skonį su 
pienu arba grietine. Jas taipgi gali
ma naudoti prie bile kokių receptų. 
Apačioj telpa receptas kuris 
patiks.

jums

SĖLENŲ BANDUKĖS
4 šaukštai Sėlenų
Vi puskvortės šalto pieno 

šaukštai miltų 
šaukštas prieskonių 
šaukštas sviesto 
šaukštas kepamo pauderio 
šaukštas cukraus 
kiaušiniai 
žiupsnis druskos.

Sumaišyk paminėtų pilnai, miltus 
su kepamu pauderiu, dadėk priesko
nį ir sviestą, sumaišyk ir supilk Sė
lenas, kiaušinius ir pieną. Kepk kar
štame pečiuje per dvidešimts minutų.

4
1
1
1
1
2
1

Amerikiečiai
Suteikite Lietuvos darbininkams ir žmonėms geriau
sią dovaną! Užsakykite patys sau ir savo* giminėms 
bei draugams Lietuvoj ir Amerikoj

“SOCIALDEMOKRATU
vienintelį Lietuvos darbininkų klasės ir Lietuvos so
cialistinės demokratijos savaitinį laikraštį, leidžiamą 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos.

Už šitą dovaną jūsų giminės, draugai ir pažįsta
mi minės jus per ištisus metus!

Apart to, “Socialdemokratas” padės jiems su- 
savo reikalus ir praskins kedią į geresnęprasti 

ateitį.

didėta, ir turtinga lietuvių drau
gija, kuri netik teikia pašalpą

Nors apie patį miestelį yra 
smėlis, bet toliau nuo miestelio 
žem€ yra gera ir derlinga. Lie
tuviai ūkininkai turi geras že
mes, geras triobas ir automobi
lius. Marketai irgi geri, taip kad
ūkininkai viską brangiau par- goję ir pomirtinę. Geriausia yra 
duoda negu kad mes Chicagoje priklausyti prie S. L. A. Tai yra 
perkame..

Atvažiavusiems ant vakaciju 
pragyvenimas brangus ir sunku i savo nariams, bet ir kultūriniais
gauti vietos. Aš pats turėjau ga-!darbais užsiima. Priklausydami 
na gerą vietą gyvenimui pas p. prie‘tokios draugijos turėsime iš 
P. I). Atidrėkus, kurie yra labai.to naudą ir patys ir musų šei- 
malonųs žmonės. Bet jie yra la-’myna, neš nė vienas ,nežinome 
Lai užimti darbais, kadangi pas'kada kokia nelaimė gali mus pa
juos apsilanko daug žmonių iš tikti, 
visų dalių pirkimo ir mainymo 
ūkių reikalais. Jis gi stengiasi 
visiems teisingai patarnauti.

— Svetis iš Chicago.

žmogžudys sėdi kalėjime ir nė 
kiek neapgailestauja nė savo au
kos, nė paties savo likimo. Del

Virtuvės Reikaluose
Nenulupk atlikusias bulves, nes jos 

geriau išsilaiko skuroje. Kuomet nu
luptos jos džiūsta iš viršaus ir reikia 
vėl lupti pirm naudosiant, tokiu budu 
daug turi nusimesti bulvės bereikalo.

Niekad neleisk taukams degti skar- 
yados išlaukėj. Nušveisk ją grynai 
po kožno naudojimo.

Gryno plieno dalykai galima gerai 
išalikyti nuo rūdijimo indėjus šmotą 
šviežiai degintos vopnos 
dėžę kur jie laikom-a.

Įdėk kokonutą į pečių 
nutom pirm praskėlimo.
daro tiap kad lengva nuilsti mėsą nuo 
lukšto. .

No. 7
Naminiai Pasigelbėjimai

Nuėmimui kraujo plėtmų nuo bal
to audimo naudok apie du šaukštu 
naminės ammonijos į du galonu van
denio. Sumirkyk plėlmus iki jie-.pa- 
siliuosuos ir paskui išskalbk papras
tu budu. Seniems plėtnrams ajtim'dhi- 
ja yra geriau negu muilas.

Bandyk džiovinti vilnonius Manke
tus ant langtatiesių temptuvų jeigu 
nori kad jie turėtų savo paprastą il
gį ir plotį.

Jeigu langątiesėms pavelysi išdžiū
ti pilnai pirm ištempimo, jos ilgiau 
išsilaikys švarios.

Visada turėk minkštą skarulį po 
ranka aptrinimui peilių, šaukštų ir 
šakučių. Baltas nešiojimas • Danelis 
tam' tinka, nes jis yra minkštas ir 
lengvai išsimazgoja šitam, muiluo
tum vandenyje.

Grožės Patarimai
Moterjs šiandien kreipia daugiau 

atidos j Ypatišką Gražumą negu se
niau būdavo. Jos žino kad gerą svei
kata ir išvaizda ,tinkamas gyvenimas 
ir mąstymas yra pamatiniai dėsniai 
ir kad mažiausi dalykėliai su tuo ri- 
šantiesi yra lygiai svarbus kaip ir di
dieji. Patartina jums rinktis tuos 
dalykus kurie patinka jūsų pažiurai. 
Nepirk žiūrėdama pagal kainų. Juo 
pigesni dalykai, kuomet reikia juos 
pasirinkti, ypatingai dėl toileto nau
dojimo, gali būti blėdingi ir kenks
mingi jums negu tie keli centai kurie 
išeitų daugiau už geresnius mokant,

Ypatiška Sveikata
Vazelinas yra tyras naturalis 

dūktas kuris tinka ir užpildo 
reikalavimus, kaip niekas kitas,
ineina j odos skylutes ir įneša ypatin
gą savo vastingumą, ar tai butų kar- 
boliška rūgštis, mcentliol ar boracic 
rūgštis. Nelaimės atsitinka šeimy
nose kasdien — įsidrėskimas, įsipjo 
vimas, nudegimas , ar nutrynimas. 
Skausmai išpučia galvą, dantįs, gerk
lė gelia, ncuralgia — mažos bėdos 
ne taip didelės savyje, bet gana ne
malonios ir reikalauja kokios nors 
pagalbos tinkamu budu . Tie atsiti
kimai kaip tik galima palengvinti su 
Vazelinu.

Laikraščio kaina:
Lietuvoje:

Metams .................................... $1.20
Pusei metų ....... ■... 60 cehtų

Amerikoje:
Metams......
Pusei metų .

$2.40

pro- 
odos

Jis

Mar Len, Pa., Sch. Co.
Lietuvis dėl šunies nudurs 

kitą lietuvj

S. L. FABIONAS 60

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- į 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 

ANT NAUDOS. |

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Be ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMŲ IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
< Parduodam Laivakortes. W

v / ’ *

Tuo pačiu žygiu neužmirškite ir Lietuvos dar
bininkų priaugančio jo. jaunimo ir moksleivijos: už
sakykite jiems ir patys sau socialistinį jaunimo mė
nesinį laikraštį

, i i

socialdemokrati-

centų, Amerikoj

ŽIEŽIRBĄ
leidžiamą to paties vardo Lietuvos 
nio jaunimo sąjungos.

Kaina: Lietuvoj metams 50 
metams $1.00.

Abiejų laikraščių adresas: Europe—Lithuania, 
Kaunas, Kęstučio g., Nr. 40, būt. 1.

Pinigus siųskite per “Naujienas” arba paštu — 
perlaidomis. Adresą rašykite kuoaiškiausia!

Užsakant laikraščius Lietuvon, adrese tarp kit
ko turi būti būtinai pažymėtas ir tas paštas, per kurį 
laikraščiai gaunami.

Gražiausios Stasio Šimkaus dainos vienam balsui
Pamylėjau vakar, 
Vai varge, varge ir 
Vai putė, putė.

Tik 75 centai.
GAUK NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St., Chicago, III

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn 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. 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.
----------------

A. A. Olis
• ADVOKATAS

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

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tek Blvd. 6705

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU, .arti Leavitt St.
Telephorfe Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 

Veda visokius bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Šis miestukas nedidelis, jun
giasi su Pottsville ir Mincrsvillę, 
Pa., miesteliais. Apie 12 metų 
atgal čia buvo tik ūkiai ir gi
rios, bet dabar čia išaugo mies
telis su apie 60 šeimynų. Jų tar
pe apie 25 šeimynos yra lietu
vių; galima sakyti, kad lietu
viai sudaro pusę miestelio gy
ventojų. Tokis būrelis lietuvių 
galėtų daug ką nuveikti visuo
menės kultūros srityje, sutver
damas kokią draugiją, kur ga
lėtų jie darbuotis, šviestis ir su
tikime susieiti. Bet, deja, to nė
ra tarpe mus brolių lietuvių. Čią. 
labai Įsivyravęs nesutikimas ir 
girtuokliavimas, o tarp moterų 
ypač įsivyravusios yra visokios 
pletkos, taip kad provos yra pil
name žydėjime. Vyrai taipjau 
nieko kilnesnio neveikia, kozi- 
ros ir munšainas visur žydi. Gai
la, kad niekas vietos lietuvių ne
pajudina ir nepastumta prie 
svarbaus kultūros d^rbo. O veik
ti čia labai reikėtų. Pirmiausia 
reikėtų čia bent kokią draugiją 
sutverti, geriausia S. L. A. kuo
pą, kuria? čia butų labai plati 
dirva.

Liepos 4 d. įvyko čia labai 
liūdnas įvykis. Jonas Kasiulevi- 
čius susivaidijo su Vladu Gudi
nu dėl šunies. Mat Kasiulevičius 
suvažinėjo Gudino šunį ir iš to 
kilo vaidai, kurie privedė prie 
muštynių, kurias vienok kaimy
nai sustabdė ir manė, kad jau 
yiskas bus užbaigta. Bet Įvyko 
priešingai. Kaimynai matė, kaip 
Jonas Kasiulevičius parėjo na- 
uio, išsigalando didelį stalo pei

lį ir nuėjęs pas Gudiną, kaimy
nams matant, puolė Vladą Gu
diną ir tris sykius dūrė peiliu, 
padarydamas tris dideles žaiz
das kairiajame šone. Vlada Gu- 
dįhą nuvežta ligoninėn, kur bet
gi skausmuose pasimirė.

Velionis buvo bemokslis, bet 
labai geros širdies žmogus. Jis 
paėjo iš Slavančių kaimo, Irliau- 
!kų (?) vals., Suvalkų rėd. Ve
lionis gerai sugyveno su savo

į stalčių ar

tam.

Ateikite ir pamaty

keliom mi-
Šiluma pa

pardavinėti 
kad Borden's 
a geriausias

Borden’s to- 
yra . geras 

už tuos pi-

MES’ REKOMENDUOJAME SEKAMUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienaš yra tik- nvagsta 

ras riebus karvių pienas *su atimtu iš dėl 
jo vandeniu. Valgiai tokie yra kaip ir y 
su šviežiu pienu. Jūsų grosernlnkas nigus.

co

NUPIRKS SlTį $397

per savaite ar dešimti dienų, sunai
kins pleiskanas*'ir paragins . jūsų

Po to naudokite

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atfrikratyti. Šiandien yri v-IaiAkai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kui ir galvos odą tvariojo ir svei- 
koje padėtyje.

iitepant galvą kas vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimtį diegų, sunai- 
1
plaukų augimų.
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptfekose, arba už 75 a. 
prisiunčiame stačiai ii dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4thSL, BrooUya, N.Y.^J

Garsinkitčs 1Naujtenose

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

V.dM r,v Ik* vikiu** Kirr.ami'
tVoja A1mU-aktu*J Padari <'Hm-kinui b 
narrfavunn Dokumentu* ir ,

7 South Dearborn Street t «iei.n««a Kandoiua
Vakarais: 2151 West 22 Street

........... - ...........
...n- , . ■ ■ ■■ r. ,.ū. r. / ; i

{ I. P. WAITCHES I

Trumpiausias kelias j visas 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

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

UNITED AMERICAN LINES 
171 West Randolp St., 

Chicago, III.
Arba bile autorizuoto agento.

Nepaprastas Pranešimas
DOUGLAS PRODUCTS

DABAR RANDASI SAVO NAUJOJE VIETOJE

2901-19 So. Halsted St., prieš Mark White Sqaare Parką

LAVVYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10717 Indiana Avė. 
Tel.: pullman G377

S. W. B ANĖS, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yardsl015. Vai.: 6 iki 9 vai.

mutinį ir didžiausį 
lietuviy lentii jardą 
ir medžio išdirbystę.

Pilnos mieros mo
deliai mediniu ir

Visokios rūšies ten 
tos, stulpai ir sfo 
gy dengimo ma- 
lerijolas.

•H****

Musu puikus show 
kambarys atdaras 
dėl apžiūrėjimo. Bus 
duodamos dovanos 
kiekvienam atsilan
kiusiam.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

$397
PUIKUS BUNGALOW STOGU GARADZIUS

Micfos 18x18 pėdų, tinkamas dėl 2 karų. Pastatysime 
ant jūsų pačių loto, pilnai užbaigtas, su eimentmėmis 
grindimis ir du sykiu numalevotas. Mes parduodame už 
|ji n ifttlS; arba išmokėjimais, taii> leaip rend:,. Nepirkite 
bile kokio namų materiolo ir nestatykite bilė kokio gara- 
džiaus kol nepasitnotysit su mumis. Mes sutaupysime 
jums pinigų ir viską garatuosime.

Durys, langai, kom
binuotos durys, por
ėtai, sash rėmai, 
moldingai, laiptu 
darbas, kieto me
džio grindys. \

B

Telefoiiuokit, Rašykit arba Atėję* Gaukit Musų ką tik 
atspaustą Naują P ii natinį, 64 puslapių, Katalogą 

DOUGLAS PRODUCTS COMPANY 
290149 So. Halsted St. ; Telefonas Calumet 6704

giMgr.
*

■ $ ' >

Namų Tek: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare 
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

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

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
J

. ---------- ---- ------------------- • ■ ■■
Plumingo irz Apšildymo įrengimai 
i Olseiio kainomis visiems

Pigiaupi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po .mėnesio 
gegužio. Sutaupyki! pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND A 
• BEATING SUPPLY CO. /

490 Milwaukee Avė. and
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket; 42;4
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PERSIKŲ MARMALIADAS

MUSŲ MOTERIMS
t ....... Veda Dora Vilkienė .............

ŠALTI GĖRIMAI

šaltas pienas su kiaušiniu

2 oranžius
Vieną svarą riešutų (English

Walnuts)

4 svarai pyčių
4 svarai cukraus

i Sultys 2 citrinų
Nuplauk, nušluostyk ir su- 

piaustyk į dvi dalis pyčias, ta
da išimk branduolius; supjau
styk pyčias į šmotelius. Pridek 
cukrų ir išlengvo virk per 2 va-

1 kiaušinis
1 šaukštas cukraus
44 puoduko pieno
Ledo
Suplak kiaušinį, pridek cukrų 

ir pieną, ir viską sumaišyk. Su
plak į aukštą stiklą, kuriame 
įdėk kapoto ledo.

Citrina — soda

Sunka iš citrinos
2 šaukštu cukraus 

šaukštuko sodos
Ledo vandens
Sumaišyk cukrų su citrina, 

pridėk šalto vandens iki %, pa
skui įpilk sodą; greit įmaišyk 
ir gerk.

1 svarą besėklių rozinkų
Nuimk žieves pyčių (jei už

pilsi verdančiu vandeniu, žievės 
lengvai nusilups). Išimk bran
duolius. Supiaustyk pyčias į ma
žus šmotelius; sukapok rozin- 
kas, oranžes (su žievėm) ; ir iš- 
lukštentus riešutus. Sumaišyk 
viską ir pridėk cukrų. Viry k iš
lengvo iki bus tiršti. Rejkia tan
kiai maišyti, kad neprisviltų. 
Kuomet bus atsakančiai tiršta, 
supilk į sterilizuotus stiklus ar
ba butelius, uždėk ritiniuką plo
no popiero įvylginto į alkoholių 
ir užrišk viršų stora popiera, jei 
nėra tam tikro stiklinio dang
čio.,

PERSIKAI PYČĖS)

landas, (žiūrėk, kad neprisviltų) 
Pridėk citrinų sultį, išmaišyk ir 
supilk į sterilizuotus stiklus. Su
syk uždengk ritiniuku plono po- 
pierio pavilgyto į alkoholių ir 
tuo uždengk stiklo viršų.

Cidonijų, aprikotų ir slyvų 
marmaliadas (košė) tokiu pat 
budu daromas.

AVIEČIŲ AKLA ŽEMUOGIŲ 
MARMALIADAS

4 svarai aviečių arba žemuo
gių.

2(4> svaro cukraus
Sugrųsk nuplautas uogas, pri

dėk cukraus, viryk 30 miliutų 
nuolat maišydama. Supilk į ste
rilizuotus stiklus.

Gėrimas iš arbatos

1 šaukštuką arbatos
1/2 kvortos verdančio vandens
2 puoduku cukraus
1 citriną
Sunka iš 1 orandžio
Kvortą vandens
Užpilk arbatą karštu vande

niu, kaip pastovės 5 minutes, 
perkošk. Supilk cukrų ir sunkas. 
Padėk šalton vieton, o paskui 
įdėjus ledo, gerk.

ų IR KAIP VIRTI
PERSIKŲ (PYČIŲ) 

KONSERVAI

6 svarus persikų (pyčių)
5 svarus cukraus

4 svarus persikų
2 svaru cukraus
2 puoduku vandens
Nulupk žieves persikams su 

peiliu, arba užpilk verdančiu 
vandeniu ir galima bus lengvai 
nulupti žieves pirštais. Perpjauk 
į dvi dalis ir išimk šerdis, jeigu 
nori, arba palik čielas, su šerdi
mi. Sumaišyk cukrų ir vandenį 
ir sudėjus persikus, viryk iki 
bus minkšti, (reikia, kad butų 
tik truputį minkšti). Sudėk per
sikus į sterilizuotas bonkas, ir 
kartu pripildyk sirupo (vande
niu, kuriame persikai virė) iki 
bėgs per viršų, uždengk drūčiai. 
Nušluostyk ir padėk į atsakan
čiai sausą, tamsią ir šaltą vie- 

’tą.

JUODŲ AVIEČIŲ IR 
OBUOLIŲ KOŠĖ

1 kvorta juodų aviečių’
1 kvorta sukapotų obuolių
2 svarai cukraus
Nuplauk juodas avietes, nu

lupk ir sukapok obuolius. Su
maišyk uogas, obuolius ir cuk
rų ir virk ant mažos ugnies apie 
45 minutes.

Indėk į sterilizuotus stiklus, 
o kaip košė atauš, apipilk ištar- 
pytu parafinu.

KEPTAS KUMPIS

1 riekis kumpio kokių l1/*—
2 colių storumo

1 šaukštukas sausos muštar- 
dos

Vi puoduko “brown sugar”
4 šaukštukus acto

AUGIMAS
Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Mes manome, kadi mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodč jiems, kad tas bankas yru drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite i banką, jūsų parankumui, Panele Kudulis, musų lietu
vaite bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

The Stock YardSsAvisNGsBank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.

Buk Gera Sa
vo Kūdikiams
Išpauderiuokit jų odą su John- 
son’s Baby Povvder ir jei bus 
sveiki šiltame ore. Jūsų gydy
tojas arba aptiekorius pasakys jums, kad Johnson’o 
pauderis yra geras užlaikymui jūsų kūdikio vėsiu ir 
kad jis užgydo sužeistas vietas ir iššutimus. John- 

son’o pauderis yra vartoja
mas daugiau motinų negu ki
tas pauderis. Tai yra todėl, 
kad jis yra geriausis paude
ris. Jis nekainuoja daug: Ei
kit pas savo aptiekorių šian
dien ir pasakykit kad jus no
rite Johnson’o Baby Powder. 
Atmink vardą “Johnson’s”, ir 
žiūrėkite raudono kryželio.5 į į ToiictzBai* 

' | |' PO\VDER

• a

į ’ ANO 
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U Baby Powder
Geriausias dėl kūdikio — Privalo

te jį vartoti .

Tek Yards 1119
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
site pagelbą.

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

MTel. Blvd. 3138' 
MSm. Woitkewicz 
® BANIS

AKUŠERKA
RElTuriu patyrimą. 
CT Pasekmingai pa- 

; Btarnauju mote- 
Ojiims prie gimdy- 
jRJmo kiekviename 

atsitikime. Tei- 
Į^Ujkia ypatišką pri- 
■ti žiūrėjimą. Duodu 
■ patarimus mote- 

f^Brims ir mergi- 
ĮMĮnoms dykai.

3113 South 
Halsted St.

- LITTLE - 
SPINOGRAPHS

« DR. HERZMAN ^
—Iš R U S U O S—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

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

Telefonai:

Geriausias išmetimas 
lošiamų kauliukų, 

. tai išmetimas jų 
lauk.
Kai kurie žmonės 

mėgsta lošti savo svei
kata. liOŠimas yra 
brangus ir pavojingas.

Kuomet jus susirgsi- 
te, atsilankykite pas 
Chiropractor kuris ne- 
gembleriuoja, bet su
randa priežastį jūsų 
ligos.

Chiropractor pagy
dys jumis kuomet jus 
sergate. •

DR. J. M. FINSL()W, 
Chiropractor

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

i

1 šaukštukas gvazdikų •
Nupjauk riebumus nuo kum

pio (jeigu nori) ir padėjus ant' 
skaurados greitai pakepk. Pas
kui įdėk į puodą arba gilią skau-

1 radą, sukišk gvazdikus ir api-' 
0ilk su mušfardos mišiniu (su
maišyk muštardą, actų ir rudą 
cukrų), kepk pečiuje apie valan
dą laiko.

RIEŠUTŲ IR “DATE” 
PYRAGAIČIAI

1 puoduką baltų miltų
2 šaukštuku baking povvder 
i/2 šaukštuko druskos
1 puoduką cukraus
1(4 puoduko kvietinių miltų 

“whole wheat”
1 puodukas sukapotų riešutų
1/2 puoduko sukapotų “dates”
!/], puoduko ištirpyto sviesto 

arba taukų
14 puoduko miltų
2 kiaušiniu
Persijok miltus su baking 

powder, cukru ir druska. Pridėk 
kvietinių miltų, riešutų, dates ir 
viską sumaišyk. Pridėk kiauši
nius (neplak jų) taukus arba 

šviestą, pieną ir gerai sumai
šyk. Kepk vidutiniai karštame 
pečiuje 30 minutų.

Nuga-Tone
20 DIENU 
GYDYMO 
BANDYMAS

R-4-24 
Ltth, 500 
12 in.

No. 1783. Graži suknia. Ši suknia 
susikerpa iš vieno šmoto. Pažiūrėk j 
biagramą. Sukirptos mieros 16 me
tų. 36, 38, 40 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 2% yardų 36 colių arba 
ba 40 colių 'materijos ir 3U yardų 
sulgelių.

No. 2058. Pasiūti ją gali iš vieno 
šmoto. Sukirptos mieros. 16 metų, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3 yardų materijos.

No. 2059. Mažam berneliui drabu
žis. Sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 
metų berniukams, 4 metų vaikui rei
kia % yardo 36 colių materijos ir 1 
yardo 40 colių skirtingos materijos

No. 1354. Žiurstas ir suknia. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42 ir 44 co
lių per krutinę. 36 mierai reikia 
3!4 yardo 36 colių materijos ir % 
yardo skirtingos materijos.

No. 1685. Namie dėvėti suknia su
augusiai moterei. Sukirptos mieros 
36, 38, 40, 44, 46, 48 ir 50 colių per 
krutinę. 40 mierai reikia 4 yardų 36 
colių materijos ir 1 yardą skirtingos 
materijos.

No. 1934. Paprasta bet graži su
knelė. Lengvai pasiuvama.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 88, 
40 ir 44 colių per krutinę. 36 mierai

reikia 3% yardų 40 colių materijos 
ir U yardo skirtingos materijos.

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

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

Seimininkėms patarimai
Actas išima šlakus ir dėmes 

taip gerai kaip ir citrinos skys
čius ir yra tuomi geresnis, nes 
visuomet yra po ranka.

šaukštelis tarkuotų krienų 
mirkytų 12 valandų pusėje puo
delio pieno ir paskui nusunkus 
ir supylus į stiklinį butelį esą 
geriausiu iš visų veido baltylų. 
Suvilgyk juomi veidą du syk į 
dieną.

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Neišdildomas parašas ant 
bonkų

Reikia parašyti kiaušinio bal
tymu ir parašą ilgai laikyti ant 
garo iki baltymas nustos būti 
permatomu, paskui išdžiovinti 
krosnyj 212 laipsnių F šilumos. 
Kiaušinio baltymas pasidarys

’ baltas ir permatomas ir bus ne
nuimamas nū aliejais, nė rūgšti
mis.

PINIGŲ NESIŲSKITE J
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskitė že

miau paduotą kuponą! Tai visa, ką, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dieną gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stirnų* 
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios ) 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento 
kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūne. Prii 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau 
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto, 
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
auviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbsti jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus, prašalina blogą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

mm.galėtute ir jus išbandyta Nuga-Tone gerumą. Jis 
Įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą Ųioj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko. >

V.--------- 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS------------
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. B01 1018 S. Wabash Avė., Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskitė man išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokėlaiu. /
Vardas. ... ............................................................. ............. ....................................................................................................

Gyvo ir No. arba R. F. D..................................... .......................................................... ....
Miestas............................................................................Valstija................... .......

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

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

Prenumerata metams........................................ $2.00
Lietuvon metams..............................   $3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

I AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

G ar si nki ties “Naujienose”

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

operacijų
4647 S’o. 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

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

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

4204 Archer Are., Chicago, III.
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 
k,-.-..— .. , .... . .........../

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare
b ......................... ■

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

b............................. .. ■■ I —

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė
, . , Tel . Lafąyette .4146

1 ................ ............................................ *

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.
b .......... I I I I . .................. I<

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

■

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

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 StM Chicago 

arti 31 st Street ' ' 
Valandos 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

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

------------ -------- 1Dr. M. 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.

V .......... . m .1.1

■■■ .................. • .......

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette



'lt
L-

Trečiadienis, Rwn <»■ 1924
i Materiale darbininkų pa
dėtis Amerikoje yra geres-NAUJIENOS

The Lithuanian Daily Mawa I . ., v v \ i i
Published Daily Except Sunday De, negu kitose Šalyse, tOCid 
By The Lithuanian Mawe Pufe Cik, Ina Į čia kova dėl duonos kąsnio 

iditor JR, ttrigaitie ’ mažiaus skatina darbinin
kus dėtis į unijas. Antra 
vertus, Amerikos darbinin
kų masėms dar nedaug te
rūpi augštesnieji visuome
nės idealai. Todėl ir šituo 
atžvilgiu unijos daugelio 
darbininkų čia neinteresuo
ja.

Reikia tikėtis, kad Ameri
kos darbininkuose ims reik
štis kitokia dvasia, kad jie 
susidomės politine kova. 
Pradžių tam padarys šių 
metų kampanija už La Fol
lette’ą. Didžiausios darbi
ninkų unijos šitoje kampa
nijoje jau nutarė dalyvauti.

178» South HalstaA Strtal 
Chlcag*, ŪL 

Talephone Soasevslt 86M

Subacription Ratas i
|8.Wl p«r y«ar ia C&nada.
|7UK1 per year outaida of Chlaųpa
|S.0O per year in Chicago.

ic per copy.

Entared ae Second Claas Mattat 
March 17th, 1914, at tha Poat Office 
pf Chicago, IU., andai tha act of 
March 2iid, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirlanl 
Baknoadienius. Leidžia Naujieną Ben- 
dreyi, 1739 So. Halatad S L, Chicago 
UI. — Telefonas i Keoeevelt 850 J.

Wt»nnox<ijiino kalnai 
Chlcagoje — paltui

Matams —   $8.M 
Pusai ncjeti................... — 4.00
Trims minesiama  
Ortam minasiaiKi 
Vianam minaaiui

BUcaroje per naiiotajuil 
Viaaa kopija----- —
Savai t ai ............................
Minaaiui--------- . ... —

Barianytoaa Valatijoaa, na 
paltui
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Apžvalga
ŽVEJOJA “PROLETA

RIATĄ”

Jungtinėse • Valstijose į 
darbininkų unijas yra susi
organizavę tiktai 3.5 (trys 
su puse) nuošimčiai gyven
tojų. Ši šalis unijų stipru
mo atžvilgiu užima 18-ą vie-

Anądien komunistų lai k ra š* 
čiai su džiaugsmu pranešė, buk 
kokioje ten vietoje į jų partiją 
įstoję 7 socialistai, ir kitam mie
ste vienas socialistas taip pat iš
reiškęs norą eiti pas komunis
tus. Priežastis esanti ta, kad So
cialistų Partija remia “buržu
jų” Lą Follette’ą.

Jeigu tie pranešimai yra tei
singi, tai prie penketo tūkstan
čių komunistų Amerikoje prisi
dės dar astuoni, nariai. Šitokiu 
spartumu augdama (po 8 nau
jus narius per mėnesį), komu
nistų partija už 10 metų turės 
daug-maž šešis tūkstančius na
rių, už dvidešimties metų — sep-

norėjo, nes numatė, kad po jo 
mirties Lenkija, ačiū savo ša
lininkams Lietuvoj, tokią su
tartį suardytų. Apsivainika
vęs lenkams leidžiant, jis uni
jos nebūtų panaikinęs....”
Vienas sunkiausiųjų kaltini

mų Vytauto politikai yra toks:
“Po mūšio ties Žalgiriu 

(1410) jis neišnaudojo laimė
jimo, veikiai su savo kariuo
mene grįžo namo, nors tuo
met turėjo pilną galimybę iš
vaduoti visą lietuvių gyvena
mą Baltijos pajūrį su Klaipė
da.... Jis taip pasielgė nenorė
damas visai panaikinti kry
žiuočių galybės, kad nesustip
rinus Lenkijos, nes ji nebe
turėdama pavojaus Vakaruo
se, pati butų pradėjusi verž
tis į Rytus ir daryti Vytau
tui konkurenciją. Jei ne ta ap
linkybė, Vytautui nebuvo jo
kio reikalo bijotis stiprios 
Lenkijos, turėjo jis užtekti- 

x nai pajėgų atsispirti vienai 
Lenkijai nebesant kryžiuočių 
galybei”.

Autoriaus nuomonė yra to
kia, kad kunigaikščiui Vytautui 
daug labiaus rūpėjo savos am
bicijos, negu lietuvių tautos rei
kalai. Be to, jisai buvęs klastin
gas, žiaurus ir apgaulingas, — 
nors kartu turėjęs nepaprastai 
didelių gabumų, kaipo karžygis 
ir diplomatas.

Bendrai •galima pasakyt, kad 
Dr. D. Alseikos brošiūra yra pa
rašyta rimtai ir bešališkai. Tik 
gaila, kad ji visai ignoruoja eko
nominius klausimus. Ačiū tam 
susidaro įspūdis, kad tų laikų 
Lietuvos politika buvo grynai 
asmeninis kunigaikščių padaras, 
— kas, žinoma, yra netiesa. -

sai, o ne vietinių žmonių išrink
tieji atstovai, tvarkys ligonines, 
prieglaudas ir mokyklas apskri
tyje, prižiūrės kelių taisymų ir

Apie valsčių savivaldybes p. 
Leonas rašo, kad jos ne naikina
mos, bet “pertvarkomos”, ir ve 
kokiu budu:

“Valsčiaus savivaldybės vei
kimo priežiūra ir kontrolė ir 
jos sprendimų persvarstymas 
iš esmės veikiančių įstatymų 
pilnai pavestas Apskrities Ta
rybai”.
Bet Apskrities Taryba turės 

tiktai patariamąjį balsą prie Ap
skrities Viršininko. Taigi fakti- 
nai ir valsčių savivaldybės ne
tenka visos galios ir pavirsta 
Apskrities Viršininko įrankiais.

Pagalios, trečias dalykas:

“Kadangi apskrities savi
valdybe panaikinama, tai pa
naikinamas ir miestų tvarky
masis apskrities teisėmis. Vi
si miestai — ir Kaunas — sa
vivaldybės atžvilgiu bus tvar
komi taip, kaip valsčiai, t. y. 
bus pilnoje priklausomybėje 
nuo Miesto ir Apskrities Vir
šininko.

Ir štai kokią išvadą daro iš 
to viso Lietuvos juristas:

“Net despotinėje Aleksan
dro III-jo Rusijoje savivaldy
bės nebuvo taip suvaržytos, ir 
gubernatoriams nebuvo Su
teikta tokių plačių teisių, 
kaip manoma suvaržyti musų 
savivaldybes ir kokių plačių 
teisių manoma suteikti musų 
Viršininkams”.

Lietuvos Švietimo Minis 
teris Irgi Turi Sąžinę”

[“L.Ž.”] Taip viename Sei
mo posėdžių kalbėjo švietimo 
Ministeris p. Bistras, svarstant 
Aukštesniųjų Šv. Ministerijom 
Mokyklų įst. sum. vieną pa
ragrafą, kuriuo numatyta ŠV. 
Ministeriui teisės by kuriuo 
laiku šv. 'Ministerijos tarnau
tojus tarnybos reikalui perkel
ti iš vienos mokyklos į kitą.

Savaime suprantama, kad

tikrai

moks-
skubiai

Tai yra labai prastai, jei
gu atsiminti, kad Amerikos 
pramonė yra pralenkusi be
veik viso pasaulio pramonę.

Žinoma, reikia neužmiršt, | tynis tūkstančius, už 30 metų —
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kad Amerikos pramonė ir 
jos pramoninis proletariatus 
yra dar palyginamai jauni.

FRANCUOS KOMUNISTŲ
VARGAI

limo faktas nedarytų 
verto įspūdžio.

Pasibaigė Gimnazijos 
lo metai. Dir. V. Grytė 
šaukiamas Kaunan. Priėmė jį,
nesant min. p. Bistro, Aukš. 
Mok. Tarėjas p. Volodka, kurs 
ir pareiškė, kad juodu su mi- 
nisteriu Bistru yra nutarę jį 
iš Biržų iškelti “tarnybos rei
kalui,” bet kur — patys neži-

šis keistas paragrafas valstie- ną, bet vieta busianti tokia 
čių liaudininkų frakcijos at-'pat, ir perkėlimo išlaidas šv. 
stovų buvo įvertintas ne kaip Min-ja apniokosianti. Dir. Gry- 
patar,naująs gimnazijų mokslo'te dar bandė sužinoti “savo 
reikalui, bet kaip priemonė prasižengimus” dėl ko jis 
švietimo Ministeriui persekio-‘perkėlimu yra baudžiamas, bet 
Ii tuos mokytojus, kurie nėra-p. Volodka į tai atsakė paten-

►eimo daugumai' pripažįsti, kad Ministeris gali 
kitos priešingos Tamstą perkelti?!...”

Nesant jokių oficialių argu
mentų dir. Grytė perkėlimui, 
tenka jų ieškoti dabartinėj ve
riamoj klerikalinėj mokyklų 
politikoj. Bet ir čia sunku su
rasti priežasčių, nes p. Gry
tė nėra nei valstietis liaudinin
kas, nei socialdemokratas — 
jokiai politinei partijai nepri
klauso ir nėra, kun. Tamošai
čio žodžiais tariant, “mokyto
jas — bačkininkas.” Bet ko
dėl visgi šių dienų viešpačiai jį 
perkėlimu persekioja?

Atsakymui į šį/ klausimą, 
man tenka priminti nugirstas 
dvi reikšmingi kalbi, kurios 
itin šituo laiku charakteringos: 
1. Švietimo Ministeris p. Bist
ras tūlam Seimo nariui priva
tiniame pasikalbėjime esąs pa
reiškęs nepasitenkinimo, kad 
Biržų Gimnazijos direktorius, 
inspektorius ir keli mokyto
jai yra protestantai, bet ne 
katalikų tikybos... 2) Biržų 
Gimnazijos kapelionas kun. 
Kripaitis, pasipiktinęs d-ro J. 
šliupo • sveikinimo telegrama 
Protestantų (Ev. reformatų) 
Biržuose Sinodui, tūlam refor
matui pareiškė, kad jis dabar 
vesiąs griežtą kovą su protes
tantizmu (kalvinizmu)...

P. Bistras ir p. Kripaitis, 
Lietuvos Respublikos švietimo 
Ministeris ir Biržų gimnazijos 
kapelionas, viršūnė ir apačia, 
priėjo prie “vienokių išvadų”!..

štai kur šuo užkastas!' Juk 
direktorius ’ Grytė yra protes
tantų tikybos žmogus. Jis 
eretikas! Jis pridera, viršūnių 
alumis žiūrint, prie “lieištiki-

Jo perkėli- 
ptiežasčių:

tais faktais virsta) į naujus 
Biržų gimnazijos direktorius 
numatoma net du kandidatai: 
vienas — nebaigęs aukštojo 
mokslo, kitas — inkriminuo
tas kun- Purickio sacharino by
loj. Jei tai butų tiesa, tai koks 
čia bųtų “tarnybos reikalui” 
perkėlimas? Vieton cenzuolo 
ir su stažu direktoriaus skiria
mas necenzuolas ar įmaišytas 
valstybinėj byloj! Ir tada Bir
žų gimnazija, kuri viena dides
niųjų musų Valstybėje, nusto
tų gero direktoriaus, ir jos 
priešakyj atsistotų abejotinos 
rųšies auklėtojas. Ar 
ruja tas “tarnybos 
perkėlimas!...

Baigsiu* straipsnį, 
doj išdėstllo tuo, 
jau: kaip suderinti 
įvykį ir švietimo 
pono Bistro žodžius: 
Ministeris irgi turi sąžinę”?...

K. Slagonis.

ne iro- 
reikalu”

, akyvaiz- 
kuo pradė- 

aprašytą 
Ministerio 

švietimo

Kartą “Laisvės“ redakiija pa
stebėjo savo korespondentams, 
kad jie nerašytų neteisybę (ži
noma, apie saviškius. J. S- P.), 
t. y., kad nemeluotų. Na, o kaip 
su pačios “Laisvės” redakcijos 
melais? . <■ ■

.'aštuonis tūkstančius, ir t. t.
Už šimto metų ji bus beveik I 

'tokia pat stipri, kaip dabar yra 
Socialistų Partija.

Stipriausias unijas turi 
Austrija, kur unijų nariai 
sudaro 19.2 nuošimčiu gy-_ 
ventojų, t. y. beveik penkta
dalį. Po Austrijos seka Vo
kietija su 18.8 nuošimčių; 
Australija su 13.8 nuošim
čių; Didžioji Britanija su 
10.7 nuoš.; Belgija su 10.4 
nuoš.; Čecho-Slovakija su 
10.3 nuoš.; Danija su 9.6 
nuoš.

ALSEIKOS STUDIJA APIE 
KUNIGAIKŠTĮ VYTAUTĄ

Geriaus, negu Amerikoje, 
yra susiorganizavę darbi
ninkai dar šiose šalyse: Ita
lijoje, Luksemburge, Švedi
joje, Holandijoje, Naujojoje 
Zelandijoje, Norvegijoje, 
Airijoje, Meksikoje ir Len
kijoje.

Kas traukia darbininkus į 
unijas?

Du dalyku. Pradžioje, 
kol darbininkų išnaudoji
mas yra taip didelis, kad 
jie vos sugeba savo uždar
biu palaikyti savo gyvybę, 
darbininkai organizuojasi į 
unijas, idant iškovojus di
desnes algas ir trumpesnes 
darbo valandas. Vėliaus, 
materialei darbininkų padė
čiai pasitaisius, jie ima žiū
rėti į unijas, kaipo į pasi- 
liuosavinto įrankį.

Kai darbininkai pasiekia 
šito plėtojimosi laipsnio, tai 
unijos pradeda vis labiaus 
ir labiaus rūpintis socialiais 
ir politiniais klausiniais. 
Jeigu krašte nėra stiprios 
socialistinės partijos, tai 
unijos pačios steigia darbi
ninkų partiją, kuri toliaus 
priima vis aiškesnį ir aiš- > 
kesnį socialistinį programą.

“Laisvė” gyrėsi, kad žmonės 
geriausia myli skaityti “Laisvę” 
už tai, kad ji esanti “švariau
sias ’ laikraštis. Je, je! Nei vie
nam kitam laikrašty nerasi to
kių “švarių” žodžių 
“glindos”, “žemės 
“svoločius”. ir visa 
“švarumų”, kurių 
čiai, kad negadinti
apetitą, visai nevartoja.

alumis žiūrint, 
niųjų” mokytojų!
mui nereikia jokių
“byt po šernu.” 

r V
Tokiu budu dir.

“utėlės”, 
skreplys”, 
eilė kitų 

kiti laikraŠ- 
skaitytojoGrytės iš 

Biržų iškėlimo priežastis pa
aiškėjo: jis keliamas dėl to, 
kad ne tos tikybos, kurios yra 
ponai Volodkos, Bistrai. Dar 
Lietuvoje išrastas naujas “mas
tas” neištikimybei matuoti! 
Iki šiol “neištikimais” buvo lai
komi tie, kurie priklausė opo
zicijai (v. 1. ir soc. d.). Prie 
šių “neištikimų” “katalikiškoji 

krikščioniškoji” valdžia pri
rūką vo ir nepartinius protes
tantų tikybos žmones. Be abe
jo, šis “naujas išradimas” mu-

n ei
liotu vių tar
ta rp įvairių 
Ir to dėliai 
jog šis šv. 

(irylės perkėli-

klerikalinių partijų nariai, (ar-1luotu klausimu: 
ba kitokiai 
susidarius 
partijos asmens), 
šuklerikalinti musų 
sias ir aukštesniąsias mokyk
las, paverčiant 'jas priklauso 
momis nuo vietinių klebonų 
vikarų ir kapelionų'. Todėl ne
nuostabu, kad Seimo opozicija 
kuriai itin rupi, kad gimnazi
jose įsigyventų tikra šeima, ir 
jaunuomenė butų tinkamai j 
auklėjama, 
griežtai 
Švietimo 
oponavo

,, Pirmiaus “Laisvė“ rašė: Nors 
La Follette’as nėra musų žmo
gus, bet jeigu St. Paul farme- 
rių-darbininkų konferencija pri
ims jį už kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, tai mes, 
komunistai, už jį balsuosim. Bet 
kai La Follette’as atsisakė pri
imti kandidatūrą iš komunistiš
kos farmerių-dai’bininkų saujos, 
o priėmė kandidatūrą iš Cleve- 
lando \progresyves konvendijos, 
tai “Laisvė“ tą patį La Follett‘ą 
ėmė šmeižti nešvariausiais žo
džiais. šita komuilistų taktika 
primena Lietuvos ubagą, kuris • 
per atlaidus sėdi prie tilto ir 
kiekvienam praeiviui šduki’a: 
“Ponaitei!, pasigailėk vargšo lo- 
zoriaus.” Bet kai nuo ponaitėlio 
nieko negauna, tai palydi ji di
džiausiu plūdimu.

galuflinai 
vidurinia- Iš- tolimesnio juodviejų 

į’_ kalbėjimo paaiškėjo ir p. 
j tęs

pasi-Centralinis Francijos komuni
stų organas, “L’Humanite”, lie
pos 14 d. įdėjo komunistų par

ituos atsišaukimą, kuriame sa
koma, kad partijos ižde esą 700,- 
000 frankų deficito. Del pinigų 
stokos partija buvusi priversta 
atleisti daugelį savo darbinin
kų, o kitų algas apkapoti. Fran
cijos komunistų partija gyve
nanti sunkų krizį. Visi nariai 
privalą aukoti jai bent vienos 
dienos uždarbį, kad išgelbėjus 
spaudą nuo žuvimo.

Kai rinkimai į Francijos par
lamentą praėjo, tai Maskva tur
būt pradėjo mažiaus duoti pini
gų Francijos komunistams, 
juos dabar prispaudė bėda.

Dr. Danielius Alseika parašė, 
Lietuvių Mokslo Draugija iš

leido (Vilniuje), 46 pusi, brošiū
rą apie didįjį (Lietuvos kunigaikn 
štį Vytautą (“Vytauto Didžiojo 
Sumanymas Vainikuotis Lietu
ms Karaliaus Vainiku”).

Brošiūros autorius stengiasi 
išaiškinti Vytauto politiką ir 
ypatingai tą klausimą, kodėl ku
nigaikščiui nepavyko apsivaini
kuoti Lietuvos karalium. Pasi
remdamas įvairia istorine litera
tūra, autorius suranda, kad Vy
tauto politika buvo žalinga Lie
tuvai. Jisai perdaug rūpinęsis 
užkariavimais ir savo valstybės 
ekspansija. Vadaudamasis tais 
tikslais, kunigaikštis išplėtęs 
Lietuvos ribas toli j rytus ir į 
pietus, bet nepasistengęs sukon- 
soliduoti lietuvių apgyventąsias 
žemes. Todėl, viena, jisai, netu
rėjęs pajėgos nusikratyti lenkų; 
antra, po Vytauto mirties jo su
tvertoji valstybė ėmusi sparčiai 
krikti ir silpnėti.

Vytauto nepasisekimą patap
ti Lietuvos karalium Dr. D. Al
seika aiškina taip:

“Del savo imperialistines 
politikos Rytuose jis perdaug 
buvo davęs pasižadėjimų len
kams; dokumentai buvo jų 
rankose, ir jis jų ignoruoti 
negalėjo; padarytas sutartis 
anuliuoti lenkai nesutiko; Vy
tautui buvo aišku, kad, jeigu 
ne jam begyvenant, tai po jo 
mirties lenkai jų pildymo pa
reikalaus. Ačiū Gardelio uni
jai lenkai Lietuvoj buvo jau 
giliai įleidę šaknis; turėjo čia 
daug savo šalininkų ir su jų 
pagelba, o ne karo pajėga, 
galėjo tikėtis Lietuvą paverg
ti, kas vėliau ir išsipildė. 
Tuom tik galima aiškinti, ko
dėl Vytautas taip labai norė
jo ir rūpinosi gauti lenkų su
tikimą savo vainikavimui. De- 
tis su vokiečiais jis nelabai sterio paskirtas Viršininkas. Ji-

o

ir

LIETUVOS SAVIVALDY
BIŲ GRIOVIMAS

žymus Lietuvos teisininkas 
P. Leonas gvildena “L. žiniose” 
savivaldybių pertvarkymo pro
jektą, kurį jau priėmė pirmuo
ju skaitymu krikščioniškoji Sei
mo dauguma. Štai įdomesnės p. 
Leono straipsnyje vietos:

“Apskrities savivaldybės vi
sai naikinamos: įstatymo 
§§110-120 ir 125-131 išbrau
kiami; Apskrities Valdybos 
teisės ir pareigos perduoda
mos Apskrities Viršininkui, 
gi Apskrities Tarybai sutei
kiamas tik patariamasis Ap
skrities Viršininkui balsas, ir 
ją sudaro nuo Valsčiaus Ta
rybų po vieną slaptu balsavi
mu renkamą atstovą trejiems 
metams”. ,
Reiškia, žmonės jau nebeda- 

lyvaus Apskrities Tarybų (sei
melių) rinkime; jas rinks tik<. 
t<ji Valsčių Tarybos.

Apskričių Tarybos, be to,/ne
beturės sprendžiamojo .balso. Jos 
turės tiktai patariamąjį balsą 
prie Apskrities Viršininkų — 
panašiai, kaip caro Rusijoje bu
vo “gubernskija prisutstvija” 
prie gubernatorių.

Apskrities >Valdybų visai ne
bebus. Jų teisės ir pareigos per
duodama Apskrities Viršinin
kui, o šį skiria Vidaus Reikalų 
Ministeris.

Tuo budu apskrityje vieninte
lis šeimyninkas dabar bus Mini-

prasižengimas,” būtent: 
Biržų Gimnazijos 
baigę universitetą, 
čia pat išsiaiškina- 
kitose gimnazijose

mokytojai 
I — bet tuoj 
ma, kad ir 
tas pat yra, o Biržų Gimnazi- 

butu tinkamai '"į' žyn>ę»"i» universitetą
minimą paragrafą’'skabus, 

siūlė išmesti. Tada •Rclskla “ >)irmas “Usižengi- 
Ministeris p. Bistras mas atknntu. Tai pripažįsta 
opozicijai ir tarp kit-"r U- Volodka, nesiskųsdamas 

sunkiais laikais dėl mokytojų 
(cenzūruotų) stokos. 2) Biržų 

j gimnazijoj matematiką dėstąs

opozicijai lyg priesai- 
jis, “švietimo •Ministe-

turįs sąžinę,” kad1
ką, kad 
ris, irgi 
gimnazijų mokytojai ar direk
toriai, atlieką pareigas, nebus 
keliami, perkelsiąs tik prasi
žengusius, bet 4ir tai attiksiąs 
“suspausta širdimi.”

Tai gražus žodžiai. Bet dar
bai? Jie visai ką kitą sako. 
Dar vos praėjo tik mėnuo nuo 
p. min. Bistro Seime kalbos, 
dar ir Aukštesnių jų šv. Minist. 
mokyklų įstatymo projektas, 
“krikščionims” nutraukus Sei
mo darbus, teberiogso Seimo 
stalčiuose, bet jau gimnazijų

i mokytojai ir direktoriai perse
kiojami ir svaidomi iš vienos 
mokyklos į kitą.

Kad nepasirodytų, jog šie 
mano žodžiai iš piršto išlaužti, 
neminėdamas daugelio Hitų 

faktų, pasistengsiu visuomenei 
nušviesti sumanytą Šviesimo 
Ministerio p. Bistro ir Aukštes
niojo 
lodkos
rektoriaus p. V. Grytės perkė
limą, iš kurio bus aišku, kaijj 
ironiškai skamba p. Bistro žo
džiai: “Švietimo Ministeris irgi 
turi sąžinę.”

Kiek anksčiau Biržų kleri
kalinės srovės žmonės iš pa
salų platino žinias inteligenti
jos ir gimnazistų tarpe, jog . mas parodyti visuomenei, ko- 
dir. V. Grytė bus iškeltas iš ■ kinis “kaltinamaisiais argumen- 
Biržų. Daugelis nenorėjo tam tais” operuoja Švietimo Minis- 
tikėti, nes dir. Grytė labai stro- terijos viršūnės, persekiojant 
piai visas sunkias didžios gim-’tarnautojus. Įdomu dar pa- 
nazijos pareigas atlikdavo, mo-j brėžti, kad visi “kaltinimai” 
kinių,’ mokytojų,5 tėvų! ir Bir- laike “kaltinamojo akto” pa-

ir Busi jos 
ilgą laiką dėstęs 

ir chemiją.
Volodkos kaltini-

Mokslo Tarėjo p. Vo-
Biržų Gimnazijos di-

bet ne matematikas. Ir šis 
kaltinimas, pažvelgus į p. P. 
Nastopkos dokumentus, atkrin
ta, nes jis beveik baigęs Rusi
joj Technikumą 
gimnazijose 
matematiką

Antras p.
mas jam pačiam lieka ne kal
tinimu, nes pats pareiškė, kad 
kai kuriose gimnazijose mate
matiką dėsto gimnaziją baigu
sieji. 3) Kam lietuvių kalbą 
dėsto nebaigęs aukšto mokslo, 
bet ir čia paaiškėjo, kad beveik 
visose gimnazijose tas pats ir 
net universitetas rengiasi tąja 
liga sirgti, bet Biržų Gimnazi
jos lietuvių kalbos mokytojas, 
anot dir. Grytės, savo dalyką 
gerai moka ir jį tinkamai dės
to ir 1) Kam Biržų Gimnazi
jos Pedagogų Taryba “norėju
si” priimti į Gimnaziją komu
nistą Makarališką, bet i r .šis 
paskutinis kaltinimas atkrito, 
nes Pedagogų Tarybos' yra pa
darytas nusprendimas jo nepri
imti, kaipo patraukto teisman.

Tai tokie Biržų Gimnazijos 
direk. Grytės “prasižengimai.” 
Aš tyčia juos išrašiau, norėda-

f ui 
kinių,’ mokytojų,! tėvų ' ir Bir-: laike 
žų visuomenės yra didžiai ger- ties Aukštesniojo Mokslo Ta- 
biamas žmogus. Bet dabar pa
aiškėjo, kad šie girdai turėjo 
pamato ir bene buvo iš Kau
no tuo tikslu paleisti, kad gim
nazijos darbuotojus ir moki
nius, o taipogi ir visuomenę 
“pripratinus,” kad pats perkt>

rėjo p. Volodkos anuliuojami. 
Bet neturint viso šito, Biržų 
Gimnazijos direktorius V. Gry- 
tė perkeliamas! Vieta, kur bus 
perkeltas, p. Volodka ir p. 
Bistras vėliau nuspręs ir nau
ją paskyrimą paštu išsiųs!...

naujas išradimas” 
sų valstybei jokios naudos 
duos, bet lik sės 
pe antagonizmų 
tikinčių žmonių, 
visai nenuostabu, 
Ministerio dir. 
mas daro neigiamo (kaip ten
ka patirti) įspūdžio protestan
tų visuomenėj. Juk kiekvie
nam aišku, kad protestantas 
direktorius gerinus tinka ten, 
kur mokinių žymi dalis yra 
protestantų (pav. Biržuose), 
kaip ten, kur visi mokiniai yra 
katalikai (pav. Rokiškyj). Ob- 
jektingi šalies valdovai, be už
kulisinių minčių ir savotiškų 
išrokavimų, kitaip klausimo 
negalėtų statyti...

Toliau tenka pabrėžti, 
dir. Grytė. perkeliamas 
“tarnybos 
kia tas 
Juk jeigu 
n auto jas 
kodėl jis 
kini, Panevėžiui ir t. t. Ar jiš 
pasikeis? Išeina, kad “tarnybos 
reikalui” tik graži “valstybinė” 
priedanga kitokio įsitikinimo 
mokytojams persekioti.

Kai dėl p. Grytės, tai jo ir 
mokslo laipsnis (baigęs Uni
versitetą), ir tarnybos stažas 
(virš 10 melų dirbo gimnazi
jos darbą Rusijoj), ir 5 metų 
direktoriavimas Biržuose ro
do, kad Švietimo Ministeris 
turėtų tokius žmones branginti, 
nes jų ir taip maža Lietuvoj, 
bet ne perkėlimais persekioti. 
Ir to dėliai linkėtina Švietimo 
Ministeriui Bistrui, vieton be
reikalingai laužius galvą, kur 
p. Grytei surasti direktoriaus 
vielą, • patenkinti dir. Grytės 
norą pasilikti Biržų gimnazijos 
direktorium. Iš to butų dvi
guba nauda: dviems gimnazi
jų seniems direktoriams nerei
kėtų (trankytis iš vienos vie
los i kitą, o Biržų visuomene 
ir gimnazija butų patenkintos. 

' Esamais gandais (kurie kar-

kad 
neva 
reiš-reikalui.

“tarnybos reikalui?” 
vienas ar kitas tar- 
“netinka” Biržams, 
turės “tikti” Rokiš-

kuri davė

“Laisvė” sako: “Nors lietu
viai tautininkai ir labai neap
kenčia Rusijos, bet vis tik Ru
sija buvo ta šalis, 
lietuviams tą bent menką kul
tūrinį turtą, kuriuo jie turi lai
mę dabar pasidžiaugti. Tik pa
imkime Kiprą Petrauską, Bab
ravičių, Jurgį Baltrušaitį, Vait
kų ir kitas žvaigždes, o pamaty
sime, kad jie visi rusų kultūros 
ir mokyklos padariniai”. Jeigu 
“Laisvė” daro priekaištus tauti
ninkams už neapkentimą Rusi
jos tų laikų, kuriuose buvo auk
lėjami “Laisves” paminėtieji 
“kultūros ir mokslo padariniai”, 
tai tas priekaištas daugiau tinka 
patiems komunistams. Nes tau
tininkai tik “neapkenčia”, — o 
kaip patys komunistai-bolševi- 
kai pasielgė su tų laikų Rusijos 
švietėjais ir mokytojais, kurie 
,tą mokslą-kulturą plėtė? Ugi vi
sus, kurie nespėjo pasprukt į už- 
rubežį arba kurie nespėjo “pa- 
sikrikštyt” komunistais iššau
dė! — J. S. P.

Sudužo orlaivis

Liepos 1 d. Kauno aerodro
me besilcisdamas orlaivis už
kliuvo šieno kūgio, apvirto ir 
sudužo. Iš trijų buvusių lakū
nų vienas sužeistas.

švedų konsulatas Kaune

švedų vyriausybė įsteigė 
Kaune nuolatinį savo konsulą 
tą ir paskyrė konsulą p. Ti ns
tą Holmgnem.
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n*1 Už 10 METŲ LAUKIMO REI
KALAUJA $25,000.

ŽINIOS
Užvakar nelaimėse su auto

mobiliais du žmones liko 
mušti ir keli sužeisti.

uz-
18 N.

8AVARSK0 BOHEMIAN 
STYIE MALTAS

t

Tarp dauge
lio maltų yra 
žinomas kai
po geriausias, 
Visur ir visa

dos reikalau
kite tik I3a- 
varsko!

Bavarsko Malt Eitract 
Company, 

3238 So. Halsted St., 
Chicago.

Phone Boulevard 3595

reikalauja $25,-
mer-

Kiek verti yra merginos “de
šimt geriausių metų”? Tai tu
rės išspręsti teismas. Bet p-lė 
Marga re t Tol) i n, 
vergne Avė.,
000 už Inos geriausius 
gystes metus tarp 20 ir 30 m. 
amžiaus. Ji reikalauja tų pini
gų iš Patrick J. Maloney, tur
tingo West Sides nuosavybių 
pardavinėtojo.

Pasak jos skundo, ji susipa- 
tasis 

Avė-, gatvekary nudūrė peiliu' j)UV0 likęs našliu. Nuo to lai- 
. . ... . . . Altred J. liaunus, 208 69įį<(), per dešimtį metų, ji dirbo

nantai tapo perkelti į kitas vie- ]<urį jje pastūmėjo ir su ku
tas, daugiausia į pakraščius. Jie- 
esą geriausiai pasižymėję poli-1 
cistai ir juos perkelta tam, kad, 
jų patyrimu galėtų pasinaudoti 
ir pakraštiniai miesto distrik- 
tai.

Pats miestas bus padalintas į 
penkius distriktus, kurių kiek
vienas bus žinioj tam tikro de
tektyvų biuro leitenanto, kuris: 
bus atsakomingas tiesioginiai 
prieš policijos viršininką. Pada-

Kilnoja policistus Jauni negrai gatvekary 
nudūrė žmogųPolicijos viršininko įsakymu 

policijos departamente tapo pa- 
daryta svarbių-reformų neva kina js Jndiar(a Harbor . 
kad pasekmmgtau kovojus su Anderson> 6752 Bhodes žin0 ?u'Maloney kada
piktadarybėmis, kurios Chica- - - - 1 J
goję nuolatos didėja. 66 leite-

Du 17 metų negrai, Willie

riuo paskui jie susibarė. Užmuš
tasis paliko našlę ir šešis vai
kus našlaičiais, nuo 8 mėn. iki 
11 metų amžiaus.

Jauni žmogžudžiai tapo 
duoti grand jury.

ati

APIPLĖŠĖ ARKLIŲ 
LAIŽYBININKUS

llarry Meehan, kuris priimi- 
. nėja pinigus laižyboms Ilaw-

ryta ir keletą kitų mažesnių per- arklių lenktynėse, liko
mainų.

Nusižudė atsiguldamas 
ant traukinio bėgiu

Ravenswood elevatoriui va
žiuojant prie North Albany gat
vės, ūmai prie kelio pribėgo 
žmogus ir atsigulė ant bėgių, 
kad traukinis jį suvažinėtų. 
Nors netoli stovėjo keli žmonės,

penkių ginkluotų plėšikų api
plėštas savo salliune ‘|3511 Og- 
den Avė. Be jo dar ir du jo pa- 
gelbininkai irgi liko apiplėšti, 
bet kitų buvusių saliune žmo
nių nepaliesta. Patys plėšikai 

j irgi pareiškė, kad jie i(epaiso 
pinigų registery, liet vien nori 
laižyboms sudėtus pinigus. Jie 

’pelnė $5,000 pinigais ir $5,000 
čekiais.

Plėšikai vartojo tą patį auto
mobilių, kuris buvo vartojamas

mieste ir -vakarais prižiūrėjo 
ir augino jo kelis vaikus. Nuo 
pat pradžios jis vis ketino ją 
vesti kada paaugs jo vaikai. .Ii 
išaugino jo vaikus, niekurie 
jau ir kolegiją baigė, kiti ir
gi pradeda lankyti kolegijas ir 
jis veną dieną, metai atgal, at
ėjo pas ją į darbvietę ir atsine
šė žiedą, pasiketindamas dabar 
ją vesti. Ji metė darbą ir pri
sirengė prie vestuvių, bet pa
skutinėj valandoj sužinojo, kad 
vyriausias jo sūnūs paleido 
gandus, buk jo tėvas esąs be
protis ir negalys apsivesti. Ta
da ir pats Maloney atsisako ją 
vesti, nes vaikai neleidžią. Nuo 
to laiko ji daugiau jo nebema- 
čiusi ir todėl dabar reikalauja 
atlyginimo už jos viliojimą ge
riausiame jos jaunystes laike. 
Maloney turtas siekia apie 
$250,000.

•im

ji
>

Pushing Back the Wall
bar pasiekia tokius žmonės kurių 
jis visai nepažysta, jo balsas dasie- 
kia juos per vielas. Reikėtų kelias 
dienas valiuoti j kokių nors vietų, 
o balsas nueina momentaliai.

Iš 90,000 mylių storo drato 1890 
metuose, užaugo daugiau kaip 
4,590,606 mylių per kuriuos eina

ĮDĖLIS žemes plotas užim- 
tas su šiomis linijomis 

tuojau kreipia domę žiūrėtojo ir 
jis gali «auti nors mažą supratimą 
apie svarbą tolimesnio pašaukimo 
telefonų biznio pasauly rytihese 
valstijose”.

Tai yra ištrauka iš mokslinio 
žurnalo apie tolimesnį pašaukimą kasdien daugiau negu 1,600,000 to- 
teiefonų patarnavimą iš 1890. “Di- ’* 
delis žemes plotas” užsibaigia su 
Pįttsburghu j vakarus ir Washing-;
tonu į pietus. Už to fronto yra 
tyli siena. ' ’ - f

Tokios sienos dabar negali uždą- Tai yra visoje plačioje šalyje tele- v 
ryti žmogaus balso. Jo balsas da-

limesnių pašaukimų pasikalbėji
mų.

Ttio bųdu siena tylumos yra nu
stumta toliau iki šalies pakraščių.

fonų patarnavimas.

DR. VA1TUSH, O. D 
Lietutis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karšt} atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. , 
1545 VVest 47th St. 'J 

Phone rfcftlevard 7be»

bet visų tai atsitiko taip urnai,, užpuolime ant Mike Crowe gem- 
kad išgelbėti saužudį negalima bleravimo urvo, laike kurio nu- 
buvo, negi nebegalima buvo ' šauta nekaltą Frank H. Zahour, 
traukinio sustabdyti, taip kad'kuris nevaldė vienos rankos ir 
jis tapo, sutrintas po sunkiais negalėjo jos iškelti plėšikų įsa- 

Elevato- kyliui. Meehan aprašymas plė- 
riaus bėgiai toje vietoje eina pikų pilnai sutinka su tais, ku- 
žeine. Vėliau saužudys tapo rie užmušė Zahour. 
identifikuotas kaipo Eric Wall- 
inie, 34 m., 4539 N. Albany 
Avenue.

elevatoriaus ratais.

šuo išgelbėjo

Mildred Malcolm, 15 m-, iš 
Jolieto, turėjo savo šunelį, ku
ris pasiuto ir užpuolė ją pačią, 
įkasdamas jai į ranką. Bandė 
jis stverti jai už gerklės, bet 
tuo tarpu pribėgo kitas šuo, Air- 
dale, ir pastvėręs pasiutusį šu
nį pradėjo jį piauti iki mergai
tės tėvas nenušovė pasiutusį 
šunį.,

Mirtis greitesnė už šerifą

pageUininkas nuėjo 
buto Edward Paul, 57 
Wentworth Avė., bet.

Šerifo 
išmesti iš 
m., 5155 
nuėjęs /rado Jj nebegyvą, sale
jo gi stovėjo bonka nuinšaino.

KŪDIKIŲ P RIŽ l r R K JIM A S 
VASARĄ.

Yra daug dalykų kuriuos jus gali
te dėl kūdikių, kad apsaugojus juos 
nuo ligų laike pavojingo sezono. Mo
tinos kartais yra suklaidinamos skai
tydamos tiek daug patarimų. Aš 
manau, kad bus geru dalyku suteikti 
trumpa surašą pagal kurių galėsite 
daryti arba nedaryti.

1. Užlaikyki! kūdikį švariu. Mau- 
dykit jj bent vienų syk} su grynu 
muilu ir šiltu vandeniu. Numazgoki
te jį su spundžiumi šiltu vandeniu, 
kuomet oras yra labai karštas.

2. Po kiekvieno išmaudymo arba iš- 
trinimo apibarstykite su grynu, geru 
vaikų toleurn pauderiu nuo galvosriki 
kojų. (trinkite gerai į kiekvienų 
raukšlę. Tas nusausins, išgydys ir 
atvėsins. Klauskite jūsų aptieko- 
riaus geriausio kūdikiui talcum.

3. Užlaikykite visus rubus švariai. 
Mazgokite kelnaites kelis sykius prieš 
kitų vartojimų. IšdžioVThkite atvira
me ore.

4. Užlaikykit vaną, muilų, pauderį, 
mazgojimui skudurų ir rankšluostį 
vien tik kūdikio vartojimui. Neleis
kite, kad kiti vartotų juos.
. 5. Laikykit kudikj lauke kiek tik 
galima daugiau, bet pavėsy.

6. Daleiskite kūdikiui išsimankštin- 
ti kasdien.

7. Nesupkite kūdikio, nenešiokite 
jo. Tegul jis miega vienas.

8. Duokite kūdikiui tris ar keturis 
arbatinius šaukštus šalto vandenio ke
letą sykių dienoje. Pirmiau išvirin
ki! vandenį, paskiau užšaldykit.

9. Neverskite kūdikį vaikščioti. Jis 
Pats vaikščios, kaip galės. Nedauge
lis kūdikių gali vaikščioti į dvyliką 
mėnesių. Geriau tegul dar nevaikšto.

10. Žindykit kudikj, jei tik galite. 
Jei jis gerai nesuvirškina, klauskite 
jūsų gydytojo su kuo jj penėti. Ne
klauskite kaimynų. Penekite jį pas
kirtu laiku.

11. Neaprengkite kūdikio peršiltai 
vasarų. Užlaikykite kojas Ji1 pilvų 
šiltai, o galvą šaltai.

12. Dabokite jo ėjimą lauk.
13. Pasitarkite su gydytoju jei kū

dikis neauga ir išrodo ligotas
(Apskelbimas).

BELL, SYSTEM

Kiekvienas telefonas padėtas prie inusų systemos laike paskutinių aštuonių 
metų reikalavo daug didesnio investmento negu suma tų telefonų kurie 
jau yra patarnavime. Tokia stovis bus priskaitomas prie kiekvieno te
lefono dadėto per daugelį metų ateity, jei tokios kainos bus ir toliau.

One Policy * One System

JOBAI

8514-16 Rooseveit Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar 
Ar 
Ar
Ar

Leo J. Clifford, 43 m., 328 
E. 55 St., patamsy bej ieškoda
mas degtukų iškrito per langą 
ir užsimušė ant vietos.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Universal Service

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo ,

u ■ k

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

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Griswold Medical Officej 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakantį Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdymo laiko.

Kuomet-jus atlankysite Griswokl Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate. Šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
za mutacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Kay Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butii reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimų, jis prašalina pavojų padarymui klaįdų.

Gydytojus pasakys jum-s kiek jis rokubs už išgydymą. Nei vienas 
neturi Šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagejbą ir mokėti kils savaitę arba mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tikų, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas j| ir paSveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD MEDICAL OFFICE

GIUNSWOI>1> MEPICAL OFFICE, 544 Woo<4war<l Av., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., vienas blokas į pietus nuo City Hali

ItImu ir pajlegą suvedame | amine ir naujus n tune s, taipgi dirt> 
caves. C»sh arba ant ilmok-ljimo.

HrmMtiųe Lietnrlą Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS, Pro*.
1619 W. 47th St., Tel. Roulovard 7101,1S92. Chicago.

iwieilweSBuiii»ftiiBMi»iiiffTiliiini i -rinsm fiitfaimimi įmonėm riti wwii»firwrii . ‘

Rysimos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tai. Kedzie 8962

— Every Home Needs a—
RemingtonPortable

A'
y

//

ši maža rašomoji mašinėlė yra neapkainuojainai naudinga, pirmaiu- 
sia dėl berniukų ir mergaičių, kurie Ipnko mokyklų; o antrų dėl vyrų 
ar moterų, kurie turi biiekų rašyt, 
les mašinos “Keyboardu”.
stenografistę. Tai yra stipri ir atsakanti mašinėlė.
darbų. Galijna neštis bile kur ir nauidoti bile kur. 
rašyti ir smagu skaityt. ’------------ -----
tais

Tai yra maža mašinėlė, su dide- 
Ant jos gali rašyt mokinys ir mokanti 

Padaro gražų 
Smagu su ja 

Vienintele mašina su lietuviškais akcen- 
ir su didelės mašinos “Keyboardu”.

KAINA SYKIU SU -DĖŽUTE $60.

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
nių siūlų špulaite 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. C 

315 Fourth Are., New York

Koperatyvmė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj*.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

Užsisakykit iliustruotų, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalų “KULTŪRĄ”,

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos, bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėms ir drau
gams.

) ;

Chicago, III
NAUJIENOS

1739 So> Halsted St.,

“Kultūros” b-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave„ 
Kampas 18 gatvės

Ant • reciv diigšto virš Platto ap
lieto© kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom i «.o 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

DEL VYRŲ TIKTAI ■
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 mo
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison S1M 

Chicago, III.

Suteikiame Europiškas Gyduoles
Wwmano ban

dymai jūsų kraujo, ar mikroskopini# fjtrami- 
nnvimas jūsų slaptybių suranda, ar jus csat« 
liuosns nuo hsroa. ar ne. PerHitikrinkit t Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktika medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliSkam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius Berunius, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingus gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ušsU 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintų pacijantų. kurie plaukte plaukia | 
mnno gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzaminai 
vimo.

x—RAY EGZAMINACIJA ¥1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su tdaniųp. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar nrižadėjimų. Pasekmė 
yra tokios, kokių norite.

SUŽINOK TIESĄ.

nnvimas jūsų slaptybių 
Huosos nuo ligos, ar ne

Valandos: 9 ryte lig 5:80/po p 
Seredomis ir gubotomis: 9/ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis; 9 lig 1.

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

(Kampa* MaiHaon ir So. Markei)
i ? * Cbir«go. III.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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Lietuvių Rateliuose
SLA. 36 KP. SUSIRINKIMAS

šiandie Rayn.ond Chapely bus 
SLA. 36 kp. susirinkimas. Perei
to susirinkimo nutarimu, jame 
delegatai į Seimą turės išduoti 
savo raportą.

Roselando Naujienos
e Roselandiečiai jau pradeda 

veikti, veikti patylomis, bet 
sėkmingai. Jų LDLD 79 kp. 
auga nariais ir neužilgo gali
savo didumu pralenkti ir di
džiosios Chicagos kuopas, ypač 
kad Roselando kuopa nesusto
ja augusi.

Roselandiečiai dabar didina 
savo spėkas, liet kada jie su
stiprės, tai, reikia tikėtis, jie 
pradės aktyvį darbą. Roselan- 
dieČiai per ilgą laiką vedė pla
tų švietimo darbą ir vedė jį 
labai rimtai. Dabar kada pa
žangiosios spėkos vėl sustiprės, 
jie ketina atnaujinti tą darbą 
ir tokioj pat plačioj skalėj.

♦ ♦★

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis, kuris per vienuolika 
metu veikia Roselnnde sfatyda- 
n.;-s geriausius, kiek jo pajie- 

gos ’šneša, veikalus, taipjau
vaidindamas kitoms draugi
joms, irgi rengusi prie veiki
mo. Bateliečiai pasilsėję per 
vasaros karščius dabar jau 
rimtai svarsto kokius veikalus 
pradėti mokintis ir kuo atida
rai ateinantį rudens sezoną. 
Per daugelį metų jis yra vie
natinė grupė, kuri rimtai vei
kia kėlimu scenos meno Rose- 
lande ir tam su dideliausiu at
sidėjimu dirba. Per tuos 11 
metų jis pastatė kelis desėtkus 
veikalų, pasitarnavo veik vi
soms pažangesnėms vietos lie
tuvių draugijoms. Bet kartu 
jam teko pergyventi ir gana 
sunkių laikų, ypač kad reikė
jo veikti nedideliam būreliui 
mėgėjų, kurie turėjo pavesti 
tam darbui visą savo nulieka
mą laiką, neįstengiant nė kitų 
būtinųjų savo reikalų atlikti. 
Jis buvo puolamas išpradžių iš 
dešinės, o paskui pradėjo Ra
telį pulti ir taip vadinami 
“kairieji“ — bolševikai, kurie 
buvo sumanę Ratelį pasigrieb
ti ir visą jį suvalgyti net ir be 
druskos. Bet didelėmis pastan
gomis tikrųjų scenos mėgėjų, 
tai musų komunistams nepavy
ko ir jie patys išlėkė iš Rate
lio, kurį jie dabar, jei suma
nytų, tai šaukšte vandens pa
skandintų. Roselandiečiai turė
tų visomis jiegomis Ratelio
veikimą paremti.

* **

Pereitą šeštadienį roselandie- 
čių būrelis iš Liet. Scenos Myl. 
Ratelio ir iLSS, surengė “sur- 
prise party” prieš keletą metų 
gyvenusiam ir veikusiam Rose- 
lande d. K. Baronui (Valiui), 
kuris nesenai apsigyveno West 
Engelyood Heights, prie Be- 
verly Hills, ne taip toli Rose
lando. Suvažiavo gana skait
lingas būrelis jo draugų, kurie 
prirengė skanią vakarienę ir 
paskui žaidė veik iki rvto. Ba
ronai džiaugiasi, kad roselan
diečiai draugai jų dar neuž
miršo. Roselandiečiai sakosi 
irgi esą patenkinti, nes visi 
kartu smagiai pasilinksmino. 
Reiškia, visi tuo vakarėliu liko 
pilnai patenkinti.

* *

nepasitikėjimas bolševikais. Tai padarė su tais pinigais. Kruko- 
geras apsireiškimas, tik neži-'nis, tečiau iki šiol dar tyli, kai 
nia kur jį dabar gali tai nu-Į zuikis ausis suspaudęs ir nieko 
vesti. Martynas prieš keletą nesako, kas su tomis aukomis 
metų buvo rimtas ir nuoširdus1 atsitiko, žinoma, čia vieną p. 
darbuotojas. Bet užėjusi karo Krukonį negalima kaltinti: at-
audra nubloškė jį prie bolševi- sakomybę už tai ima tos puotos 
kų. Tada prasidėjo visos jo rengimo komisija, visi rengėjai, 
bėdos, o ir jis pats pasidarė .į kurių rankas tos aukos pateko, 
kaipir nebesavas ir veikė be Jau tuoj bus šeši mėnesiai kai 
jokios nuovokos, visą smagu- aukos surinktos, bet jos dar,
mą rasdamas vien keikime sa
vo buvusiųjų draugų. Ar iš jo 
dar kas bus, dar anksti spėti.

* * * \ *

Vienas labai nepatenkintai 
Naujienose atsiliepia apie tai, 
kam niekurie sako, kad Aušros

manau, nėra pasiųstos Vilniun. 
Dabar eina visokių gandų, kas 
dėl tų aukų: vieni sako, kad jos 
tapo atiduoto^ kokiam tai “poli
tiniam iždui”, kiti, kad Jų jau 
tik pusė liko, reiškia, pu’šė jau 
išgaravo, treti vėl kitaip kalba. 
Todėl delei tų priežasčių tas, kas

- PRANEŠIMAI.
•Lietuviškos Teatr. Draugyste No. 1 

mėnesinis susirinkimas Jvyksta rug
piučio 6, 7:30 vai. vakare, 1900 So. 
Union Avė., černausko svet. Draugai 
ir drauges malonėkite atsilankyti ant 
šito minėto susirinkimo, nes bus daug 
svarbių reikalų apsvarstyti dėl drau
gystės labo. — Valdyba.

Repeticijos veikalo “Orleano Mer
gelė” jvyks trečiadieny, rugpiučio 6 
d., 7:3Q vai. vak., McKinJey Park sve
tainėje. Visi dalyviai turite atsilan
kyti. < — Komiteas.

L. S'. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, rugpiučio 7 
d., 8 vai. vak., Raymond Chapel’y, 
816 W. 31 St.

Visi nariai kviečiami susirinkti, 
nes bus svarbių reikalų svarstyti.

— Valdyba.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

REIKALINGA patyrusių kar- 
penterių prie triming darbo.

John Mežlaiškis, 
2319 W. 24th St.

Tel. Canal 5395

REIKIA vyrų jaunesnių negu 45 
metų amžiaus, kurie kalba angliškai, 
kurie nori turėti dvi savaites va?aci- 
jų dylkai ir gauti mokestį, militarį 
mokinimą ir iš mašininių kanuolių 
šaudymą.

KAPITONAS WIMBLE,-
Co. H., 1546 So. Michigan Ąve.

Atsišaukite utarninke ir setedoje 
po 7 vai. vakare.

PARDAVIMDI
PARDUODU grosernę ir de- 

licatessen krautuvę. Parduosiu 
už pusę kainos, nes ūmai tu
riu apleisti miestą.

5135 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
labai puikioj vietoj, Brighton Parke. 
Meldžiu tamstą užeiti ir paderėti. 
Nepadarysi tamsta klaidos jeigu nu
pirksi. Parduosiu su namu arba be 
namo.

4104 So. Campbell Avė.
Phone Lafayette 8171

NAMAI-ZEME
Marquette Manor 

Bargenai
Naujas 4 flatų mūrinis namas, 2-4 

ir 2-3 kambarių, aržuolo trimingai 
visame name, steam heat, Kevvonee 
boileris, kaina $23,000, cash $8,500.

2-2 flatai, mūrinis, 6-6 kambarių, 
sun parlor, modemiškoj apielinkėj, 
steam heat, kaina $15,500, pinigais 
reikalinga $4,000.

Knygyną valdo bolševikai' Esą 
Aušros Knygynas yra naudin
ga įstaiga ir niekas iš progre
syvių neturi norėti jo mirties. 
Kad tai naudinga įstaiga, apie 
tai kalbos nėra. Juk jeigu jis 
nebūtų buvęs skaitomas nau
dingu, tai ir pirmieji jo orga
nizatoriai nebūtų jo organiza
vę ir dėję savo pinigus knygy
no sukūrimui. Taipgi niekas 
negeidžia ir jo mirties. Bet tai 
vistiek nepašalina to fakto, 
kad knygyne šeimininkauja 
bolševikai, tarsi tai butą jų 
vienų nuosavybė. Galėtų šei
mininkauti jame ir bolševikai, 
ir gal prieš tai niekas nieko 
neturėtų, jei bolševikai elgtųsi 
rimini ir jei knygyną palaiky
tų kaipo viešų knygynų. Dabar 

gi lik jie vieni ten renkasi ir

aukas turi (jos pateko į tauti
ninkų rankas. — K. V.) turėtų 
kuogreičiausiai išduoti visuome
nei atskaitą ir pasiųsti kam jos 
skirtos.

Tie asmenys, kurie pasidėję 
laiko tas aukas, matyt, jaučiasi 
turį visai gryną sąžinę. Bet iš
tikimųjų jie ima didelę atsakomy
bę prieš visuomenę ir prieš mu
sų tautą. Anksti pavasary, buvo 
teisiami Vilniuj keli jauni, nar
sus musų tautos kovotojai už 
lietuvių teisės ir už Vilniaus at
vadavimą. Lenkai juos nuteisė 
ilgiems metams katorgom Jeigu 
kam teko skaityti tų kovotojų 
bylą, tas turėjo įgauti tikrą vai
zdą. Išbalę, apiplyšę, Diedui, 
lenkų žiauriai nukankinti, nevi
si turėjo pinigų pasisamdyti ad- 

vokatus apginti juos; jie tapo

“Birutes” choro pamokos įvyks 
ketverge 7 d. rugpiučio, Mark White 
Parko svetainėj. Visi nariai-ės yra 
kviečiami atsilankyti į choro pamo
kas, nes po vekacijų kiekvienus na- 
rys-ė su nauja energija privalėtų at
vykti; taipgi kviečiame nesiveluoti, 
nes repeticija prasidės punktuališkai 
8 valandą. — Rtšt. Z. K.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas jvyks ketvir
tadieny, rugpiučio 7 d., Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St. 8 vai. vaka
re. Visi Komiteto nariai dalyvauki’., 
turim daug svarbių reikalų svarsty
mui dėl organizacijos labo.

— A. Vilis, Sekr.

Susivienijimas Lietuvių .Narnų sa
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
mėnesinį susirinkimą trečiadieny, rug* 
piučio 6 d., Mildos svet., 3142 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
susirinkti laiku ir atsivesti naujų na. 
rių, nes randasi svarHivj dalykų <lel 
apsvarstymo apie namų savininkų rei- 
kalus. — D. Gulbinas, Rašt.

IŠRENDAVOJIMBI
RENDON FLATAI

4 kambarių flatas, yra elektra 
4 kambarių flatas, yra elektra
4 kambarių flatas, yra elektra
5 kambarių flatas, yra elektra

S. K. ADOMAITIS, 
3738 So. Halsted St. ir 

807 W. 37 PI.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys veinai 

merginai, prie gerų žmonių, kamba
rys turi būti švarus ir patogus gy
venimui Bridgeporto apielinkėj, ar 
South Sidėj apie 55th St. Kas tu
rit tokį kambarį praneškit

Tel. Yards 6751

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

209 W. 51st St., 
arti Wentworth Avė.

2-2 flatų, mūrinis, 6-6 kambarių, 
sun parlor, moderniškoj apielinkėj, pi
nigais reikalaujama $5,000, paimsime 
gerą namą kaipo dalį įmokėjimo.

5 kambarių mūrinis bungalovv, lo
tas 31x125, aržuolo trimingai visame 
name, tile vanos, kaiha $8,500, pini
gais $3,000.

PARSIDUODA pekarnė su 
namu ar be. Biznis tiktai; nė
ra vežimų nei kitų naujai reika
lingų daiktų.

2241 So. Whipple St.

6 kambarių mūrinis bungalow, ar
žuolo trimingai, 2 karų garadžius, hot 
water heat, kaina $9,250, pinigais 
$3,000.

PARDAVIMUI Duonkepykla. 
Kepama visokia duona, sena vie
ta, arba mainysiu ant namo.

Kreipkitės
8651 Baltimore Avė., 

So. Chicago, III.

6 keam'barių medinė cottage, fur- 
nace šildoma, akmeniniu pamatu, kai
na $5,500, pinigais $3,000.

Chicago Lawn
6 kambarių medinis namas, stow 

heat, namas gerame padėjime, kaina 
$4,500, pinigais $2,000.

Weber & Williams,
2514 W. 63rd St., 

Tel. Republic 1932

“skaito” (niekados nieko ne
skaitydami, tik visus keikda
mi), o pašalietis į ten nė užei
ti negali pasiskaityti knygų ar 
laikraščių, nes bolševikai tuo- 
jaus lenda prie jo su savo am
žinomis “diskusijomis” apie 
“svarbius klausimus,” apie ku
riuos jie jokio nusimanymo ne
turi.

Tas korespondentas butų 
daug geriau padaręs, kad vie
non pasigirti kiek šimtų yra 
ižde butų pasakęs kiek žmonių 
naudojasi sukrautomis knygy
ne knygomis, nes juk knygyno 
uždavinys yra ne krautis šim
tus, o pratinti žmones skaityti 
knygas ir padaryti jas prieina
mas visiems gyventojams, ku
rie tik jomis naudotis nori. .

Tiek šiuo tarpu Roselando 
naujienų. —Kuku.

Ar dar ilgai lauksite
Pas mus lietuviškas nerangu

mas jau iš senai yra įleidęs gi
liai savo šaknis. Kai kurie su 
tuo nerangumu bandome kovoti 
bei rodyti jam savo nepasitenki
nimo. Tas nerangumas tai yra 
musų vėlinimąsis atlikti tam 
tikrą darbą tam tikru nu
skirtu laiku arba, kaip papras-
tai, nelaiko ateiti į susirinkimą 
ir tt. Tai sulyginus su\tuo apsi
leidimu apie kurį aš kalbėsiu 
šie yra nedidelės svarbos.

Aš turiu omeny didei svarbų 
visuomenišką musų tautai dar
bą, būtent Vilniaus klausima. Iš 
paviršiaus žiūrint, mes rodos, 

j visi tuo klausimu interesuoja- 
mės. Musų visuomenė Irgi gana 
duosni ir jeigu tik mes mokame 
prie jos prieiti ir gražiai papra
šyti jos paramos musą tautos 
reikalams, ji gana gausiai auko
ja. Bet, kai ta visuomenė 
mums aukoja, ji be abejo, reika
lauja mažių mažiausiai Iš musų 
vieno dalyko — atskaitos iš su
rinktų aukų. O mes ar duodame 
tas atskaitas? Eisime prie fak
tų.

Vasario 17 d. š- m. Morrison 
viešbuty, Chicagoje, 'buvo su
ruošta nepriklausomybės puota.
Toj puotoj dalyvavo gana skait
lingas burys svečių. Ten daly
vavo ir Lietuvos konsulas Chi- 

kuris savo 
Vilniaus

pasmerkti puti kalėjime. Ir da
bai’ tie jaunuoliai kalėjime pus
ta, badą kenčia. Gi» musų biz
nieriai vaikščioja po Halsted 
gatvę, laisvi, linksmi, gardžiai 
pasivalgę ir laiko tuos $261.05, 
kūne jeigu butų buvę laiku pa
siųsti, gal būt nušluostę ne vie
nam vilniečiui ašaras, gal butų 
ir išgelbėję nuo katorgos musų 
tautos žiedus. Tad už tą visą im
kite dabar atsakomybę, laukite 
padėkos iš verkiančių ir pūvan
čių lenkų kalėjimuose vilniečių, 
laukite pagarbos ir iš musų vi
suomenės. šitokis patarnavimas 
tai tik yra ne vilniečiams.

Kada mes išmoksime dirbti 
tautinį darbą, kada mes paduo
sime skęstančiam savo broliui 
ranką? Ar dar ilgai, jus “vei
kėjai” lauksite?! — K. V.-s

šiuomi pranešu, kad “Birutės” ren
giami vakarai įvyks sakamai:

Koncertas — Spalio 12 d., Sokol 
svetainėj, netoli 18-tos gatvės ir Ash
land Avė.

“Komevilio Varpai”, opera, — 
Gruodžio 7, Bridgeport Auditoriume.

Šokiai — Gruodžio 31, Masonic 
Temple svetainėj, 78-tos ir Union gt.

— Rašt. Z. Krasauckienė.

REIKALINGAS Kambarys vionam 
vaikinui su vulg-iu prie jęerų ir Sva
rių žmonių Brighton Parke, West 
Side ar North Side. Kas turit, pra
neškit laišku.

KAZ. VAICEKAUSKAS, 
3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, ice 
cream iv Kitokių mažmožių 

krautuve, Sena išdirbta vieta; 
6 ‘ruimai gyvenimui.

Kreipkitės
2857 Emerald Avė.

RAKANDAI

Pranešimai
Kas, k», kur. kaip i» 

kada rengia, veikia 
ar kviečia

KASDIEN tamsia gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar ^esi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatžmvsi kaip* susidėsi užtektinai 
oinisro. kad nusipirkus sau ncmel)

Naujienų Spulka
S. Halsted St

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti i« ryto į savo 
namus, 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 mčnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimu telefonu: 
Boulevard 9663.

L. S. S. 4 kuopos draugiškas išva
žiavimas nedėlioj rugpiučio 10 dieną, 
į Beverly Hills miškus. Pradžia 11 
vai. dieną. Kalbės draugas C. Augu- 
stinavičius ir kiti. Visus kviečia 
skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, rugpiučio 6 d., 
8 vai. vakare, Raymond Chapel svet., 
816 W. 31 St. šiame susirinkime 
Seimo delegatai išduos raportus.

— Valdyba.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, rugpiučio- 
august 6 <1., 8 v. v. Mark White
Sq. svet.

Malonėkite visi nariai ir jų tėvai 
atsilankyti.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Melrose Park. — Draug. Simų ir 
Dukterų Lietuvos susirinkimai ppr 
tris mėnesius — liepos, rugpiučio 
ir rugsėjo bus laikomi kas trečia 
nedėldienį, 10 vai. ryte, vieton 1 
vai. p. p., J. Vaičiulio svet., 23 ir 
Lake gt. —Rašt. V. Kasparunas.

Martynas po SLA Seimo, 
sakoma, pradedąs abejoti apiejeagai, p. žadeikis, 
bolševikų neklaidingumą. Aną-j kalboj prisiminė apie 
md bolševikišką revoliuciją reikalus. Jam pritarė ir tos puo 
“suspoilino” lietus, porą metų tos svečiai ir kaip bematant bu- 
atgal bolševikus Dundulis par-'vo surinkta 261.05 dol. Vilniaus 
davė tautininkams tik už vie- (reikalui. Tai stambi auka musų 
nui vieną cigarą (pigią gi kai- broliams vilniečiams- Tos puo
lią Dundulis nustatė už bolše-įtos rengimo komitetas paskelbė 
vikų kailį!): dabar nebuvo nė aukotojų vardiis ir viskas tapo 
lietaus, nė tautininkų cigaro, užbaigta. Bet dabar nesenai vie- 
o bolševikai vistiek pralairne- nas puotos dalyvis V* R, Nau- neturit, nueikit pas tuos, kurie turi, 
jo visu frontu. ™ ’ 1 ’ ” ~ 1~1- T
gimstąs nepasitenkinimas

Seredos vakarą, rugpiučio 6, 10 vai. 
vak. Lietuvių Darbininkų Stygų orke
strą kartu su Chicagos Harmonv or- 
kestara grieš Sears Roebuck Radio 

iWLS, ant Shermano Kotelio. Lietu
siai, kurie turit įsivedę radio, o kurie

Todėl jame ir jienose” klausia p. N. C. Kruko-Jr pasiklausykit kaip Lietuvių Stygtj 
ir nj, tos puotos iždininką, ką jis; H — A.-C.

Harvey, UI. — S. L. A. 289 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 7 d. 
rugpiučio, 7 vai. vak. paprastoj svet. 
Nariai esat kviečiami susirinkti laiku 
ir užsimokėti užvilktus mokesčius, 
sykiu naujų narių atsiveskite.

— Valdyba.

PARDAVIMUI 4 kambarių geri 
rakandai. Parduosiu pigiai.

Atsišaukiate
, PET. URBAN,

2010 Canalport Avė., Chicago, Iii. 
Iš fronto, antras augštas 

Po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI abelna visokių ta- 
vorų krautuvė, lietuvių, lenkų ir sla- 
vokų apielinkė, geroje vietoje, kampi
nė krautuvė, pigi renda, apie $14,000 
vertes naujo stako, parduosime už 
cash už 75c. ant dolerio. Čia atsilan
ko apie 40,000 žmonių.

D. A. BOOKSTAFF, 
2019 Broadvvay, Indiana Harbor, Ind.

BARGENAS
Pardavimui 3 namai, parduosiu pi

giai ,nes savininkas apleidžia miestą-
1 ) Narnas raudasi 2060 W. 22-ncl 

St., bizniavas mūrinis 3 flatai, Storas, 
garadžius 2 mašinoms ir beismantas 
Rendos $142 į mėnesį. Kaina $12,500.

2) Randas 2100 W. 24 St., kampi
nis muro namas, 2 krautuvės ir 2 
flatai po 4 kambarius, aržuoliniai tri- 
mdngai, viskas vėliausios mados. Ren
dos $125 į menesį. Kaina $12,500.

3) Randasi ant Dochester ir 74 gat. 
2 flatai po 5 kambarius, visai naujas, 
vandeniu šildomas, cementuotas beiz- 
mantas, Ice baksiai, gesiniai pečiai 
priklauso prie namo. Rendos neša 
$180 į mėnesį. Kaina $15,000, su 
$5000 galima pirkti.

Atsišaukite prie savininko
2210 W. 22nd St. arti Leavitt 

Tel. Roosevelt 1639

NAMAI-ZEME
ASMENŲ JIESKUJIMAI
AŠ J. RAMOŠKA, Alenos sūnūs, 

ješkau dėdės Domininko Šopio, paei
na iš Kakalių kaimo, Lygumų para
pijos, daug metų kaip gyvena Chica- 
goj, turi barbernę. Prašau atsišaukti 
arba kas kitas prašau pranešti.

J. RAMOŠKA, 
Box 35, Piney Fork, Ohio.

PARSIDUODA rakandai greitai ir 
pigiai.1 Matyti galima visados. Turi 
būti parduota greitai ir pigiai.

Kreipkitės
/A. 'IJvĮI

817 W,- 34th St., 
Tel. Boulevard 9336

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HAKDVVARE CO., 
3149 So. Halsted SU 

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.

PARDAVIMUI
A

PARSIDUODA bučerne ir 
groserne visokių tautų apgy
vento j apielinkėj, lysas 4 me
tams, 4 ruimai pagyvenimui; 
pirksite gana pigiai.

821 W. 34 St., Chicago, III.

KAD UŽBAIGUS NAMŲ 
REIKALUS

Advokatui yra pavesta parduoti trys 
puikus namai, 5126-38 Agatite Avė., 
netoli Milvvaukee ir Montrose, 12 fla
tų, visi po 4 kambarius. Yra sun par- 
lorai, uždaromos lovos, ugnavietės ir 
t. t. Rendos $10,000 j metus. Pir
mas morgičius $40,000, 6 metams 
7%, pinigais $12,000. Kaina $67,500.

S. W. KAMPAS OAKLEY 
IR AINSL1E

15 flatų, naujas namas, 12 flatų po 
4 kambarius ir 3 flatai po 5 kamba
rius, yra sun parlorai, uždaromos lo
vos, galėtumėm parduoti už $18,000 
pinigais, pirmas morgičius $63,500 
7% į 4 metus.

PARDAVIMUI labai puikiai įreng
tas 2 flatų namas ant kampo 61 
St. ir Talman Avė. Turi būt par
duotas šiandie už daug pigiau ne
gu man kainavo pastatyti; kaina 
$17950.

6100 S. Talman Avė.
Tel. Prospect 0604

EXTRA! Parsiduoda geras 
biznis su namu ir visais įtaisy
mais, tai yra saliunas, ant gero 
kelio. Kas mėgstat tokį biznį at- 
sišaukit. Parduosiu pigiai, 453 
Vermont Avė., Blue Island, III.

MOKYKLOS

UŽKVIETIMAS
Aš nupirkau Aptiekę patentuotų vai
stų ir visokių smulkmenų; kaip tai: 
visokių biterių, muilų, pauderiu ir 
daugybę kitokių smulkmenų {taipgi ci
garų, tabako, laiškams popierų su 
gražioms dainoms, svietiškų knygų ir 
maldaknygių, šalto gėrimo ir šaltos 
Smetonos.

Užkviečiu visus atsilankyti.
Su guodone.

JUOZAS BIELACKAS,
4602 So. Wood St., 

Chicago, III.
Tel. Lafayette 6256

REIKIA OARBINiNKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusios stenografės į 
advokato ofisą.

Atsišaukite tuojau.
A. A. SLAKIS, 

Advokatas, 
77 W. WashingV>n St., 

Tel. Dearborn 9057.

REIKIA DARBININKįT
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA ženota pora, 
be vaikų, gyventi pas janotorių. 
Atsišaukite laiškais arba suba- 
toj po piktų ar nedėlioj iki pietų.

JURGIS BIčUSAS,
4230 So. Grand Blvd.

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

AMERICAN HOTEL, 
7622 W. 61 St., Argo, 111.

PARDAVIMUI groserne su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Nevvberry Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimui. Pardavimo prie
žastis — liga.

šaukite telefonu
Canal 3731

4714 W. 13 St., 2 augštų namas, 
sun parlorai, 5-5 kambarių, pečiumi 
šildomas, platus lotas, dideli kamba
riai, $3,000 pinigais.

E. E. C0WEN, Advokatas, 
900 Burnhąm Bldg.
Phone State 3636. ’

NAMAI ANT IŠMAINYMO
2 flatų muro namas, 5 ir 6 kamba

rių, su vėliausios mados įrengimais; 
mainysiu ant bučernės ir grosernės; 
4 flatų muro namus, mainysiu ant lo
tų, automobilio ar kokio biznio. Na
mas su bizniu, Storas ir 4 pagyveni
mai, mainysiu ant mažesnio namo ar
ba farmos.

Su reikalu kreipkitės pas 
A. GRIGAS, 

3114 Šo. Halsted St.

— III I

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI .KOTELIS ir vasa
rinis resortas, galima aprūpinti iki 30 
asmenų; su visais įtaisymais, rakan
dais, vištomis, galvijais ir t. t. Kas 
pirmutinis — gaus didelį bargeną. 
Priežastis — mirtis šeimynoje. Geis
tina kad butų Cash.

J. PARNARAUSKAS, 
Woodbaro, Wis.

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties neturėjimo darbo ir 

reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa
vo $700 vertes grojiklį pianą ir 87 
rolelius, su genčiumi ir kabinetu už

$100
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
Mr. Frank piano.

1389 Milkaukee Avė.
Pirmas augštas.

Proga Biznyje
Automobilių Sales Stotis
Randai labai geroje vietoje, South 

Side. Parduodame trijų populiarių 
išdirbysčių karus. Gera priežastis 
pardavimo. Atiduosime pikiai. Pa- 
simatykite su

Sheehan Witous & Co.,
1654 W. 63 St.,

Tel. Prospect 1910

PARDAVIMUI Cigarų, Ta
bako, Ice Cream ir visokių maž
možių krautuvė. Turi būti par
duota greitai šią savaitę, nes ap
leidžiu miestą. Pasiskubinkit, 
bargenas, 8302 S. Union Avė.

DIDELIS BARGENAS
Savininkas turi parduoti 6 kamba

rių medinę cottage. Visi moderniški 
įrengimai, lotas 38x125, kaina $6,000 
dėl greito pirkėjo.

2664 W. 39 PI., 
Tel. Lafayette 1384

Puiki Rezidencijy Vieta
Ši vieta paskirta gražiems 

šeimynų namams, vieno ar dvie
jų pagyvepimų. Lotai čia neuž
ilgo parsiduos po $1000 ir dau
giau. Dabar galima paimti už 
pusę kainos, jeigu imsite tuo- 
jaus. Liko tik keletas tokių lo
tų. Tik keli blokai nuo Mar- 
ųuette Parko. Puikiausia trans- 
portacija. Čia yra vieta jūsų 
namams, čia yra reta proga 
nusipirkti sau gražų žemės šmo
tą už tokią kainą, kokios niekur 
šiandien nebėr. Pasinaudokite 
šituo atpigimu, nes visas reid 
estate Chicagoje už dvejeto mė
sių pakils kainoje, o žemė jūsų 
namams tokia kaip ši ir dabar 
visur yra brangesnė negu čia.1 
Nelaukite rytojaus, atsišaukit 
šiandien kol dar nevėlu.

Ateikite į Naujienų ofisą ir* I
klauskite p. Jurgelionio, arba te
lefonu pasiskirkite laiką pama
tymui lotų. Tel. Roosevelt 8500.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lieluviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybom 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chicage. 
(kampub 88 -Čios g 't., 2-ros lub •■)




