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Ispanijos karalius 
norįs abdikuoti 

________________ ' *

Skundžia Bulgariją 
Santarvei - .

Didelės iškilmės Berlyne dėl 5 
metų respublikos sukaktuvių

Derybos dėl evakuavimo
Ruhro

Vokiečiai nori, kad okupantai 
pasitrauktų per 6 mėnesius; 
franeuzai reikalauja metų.

Ispanijos karalius žadąs 
atsisakyti sosto 

. I

Del kritingos krašto padėties 
laukiama didelių atmainų 
valdžioj

LIVERPULIS, Anglija, rugp. 
12. — Laikraščio Liverpool Post 
korespondentas Madride teleg
rafu praneša šitokių žinią:

“Šios dienos žinios čia savo 
pobūdžiu vienos kitom prieš
tarauja, bet gauta • iš pusiau 
oficialių versmių žinia patvir
tina pranešimus, kad padėtis 
Ispanijoj pasidarė labai rim
ta.

“Be to, kad ruošiamos prem
jero Primo de Riveros pasi
traukimui ir pakeitimui dikta- 
torybės konstitucine valdžia, 
labai gali būt dar, kad ir ka
ralius Alfonsas atsisakys sos
to. šitą savo žingsnį karalius 
dabar su savo ministeriais 
svarstąs.“

Skundžia Bulgariją dėl 
sutarties laužymo

PARYŽIUS, rugp. 12. — Le 
Matin korespondentas Belgra
de praneša, kad Graikijos, .Ju
goslavijos ir Rumunijos val
džios, pasikeitusios nuomonė
mis dėl situacijos Bulgarijoj, 
laiko reikalinga atkreipti San
tarvės domės j tai, kad Bulga
rijos valdžia laužanti Neuilty 
sutartį, ‘ padidindama savo ka
riuomenę 4,000 savanorių.

Graikai, Jugoslavai ir Ru
munai pripažįsta, kad agrarų ir 
komunistų žygiai grūmoja
Bulgarijos valdžiai pavojum,
tečiau, sako jie, tas dar negali
pateisinti sutarties laužymą.

Gatvėmis maršavo burių bū
riai respublikos voluntierių, pa- 
sirėdžusiių trumpais švarkeliais 
ir armijos kepuraitėmis, žmo
nių minios visur juos entuzias
tingai sveikino.

Džiugios žinios iš Londono .
Tuo tarpu kai vokiečių de

monstracija šventė respublikos 
įkūrimo šventę, gauta iš Londo
no žinių, kad konferencijos dar
bai eina visu spartumu ir sėk
mingai, kad Vokietijos delega
tai yra taip patenkinti, jogei dar 
prieš savaitės pabaigą. jie tiki- 

| si, darbų, pabaigę, grįžti namo.
Delegatams sugrįžus, Dawes’o 

raporto vykdymo programas 
tuojau bus pristatytas reichs
tagui- Manoma, kad jis bus par
lamento priimtas be didelių tru
kdymų.
Marx apie Vokietijos ateitį.
LONDONAS, rugp. 12. —Su

ruoštame vakar Vokiečių amba
sadoj pokyly dėl priežasties 
penkerių metų Vokietijos res
publikos sukaktuvių, Vokietijos 
kancleris Marx kalbėdamas pa
sakė:

“šią valandą ir šioj vietoj 
galingos Britų imperijos sosti
nėj — kame turi būt išspręsti 
didžiausios svarbos .Vokietijos 
ateičiai klausimai, mes laukia
me, ir turime vilties, kad netru
kus išmuš valanda, kur Vokie
tija galės vėl, kartu su kito
mis pasaulio tautomis, tarnauti 
civilizaiijos ir kultūros progre
sui. Jeigu mes naudodamies lai
sve galime tarnauti taikai, aš 
neabejoju, kad vokiečių tauta 
bus vėl laiminga ir gėrėsis sa
vo konstitucija.“

Kautynės Brily kariškiu 
su egiptiečiais

10 egyptiečių esi} užmušta ir 
devyni sužeista.

Penkeriy mėty Vokietijos 
Respublikos šventė

Sukaktuvės didelėmis iškilmė
mis apvaikščiota visoj Vokie
tijoj

BERLINAS, rugp. 12. — Vi
soj Vokietijoj vakar buvo šven
čiamos penkerių metų Vokieti
jos Respublikos sukaktuves. 
Berlino miestas buvo visas nu
kaišytas respublikos vėliavomis 
vėliavukėmis su raudonos-juo- 
dos-aukso spalvos juostomis,— 
o tai nepaprastas dar iki šiol 
imperijos sostinėj reginys. Tų 
vėliavų vėliavukių buvo toks 
didelis reikalavimas, kad užsa
kymams išpildyti jų dirbtuvės 
per pastarąją savaitę dirbo die
ną ir naktį

Ties buvusio kaizerio rūmais 
buvo didelis kariuomenės para
das, ir prezidentas Ebertas sa
vo kalboj dėkojo jai už išgelbėji
mą respublikos, kada jos gyvy
bei nekartą grūmojo didžiausias 
pavojus.

LONDONAS, rugp. 12.
Exchange Telegraph’ui prane
ša iš Kairo, kad Atbaroj įvykę 
riaušės ir susirėmimas Egipto 
kariuomenes su Anglijos ka
riškiais. Susirėmime dešimt 
egiptiečių buvę nukauta ir de- 
vvni sužeista.

Del įvykusių kautynių, Ang
lijos vyriausybė pasiuntė savo 
kareivių batalijoną sustiprinti 
garnizoną Sudane.

BULIS MIRTINAI SUBADĖ 
KANDIDATĄ Į GUBER

NATORIUS

VERMILLION, S. D. , rugp. 
12- — Demokratų kandidatas 
South Dakotos gubernatoriaus 
vietai, A. S. Anderson, liko va
kar buliaus mirtinai subadytas.

Anderson’as turi didelę gyvų
jų farmą. Jis buvo nuėjęs gany- 
klon parvaryti karves milžti, ir 
;en jį puolė bulius. Jo kūnas ras
ta visas sudraskytas. Anderso
nas buvo tris terminus valstijos 
senatorium.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Prancūzų ir vokiečių delegatai 
tarptautinei konferencijai šian
die vėl pradėjo derybas, bandy
dami susitarti dėl laiko, kada 
galutinai turėtų būt Ruhras 
evakuotas.

Vokiečiai norėtų, kad evakua 
vimas butų pabaigtas per šeši:
mėnesius nuo dienos kai jis busi 
pradėta, tuo tarpu franeuzai no
ri gaut tam ištisus metus. Ma
noma betgi, kad tuo klausimu 
bus susitarta kompromiso keliu.

Sako, kad Premjeras Herriot 
buvęs Paryžiuj įgaliotas sutikti 
evakuoti Ruhrą per vienuolika 
mėnesių.
Gelžkelių tarnautojų klausimas.

Antras surištas su Ruhro 
evakuavimu klausimas, dėl ku
rio tuo pačiu atveju abiem pu
sėm reikės susitarti, tai francu- 
zų-belgų geležinkelių tarnauto
jų palikimas Reinlando geležin
kelių linijų tarnyboj. Franeuzai 
su belgais nori palikti saviškius 
tose linijose ir toliau, vykdant 
I)awes’o planą; vokiečiai gi rei
kalauja, kad, pradėjus reparaci
jų programą vykinti, geležinke
liai butų tuojau grąžinti pilnai į 
vokiečių rankas.

Su visų trijų konferencijos 
komisijų raportais principialiai 
sutikta, ir gal būt, kad iki ke
tvirtadienio ar penktadienio bus 
dėl jų galutinai susitarta.

Paskola 7-tu nuošimčiu 
»

Daily Telegraph žiniomis va
kar Londono bankininkai turėję 
pasitarimą projektuojamos pas
kolos Vokietijai reikalais. Sko
los palukio jie aplamai skaito 
septintą nuošimtį.

Coolidge susirūpinęs dėl karo 
skolų.

VVASIIINGTONAS, rugp. 12. 
— Prezidentas Coolidge labai 
patenkintas Londono konferen
cijos progresu, tik jis gailis, 
kad ten įvelta ir aliantų karo 
skolų klausimas. Del skolų, ku
rias aliantai kalti Jungtinėms 
Valstijoms, prezidentas pakar
toja tą patį, kas jau ne kartą 
buvo valdžios pareikšta, būtent, 
kad jis neturi galios svarstyti 
nė jokių naujų tuo klausimu pa
siūlymų, kadangi kongresas 
yra nustatęs tam tikras sąly
gas, kuriomis visos karo skolos 
turi būt išlygintos.

BANKO KARTERIUS. SUIMTA

MacDonaldas— di- 
džiausią Europoj 

figūra
Važinėjęs kurį laiką Europoj 

ir dabar ką tik grįžęs Chicagon, 
Continental and Commercial 
National ‘Banko vice-preziden- 
tas Ralph Vau Vcchten pa re i š- 

' kia nuomonės, kad Vokietija 
'greitu laiku sugebėsianti vėl 
patapti viena stambiausių kon
kurenčių pasaulio rinkose ir 

I viena didžiausių pirkėjų žalio- 
Isios medžiagos, — jeigu tik, ži
noma, busiąs urnai pradėtas vy
kinti Dawes’o ekspertų komisi
jos reparacijų planas ir Vokie
tija busianti aprūpinta reikalin
gais kreditais. Jos daibo orga
nizacija esanti puikiausioj tvar
koj, jos įstaigos, farbrikai — 
įtaisyti ‘.kogeriausiai, aprūpinti 
visomis darbo .menėmis; ji spė
jo jau įsitaisyti puikų prekybos 
laivyną. Visa, ko ji dabar stin
ganti, tai dirbamojo kapitalo ir 
kredito.

Kalbėdamas apie Angliją, p. 
Van Vechten apie jos socialistą 
premjerą šiaip sako:

“Anglijoj, Ramsay MacDo
naldas tampa viena didžiausiųjų 
šios gadynės figūrų. Sakau ta
tai turėdamas ornenčj tą, ką 
jis yra atsiekęs savo užsienio 
politikoj. Tai buvo šauniausias 
žygis, kai Britų premjeras, ap
leidęs parlamentą, šovė į Pary
žių ir laimėjo franeuzus koope
ruoti darbe, įsteigti reparacijų 
planą, kurs, dabar matyt, bus 
veikiai formaliai priimtas. Savo 
kilniu žygiu jis padarė tai, kad 
Francijos premjeras Herriot’as 
ėmė jaustis, kad Dawes’o planas 
yra Herriot’o planas. Jeigu tas 
planas bus pradėtas vykdyti, 
MacDonaldas, man regis, nusi
pelnys visų didžiausio kredito—• 
didesnio, negu bet kuris kitas 
žmogus. Sakau tai, pripažinda
mas pilnai Daweso komisijos 
nuopelnus dėl jos nuveikto dide
lio darbo-“

Brazilijos federalė kariuo
menė gena sukilėlius

Sao Pauloj tęsiasi areštai as
menų, įtariamų dėl dalyva
vimo sukilime.

Bulgarijos sostinės bankai 
policijos dabojami

Policijos prefektas turįs žinių, 
kad komunistai planuoją 
puolimą.

ŽMOGŽUDYBĖMIS J. V- SU
MUŠA VISUS REKORDUS

žmogžudybių skaičium Jung
tines Valstijos užima pirmą ci
vilizuotame pasauly vietą. 
Imant pamatau praeitųjų 1923 
metų žmogžudybių skaitmenis 
Anglijoj ir Jungtinėse Valsti
jose, tai Anglijai imtų daugiau 
nei penkiasdešimt metų, kad jos 
užmušimų skaičius susilygintų 
su Jungtinių Valstijų skaičium. 
Užmušimai Jungtinėse Valsti
jose pasitaiko tris kartus daž
niau nei Italijoj. Jungtinėse 
Valstijose iš kiekvieno 100,000 
gyventojų užmušama 10.2 per 
metus.

Esąs pasiglemžęs 123,000 dole
rių banko pinigų.

PEORIA, III., rugp. 12. — 
Valstijos revizoriui peržiurėjus 
Fond du Lac State banko kny
gas pasirodė, kad trūksta apie 
123,000 dolerių. Banko kasie- 
rius John M. Speer tapo suim
tas ir laikomas Tazewell kaun- 
tės kalėjime. Jis bus pašauktas 
tieson dėl pasiglemžimo banko 
pinigų.

RIAUŠĖS PORTUGALŲ 
SOSTINĖJ

Komunistai bandę sukelti maiš 
tą, bet nepavyko.

LISABONAS, . Portugalija, 
rugp. 12. — Vakar komunis
tai bandė čia sukelti maištą. 
Buvo mesta keletas į>ornbų, 
bet dėl jų niekas nenukentėjo. 
Suimta keliolika asmenų. Ka
riuomene ir policija įsteigė 
vėl tvarką ir mieste šiandie 
viekas ramu.

Chicago ir apielinke.— Ofi- 
cialis oro pranašas šiai dienai 
pranašauja: Aplamai gražus 
oras ir vešiau; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niai siekė 730 F. -

Šiandie saule teka 5:54, lei
džiasi 7:56.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugp. 12, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... . $4.57
Belgijos, 100 frankų ............ $5.17
Danijos, 100 kronų ........   $16.10
Italijos, 100 lirų .................... $4.50
Francijos, 100 frankų ...........
Lietuvos, 100 litų ..............

t Norvegijos, 100 kronų .......
Olandijos, 100 florinų ...........
Suomijos, 100 markių ...........
Švedijos, 100 kronų ...........
Šveicarijos, 100 frankų .......

BUENOS AIBES, rugp. 12.
Gautais iš Cuyabos oficialiais 
pranešimais Sao Paulo sukilė
liai, Brazilijos federalių jėgų 
spaudžiami, traukiasi Pavanos 
linkui.

Sao Paulo mieste ir apielin- 
kėj vis dar areštuojama asme
nys, įtariami dėl dalyvavimo 
sukilime, arba dėl padėjimo 
sukilėliams.

Sergipe vėl ramu
RIO DE JANEIRO, rugp. 12.

Fedcralei kariuomenei su
mušus maištininkus Aracajuj, 
Sergipe valstijos gubernato
rius vėl grįžo savo vieton. Val
stijoj dabar ramu.

Bijodami, kad valdžios ka
riuomenė neimtų bombarduoti 
miesto, kai sukilėliai laikė jį 
savo rankose, iš Sao Paulo 
buvo pabūgę daugiau nei 250,- 
000 žmonių. Dabar, kad maiš
tininkai pasitraukė, beveik vi
si tie pabėgėliai vėl grįžo.

KU-K1LUX-KLANAS PASIRA
ŠĖ TAIKOS SUTARTĮ

NILES, Ohio, rugp. 12. — 
Ilgą laiką vedusios tarp savęs 
kovą vietos Ku-Klux-Klano or
ganizacija su priešinga jai 
Knigbts of the Flaming Circle 
organizacija galų gale nutarė 
paliauti vieni kitus puolę. Va
kar įvyko abiejų organizacijų 
lyderių taikos derybos; priei
ta prie susitarimo ir pasirašy
ta laikos sutartis. Nuo šio lai
ko visame Weatherfieldo vals
čiuj, kuriam priklauso ir Niles, 
turės viešpatauti tarp klaniečių 
ir cirkeliečių broliška meilė ir 
sutikimas. 

—.___ t_____
PLANUOJA KAMPANIJĄ 

DEL UNIJOS LĖBELIO

ATLANTIC CITY, rugp. 11. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba nutarė su
ruošti kampaniją unijos lėbe- 
liui populerizuoti. Kampanija 
tęsis visą mėnesį, pradedant nuo 
rugpiučio 25 dienos. Federacija 
pakinkys darban visus savo 30,- 
000 skyrių agituoti žmonėse, 
kad pirktų tik unijinio darbo 
prekes, pažymėtas darbininkų 
unijos ženkleliu, t
NUŠOVĖ AUTOMOBILININKĄ 
KAM TURĖJO PERšVIESIUS 

ŽIBURIUS

P’EORilA, 111., rugp. 11.
Averyvillės deputy maršalas 
nušovė automobiliu važiavusį 
praeitą naktį W. A. Sniitbą iš 
Sparlando, III., kam jo auto
mobilio žiburiai buvo perstip- 
rųs, ir liepiamas sustoti, nesu
stojo.

SUĖMĖ $130,000 VERTĖS
NARKOTIKŲ

DETROIT, Mich., rugp. 11.— 
Vakar policija suėmė čia didelę 
daugybę draudžiamų narkoti
kų, atsiųstų skrynioj iš New- 
Yorko vienam vietos “pedle- 
riui”. Narkotikų vertė siekia 
apie 130,000 dolerių.

PAŠTO ŽENKLELIŲ -RINKĖ
JŲ KONVENCIJA

DETROIT, Mieli., rugp. 12.— 
Čia prasidėjo' American iPhila- 
bsilic Society’s metinė konven
cija. Suvažiavime dalyvauja 
apie 300 tos pašto ženklelių 

narių.

$5.61
$10.30
$13.98
$39.16

$2.54
$26.66 .... ,
$18.9Q rinkėjų draugijos

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 12. 
— Bulgarijos Valstybės Ban
kas, lygiai ir visos kitos finan
sinės įstaigos Sofijoj yra stro
piai policijos sergėjamos. Po
licijos prefektas buvo sušau* 
kęs visus miesto bankininkus 
ir pranešė jiems, kad jis turįs 
tikrių tikriausių įrodymų, kad 
komunistai ir agrarai planuoją 
neužilgio daryti puolimą ban
kinių įstaigų ir išsprogdinti 
jas.

Valstybės bankas yra ka
riuomenės saugojamas, su pa
statytais banko triobesy kul
kosvaidžiais.

Apšaudė neunijinius 
angliakasius

Penki darbininkai sužeisti, vie
nas jų pavojingai.

WILBURTON, Okla„ rugp. 
12.— Vakar vakarą penkiems 
neunijiniams darbininkams grįž
tant namo iš Bull 'Hali anglių 
kasyklų, aštuoniolika mailių 
nuo čia, kažin kas iš krūmų 
pradėjo j^juos šaudyti. Visi 
penki buvo sužeisti, liet tik 
vienas pavojingai. Jie sakos, 
kad į juos buvę paleista apie 
dvidešimt šovinių.

ITALAI IR JUGOSLAVAI SU< 
SITAIKĖ DEL SIENOS

CHICAGOS TRAUKINYS 
IŠŠOKO Iš BĖGIŲ

Keletas žmonių sužeista, bet 
ne pavojingai.

ROCHiELLE, III., rugp. 12.- 
Chicago, Burlington & Quincy‘ 
Oriental Limited traukinys 
No. 49 netoli 'Rochelle 'stoties 
ištruko iš bėgių. Kelios dešim
tys pasažierių buvo stiprokai 
sukrėsti, keletas sužeisti, bet 
pavojingai sužeistų nėra.

UŽDARĖ BANKĄ

PUTMAN, Conn., rugp.- 12. 
— The First National Bank 
of Putman, kurio kasierins 
Gilpatrick praeitą ketvirtadie
nį nusišovė, šį rytą tapo na- 
cionalių bankų revizijos užda
rytas.

B ALBO A, Panama, rugp. 12.
Ties Niką raguos pakraščiais 

ant povandeninių uolų užėjo 
naujas, dar savo pirmą kelio
nę darąs Britų garlaivis La- 
mares. Iš čia pasiųsta pagal
ba.

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 12. — Italijos karaliunas 
Humbertas iškeliavo iš čia 
per Argentiną į Čilę.

ABBAZIA, Italija, rugp. 12. 
— Mišri Italų-Jugoslavų komi
sija pabaigė savo darbą naujai 
sienos linijai tarp Italijos ir Ju
goslavijos nustatyti. Naujaja 
siena tuojau bus pradėta steigti 
muitinės.

DU LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ

SAN ILUIS OBISPO, Cal., 
rugp. 11.— Ties San Simeon 
nukrito iš 1000 pėdų aukštu
mos aeroplanas. Pilotas Roy 
Stilcs ir jo pasažierius Mur- 
ray Laimini užsimušė.

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI KA
TILUI EKSPLIODAVUS

BROCKVILLE, Ont., rugp. 
12. — Bisbops Mills miestely, 
dvidešimt trys mailės nuo čia, 
furių dirbtu ’Ūj ivykp garinio 
katilo ekspliozija. Trys darbi
ninkai liko užmušti, kiti trys 
sunkiai sužeisti.

PARYŽIUS, rugp. 12. — Ofi
cialiai užginama, kąd laikraš
čių pranešimai, jogei po su
ruošto Amerikos skelbimų 
agentams pokiiio Elysee rū
muose, liepos 29, žuvę 47 auk
so šaukštai, esą niekuo nepa
matuoti.

SIOUN CITY, Iowa, rugp. 12.
Cudaliy Packing kompani

jos taukų sandėliuose vakar 
kilo gaisras. Ugnį gesinant 
penki gaisrininkai pritroško.

50 Centu
Už Telegrafines Pinigų Perlaidas

Kitur už tokius pat telegramus reikia mo
kėt nuo $1.75 iki $6, kuomet per Naujienas gali
ma pasiųsti už 50 centų neveizint ar trumpas ar 
ilgas adresas, didelė ar maža suma.

Jums dabar nėra reikalo laukti mėnesį lai
ko, kol Jūsų giminės paims pinigus, kad per 
Naujienas galima nusiųsti į 3 ar 4 dienas, ir 
sulig Lietuvos pašto greitumo yra pristatomi 
žmonėms į visus Lietuvos miestelius.

Naudokitės Naujienų Telegramais, nes tai 
yra pigus ir greičiausias pinigų siuntimo būdas.

Kam pertoli nueiti į^Naujenų vyriausių 
ofisų, tie gali induoti pinigus pasiuntimui tele
gramų Lietuvon Naujienų autorizuotiems agen
tams :

BRIDGEPORT: AUŠRA: — 3210 South 
Halsted Street.

T0WN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIE- 
KA: 1616 West 47th Street.

ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEK A: 
233 East 115th Street.

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



Išpardavimas Šaradoj. Ketverge ir Pėtnyčioj

Kaklaraiščiai
Cracker Jack

Vaiky Dreses

Moliniai Puodai

Polly ran- 
vienuodos, 
kišenėmis,

kiekviena .......................... t—
Daugiausiai 2 kostumeriui

Salesmen’s sampeliai moterų ka
klaraiščių, kalnierių ir veiščių, pa

darytų iš organdy, lawn, 19c 
gingham ir t. t..................

Dile mieros iki 12 galionų. 
Pirmos rųšies, dailus iš vir

šaus ir vidaus, už 19c 
galionų

dreses su 

ir 

ir 2

Mazgojamos 

kovomis, čekiotos 
trimuotos su braid 
mieros nuo 2 iki 6 metų, 19c

t Juo daugiau valgote, tuo 
daugiau norite, 5 19c

pakeliai už ...............

NAUJIENOS, Chicago, 01.

Lenkų nauji 
| Įstatymai

Jau garsusis rusų caras Pet
ras Didysis buvo pasakęs: “tuš
čias darbas Įstatymus rašyti ir

u. - ■ ■— 1 ■■ . ———————

> . ' . .. 1
Tiesa, žydai protestuoja, kad versiteto studentų, 
juos išskiria iŠ tautinių mažu
mų skyriaus, bet neprotestuoja, 
kad nesulaukė Varšuvos daro
mųjų malonių.

Lietuviams grynai iš savo ker
telės žiūrint visgi atrodo, kad 
tais įstatymais lenkai savo va
lia ar kieno kito, tai tuotarp

u iš

t

F

'■Į

*

t

Metinis 19c Pardavimas •
Dabar yra pilnoje veikmėje

jų nevykdyti”. Nėra kam dabar 'mums nesvarbu žinoti, visgi kei-

Vyry Diržai
Visokių mietų augštos ' rų
šies vyrų diržai, Su geriau
siomis saktimis, visokios sku
tos, rudi, juodi, pilki, mieros 
nuo 30 iki 42, velti 1 Qp 
iki $1.50, kiekveinas I

Juodi Chap 
■^yartugai

Bib atyliaus ią storo mate- 
riolo, paprastai 75c. *1C|p
vertes, tiktai ........... ■

1 daugiausiai

Stempuotas Mate- 
riolas

8,500 šmotų štampuoto materiolo, 
jūsų pasirinkimui rankšluoščią, už
dangalų, setas iš 6 doilies, nosi- 
niukai, paduškų uždangalai, kvar- 
tugai, bufeto setai, verti
iki $1.00, kiekveinas’ po....... I v V

Stalui Sidabras
šaukštai, Šakutes, peiliai, 
nikeliniai - sidabriniai, spe
cialiai kiekvienas * 4
tiktai po ................... IvU

* Arbatiniai šaukšteliai, cukri-
• nyčioii, sviestui, pei- 1 Q p

lis, specialiai 2 už .... ■ w<V

Vyrų Pančiakos
Vyrų šilkinės ir fibre maišytos 
pančiakos, juodos ir spalvuotos, 
mieros 9’/j iki im, paprastai 50c. 
vertes, labai specialiai 1 
porai ............... j..................... I M-V

tuos žodžius pakartoti lenkams. 
Gražių pažadėjimų, dabar įsta
tymų virtines rašo neva nelen- 
kų padėčiai palengvinti, bet sau
gok Dieve nesiklausia, ko jiems 
reikia. Atrodo kad lenkai am
žiais negali nusikratyti savo iš
didumo ligos: vis nori globoti 
kitus kaip mažus vaikus arba 
kaip senovėje ponas savo kume
čius.

Taigi Varšuvos valdžia suda
rė tris net įstatymų projektus, 
kad administracijoje, teismuose 
ir mokyklose įvedus ukrainiečių, 
baltarusių ir lietuvių kalbas. Iš 
kur vienamat tokia atmaina 
lenkuose, ar tikrai jie duos tai, 
ką žada duoti, kodėl'trupinius 
duoda, gi nenori girdėti apie tai, 
kas tautoms yra svarbiausia? — 
Tokie klausiniai tenka girdėti iš 
tų, kas seka visuomenes gyveni
mą. Kodėl lenkai nori įiuti geri 
ukrainiečiams, baltarusiams ( ir 
lietuviams, gi vokiečiams ir žy
dams nieko nežada? Kodėl net 
lietuviams nelygiai duoda: Vil
niaus, Švenčionių ir Trakų lietu
viams žadama šiokių tokių kal
bos teisių susirašinėjant su vie
tos vyriausybės atstovais, teis
muose ir mokyklose, gi Lydos, 
Gardino, Breslavės, Ašmenos ir 
Suvalkų apskričių lietuviams 
nieko nežadama duoti?

Visa tai rodo, kad įstatymų» ‘WvV VCIA A Į0Ullv(y 1 l 1

j projektai yra padaryti ant grei-

Mes negalima garantuoti daugumą bile kokio 
materialo laike šio išpardavimo

Vaiky Pančiakos
Iššukuotų siūlų, juodos ir spalvuo
tos, dailios arba Denby apsiūtos 
mieros nuo 5 iki 9’/2, paprastai

19cporai ..

ir 1 šmotas Jap Rose toile- 
tinio muilo, su pirkiniu 2 

. šmotų Jap Rose 1 Qp 
Toiletinio Muilo ..... ■ WV

Dykai Pirkiniams
Maišelis

Nertines Apatines 
Veistes

Vaikų ir mergaičių cub veistes, 
atlenktos, su guzikais trimuotos, 
patentuotos guzikų skylutes, mie
ros 12 metą, vertos -19c, 1 Qp
tiktai po .....................   ®

Nosiniai
Moterų nosiniai, seconds, 

10c. vertes, 19c
6 už ..........................

Maudynės Rankš
luosčiai

Stori .tankiai austų siūlų, 
neblunkanti, mieros- 15x26, 
geri nusišluostymui, 4 dau
giausiai, 19c

Motery Šilkinės
Pančiakos

Moterų šilkinės pančiakos, pusiau 
madingos, trys siūlės iš užpakalio, 
mieros 8’2 iki 10, ver- 19c 
tos $1.00, porai ..................

Pališuoti Stiklai
Goblets, sherbetš ir vyno 

stiklai, verti po 39c., 19c 
kiekvienas ................

Vaiky Stubos
Sliperiai

Iš flanelette, specialiai 3 19c 
poros už................. /.............

GROSERIS
Snider’s Tomato Soup
Didelis klanas, 2 kla

nai už .........................
19c

Borden’s Evapo
rated

Pienas, 2 kianai 1 Clir* 
tiktai ..........................

Nepriimam orderių laiškais nei telefonu. Mes pasi
laikome tiesą suitiažinime ta vorų. Nieko 

nepardnodame perkupčiams.

Lietuviai pardavinėtojai

8514-13 Roouevelt Rd. 
Arti St. Lo uis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzfe 8912

tųjų be atodairos į tikrus lietu
vių ir gudų gyvenimo reikalus, 
tik, matyt, reikalaujant kam iš 
šalies. Tai patvirtina p. Dašin- 
skio kalba Varšuvos Seime ir 
tai, kad šie įstatymų projektai 
žaibo greitumu varoma seime iš
imtinu lenkų partijų sutartinu- 
mu. To, matyt, reikia užsienio 
eksportui. Nenuostabu, kad už
sienio reikalų miništėris p. Za- 
moyskis to reikalavo. Mat, nau
ja prancūzų valdžia su Herriotu 
priešaky nenori su lenkais rim
tai kalbėti, kol jie užkariautuo
se kraštuose spaudžia kitas tau
tas. Kitokiam vėjui praputus iš 
Paryžiaus, sukruto Varšuvos po
nai taisyti savo dvarelį. Tam 
dvarely reikia visa iš pamatų 
taisyti. Visa čia stovi kaip ra
ganos gritelės ant vištos kojų. 
Nuo ko pradėti? Geras ūkinin
kas pradėtų visa taisyti nuo pa
matų. šiaip jau “peckelis“ pate
pa baltai ar mėlynai tvoras, var
tus, duris ir vieną kitą sieną ir 
baigta.

Taip atrodo lenkų santykiuo
se su kitomis tautomis ypač su 
lietuviais visi nauji projektai, 
daryti ir daromieji lenkų politi
kų žingsniai. Nieko rimtai, visa 
išdidžiai, gal net apgaulingai.

Tai jau visiems nusibodo, nu
sibodo ir Europai, bet nenusibo
do kol kas patiems lenkams. Po 
didžiojo karo, ilgos lenkų vergo
vės, pagalios visų revoliucijų, ro
dos, Ponams Tadeušams, Volo- 
dijovskiam, Zagloboms ir pana
šiems tipams senai metas buvo 
išnykti. Deja, visa lenkų litera
tūra auklėja lenkuose išdidumą, 
pasiputimą, mokina vaduotis 
vaizduote ne protu tikėti pasa
koms apie kokią tai lenkų ypa
tingą praeitį ir pasiuntinybę. 
Tai jų jaunuomenė išorinai reiš
kia iškreiptose kepurėse, taip iš
kreipiama visas jų pačių gyve
nimas ir nenuostabu, kad jie ne
moka ramiai gyventi su viso
mis kaimynėmis tautomis. Tik 
ištolo dvarelis, atrodo gražus, ar
čiau gi privažiavęs nieko gera 
nerandi — raganos namelis ant 
vištos kojų.

Tai ką gi dabar pasakyti apie 
lenkų naujus kalbų projektus? 
Nesiūlo jų vokiečiams ir žy
dams. Tur-but iš kalno prama
tė, kad šie tiek yra gudrus, kad 
supras siekiamus siekius. Gi 
taip mažai duodama, kad jau 
dabar vokiečiai ir žydai dau
giau turi be daromos malonės.

Trečiadienis, Rugp. 13, 1924

•►■■K
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Veda 
niok 
pardavimo

7 South Dearborn Street 
'• i ; ie.eXu.iaa Hnndolpii 32bi 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
relctoaaa Caiu.1 U|7.

A. A. Olis
ADVOKATAS

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

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705'

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarkėt 1105

Veda bylas viMi10.se teismuose. 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybe

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

hvl«* vi3U<>»« Tr,ismiir»at Kgtaml- 
Abetruktus. Padam pirkimo ir 

Dokumontue ir įgaliojimu* i

■

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS4, 

ANT NAUDOS. |

/-*■

1 
i 
1 
6 
4

pienas su palikta ja
me smetona. Visuomet prašykite 

Borden’s ir neimkite

Virimo Receptai
nėra-taip skanu prie mėsos, 
žuvies, kaip skanus apeti-

ląs. Geras sosas pagt 
skonį ant 50 nuoš. Sekan-

kacjangi jis 
ekonomiškas ir lengvai

Kaunb ir
Mariampolės gimnazijos moki
nių. Kuone visi 
prie savo jaunų 
raudonas “rožes“.
Telšius, išeinant į Plungę sutar
tinai ekskursantai užgiedojo In
ternacionalą. Au-kų apsilan
kymas Telšiuose padare | žmo
nes didelį įspūdį. Aušrininkai 
pėsti išėjo į Plungę. * ,

ekskursantai 
krūtinių nešė

Apleisdami

čia savo pirmykštį endekišką 
nusistatymą griežtai visa len-^ 
kinti ir spausti. Dabar imasi 
švelnesnio budo, bet kol kas ne
simato, kad nesiektų seniau už
brėžto tikslo. Dėlto visų tautų 
atstovai pareiškė ir reiškia savo 
nepasitenkinimo. Vis dėlto, jei
gu šie įstatymai .butų priimti ir 
sąžiningai vykdomi gyveniman, 
palengvėtų bent kiek lietuvių 
padėtis nors keliose apskrityse. 
Tik, kol čia valdininkų tarpe 
randasi daugybė kerštų besiva
dovaujančių iš Kauno pabėgėlių, 
ir šie įstatymai, kaip daug kon- 

Istitucijos paragrafų bus ant po-! 
pievos, ne gyvenime. Čia mažie
ji provincijos “kacikai“ vado-J 
vausis savo nuožiūra ir Vilniaus 
“Obsto” kompanija su kazimie- 
riečiais laimins ir paragins juos. 
Juo labiau šie projektai nedžiu
gina lietuvių, kad lietuviams iš 
kalno žadama mažiau teisių net, 
pačiame Vilniuje kaip gudams. 
Visuose projektuose siulu tęsia
si noras visus nelenkus skaldy
ti ir net lietuvius dalyti nevie
nodus įstatymus taikant. Gi mo
kyklų organizavime stačiai žėri 
kiekviename žingsny tautų ne-Į 
lygybė ir lenkų privilegijos. Pa-1 
žymėtina tai dar, kad Vilniaus 
lenkų spauda, matyt, sąmonm- apie a§tuonias minutes, 
gai nutyli, kad nauji įstatymai, tus ir maišyk iki išsiplaks, 
dėl mokyklų bus taikomi Lydos SniTsutiištės.1 
ir Gardino apskrityse. Kita ver 
lįus, nėra ko stebėtis, kad tokie tershire^Saiice. 
ponai, kurie versdami musų 
laikraščių straipsnius (Dz. Wil,' 
N 151) moka ryškesnes vietas 
apleisti ir iš’fb daryti išvadų, . . .
moka iškraipyti ir Varšuvos tei- “uk^ok &
kiamas žinias. Jeigu naujų įsta
tymų projektai bus priimti, grį- ( 
Šime prie jų ir patieksime skai
tytojams smulkesniu žinių.

[“L. K.“] \P. Vieštautas.

ŽEMAITIJOS PASAULIS

Telšiai. L. S. M. “Aušrininkų“ 
vakaras.

Lietuvos socialistinės moks
leivijos “Aušrininkų“ organiza
cija šią vasarą ekskursuoja iš 
pietų perdėm iki vakarų per vi
są Lietuvos teritoriją. Birželio 
tt čt.. 9 d-^ia'ė 7- 'si. se vaka-' .. 
Buvo vaidinama Gogolio klasinis 
veikalas: “Rev^orius’. Vaidia • 
tnai atlikti gerai, matyt buvo 
daug ruoštasi. Ekskursantų 
apie 60 žmonių, buvo iš įvairių 
vietų moksleivių: Kauno Uni

IIi LMS
809 W. 351h SI., Chicago

TeL Bo* levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes. *

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

Lietuvė šeimyninke Amerikoje visados trokšta gauti 
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaino’7ei 
mimnke ir motina. šitose skiltyse kas savaite tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Niekas 
vištos ar 
zuojantis sosąs. Geras sosas pageri
na virinimo skonį " __
tik receptas yra vienas kurj rekomen
duoju naudot nuolatai, kadangi jis 
yra skanus, 
prirengiamas.

ROYALIS SOSAS

1 ’/2 puoduko evaporated pieno
3 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
1 puodukas vandenio 

šaukštuko druskos
šaukštukas kapotų petruškų 
šaukštukas trintų žalių pipirų 
šaukštukas kapotų svogūnų 
kotai grybų, pusiau perpjautų 
išnokę alyvos

Worcestershire Sauce. ,
Sutarpyk sviestą skauradoj. Su

dėk svogūnus ir žalius pipirus. Virk 
; v‘ ’ ~ Dadėk mil-

. Pripilk 
pieną su vandeniu ir maišyk iki mi- 

-Sudėk grybus, alyvas 
ir petruškas. Virk penkias miliutas. 
Pirm davimo j stalą dadėk Worces-

RODYKLE No. 8.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmimui rudžių nuo blokinių iš

trink jas su plyta ar smulkiu pusto
mu akmeniu ir aptrink kei'osinu ar- 
ba leisk kerosinui pasilikti ant rudų 
kad jas suminkštinus, paskui nutrink su plyta.

Vandens plėtmus lengvai galima 
ištimti iš šilko arba satino su garu, 
kuris, kad tikrai butų sausas, reikia 
leisti per sulankstytą audeklą.

Skystas vaškas reikia noudoti ant 
visokių linoleumo grindų patiesalų, 
nes jis jsitrina į paviršį ir susigeria. 
Tas vaškas sukietina ir padaro lino
leumą lengvai numazgojamu, gražiai 
išrodančiu, ir tiesiog apsougoja jį ir 
priduoda daugiau gyvenimo linoleu- 
mui.

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.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Virtuvės Reikaluose
Nuėmimui apdegimo plėtmų nuo 

paliovos ar palivuotų pečių ir taipgi 
nuėmimui pridegusių dalykų nuo ka

is pečiaus. Trink juos su drėgnu 
skaruliu. Jeigu katilukai perdaug iš
deginti pelenai nenutrins dėmių.

Padėk maža bliudelj vandenio apa^ 
čioj perkaitinto pečiaus jeigu nori at+ 
vedint jį naudojimui tuojau. Vanduo 
tuoj sumažins katetį.

Verdant pieną, niekad neprisvilS 
jeigu virdulyje pirmiausia smarkiai 
pavirinsi vandenio, apie colio gilumo, 
ir paskui i tuščią supilsi pieną.

Žiupsnelis sutarkuoto nutmego dar 
dėtas į bulvinius kroketus pagerinu 
juos.

Grožės Patarimai
Reikia būti labai atsargiai naiki

nant nereikalingus plaukus aht veido. 
Jeigu naudoji kokį preparatą dabokis 
kad jis nebūtų toks kuris uždžiovina 
skylutes kurios maitina odą, kitąip 
oda liks .sausa ir šiurkšti. Sy.a?bu 
kad butų matoma nau
doji tą pjeparatą. Wa apie penkias
dešimts visokių preperatų išdirbama 
ir reikia būti atsargiai kokį naudoji. 
Naudok tokj preparatą kuris sunai
kina augimą, be skausmo ir kuris iš
kelia gražiai plaukų šaknis.

Ypatiška Sveikata
Gera sveikata nereikalauja skriau 

sti sąvęs nuo to ką apetitas reikalau
ja .— tiktai reikia vis apsižiūrėti su 
privalgymu. Taipgi bloga yra ryte 
išeiti j darbą be gerų pusryčių. .Ne
gali atlikti savo darbo su reikalinga 
energija jc^iuų skilvis nęturi maisto. 
Geri pusryčiai turi susidėti iš vaisių, 
džiovinių ir puodelio kavos arba pie
no. Geri sėkliniai valgiai su grieti
ne pailgina gyvęnimo dienas. Geras* 
yra valgyti du sykiu į dieną be mė
sos ir pamatysit kad turėsit gerą 
sveikatą ir aiškų protą.

MES REKOMENRUOJAME SEKAMUS PRODUKTUS.
Kuomet vartojate pieną padary- nas farmų 

mui - pudingo, pajų ,sosų arba sriu 
bų, buk tikra ir vartok Borden’s Eva- groserninko 
porated Pieną, nes Bonrdens yra gry- kito.

Kaina $60

Tel, Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Tuonji padaryki didel) smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susrraiinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Gąriaiv- 
šia, parankiausia ir dali kalniausia, 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-pasaulyje. Galima Ir angliukai 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S, Halsted Str^ 

Chicago, III.

r \ • -
1 i l-rtei

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., ajrti Leavitt St. 
Telephone' Ganai 2552

Valaų<^sį' 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
reęfoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas .visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirbą visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namiis, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullnvan 6377

T—

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

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

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

ards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington 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

V. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

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

ValG 3223 S. Halsted St., Chicago ;
Tel. Yords 4681_ _

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS, 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
>■■■■ J1 H "I.......■pi| 1 ■ ........... jį. /
—..................... I i' ----------- 1------- -i >

Tlumingo ir Apšildymo {rengimai 
/ Olselio kainomis visiems ) 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupyki! pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.
iPEOPLES PLUNMBING AND / 

, HEATING SUPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and / 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarketį 4251

t.

viMi10.se


Trečiadienis, Rugp. 13,1924
, i...

MUSŲ MOTERIMS
> ■■ Veda Dora Vilkienė ■ ■■»■■■■

Kuo ir kada maitinti 
kūdikius

Musų kūdikiai yra musų atei
nanti žmonija. Juos mes turime 
kuo tinkamiausiai, kuo geriau
siai prižiūrėti ir maitinti. Nuo 
to, kaip žmogus gyveno, maiti
nosi kūdikiu būdamas, beveik 
priguli jo pasisekimai vėlesnia
me amžiuje. Maistas yra vienas 
svarbiausiu faktorium žmogaus 
gyvenime. Nesunku yra parink
ti savo vaikams tinkamą mai
stą. Nėra reikalo prikimšti jų 
pilvelius bile kuomi. Reikia pa
rinkti valgius tuo budu, kad jie 
atneštų naudą, o ne tik užslo
pintų alkį.

Čia paduodu keletą sugestijų 
kada ir kuomi maitinti mažus 
kūdikius, norinčios gali pasinau
doti.

2 metų kūdikiui
6 vai. ryto — 1 puoduką pie

no.
8 vai. ryto — 2 šaukštu Gran

džių sunkos.
10 vai. vak. — Iškoštos avi

žinės košės.
1 puoduką šilto pieno.
1 riekutę sausos duonos.
2 vai. po piet. — Kiaušinio 

trynį.
1 riekutę pakeptos baltos duo

nos.
2 šaukštu špinakų, perleisk 

per šitą.
1 puoduką šilto pieno.
5:30 po piet. — Iškoštos avi

žinės košės.
1 puoduką šilto pieno.
1 riekutę sausos duonos.
Duok pakankamai vandens 

protarpiais.
4 metų kūdikiui

7 vai. ryto — Slyvų — virtų.
Kokius nors košės, geriausia 

“Wheatena”.
1 riekutę sausai pakeptos duo

nos.
1 puoduką pieno.
10:30 nuo ryto. — 1 puodu

ką pieno.
1 krekėsą.
2 vai. po piet. — Sriubos — 

geriausia iš daržovių.
1 virtą kiaušinį.
1 riekutę sausai pakeptos 

duonos.
1 riekutę baltos duonos.
Sviesto.
Vaisių.'
5:30 vakare. — Ryžių.
1 puoduką pieno.
1 riekutę duonos.
Sviesto.
Virtų vaisių.

6 metų kūdikiui
7:30 iš ryto. — 1 keptą obuo

lį, be cukraus.
Vi puoduko oatmeal.
1 puoduką pieno.
2 riekutes pakeptos duonos 

(toast).
Sviesto.
10:30 iš ryto. — Pieno.
2 krekėsu.
12:30 po piet. — Sriubos iš 

daržovių.
2 riekutes duonos.
Sviesto.
6 virtas slyvas.
5:30 vakare. — 1 keptą bul

vę- x
2 riekutes duonos.
1 puoduką pieno.

Ryžių pudingo su razinko- 
mis.

Pieno.
Vakarienei. — Bulvių sriu

bos.
Kvietinės duonos.
Sviesto.
Keptų arba virtų obuolių.
Saldų pyragaičių.

Kį IR KAIP VIRTI
DARŽOVIŲ SRIUBA

1 puoduką bulvių — 1 puo
duką pasternokų.

1 puoduką morkvų — 1 puo
duką salierui.

1 puoduką kopūstų —% puo
duko cibulių.

Daržovės turi būti visos ža
lios ir sukapotos į mažus šmo
telius. Sudėk į puodą, užpilk 4 
kvortas šalto vandens ir virink 
iš lengvo per 2—3 valandas. 

■.Sumaišyk 2 šaukštu miltų, 2 
šaukštu druskos ir truputį pi
pirų su 2 šaukštukais vandens. 
Įmaišyk į sriubą ir pridėk 2 
dideliu šaukštu sviesto. Jei ne
gana suru, pridėk dar truputį 
druskos.

PATROVA Iš JURŲ VĖŽIŲ

Smulkiai supjaustyk 4 rieku
tes lašiniukų, ^2 svogūno ir 
kepk ant skaurados. Pridėk puo
duką virtų arba žalių pomidorų 
(tomačių) truputį druskos, pas
kui sudėk blėkinę vėžių ir vie
ną puoduką virtų ryžių. Viską 
sumaišyk, pridėk truputį sviesto 
ir paduok į stalą.

OBUOLIŲ PYRAGAS

Vi puoduko baltų kornų mil
tų.

Vi puoduko geltonų kornų 
miltu.

*1 šaukštą cukraus.
. Vi šaukštuko druskos.

1 šaukštą sviesto.
Apie % puoduko verdančio 

vandens.
3 šaukštus pieno.
1 puoduką smulkiai supjau

stytų obuolių.
Sumaišyk miltus, cukrų, dru

ską ir riebalus. Suplikink karštu 
vandeniu, paskui supilk pieną ir 
sudėk obuolius. Išmaišyk ir su
dėk į bletą Vį colio storumo. 
Kepk pečiuje karštame pečiuje. 
Kaip iškeps apsitepk su sviestu 
ir valgyk.

SĖLENŲ PYRAGAI

1 puodukas baltos duonos.
2 puoduku sėlenų.
2 šaukštuku baking powder.
2 šaukštu siropo.
2 šaukštu alyvos.
1 šaukštuką druskos.
IVž puoduko pieno.
Vi puoduko sukapotų razin- 

kų.
Sumaišyk miltus, sėlenas, ba

king povvder, druską, pridėk si
ropo, pieną, alyvą ir razinkas.

Sudėk į bletą, kepk karštame 
pečiuje 20 minutų. Gali varto
ti kokius nori vaisius vietoj ra- 
zinkų.

Į LIETUVĄ
12 metų kūdikiui

Iš ryto. — 1 orandžį arba ki
tų vaisių.

Košės arba žalių pusryčiams 
valgių kaip tai, kviečių, ryžių.

1 puoduką pieno.
2 riekutes keptos ’ duonos 

(toast).
Sviesto. ,
Pietams. — Mėsos.
Ryžių arba kokį kitą pudin

gą-
Keptų bulvių.
2 riekutes duonos.
Sviesto.
Daržovių: žirnių, morkvų.

Galite būti Lie
tuvoj vieną metą, 
pailginant laiką 
dar šešiems mė
nesiams jei rei
kėtų. Pasiklau- 
skit arčiausio 
United States

Linijų ofiso arba jūsų vietos 
agento pilnų informacijų.

Tuo pačiu sykiu patyrinėkite 
patogumus važiuojant United 
States Linijų laivais; švarus, 
patogus kambariai, geras mais
tas, patiksiantis patarnavimas, 
dideli dėniai, benų koncertai.

UNITED STATES’ LINES 
45 Broadway, New York City 
Matykite jūsų vietinį agentą 

110 S. Dearbom St. Chicago, III. 
Managing Operators for 

United States Shipping Board

MADOS

» • fc • v * . 1 * ■ «

No, 2102. Suknia, .kuri pridups 
ploną ir gražią išveizdą. Gali ją pa
sisiūdinti ir vienos rūšies materijos 
arba iš dviejų. ♦ . •

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir .46 colių per krūtinę.

36 mierai reikia 3% yardo 36 colių 
materijos.

■^Norint gauti vieną ai- 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 adresuati:'

.Naujienų: Tattern Dept., 1739 So- 
Halsted St., Chicago, III.

I
NAUJIENOS Pattem Dept. • ;!

; 1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 
čia įdedu 15 centų ir prašau atL

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) ' ;i(Miestas ir valst.)

Trumpiausias kelias į visas 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

must| 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.

Town of 
Lake

f ;

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

j

NAUJIENOS, Chicago,
Beepeee

> ''Tbittr'BAnY; 
J} Pow»un. >

Nedaleiskite ju
SU kūdikiams 

verkti
Pauderis su Johnson’s kūdikiu pauderiu. Tai yra viena
tinis būdas kaip jus galite užlaikyti savo kūdikius svei
kais šiltame ore. Johnson’o pauderis yra vartojamas dak
tarų ir nursių ir per dugiau moterų negu kiti kokie pau- 
deriai. Tai yra todėl, kad jis yra geriausls kūdikių pau
deris. Jis išgydo sužeistas vietas, niežėjimą, išdžiovina 
šlapias vietas ir užlaikys jūsų kūdikį vesiu.

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

Geriausias dd kūdikio — privalote jį vartoti

IIEveiy Home Needs a
RemingtoiiPortable

Ši maža rašomoji mašinėlė yra neapkainuojamai naudinga, pirmaiu- 
sia dėl berniukų ir mergaičių, kurie lanko mokyklą; o antrą dėl vyrų 
ar moterų, kurie turi bileką rašyt. Tai yra maža mašinėle, su dide
lės mašinos “Keyboardu”. Ant jos gali rašyt mokinys ir mokanti 
stenografistę. Tai yra stipri ir atsakanti mašinėlė. Padaro gražų 
darbą. Galima neštis bile kur ir nauidoti bile’ kur. Smagu su ja 
rašyti ir smagu skaityt. Vienintele mašina su lietuviškais akcen
tais ir su didelės mašinos “Keyboardu”.

fSUSIVIENIJIMAS LIET, AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

S LA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Ti- 
▼ynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLLANCE OF AMERICĄ, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

.................---- ---------------- - ........-.......................—

Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo iv 
atsikratyti, šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvoa oda Svarioje ir svei
koje padėtyje.

j RttffJes , 
( ištepant galvų kas vakaras einant gulti
J per savaitę ar dcfiimtį dienų, sunai-
| kine pleiskanas ir paragins jūsų
j plaukų augimų. Po to naudokite
J Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu-
j tnų su pleiskanomis.
. Bonka 65c. aptiekose, arba už 75o.
I prisiunčiamo stačiai iŠ dirbtuvės.

Į F. AD. RICHTER & CO.
Į <04-114 So, 4thSt, Brooldyi, N.T. J

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir yerti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Boxl92. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena (langiaus kaip 
peri Penkiasdešimts. metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Koperatyvine 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 iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “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.

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

“Kultūros” b-vė, * 
Šiauliai (Lituania), 

Dvaro g. 24. 
> .... ....... ■>-.f——-........
Pinigai!

iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

>i=====?

• 8

DR. v \ TTUSH, O. D.
‘ Specialistu

Fuiei.į,. 11.0 4iuų įtempimą, kurie 
ž«ti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
ivaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaisą 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystį. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikirr.'uose egzaminavimas daromas 
bu elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
| mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 ild 1 p. p. 
1545 VVent 47th St.

Phone jJctdevard 7689

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

spccičuuiiraft mūriu visu kj- 
Žinau, kkd galiu jumis gy- 

geriauriu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

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

Chicago, UI.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. VV'ųHarmano ban
dymai juąų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti.'Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos Ijgšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai, pasiduoda Sitam mokslilkam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užal- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia t 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—-RAY EGZAMINACIJA $1.
, Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug- svieto mano ofise nega- 
lėtumet pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmi: 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po k
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakari, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

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

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu,
r['AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorių. 
Lambert P h ar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A. .
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[ekspertų planas butų atmes
tas, tai Europoje įvyktų cha-

NAUJIENOS
Th# I.ithiianian Dfdly 1

Published Daily Except Sunday. OSaS, kuris ne tik paguldytų
By The Lithuanian Naw» Pub. Co., In®

<789 South Halatad Streat 
j Chicage, I1L

Talephone Bopsevelt 8588

Subccription Batui 
per yaar ln Canada.

|7JX) per year outaida of Chlcaga.
>8.00 per year in Chicago.

8c per wpy.

Entared u Second Clu» Matter 
March 17th, 1914, at the Port Office 
pf Chicago, UI., ūdas the act of 
March Znd, 1879.

Naujienos eina kasdien, Įtekinant 
Mkmadienius. Laidiia Naujieną Ben- 
dn»vi, 1789 So. Halatad St, Chicago 
DJ. — Telefonai i Baoaavalt 85 Oi

Utaimosojimo Kalnai 
Ehicagoje — paltui

į ant šono Europos pramonę, 
prekybą ir finansus, bet vei
kiausia iššauktų ir naują ka-

Rusijos bolševikai ir jų 
agentai kitose šalyse smer
kia tą socialistų poziciją, 
bet jie iki šiol dar nenurodė, 
kaip butų galima išspręsti 
reparacijų klausimą (dabar
tinėse aplinkybėse!), atme
tus ekspertų planą. Todėl 

I bolševikų priekaištai socia
listams yra grynas humbu- 
gas. .

, 4.00 
. 2.00 
_ 140 
_ .75

Trima mtneaiama ——~
Dviem minaadajoa —
▼lenam mineaiui  ——

BElcagoje per nailoUJaal
Viena kopija ----------- .——■ — 8®
Savaitei--------------------- - . 18®
Mineaiui_____________ ——— 75c

BarienytoMf Valitijoee, na Chieafoja, 
paktai

lietame .........  . >7.08
Ponai metą —. . ............. — >.50
Trinia minėdama____ _____—• 1*75

, Dviem minesiam... ...................... 1-25
.Vienam minėsiu!   .... ■■■—« .75

I
Lietuvon jr kitur uielanlaoea: 

(Atpiginta)
Metame ------------------ ----------- $8.00
Pusei metą______________ — 4.00
Trims mėnesiams ............. ....... 2.00
Pfnigūs reikia siųsti palte Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Liepos mėnesyje susirin
ko Amsterdame profesinių 
darbininkų sąjungų Inter
nacionalo’ valdyba ir socia
listų Internacionalo valdyba 
ir laikė bendrą konferenci
ją, kuri priėmė svarbią re
zoliuciją apie Dawes planą 
reparacijų klausimui išsprę
sti.

Kai kurie paiki žmonės 
sako, kad socialistai jau nė
ra bolševizmo priešai, ka
dangi jie giria Anglijos val
džią už padarymą sutarties 
su sovietų Rusija. Bet pa
laikymas diplomatinių ir 
prekybinių santykių su Ru
sija juk neturi nieko bendro 
su pritarimu Rusijos val
džiai.

Anglijos MacDonaldas 
stengėsi padaryt kaip galint 
draugingesniais ’ santykius 
su Poincarė ,kuomet šis bu
vo premjeras; vienok Mac
Donaldas niekuomet nepri
tarė poincarizmui. Lloyd 
George kitąsyk pasakė, kad 
prekybą kartais tenka vesti 
ir su kanibalais.

Rezoliucija aštriai kriti
kuoja Dawes planą, kadangi 
jisai uždeda sunkią naštą Valstybės 
ant Vokietijos ir leidžia už-[socialistams 
sienių kapitalistams kištis į 
Vokietijos geležinkelių vedi
mą. Ekspertų raportas to
dėl neatitinka darbininkų 
unijų ir socialistinių partijų 
nusistatymui reparacijų 
klausimu.

To neveizint, konferenci
ja atrado, kad Dawes’o ra
portas turėtų būt priimtas.

“Naujienos” visuomet sto
jo už Rusijos pripažinimą. 
Už tai visuometx stojo visi 
Amerikos socialistai, ir An
glijos socialistai, ir Franci- 
jos socialistai, ir kitų šalių 
socialistai.

pripažinimas 
nėra partijos 

klausimas. Valstybė su val
stybe privalo palaikyt drau
gingus ryšius, nežiūrint 
kaip kiekviena jų tvarkosi 
viduje. Apie vidujinę vals
tybės tvarką spręsti privalo 
tos valstybes piliečiai, o ne 
svetimos valdžios.

Abiejų Internacionalų val
dybų priimtoji rezoliucija 
sako:

Apžvalga
------——

MARKSAS IR DARVVINAS.

“Nežiūrint visų ydų 
ir klaidų ekspertų ' ra
porte, šio mėgini
mo (išspręsti reparacijų 
klausimą) nepasisekimas 
nepaliktų nieko geresnio 
jo vietoje, bet, atvirkščiai, 
prisidėtų tiktaj prie paaš- 
trinimo dabartinio krizio 
Europoje.

“Šitokiose aplinkybėse 
ekspertų plano Jvykini- 
mas išrodo, kaipo vienin
telis galimas šioje valan
doje išsprendimas.”
Toliaus, rezoliucija reika

lauja, kad butų kaip galint 
greičiaus evakuota Ruhro 
sritis ir kad butų visose ša
lyse užtikrinta astuonių va
landų darbo diena.

anglų rašytojas, H. 
nemėgsta 

kur tiktai
Karolio 

turi pro-

Hearsto

Garsusis 
G. Wells, 
Markso ir, 
gos, įžnyba jį.

Pereitų sekmadienį
laikraščiai įdėjo 'Vells’o straips
nį apie komunizmų. Tame 
straipsnyje įrodinėjama, kad 
komunistų judėjimas einųs že
myn ir netolimoje ateityje visai 
išnyksiąs apšviestose šalyse. 
Wells’as mano, kad dabartinio 
komunizmo tėvas esųs Marksas. 
Jisai sako:.

“šių dienų komunizmų su
tvėrė Marksas. Tai yra 
bergždžias Šocializmo ir mok
slo ambicijos susituokimo 
vaisius. Socializmas nuo Ro
berto Oweno dienų buvo pla
nų ir projektų daiktas. Jisai 
be paliovos ieškojo geresnio 
sutvarkymo. Jo metodai bu
vo utopiniai. Bet Marksų 
įkando ambicija susilyginti 
su Darwinu; jisai norėjo bū
ti socialiu ir politinio mokslo 
Danvinas, neturėdamas nė 
Darwino kuklumo, nė Dgrwi- 
no protinės kantrybės.”

Jeigu kuklumas yra dorybė, 
tai ir Wells’as ‘ nelabai .gali ja

Toks darbininkų unijų ir 
socialistų partijų Interna
cionalų nusistatymas, be 
abejonės, sutinka su milži
niškos daugumos darbinin
kų nuomonėmis kaip Euro
poje, taip ir Amerikoje. So- pasigirti, nes jo sprendimai apie 
cialistai siūlo priimti eksper
tų planą ne dėlto, kad jisai i 
yra geras, bet dėlto, kad šio-' 
je valandoje nieko geresnio 
pasiekti negalima. Jeigu

Marksų yra išdidus ir ant grei
tųjų padaryti. *

Marksas, girdi, norėjęs lenk* 
,tyniuoti su Darwinu. Kodėl — 
ar dėlto, kad jisai pavydėjo 
Darwinui garbės?

Bet Darwinas, kaipo didis 
mokslininkas, pagarsėjo tiktai 
po to, kai jisai parašė savo vei
kalų “Origin of Species”, kuris 
pasirodė spaudoje 1859 m. Tais 
pačiais metais išėjo ir K. 
Markso veikalas “Prie Politinės 
Ekonomijos Kritikos” (Zur 
Kritik der Politischen Oekono- 
mie).

Šitame Markso veikale jau 
yra išdėstyta trumpoje sutrau
koje visa Markse ekonominė teo 
rija, ta*pati teorija, kuri vėliaus 
tapo plačiai išvystyta “Kapita
le” (pirmas tomas pasirodė 
1867 m.). Kokiu gi budu Mark
sas galėjo lenktyniuoti su Dar- 
winu, gamindamas savo teorijų, 
jeigu tuo laiku, kai jisai rengė 
spaudai savo knygų, apie par- 
wino mokslų dar nebuvo nieko 
girdėt ?

Aišku, kad Wells’as tas “lenk
tynes” išlaužė iš piršto.

Be to, jisai nepasistengė ar
čiaus susipažinti su charakterin
gomis marksizmo ir šių dienų 
komunizmo ypatybėmis. Mark
so mokslas “plakus ir projek
tus” atmeta. Bet visai priešin
gai elgiasi bolševikiškas komu
nizmas!

Komunistai pasižymi tuo, kad 
jie turi sugalvoję tam tikrų pla
nų visuomenės tvarkos pakeiti
mui ir tų planų vykina fanatiš
ku užsispyrimu kol neatsimu- 
ša kakta į sienų. Kiekvienas 
žino tų planų: Buržuazinės val
džios nuvertimas — “Proletari
ato diktatūros” įsteigimas so
vietų valdžios formoje — žemės, 
dirbtuvių, komunikacijos prie
monių ir bankų konfiskavimas 
— Visi dirba pagal valdžios ko
mandų ir visi valgo valdžios nu
statytas porcijas — ....

Komunistai yra taip aklai įti
kėję į tų savo planų ir net į 
kiekvienų atskirų -to plano dalį, 
kad visi, kurie nepritaria bent 
vienam jų “revoliucinio progra
mų” punktui, yra prakeikiami, 
kaipo socializmo ir proletariato 
priešai, šituo atžvilgiu jie nie
ko bendra neturi su Marksu, 
bet labai daug bendra turi su 
Robertu Owenu ir kitais utopi- 
pininkais.

Ant^’a vertus, jokių dogma
tiškų planų nepripažįsta ir šių 
dienų socialistai. Jie sako, kad 
kelias į socializmų gali būt kiek
vienoje šalyje kitoks. Todėl so
cialistai su pasipiktinimu atme
ta visokių mintį apie tai, kad so
cialistinėms įvairių šalių parti
joms butų diktuojama iš kokio 
nors vieno centro — iš
vos, iš Londono ar iš kur kitur. 
Įvairių šalių socialistai laikosi 
tiktai vienodų principų, o dėl 
veikimo plaAfe (jeigu reikia kas 
bendrai veikti) jie kiekvienų 
kartų susitaria tarp savęs.

Tai yra visai skirtingas daly
kas nuo bolševikiško komuniz
mo. Tokioj minties, kad socia
listai privalo savo taktikų taiky
ti prie esančiųjų aplinkybių, ir 
kad jie turi vaduotis ne gata
vais, kieno nors iškeptais ir pa
diktuotais planais, bet tiktai 
bendraisiais principais, — lai
kėsi ir Marksas. Apie tai liudi
ja visa pirmojo Internacionalo 
istorija,i to Internacionalo, kurio 
priešakyje stovėjo pats “Kapita
lo” autorius.

Socialistai todėl eina Markso 
keliais, o komunistai'— utopi- 
ninkų keliais. . “Kuklusis” ir 
“kantrusis” Wcl.s’as to nepaste
bėjo.

pinti, o čionai perdaug išnau
dojami, streikai persekiojami, 
vienu žodžiu čia darbininkų 
padėtis baisi, biauresriė, negu 
Europoj. Jeigu taip, tai .ko
dėl tokios daugybės darbinin
kų minios iš visų palaimintų 
Europos šalių keliavo ir te- 
betrokšta keliauti Amerikon, 
išnaudojimo šalin.”
Mes nurodėme faktus, bet iš 

tų faktų nedarėme išvados, kad 
Europos darbininkai esu “ge
riau parūpinti”, negu Amerikos 
darbininkai. Mes skkėme, kad 
jie (bendrai imant) yra geriau 
apsaugoti.

Prie darbininko aprūpinimo 
priklauso pirmiausia uždarbis. 
Amerikoje darbininkų uždarbiai 
yra didesni, kadangi Amerika 
yra daug turtingesnė, negu bent 
kuri Europos šalis. Karas Euro- 
pų nualino, o Amerikai davė pro
gos i^alobti; todėl po karo ypa
tingai žymu skirtumas tarpe 
Amerikos turto ir Europos ne
turto.

Be to, kad Amerika yra tur
tinga, yra da ir daugiaus prie
žasčių, kurios viliojo ir tebevi
lioja žmones /į šį kraštų. » Bet 
apie tai čia neapsimoka kalbėt.

Faktas palieka faktu, kad Eu
ropos šalyse darbininkai yra iš
kovoję daug apsaugojimo įsta
tymų, kurių Amerikoje nėra- 
Jeigu Amerikos darbininkai bu
tų taip pat gerai apsaugoti, kaip 
jie uždirba (kuomet nėra bedar
bės), tai Amerika galėtų pasidi
džiuoti prieš visų pasaulį.

Kaipo laikraštis, 
pretenzijos ginti 
reikalus, “barbininkas” turėtų 
aiškinti tai savo skaitytojams. 
Vietoje to, jisai mėgina jiems į- 
kalbėt, kad Amerikos darbinin
kai turį būt patenkinti savo li
kimu.

Iminčiai; Čecho-Slovakijos parti-

Mask-

DARBININKŲ APSAUGOJI
MAS.

“Naujienose” buvo nurodyta, 
kad Europos darbininkai yra 
iškovoję įvairias įstatymus, ku
rie apsaugoja juos nuo perdaug 
didelio išnaudojimo arba ap
draudžia nuo nelaimės, kuomet 
Amerikoje, tokių įstatymų be
veik visai nėra, čia dažnai net 
darbininkų streikai 'yra slopina
mi ginkluota jėįa arba teismų 
“indžionkšenais”.

So. Bostono j “Darbininkas” 
deliai to rašo:

“šitoks dalyko nušvietimas 
rodo ką? Rodo tų, kad Euro-' 
poj darbininkai geriau apru-

kuris turi 
darbininkų

Iš SAVO SIELOS

Anądien rašėme, kad Ameri
kos Darbo Federacijos vadai 
atakuoja socialistus, bijodami, 
kad jie nepaimtų į savo rankas 
vadovavimų besitveriančioje 
“trečiojoje partijoje.”

“Draugas” apie tai sako 
kančiai:

se-

“Čionai ir mes sutinkame, 
kad tarp Gompersininkų ir 

socialistų kova bus tiktai dėl 
vadovavimo, bet ne dėl darbi
ninkų laimės. Kaip tarp re- 
publikonų su demokratais, 
taip ir tarp jų dviejų ‘darbi
ninkiškų’ srovių kova vyksta 
tik dėl vadovavimo ir šiltų 
vietų. Čia ‘N-os’ netyčia tie
sų pasakė”.’
Apie kova “dėl šiltų vietų” 

“Naujienos” visai nekalbėjo. Ši- 
;ų “perlų” pridėjo “Draugas”.

Vadovavimas ir šiltoj vietos 
anaiptol nėra tas pats. Bent so
cialistams ne. Socialistai per 
dešimts metų kovojo dėl vado
vavimo darbininkų judėjime, 
ne tik negaudami už tai šiltų 
vietų, bet ir atsižadėdami dau
gybės visokių patogumų, ku
riuos jie butą galėję turėti, jei
gu nebūtų buvę socialistai. Kas 
norėjo šiltas vietas įsigyti, tas 
ėjo ne pas socialistus, bet pas 
republikonus arba demokratus.

Kas pas lietuvius nori turėti 
šiltas vietas,- tas parduoda savo 
sąžinę klerikalams.

“Draugo” redaktorius, prikiš
damas socialistams varžymąsi 
dėl šiltų vietų, matoma, “spa- 
viedojasi” iš savo sielos. Bet ta 
“spaviednė” visai bereikalinga, 
nes ir be jos kiekvienam senai 
yra aišku, kad jisai jokių kilnes-. 
nių tikslų nepajėgia suprasti.

joje -— Dr. Smeral; Švedijos 
partijoje — Hoeglund ((kurį pir- 
miaus komunistai garbindavo, 
kaipo “Švedijos Liebknechtų”); 
Franci jos partijoje 
Souvarine.

Vienok Kominterno kongre
sas pasielgė ne su visais savo 
“heretikais” vienaip. Tenai, kur 
“suburžuazėj usiej i” komunistai 
turi didelės įtakos partijoje, Ko
minterno diktatoriai pasitenki
no tiktai jų papeikimu; o tie 
“griešninkai”, kurie turi mažai 
šalininkų savo organizacijose, 
buvo skaudžiaus nubausti. Fran
ci jos Souvarine’as tapo net vi
siškai pašalintas iš partijos ir iš 
Kominterno.

Įdomus yra ypatingai Souva- 
rine’o “nulinčiavimas”.

Metai atgal jisai buvo tikras 
diktatorius Frųncijos komunistų 
partijoje. Tokių pozicija jisai 
užėmė nuo pat partijos įsikūri
mo. Jį rėmė Zinovjevas, ir dėl
to jisai gajėjo Franci jos Komin
terno sekcijoje šeimyninkaut, 
kaip tinkamas. Jo diktatoriški 
metodai sukėlė save Frossard’ų 
ir>w daugelį kitų stambių komu
nizmo agitatorių FrancijOje. 
Pernai metais Beris Souvarine 
tuos “maištininkus” iššlavė lau
kan. Ką tik išsigelbėjo nuo iš
metimo ir centrajinip komunistų 
organo, “Humanitė”, redakto
rius M. Cachin.

Dabar gi staigu pats Souva
rine’as išlėkė į sųšlavynų. Ka
me dalykas?

Kuomet pereitų rudenį prasi
dėjo “demokratinės” Trockio 
grupės polemika su Rusijos bol
ševikų partijos centru, tai Sou
varine’as padarė klaidų. Jisai 
parėmė Trockį, manydamas, kad 
šio frakcija Rusijoje paims vir
šų. Kovą. Rusijos bolševikų par
tijoje tečiaus laimėjo ne Troc
kis, bet centro komitetas. Sou
varine’as gi tapo apskųstas Ko
minterno viršininkams už Troc
kio rėmimų ir tapo nuteistas-

Franci jos komunistų organas 
šiomis dienomis paskelbė nuo
sprendį, kuris dalinai skamba 
taip:

“Pildomasis Komitetas pa
dare savo nuosprendį, gerai 
ištyręs dalykų: Souvarine yra 
pašalintas* iš francuzų parti
jos ir iš Komunistinio Inter
nacionalo. Musų buvusiam 

• draugui, beje, yra palikta ga
limybė padaryti, kad jo nu
sidėjimai butų užmiršti.

partija galės

Boris

KOMINTERNO “VALYMAS”

Paskutinis komunistų in
ternacionalo kongresas (penk- 
;asis), kaip žinia, labai aštriai 
nusistatė prieš vadinamąjį deši
nįjį sparnų komunistų judėji
me. , Dešinieji komunistai visose 
Kominterno sekcijose tapo; pa-
smerkti.! '

Rusijos komunistų partijoje 
daugiausia pipirų gavo Kari Ra- 
dek, kuris dar nesenai buvo vi
sos bolševikų propagandos už
sieniuose vedėjas. Vokietijos 
komunistų partijoje tapo pa
smerktas Brandler ir jo vien-

Jacob Wassermann Vertė Kast. Augiist

GOLOVINA5

“Francuzų
pasiūlyti 6-am Kongresui, kad 
jisai vėl butų priimtas, jeigu 
jo elgimąsi iki tol bus lojalus 
(ištikimas)”.
Bet šitas “heretikų” perse

kiojimas nepanaikina nuomonių 
skirtumų ikomunistų partijose. 
Jų viduje kova eina nuolatos. 
Tie, kurie šiandie laiko šluotų 
savo rankoje, ryto patys gali 
būt iššluoti.-

—

PLUNGĖ

(Telšių apskritis)

vakare 
organi- 
Telšius

1924 m. liepos 10 d. 
L. S. M. “Aušrininkų” 
zacijos ekskursija per 
užsuko ir į Plungę- Tai netikė
ti svečiai! Ekskursantai per
nakvojo ir kitų dienų (11 d.) 
buvo turgus. Pasinaudodamas 
proga ekskursantas au-kas La- 
das Serbentą surengė mitingų. 
Smarkiai atakavo Lietuvos pi
niginį vorų Vailokaitį. Detaliai 
išdėstydamas kokiu 1 -i1 i-keliu 
kunigas bankininkas Vailokaitis 
tapo bankininku. Žmonės, net 
verkė kai prelegentas priminė 
ost markių likvidavimų ir litų į- 
vedimų.

Kaž koks “krikščionių” kūdi
kis norėjo sumušti Serbentų, 
bet žmonės nedavė j jam kalbėti 
ir nuvarė bulvių' sku&Įi.VKlausy
toj ai užganėdinti ■>* kalbėto ju ir 
reiškė jam didžiausio pritarimo- 

“Krikščionys” paliko, kaip že
maičiai sako nuplauta nosim, 
nes nabagai pasirodė prieš žmo
nes bejėgiai.
Apžv.« X ' •* • • •

I
BĖGIMAS.

Pirmoji gegužės dalis praėjo 
kelionėje iš Tūlos į Kaukazą. 
Gegužės 17 d. Marija von Krue- 
dener pasiekė Kislovodską, kur 
ji tikėjosi gauti žinių nuo savo 
vyro. Revoliucijos pradžioje jis 
pabėgo į anglo-rusų frontą Per
sijoje- Ir štai bėgiu paskutinių
jų penkerių mėnesių ji jokios 
žinios nuo jo negavo.

Netoli nuo Kislovodsko buvo 
jo brolio dvaras. Aleksandras 
žadėjo laiškus siųsti jo adresu, 
jeigu kitokiu budu - nebebūtų 
galima susinešti.

Su keturiais vaikais ir trimis 
tarnaitėmis Marija sustojo Pa- 
lace viešbutyje. Mažiausį vaiką 
ji dar krūtimis tebepenėjo. Jis 
gimė trims mėnesiams praėjus 
po atsiskyrimo su Aleksandru. 
Jeigu pirma ji nežinojo, ką atsa
komybė reiškia, tat dabar ji 
tatai gerai suprato.

Milžiniški kalnai darė slegian
čio įspūdžio. Ji negalėjo jais gė
rėtis: jie atrodė jai nepaliauja
ma siena, — siena ant sienos iki 
pat amžino sniego rubežių- Kaip 
iš čia pasprukti? Praeitis buVo 
baisi. Mat ir dabar ji neramumą 
jautė. Pirmą naktį jai prisisap
navo, kad buk į ją tiesiatna. ku
mščiai, visa aibė kumščių, ir 
kiekviename jų žibėjo žudeikos 
akys. Rankos žaizda nedavė jai 
užmiršti sceną vagone, kai gir
tutėliai kareiviai* langą išmušė. 
Vagono kampe sėdėjo jų astuo
ni žmonės, ir čia • jau buvo su
verstas visas bagažo kalnas, — 
visas jų turtas, kurį jie suspėjo 
iš Tūlos išvežti. Vaikai ėmė 
garsiai rėkti, kai du bernu, visai 
miniai pritariant, su pakvaišu
siais šauksmais ėmė į duris mu
šti. Dymovo tuo laiku nebuvo: 
jis nuvyko į gretimą vagoną, 
kad surasti sau, vietos, kur butų 
galima nors valandėlę užsnūsti. 
Marijai pirmiausia teko smūgis, 
ir visa krauju apsitaškiusi išėjo 
ji kareivių pasitikti. Savo nu
sistebėjimui, jie pasitraukė nuo 
durų ir nedrąsiai nuleido akis, 
tarytum iš jos koki tai magiška 
jėga ėjo. Ji ir pati taip manė. 
Jai visuonnet rodėsi, kad ji tui\ 
kokią tai nepaprastą jėgą.

O vienok be Dymovo ji butų 
pražuvus. Ivan Dymov ėjo teis
me raštininko pareigas. Jis bu
vo iš paprastų žmonių kilęs, bet 
laike revoliucijos iškilo į aukš
tybes. Tačiau nežiūrint į tai, jis 
savo galios niekuomet blogiems 
tikslams nenaudojo. Prieš kele
tą metų Marija labai gerai į jį 
atsinešdavo, ir kartą net jo ser
gančią pačią prižiūrėjo. Ji visai 
buvo apie jį užmiršusi, bet pavo
jaus valandoje jis pats į ją atė
jo- Jis išgavo pasus, papirko 
kareivių tarybą, nukreipė nuo 
jos kaimiečių dėmesį, kuriems 
Marija buvo svarbus įkaitas. 
Laike kelionės jis pašalino visas 
kliūtis, buvo šnipas, bagažo ne
šėjas ir gynėjas.’ Visa tai jis 
darė su tylia pagarba link Mar- 
rijos. Kada ji atsisveikino su 
jito Kislovodske, ji jausmingai 
ir susimaišusiai paklausė, kuo ji 
galėsianti jam už visa tai 
atsidėkoti. Jis tik atsakė: “Aš 
busiu laimingas, Marija Jakov- 
levna, jeigu jus kada nors pra
nešite man apie save ir savo 
vaikus”.

Gal būt ir tai buvo jos ma
giškos jėgos Vaisiai?

Viešbučio Svečiai pasitiko ją 
gan linksmai, kaipo oficierio 
žmoną ir aukštojo luomo mote
lį ; Į ją atsinešė su didele pagar
ba, nors ir žinojo, kad ji iš vo
kiečių paeįna ir Rusijos paval
dine tapo tik už vyro ištekėjus.

Tuo budu po ilgo bastymosi ir 
vaitgy j i. vėl > atsidūrė tarp savo 
draugijos įmonių ir aplinkoje 
nepaliaujamo linksmumo, prie 
kurio ji buvo pripratusi, ir apie 
kurį ji jau senai svajojo. Bet 
greit ji pastebėjo, kad žmones 
čia riša krūvon tik konvenciališ- 
kumus ir kad metai, kuriuos ji,

kaime praleido išpradžių su 
Aleksandru, o paskui nors ir be 
jo, bet visvien jo įtakoje, nepra
ėjo be pėdsakų ir išmokino ją 
kitaip laiką praleisti- Priegtam 
čia buvo labai maišyta draugi
ja: išvengti to nebuvo galima, 
nes visus suvarė į daiktą bend
ras likimas. Viešbutis ir visas 
miestukas, kadaise buvusis ari
stokratijos ir pertekliaus cent
ras, — išvirto dabar sala, kur 
gelb.ėjosi žustantieji. Į čia ver
žėsi pabėgėliai su savo paskuti
niu turtu ir savo paskutine vil
timi,—didieji kunigaikščiai su 
kamergeriais kartu su speku
liantais, Maskvos ir Petrapilio 
šauniosios damos kartu su ko
ketėmis bei papra$;tomig kūmu
tėmis, kurios laike karo spėjo 
pralobti. Visi jie išsigelbėjo 
pasprukdami iš pragaro, bet jie 
gerai suprato, kad tai tik laiki
noji ramybė. Drebėdami iš bai
mės, jie visgi naudojosi gyveni
mu ir kėlė puotas. Girdėdami 
apie savo tėvų, brolių ir artimų 
draugų sušaudymus, jie ieškojo 
užsimiršimo azarte ir šokime 
“tango” bei “one-stėp”.
■ r Marija. visų pirma pradėjo 
ieškoti ištikimą žmogų, kurį bu
tų galima pasiųsti su laišku į 
vyro brolio dvarą. Ji labai nu
džiugo, kai sužinojo, jog Kislo
vodske randasi Osip Menasst; 
sužinojęs apie jos atvažiavimą, 
jis pats atvyko ir pasisiūlė jai 
patarnauti. Pirma jis buvo at
stovas vieno didelio Odesos ban
ko, su kuriuo vedė reikalus 
Aleksandras von Kreudener- 
Prisiminusi, jog Aleksandras 
ne kartą gyrė Menasse o sąži
ningumą, Marija iškartp pasiti
kėjo juo, ir vėliau neteko jai 
delei to gailėtis. Jis papasakojo 
jai apie savo nelaimes: prieš 
porą savaičių jis į čia svarbiu 
reikalu atvyko, bet grįžti atgal 
nebegalėjo: gelžkeliai paliovė 
veikę ir visokie bandymai iš 
miesto išsikraustyti buvo suriš
ti su pavoju gyvybei. Marija su 
užuojauta išklausė jo pasakoji
mą, o paskui savo reikalą Išdės
tė. Jis susimąstė, pareiškė jog 
bandysiąs pagelbėti tame reika
le, ir išėjo. Po trijų valandų jis 
sugrįžo su kokia tai čerkese ir 
kategoringai pareiškė, jog jąja 
pilnai galima pasitikėti kai dėl 
išpildymo kurio nors svarbaus 
reikalo.

Generolas, Aleksandro brolis, 
savo laiku nemaloniai atsinešė į 
savo jaunesniojo brolio vedybas. 
Delei to jiedu nutraukė visokius 
ryšius. Generolas buvo neper
maldaujamas ir atsisakė net su 
Marija susipažinti. Jam buvo 
pranešama apie vaikų gimimą, 
bet jis nesiteikė nė į vieną laiš
ką atsakyti- Aleksandras visą 
tai be murmėjimo kentė ir rei
kalavo to paties iš Marijos: jis. 
nusilenkdavo prieš brolio didybę 
ir nedrįsdavo jo darbus kriti
kuoti. Jis nusilenkė, — tuo vis-* 
kas buvo pasakyta, be pasiprie
šinimo nusilenkė ir Marija. Ka
ro pradžioje generolas pasiuntė 
carui laišką, atsisakydamas nuo 
titulo, kadangi jis buvo tos nuo
monės, jog karas su Vokietija 
bus Rusijai pražūtingas. Laike 
karo su japonais jis keliais at
vejais pasižymėjo, ir vien tik to
dėl jo toks žingsnis nebuvo klai
dingai suprastas. Jis atsitolino 
į savo dvarą, ėmė vesti izoliuotą 
gyvenimą ir su dideliu pamėgi
mu Regelio filosofiją studijuoti.

Marijai buvo visvien kaip į ją 
žmonės atsinešdavo, bile tik ji 
pati juos gerbė ir įvertino, žmo
gaus vertenybes ji statė aukš
čiau apgaulingų ir praeinančių, 
simpatijos ženklų. Tatai ji nuo 
Aleksandro išmoko. Ilguose pa
sikalbėjimuose jis įrodinėdavo 
jai, kad visokio pikto'šaltihis 
yra■ keršto principas- Klausyda- 
ma/jo patarimų, p išauklėjo sa
vyje tvirtą būdą ir pastoviimą. 
Ir todėl jos laiškas generolui bu
vo paprastas, kur nebuvo nė ki
to žeminimo nė savęs pažemini
mo.

(Bus daugiau)
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Sodžiaus vargai
Vilniaus krašte

Kas nežino, kad musų senos 
sostinės gyvenimas dabartiniu 
laiku yra nepakenčiamas. Gyve
nimo sąlygos negalimos. Nekar
tą tenka girdėti pamatuotų nu
siskundimų dėl administracinės 
priespaudos. ,Ne vienam baimė 
netikro rytojaus iš dirksnių ne
išlenda. Ir ištikrųjų, kaip gali
ma drąsiai, neprisivengiant gy
venti kada mums paprastas šian
dien reiškinys, jog vidurnaktį 
įsibeldęs policininkas “paprašo”, 
grūmodamas ginklu, tuojau su 
žmona ir mažais vaikai#, užkru- 
tėtu turtu išsikraustyti ne tik 
iš kambario, bet ir iš dabartinės 
valstybės sienų.... Ar daug yra 
šiandieną musų tarpe tokių, ku
rie galėtų ‘drąsiai pasakyti, jog 
jis be baimės, kad bus iš Vil
niaus neištremtas užsienin, gali 
gyventi? Manau, kad tokių ne
atsiras, nes ištikro būti negali. 
Ekonominės gyvenimo sąlygos 
taip pat sunkios, nepakenčia
mos. Tiesa, šis nepakenčiamu- 
mas slegia ne vien, mus, lietu
vius, bet ir kitiems ta rykštė 
skaudžiai nugarą paplaka. Vie
nok ekonominė padėtis; daug 
sunkiau prislėgė musų sodžių. 
Čia ir noriu porą minčių pabrėž
ti apie musų sodžiaus nūdieninį 
gyvenimą.

Paskutiniu laiku teko man ap
lankyti ir vieną ir kitą Vilniaus 
krųšjto kampelį ir visur aiškiai 
mačiau tą patį begalinį žmonių 

pamatuotą* jmsiskundi-

kokis “Dievo pirštas” žmones 
vargina. Ypač, reikia pažymėti 
“osadnikų” elgimosi žiaurumas, 
stačiai gyvuliškumas. Jie su vie
tiniais kaimynais gyventojais vi
siškai nesiskaito. Leidžia gyvu
lius jų javuosna, išgano pievas, 
kišasi į kaimynų ūkio tvarkymą, 
žodžiu, “osadnikai” nori šeimi
ninkaut ne tik savo, bet ir sve
timam ūky. Pasiskųsti nėra kur, 
nes policija gina “osadnikų” rei
kalus.

Nemažai “osadnikai” priside
da ir prie tvarkos ardymo ir prie 
vagysčių. Dabar jau žmonių tar
pe “osadniko” vardas tolygus 
yra vagies ir riaušininko var
dui.:1 • S ;

Teko būti vienose vestuvėse, 
kur buvo atėjęs neprašytas sve
čias “osadnikas”. Tos apylinkės 
gyventojai man gerai pažįstami 
ir pasižymi nepaprastu ramumu, 
vestuvės ar šiaip pasilinksmini
mai visuomet, būdavo kuo ra
miausi ko negalima butų pasa
kyti apie šias paskutines vestu
ves. Mat, čia girtas “osadnikas” 
visur griežė pirmu smuiku ir 
kiaulišku budu su visais elgė
si. Kišosi ne tik prie vyresnių
jų, bet ir prie jaunimo. Muzi
kantams laisvai griežti neleido, 
turėjo griežti ką jis liepdavo. 
Jaunimo šokius dirigavo lenkiš
kai visa gerkle šūkaudamas ir 
galop neleido muzikantams 
griežti ir jaunimui šokti. Jauni
mas netylėjo. Prasidėjo mušty
nės. Tiesa, jaunimas karštesnis 
ir apskaldė kiek neprašytam sve
čiui ausis, bet tuom viskas ne-

—■■■■« ■" .................. ■ i nu m...................... . ....................................................................................................................................................................................

sibaigia. “Osadnikas” tuojau vi- ti daug ramesnis gyvenimas ir, ly sunku viską nors suglaudus 
są bylą iškėlė, visą armijų poli- kad išvardyti čia vargai toli gra- aprašyti.
cijos ir šnipų į apylinkę sukvie-’žu ne visi, bet trumpam rašinė- [“Liet. K—as”] V. Gailutis
te. Ar tai\žmonėms ne rykštė?..:.1

Nemažiau nuo šių ponų ten- ! 
ka ir sodžiaus lietuvių inteligen
tams kunigams, mokytojams ir 
k i t.

Reikia žinoti, kad tai, kas čia 
buvo minėta, dedasi toliau nuo 
pasienio t. y. ten, kur turėtų bu-

<
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PRIŽIURSIMAS KŪDIKIŲ
VASARĄ.

Puikus, grynas, kūdikių talcum, tai 
yra vienas svarbesnių dalykų kūdi
kiams vasarą. Kuomet kūdikis yra 
neramus .tankiausiai kas nors yra 
pasidarę su jo uodą arba nemaloniu ' 
karščiu. Ištrinkite kūdikio kūną su , 
kūdikių pauderiu. Kūdikis tuomet' 
nutils, nes jo oda bus atvėsinta.

Po kūdikio išmaudymo, užbarstyki- 
te gerai kūdikių pauderio. Jis užlai- • 
kys odą švarią ir sveiką.

Apibarstykite kūdikių pauderį apie 
kūdikio veidą ir burną, kur bėgda
mos seilės sušlapina ir paskiau erzi
na odą. Geras kūdikių pauderis pra
šalins tą šlapumų ir niežėjimą.

Uždėkite pauderio ant visų niekian
čių vietų, kur kūdikis su savo mažais 
piršteliais kasoi. Jis užgydys tas 
vietas ir kūdikis jausis gerai.

Po kiekvieno išmazgojimo kūdikio 
išbarstykite visas odos raukšles. Tas 
atšviežins kūdikį ir išgydys susižei- 
dimus odos, prašalins nemalonų kvap- • 
snj.

Kuomet žindote kūdikį ir speniukai 
pasidaro skaudus, ištrinkite su geru 
cold cream arba vaselinu ir apibars
tykite su geru kūdikių pauderiu kurį 
vartojate dėl kūdikio.

Kuomet neižti oda, išbarstykite ge
rai su geru kūdikių pauderiu.

Del suaugusių, kuomet oda yra 
nudeginta saulės, vartokite kūdikių 
talcum pauderį. Jei perdaug prakai
tuojate, kūdikių talcum pauderis yra 
gei'u dalyku-. Apibarstykite tenai 
kur atsiranda didelis niežėjimas, jis 
prašalins niežėjimą. Prašykite jūsų 
aptiekoriaus geriausio kūdikių pau
derio.

(Apskelbimas)

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

'‘SOGIALOEMOKRATį”
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
prasti 
ateitį.

savo reikalus ir praskins kelią j geresnę

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi ak u še 
rijos kolegiją, 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos lignn- 
bučiuosa Sąži
ningą) patar- 
nąuia, visokio
se ligose prieš 
gimdytaą, laike 
gimdyiąjo ir po 
gimdymo.

Ūž 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.

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewicz
• BANIS

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

3113 South 
Halsted St.

Laikraščio kaina': 
.Lietuvoje:

vargą, 
mą, aimanavimą. Aš paminėsiu 
bent trumpai, bendrais bruožai^ 
tas skaudžiamasias. kaimo vie-

Paskutinio laiko skaudamas, 
sopulys yra didelis finansinis 
Iti'izis. Ūkio produktai visai be ( 
vertes. Ūkininkų gyvenimas, ku- į 
rie verčiasi vien ūkio produk
tais, yra šiandien tikrai sunkus.! 
Mokesčiai be galo dideli, mokė-1 
t i reikia dažnai ir be tvarkos, o 
pinigų iš kur ima nėra. Teko 
matyti kaikuriuose, didesniuose' 
miesteliuose metiniai prekyme-| 
čiai, pav. Petrinių prekymetis 
(jomarkas) Lydos apskrity. Jo- 
markas didžiausias — javų, gy
vulių, didžiausių penimų meitė
lių, net vežimai ir gatvės lūž
ta, o pirkikų taip kaip nėra. At
eis koks nors žydelis, pačiupi- 
nės, išsišieps, pasiūlys juoko 
vertas kainas ir nueina. Galiu 
be baimės tvirtinti, kad labai, 
labai mažas nuošimtis esti par
duodamas. Kuone visi tiek javų, 
tiek gyvulių produktai vežami1 
namo neparduoti. Šių dienų pre
kymečiuose ypač • pasižymi rie
bios penimos, kiaulės. Mat, gru
dų rinkos nesant nesigailima 
kiaulėms penėti ir tikimasi, kad 
tokiu budu daugiau pelnysią, bet 
ir čia maža naudos.

Bendrai sodžiuje nūnai nėra 
kur uždirba skatikpalaikis. Visi 
tik nori gauti, o duoti nieks ne
turi. Didžiausia laimė tų, kurie 
turi gerų giminių Amerikoje, 
kurie jų nemiršta. Šiaip jau iš 
kitur skatiko nesugausi. Sodžiu
je dabar ne tie laikai, kada šiek 
tiek daugiau žemės turįs ūkinin
kas buvo pinigais apsipylęs, ka
da iš Vilniaus bėgo badaujančios 
minios žmonių į sodžių duonos 
su maišeliais ieškoti, nešdami 
paskutines patalines. Sodžiuje 
gyventi šiandien troškiau, negu 
mieste.

Tikras vargas šiandieną tam, 
kuris atvažiuoja čia iš Ameri
kos. Žinau keletą tokių ameri
konų, kuriems kaimynai ir die
ną ir naktį ramumo neduoda, 
neduoda prašydami paskolyti 
vieną kitą dolerį. Vienas tokių 
amerikonų, minkštesnės širdies 
žmogus per mėnesį laiko apie 
20 skolininkų išskolino visus pi
nigus ir šiandien .pats liHęs. pli; 
kas kaip tilvikas sėdi —- nė sko
lų sugrąžinant susilaukia, nė už
dirbti gali.

Nemažai žmones vargina ir 
netvarka. Dažnus plėšimai, poli
cijos sauvalė, naujų “osadnikų” 
(lenkų kolonistų) be atodairų 
šeimininkavimas — visa tai kaip

3ešT BūilT Garages
■UO year to pay-

Metams .....
Pusei metų.... '.................. 60 centų

Amerikoje:
Metams.................................. $2.40
Pusei metų....................... ..... $1.20

• • ‘ X, . • . V -

. Tuo pačiu žygiu neužmirškite ir Lietuvos dar
bininkų priaugančiojo jaunimo ir moksleivijos: už
sakykite jiems ir patys sau socialistinį jaunimo me- 
nesinį laikraštį

“ŽIEŽIRBį”
leidžiamą to paties vardo Lietuvos socialdemokrati
nio jaunimo sąjungos.

Kaina: Lietuvoj melams 50 centų, Amerikoj 
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.

/
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Dr. J. Jakubauskas
* z 1

Pasekmingai gydau staigias iri 
eborinines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

.......... 11 "

«^DR. HERZMAN ^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Canal
T . . . J 3110. NaktįTelefonai; Prexel 09ft0‘

• ( Boulevard 4136

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

k I I .....  ■ ■ I

■

gramdžius

OOvlERNASTĮS
(Ingaliojimai)

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų, 

OFISO V ALANUOS:
Nuo 10 iki 12 vaj. ,rytė, nuo 2 iki 
4 vai. po piefcifr inud 7 iki 8:30 vai. 
vakaro.-' iNedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

r*1.......... ........................——I

i Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
t

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

nu, 2 iki 3 po piety, 7 iki 9 
-vsikai-c. NeilBliorr.'is nuo 1O 

iki 12 dieną.

- LITTLE - 
SPINOGRAPHŠ i

ir ausčiau
Dviejų karų 
garadžius 
$260 
ir augščiau

Sustok Mokėti Garadžiaus Rendą
Tik $10 įmokėjus mes pastatysime BešT BūilT nuolatinį gara- 
džių ant jūsų loto. Jis apsimokės pats ir suteiks jums ekstra įplau
kų kas mėnesis.
BesE BUnU garadžius yra padarytas iš gero inaterijolo per eks

pertus darbininkus. PABUDAVOTAS ANT VISADOS.

Mes turime lentas ir kitokį materiolą
Suteikiame materijolą ir planus, jei jus norite pats pasistatyti. 
Turime pilną pasirinkimą visokio materijolo, mažo ir didelio.

NORTH ĮVEST SIDE LUMBER CO.
ABE L LUBY A, PmManfi Eatabli.hed 1*11

4440 W. North Avė. TeJ. Albany 7800

| Mes Taipgi Būdavo jame Bun galonus
SKYRIŲ OFISAI

SOUTH SIDE SKYRIUS: 
6842 So. Western Avenue 

Prospeet 2010
NORTH SIDE SKYRIUS: 
6352 N. Western Avenue 

Sheldrake 8974

NORTH WEST SKYRIUS 
5147 Milwaukee Avenue 

Palisade 7227

NORTH WEST SIDE LUMBER 
COMPANY

4440 W. North Avenue
Aš žingęidauju pasistatyti sau ga- 
radžių. Be jokios man atsakomyr 
bes:
| | Atsiųskit salesmaną,
I | Atsiųskit katalogą.

Vardas
Adresas

N."8/24

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

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

Kuomet jus atlankysite Grisvvold 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, ta|p, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
ztaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis- prašalina pavojų padarymui klaidų.

Gydytojas pasakys jums kiek jis rokuos už išgydymą. Nei vienas 
neturi šalintis kas link piniginių dalykų. Kiekvienas gali gauti gydy
tojaus pagelbą ir mokėti kas savaitę arba menesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jį.

Eikit pas jj ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISW0LD- MEDICAL OFFICE

GRINSWOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., Detrdit, Mich. 
Netoli Congress StM vienas blokas į pietus nuo City Hali

Ofiso vai. nuo 9 r. iki 8 v. v. kasdien. Nedėlioj nuo 10 r. iki 1 v. p. p.

MM

triasą ir pajiagą ■uv®dam« I moui U nauju* nasnu, talpai dirih | 
tavai. Caah arba ant iftmoUjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Kerporacija Amerikoje .
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I m e.

A. BARTKUS, Prea. |
1619 W. 47th St., TeL Botitevard 7101,1892. Chicago. i

Taipgi kiti Reikalai ir
Provos Lietuvoje

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

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau; 
jicnų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

VIEKYBE
Liaudies Universitetas

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

Ir kiekviename numery “Vienybes” kultūros turtas di
dėja eilėmis,. apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 

i visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.
- Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 

centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną?

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

Turėkite draugystę su 
gerais vyrais ir jus 
padauginsite j ų 
skaitlių.
Geri vyrai yra ži

nomi pagal jų princi
pus kokius jie turi ir 
kokius budus jie var
toja.

Tūkstančiai gerų vy
rų tiki j Chiropractic, 
nes jie žino iš patyri
mo, ką jie padaro 
tiems, 'kurie turi ligą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 1Q iki 12 dieną

LIETUVIU DAKTARAI . . .  _  
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

i

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drcxel 2279 

----------------- /

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191 /1

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

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

arti 81st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 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 Prospeet 0610

Dr. M. žilvitis /
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
/ j 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. 

b-- J

Francuziškas Daktaras
I

Specialistas kraujo .odos, chroniš
kų ir slapių ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko į

Telefonas Canal/0464
Valandos ?:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo,2;80 iki 4:80 po piet;

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

Telefonas, Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

b
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CMICAGOS Prohibicijos agentas, kuris nu
šovė lietuvį, pakliuvo už ėmi
mą kyšių.

------ —
Ira Black|\vell, iš VVaukega-

j no, buvęs prohibicijos agentas, 
'kuris kiek laiko atgal nušovė.

PRANEŠIMAI RAKANDAIšio komisija, kuri peržiurėjo 
Aušros knygas, išsiuntinėjo ra
portus draugijoms, tame ra
porte parodė, kiek yra knygų 
Aušros knygyne ir
kiek žmonių naudojosi Aušros 
knygomis. ‘ Praėjus jau pusei 
metų, butų pervėlu skelbti spau
doje, kiek žmonių naudojosi 
knygomis pereitais metais. Aš 
manau, jeigu priklausote prie 
kokios draugijos, tai galėjote 
gauti metinį Aušros knygyno 
raportą, o gavęs ir perskaitęs jį,

lietuvį Juozą Biielskį iš North 
Chicago, kurį jis nužiūrėjo da- 
rinie munšaino, dabar vėl pa
kliuvo bėdon. Kada nušovė 
Bielskį, Blackwell liko ištei
sintas, nes jis teisinosi tuo, 
kad Bielskis jam pasipriešino

va- (ir neleido savo namuose dary- tai galėjote patirti kiek žmonių 
ties Re-Ji kratos. Dabar jis liko apkal- naudojosi Aušros knygomis; 

jį bandė tintas už ėmimą kyšių. Mat 
kitas automobilius, pasišalinęs iš prohibicijos agen- 

užkliuvo ir to vietos, jis patapo valstijos 
automobilių smoge prokuroro tyrinėtoju McHenry 

į telegrafo stulpą. Susitrenkime, paviete.
Mikalainio sūnūs Richard, 61 prohibicijos agentu, jis nepa- 
metų. kuris sėdėjo su savo te-(liovę imti kyšių iš butlegerių 
vu priekyje, liko išmestas per ir už $2 nuo bačkutės i 
piiekinį stiklą ir labai supiau- duodavo alaus šmugelninkams 
stytas, kaklas perplautas veik (užtikrinimą neva saugaus ga
rnio ausies iki ausies. Mikolai- benimo alaus, 
nio duktė Marcelė, 8 metų ir jusieji saugumo 
Pearl Kuzanes, 9 metų, 2900 į pakliuvo į nagus kitiems pro- 
W. 45 St., taipjau liko išmes-, hibicijos agentams, '' vj -- 
tos iš automobilio ir sunkiai 
sužeistos. Mikalainio automo
bily buvo viso septyni žmonės.

Kitu automobiliu važiavusi 
p-lė Mabel Shaw, 5730 S. Rock- 
well St., tapo areštuota ir ap
kaltinta neatsargiame važinė
jime. Iš jos pareikalauta $2,000 
kaucijos. Ją areštavo pavieto 
vieškelių policija. Jos draugas, 
kuriam automobilius ir 
klausė, liko paliuosuotas.

Trys lietuvią vaikai 
sužeisti

mokas lankyti, nes kiekvieną 
ketvergą yra nauja daina mo
kinama. j

Taipgi yra kviečiami ir se
niau buvę Birutės choro na
riu i-ės, idant ateitų į choro 
pamokas ir padėtų dainuoti 
“Kornevilio Varpams.” Dabar 
yra gera proga naujiems na
riams įstoti. —Rašt. Z. K.

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 6 KAMBARIŲ rakandai turi būti

i'ams ir rėmėjams šiuo pranešame, išparduoti į 24 valandas, pradedant 
:ad Ciceroje veikia naujas Naujie-'nuo player piano iki mažiausio daly- 

nų atstovas. Nuo pirmos dienos ko; kam reikalingi tokie rakandai, 
liepos šių metų vieton K. Nobaro “ • • 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės i 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Cicero, III.F. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

atsišaukit,
3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

Užvakar Juozui Mikalainiui, 
3935 S. Caliiornia Avė.,' 
žiuojant Archer Avė. 
surrection kapinėmis, 
pralenkti
Bet belenkdamas 
Mikalainio

LIET. SOC JAUNUOMENĖS 
LYGOS MĖNESINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

pri-

Reikalauja' algy pakėlimo
Gaso dirbtuvių darbininkai 

pasiuntė gaso kompanijai rei
kalavimą pakelti jiems algą 10 
nucš. Tas reikalavimas .palie
čia apie 2,500 darbininkų.

Pernai gaso darbininkai ir
gi buvo pareikalavę pakėlimo 
algos ir jau buvo prigrūmoję 
streiku, bet įsimaišė mayoras 
Dever ir sutaikė darbininkus 
su kompanija, kompanijai su
tikus pakelti darbininkų algą 
8 nuoš. Dabartinė sutartis bai
giasi ateinantį mėnesį.

RENGKITĖS SOC IALISTŲ 
PIKNIKAM

mų sekmadieniui, rugp. 
nes tą dieną bus didelis 
listų piknikas Riverview 
parėmimui La Follette 

daturos.,Bus daug žymių

pasižadėji- 
31 d., 
socia- 
parke 

kandi- 
socia-

Tikietus galima gauti pas 
S. S. narius-

DU VAIKAI PRIGĖRĖ

irColletta RingAvald, 12 m.
jo 0 metų brolis Thomas, vai
kai turtingo Chicagos lentų 
fabrikanto prigėrė. Channel 
ežere, prie Antioch, kur yra jų 
vasarpamis.

įrangų* plovėjai irgi reikalauja 
didesnių algų.

•Langų plovėjų unija i 
mano, kad dabar yra geriau
sias laikas pareikalauti algų 
pakėlimo. Sekamą mėnesį ir jų 
kontraktas užsibaigia. Dabar 
jie gauna $1 į valandą, o rei
kalauja $1.25. Langų plovėjai 
nerikalauja ypatingo išsilavi
nimo, bet jų darbas yra labai 
pavojingas.

“Visuomenės sveikatos 
diena”

Nors ir nebūdamas

O 
sužinoję gal ir nebemanysite, 
kad tie bolševikai šeimininkau
ja Aušros knygyne. Toliaus tas 
pranašų pasekėjas daleidžia 
tiems bolševikams šeimininkau
ti Aušros knygyne, tik su ta 
sąlyga, kad jie elgtųsi rimčiau ir----------------.X

alaus , knygyną palaikytą kaipo viešą

Kada keli turė- 
užtikrinimus

i agentams, jie. išdavė 
kyšių ėmėją.

Pereitą savaitę jo pati pa
traukė jį teisman už perdaug 
didelį girtavimą.

Už pasivažinėjimu gal 
gyvastimi užmokės.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, po 6 kambarius, 
viskas vėliausiai įrengta, $12,- 
500, cash $3,000, likusius ant 
lengvų išlygų.

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, 
6—6—7 kambariai, garu apšil
domas, neša rendos $225 į mė
nesį. Kaina $19,500, parsiduo
da ant lengvų išlygų.

3 AUGŠTŲ medinis namas, 
6—6—7 kambariai, lotas 35 
pėdų pločio, rendos neša $100 
į mėnesį. Bargenas už $9,300.

Wm. C. Wood, 
Jonas Ruiko

11055 Michigan Avė.
2 lubos, Tel. Pullman 7468

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEšKAU draugo K. J. Jonai

čio, kuris keli metai atgal gyveno 
Kensington, III., o dabar nežinau 
kur. Prašau atsiŠaukt ant adreso:

MRS. ANNA NORKEVITZ 
1420 E. Pratt St., 

Baltimore, Md.

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties neturėjimo darbo ir 

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

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

1389 Milwaukee Avė.
Pirmas augštas.

JĖŠKAU draugo Antano Jankevi
čiaus. Iš Lietuvos paeina Pumpėnų 
parapijos, Dervonų kaimo. Jie gy
vena apie New Yorką. Prašau atsi
liepti laišku,

JOHN MACKEVIČIUS,
R. 1, Box 44, Charthvvorth, 111.

PARDAVIMUI krautuve vi
sokių smulkmenų: kendžių, 
tabako, cigarų. Priežastis — 
nusibodo būti biznyje.

2012 S. Peoria St.

PASISKUBINK, nes keli lo
tai tiktai teliko tarpe State ir 
Perry Avė. ant 103 PI. $1650, 
už 33 pėdų *otą. Bile reikale 
kreipkitės pas

įstaigą. Kaip tvarkyti Aušros 
knygyną sprendžia draugijų de
legatai, nes jiems yra suteikta 
visa galia nuo draugijų. Jie 
tvarko Aušros knygyną taip, 
kaip geriau supranta- O jei kam 
atrodo, kad negerai yra tvarko
ma Aušros knygynas, tai gali 
ateiti kiekvienas į Sąryšio susi
rinkimus ir jame nurodyti blo
gumus tvarkime Aušros knygy
no; kas pasirodys blopro jame, 
tai beabejo draugijų delegatai 
prašalins tuos blogumus. Tuo
kart mums nereikėtų bereika
lingai laiko eikvoti per spaudą, 
nes tą visą galima išrišti ant 
vietos Sąryšio susirinkimuose.

Draugijų Sąryšis, kuris palai- 
ji 

. labai gerai, kuriuomi patenkin- 
i ta yra visa progresyviška vi- 
; suomenė. Sąryšis palaikymai 

knygyno rengia parengimus, o 
ką uždirba su parengimais ap
moka rendą ir šviesą. Tame kny
gyne yra įvairių knygų ir laik
raščių, kuriais gali naudotis 
draugijų nariai ir pašaliniai 
žmonės. Knygos duodamos pa
siskaityti ant vietos, o užstačius 
kauciją už knygą duodama ir 
namo parsinešti. Beto dar drau
gijos, kurios priklauso prie Są
ryšio, laiko savo susirinkimus 
Aušros kambariuose be jokio 
atlyginimo.

Pirmenybės neturi nė viena 
draugija- Panašiai taip yra vis
kas daroma, kaip bile kokioj 
draugijoj. Draugijų Sąryšis lai
ko savo susirinkimus kas mėne
sį Aušros kambariuose. Jame 
draugijų delegatai kaip didžiu
ma nusprendžia, taip ir yra ta
rimai vykdomi. Reiškia delega
tai prisilaiko demokratijos. Są
ryšio yra išrinkti du knygiai, 
kurie išduoda knygas, prenume
ruoja laikraščius ir išduoda Au
šros kambarius draugijų susi
rinkimams. Jie išduoda savo ra
portus Sąryšio susirinkimuose. 
Dar man neteko girdėti Sąryšio 
susirinkime, kad knygiai pasi
elgtų sauvališkai. Jeigu jie nesi
skaitytų su draugijų nutari
mais, tai juos bile kada galėtų 
prašalinti ir jų vieton išrinkti 
kitus- Knygos išduodamos yra 
utarninkais ir petnyčiomis, o 
kai kada ir kas vakarą; kuris 
nori skaityti knygas, tai gali jų 
gaut. Perspėju visą progresyvi- 
škąją visuomenę, kad neatkreip
tų atydos į tuos melus, kurie 
kaip kada skleidžiasi per spau
dą apie Aušros knygyną. Jeigu 
jus turite gerus sumanymus la
bui Aušros knygyno, tai ateiki
te į Sąryšio susirinkimą arba 
laišku prisiųskite savo sumany
mą Sąryšiui. Draugijų delegatai 
bile kada sutiks svarstyti jūsų 
sumanymus. Aušros knygynas 
yra progresyviškos visuomenės 
nuosavybe, todėl delegatai 
skaitysis su ta visuomene.

— Alginis Vergas.

Du 18 m. vaikėzai, Charles 
Lcvvnisk, 3030 Lyman St. ir 
Frank Toliski, 2934 Bonfield 
Avė., sumanė pasivažinėti. Bet 
kad jie savo automobilio netu
rėjo, tai jie “pasiskolino” nuo ko Aušros knygyną, tvarko 
gatvės svetimą ir pradėjo lak
styti gatvėmis. Belakstydami 
prie Princeton Avė. ir Root 
gatvių jie susitiko policijos au
tomobilių ir bandė padaryti 
lenktynes. Neįstengdami atsi
laikyti, jie pametė vogtąjį au
tomobilių ir leidosi bėgti pėsti, 
lydimi poheistų ir kulkų. Kul
kos buvo už juos greitesnės ir 
dabar abu jie guli Bridevvill 
ligoninėj kovodami su mirti
mi. Bet daktarai spėja, kad 
jie veikiausia ir su mirtimi ko
vos neatlaikys ir mirs.

Smala apdegino du vaikus; 
vienas jau mirė.

Bruno Fils, 5 m., 4117 So. 
Albany Avė., sumanė pažiūrėti 
tas yra karštos smalos katile, 
turį paliko be sargybos gatvių 
taisytojai, kurie tuo laiku bu
vo nuėję pietauti. Jis pasilipo 
ant katilo ratų, bet paslydo ir 
krisdamas apvertė katilą. Sma
la apdegino netik jį patį, bet 
ir kartu su juo buvusį jo 3 
metų broliuką Stanley. Stanley 
labai apdegė ir guli ligoninėj, 
o Bruno liko tiek apdegintas, 
kad neužilgo mirė nuo žaizdų.

Du daktarai areštuoti

Du broliai daktarai, Dr. Ira 
Willits ir Dr. James W. Wil- 
lits, tapo areštuoti ir yra kal
tinami padaryme nelegalines 
operacijos Charles Polloch pa
čiai, kuri dabar sunkiai ser
ga ir guli American ligoninėj.• • • to * *■ fS 1111 4 111 LV1 iv Cl 11 1 1 Vz I I 111

,,r^11Nesitikima, kad ji pasveiktų.

Lietuviu Rateliuose
Roseland

kaipJau porą metų praėjo,
[buvo pranašaujama per spaudą, 
kad Aušros knygynas turės už
sidaryti iš priežasties bolševikų 
šeimininkavimo. Bet tie jų pra- 

and našavimai neišsipildė, nes pa
rengia matė, kad jį remia visą visuo- 
dieną

ir

pažymėtina 
Mandolinų 
narys drg.
Lygos or
kas penk-

repeticijas ir

Ketvirtadieny, rugpiučio 7 d. 
įvyko skaitlingas Lietuvių So
cialistinės Jaunuomenės Lygos 
mėnesinis narių susirinkimas. 
Tapo išklausyta raportai įvairių 
veikiančių komisijų, aptarta 
įvairus bėgantieji Lygos reika
lai, ir padaryta keletas svarbių 
tarimų.

Svarbiausia bus 
sekantieji dalykai; 
orkestro Komisijos 
Bačkis pranešė, kad 
kestras pasekmingai 
tadienis laiko
sparčiai rengiasi žiemos sezonui 
Svetainės 'paėmimo komisijos 
nariai, dd. Auryla ir Bačkis pra
nešė, kad Meldažio svetainė yra 
paimta ant sekmadienio, sausio 
4 d-, 1925 m. Ką Lyga re ners, tai 
dienai, bus nutartą vėliaus.

Tapo išrinkta nauja Lygos 
Konstitucijos projekto Parengi
mo Komisija iš dd. K. Augusti- 
navičiaus, Čeponio ir Rušinsko.

Amt galo buvo diskusuota ir 
svarstyta įvairus Lygos gerovės 
dalykai. —Kp. koresp. J- J. A.

“KNYGA”

Šiomis dienomis Chicagoje su
kurta bendrovė “Knyga”. Ben
drovė žada leisti knygas. Girdė
jome, kad jau turi rankraštį 
“Daktaras namuose”, kuris, gir
dėjau, greitai bus ^pauzdina- 
mas. — N.

Pranešimai
_____ _________

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

ar kviečia.
KASDIEN jus galite prisira

šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, riei nepatemysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį .ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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

Jaunuolių Orkestro praktikos jvyks 
kožną seredos vakarą, 7 vai. vak. 
Mark White Sq. svet. 29 ir Halsted 
gatvių (Librar.y Room).

Rugpiučio-August 13 visi nariai at- 
vykit ir naujų atsiveskit, nes žada 
būt svečių pas jaunuolius.

—Rašt. Eugenija Grušaite.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny, rug- 
piučio 14 d., Mažino svetainėje, 3857 
So. Kedzie Avė., 8 vai. vak,

Nepamirškite atsilankyti į susirin
kimą. Bus svarstoma daug naujų 
dalykų. — Raštininkas.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU merginos nuo 25 iki , 

30 metų, ar našlės apsivedimui. Tu
riu gerą darbą ir susitaupęs šiek tiek 
skatiko. Kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai.

T. P., 
33G5 So. Morgan St., 

2ml fl. front

PARDAVIMUI jauni šuniu
kai “Full Bread bigall unce”, 
geros veislės. Kreipkitės

3538 So. Mozart
Tel. Lafayette 1700

Wm. C. Wood, Jonas Ruiko
11055 Michigan Avė.

2 lubos, Tel. Pullman 7468

PASIILGĘ IR NUSIMINĖ?
Jei jus reikalaujate meilužes, su

raskite savo idealą per mano kliubą. 
Didelis skaitlius narių, daug yra tur
tingų, rašykite pas, Eva Lane, 538 So. 
Dearbom St., Chicago, III. Bus gerai 
jei įdėsite štampą atsakymui.

SUSTOK ČIA!!!
Jei neturi darbo ar sunkiai dirbi? 

Jei nori lengvo darbo ir gero mokes
nio? Tai nesibėdavok, kad sunkiai 
gyveni ir nelaukdamas rytojaus, ateik 
šiandien pasirtiatyti su savininku

DRY GOODS STORO, 
3310 So. Halsted St.

PARSIDUODA 7-ių kambarių na
mas, kampinis akras. Parduosiu su 
visais gyvuliais. Cimentinis beiz- 
mentas, elektra, garadžius 2 ka
rams.

Atsišaukite
112 Spaulding St.

Mt. Greenwood, III.

ĮVAIRUS skelbimai
PAGRAŽ1NAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
‘1149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PARSIDUODA bučernė ir grosei-- 
nė. Viskas naujai įrengta. Fictures 

i visai nauji. Trys skėlai. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju j Lietuva.

WILLTAM SIMAŠIUS, 
5359 Aberdeen St.

SOUTHWEST SIDE
Pardavimui per namų budavotojus, • 

5-6 kamabrių, naujas mūrinis bunga- 
low. Viskas moderniška, galima tuo
jau gyventi, $2,500 pinigais, kitus iš
mokėjimais. Pamatykit namą,3511-19 
W. 65 PI.

Arba šaukite
Republic 0106

at-
PARDAVIMUI Notation Ice Cream 

cigaretų ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Taippat parduosiu 6 ruimų ra
kandus. Viskas turi būti parduota 
pigiai ir greitai. Priežastis patirsit 
ant vietos.

Kreipkitės
2988 Archer Avė.

TURIU NAMA, o neturiu darbo, 
tai mainysiu ant biznio, kad turėčia 
darbą. Mainysiu ant bučernės, gro- 
sernės ar kitokio biznio.

Atsišaukite
J. BALCHUNAS, 
3200 L<iwe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

Association of Home 
Public Health Nurses 
“visuomenės sveikatos 
rugp. 20 d. Bus daromi sveika
tos tyrimai ir taipjau dalinama 
literatūra apie sveikatą, o vaka
re bus šokiai Coliseume. Ta 
draugija stengiasi duoti slaugės 
pagelbą beturčiams ir taipjau 
gelbėti kovoti su epidemijo
mis.

Koncertai parkuose

menė ir todėl niekad negalės jis 
užsidaryti. Dabar pranašų pase
kėjas sugalvojo kitokį skimą, 
štai kokį: jis nori per spaudą 
įtikinti skaitytojus, kad Aušros 
knygyne visvien bolševikai šei
mininkauja, nes buk esą nepaša
linamas faktas, kad korespon
dentas pranešė spaudoje kiek 
yra pinigų sąryšio ižde, o nepra
nešė kiek žmonių naudojasi su
krautomis knygyne knygomis,

šiandie vakare bus beno kon- Jeigu tokius faktus statote pri- 
certas Garfield parke, ryto — rodi'inui bolševikų šeimininka- 
Columbus parke, o penktadieny vimo Aušros knygyne/ ta! ge-
— Humboldt parke. . riau nepasirodykit su jais. Sąry-

Iš Birutšs

Brighton Park. — Didž. Liet. Ku
nigaikščio Pašalpinio kliubo iškilmin
gas piknikas jvyks rugp. (Augusto) 
17 d. National darže. Bus gerų kal
bėtojų, įvairių žaismių, lenktynių ir 
išalimėjimų. Pasi žymė visieji gaus 
dovanas. Visų kolonijų lietuviai 
kviečiami į musų šaunų pikniką.

— Komitetas.

Jaunajai Birutei. šiuomi pranešu 
tamstoms Chorų ir Orkestrai, abiejų 
įvyksta šiame vakare rugp, 13, gene- 
rališkos repeticijos. Bukite batonus, 

. . . I visi tėvai, motinos ir sūnūs, dukterys,
1 rasidc.S lygia; 8 ant laiko atsilankvti, 7:30 vai. vak. 

Mark White Sq. Didžiojoj svet.
— M. M. Yuodis.

Birutės choro repeticija 
įvyks ketverge Mark White 
Parko svetainėj, 29-tos ir Hals
ted gatvių, 
vai. vakare.

Visi nariai-ės yra kviečiami 
atsilankyti, nes kadangi kaip 
yra žinoma, kad mokinamės1 
trijų aktų apeigą ^Kornevilio 
Varpai”, todėl yra kiekvieno kitę visi susirinkti, taipgi atsiveskite 
nario-ės priedermė choro pa-/ rnt>uiM naril-1 kumiaugiausiai

■■ J • IyHSJUIiISj IvciSv*

Kenosha, Wis. — T. M. D. 119 kp. 
susirinkimas įvyks rugpiučio 15 d., 

17:30 vai. vakare, pas Antaną Pakšį, 
220 Milvvaukee Avė. Nariai malonė-

STOGDENGYSTĖ
< Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkūj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI mažas groseris, sy
kiu randasi ir 3 ruimai gyvenimui, 
renda tiktai $10.00. Priežastis par
davimo išvažiuoju į farmą. Pasisku- 
binkit, o parduosiu gana pigiai.

J. L.,
3148 So. Aubum Avė,

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDUODU elektrinį pianą 
vertės $700, tinkamas prie biz
nio arba į flatą. Parduodu pi
giai ,tik $150. Atsišaukit į Mil
dos Teatrą, 3140 S. Halsted St.

Išsimaino
2 flatų kampinis muro namas, ant 

bulvaro; parduosiu už $12,500, arba 
priimsiu mainais mažesnį namą, lo
tą, bučernę kaipo pirmą įmokėjimą; 
kas pirmesnis, tas laimės.

Ęrank G. Lucas,
4116 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

PARENDAVOJIMUI 2 dideli 
kambariai, elektra, gasas, vana 
ir kiti naujos mados paranku- 
mai.

2956 Wallace St.

RUIMAS rendai vienam vy
rui. Švari ir patogi vieta 
niniui. Kreipkitės:

910 W. 32nd PI. 
2 lubos

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

Atsišaukite
2065 Coulter St.

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas, 5—5 kambarių, ce
mentiniu pamatu, cementinis 
skiepas. Bargenas.

6925 So. Claremont Avė.

MOKYKLOS
gyvc-

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Senas išdirptas biznis. Geram bizniui 
gana patogi vieta biznį daryti. Sku
binkit gausit bargeną.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St., 
No. 139

MOT ERŲ
REIKALINGA moteris ar 

mergina prie namų darbo, $10 
j savaitę, valgis ir kambaris; 
atsišaukit tuojau.

1730 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Pekarnė viena iš 
geriausių šiame mieste. Senas biznis 
ir pelningas. Kepama visokia duo
na. Nupirksite pigiai, nes išvažiuoju 
į Lietuvą.

Kreipkitės
1637 W. 13th Avė., 

Gary, Ind.

............ . 11
I Specialiai Kursai. Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madlson, Chlcago, UI.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKALINGAS patyręs bar
bens. Darbas ant visados.

Kreipkitės
3461 So. Morgan St.

REIKALINGAS darbininkas 
dirpti ant ūkės. Vieta nuo Chi
cagos 150 mylių. Kreipkitės

K. GALIMSKI, 
3415 Wallace St.

VARTUOTAS elektrinis pia
nas pafdavimui. Labai gerame 
padėjime. Parduosiu arba pa- 
renduosiu atsakantiems žmo
nėms už nuošimtį.

2025 So. Allport Avė.
Krautuvė

•Ulž $125 nupirksite mano 
Twichell grojiklį pianą su 80 
rolelių ir benčiumi. Atsišaukit 

1722 So. Ashland Avė.
1 floras.

Amerikos lietuviŲ Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

NAMAI-ZEME
Leveskio Mokykla

Prirengiamoji Ir Prekybos
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-ėios gat., 2-ros lubos)

PARDAVIMUI namas, 5417 So.
Racine Avę., prieš Sherman Parką, ( 

Atdara dėl' 
. Didėti 

miegojimui
^b..«yvvv, UUJOVM.,

įnruryta maudynė, mazgojimui stan-
P) * *»»X< J u, pW4Uklj UVIUlll

I reguliatorius, garu šildomas. I’ama-
I tylate tuos namus kol jus pirkaite kur 
nors kitur

KOCH & CO.,
2603 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6590

REIKIA antro virėjo, $90, kamba- ____ _ ___ _
rys ir valgis. Prie virtuvės vyrų/ //toj/Garfield Bulvaro* ... 
$55, kambarys ir valgis. Sienų plo i apžiūrėjimo, įmokėti $4,000. 
vejų, $55 ų* valgis. Darbininkų, 50c. kambariai, sun parloras, ......
i valandą. Inžinierių, $100, kamba porčiai, ugnaviete, knygynas, bufetai, 
rys ir valgis. įmūryta maudynė, mazgoįimui bL...ATLAS EMPLOYMENT AGENCY, Jla> tfie grindys, g’asinis pečius, Lorain 

6300 S. Halsted St., 1 •• • - -
Room1 2.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 5 kambariai dideli 

visi intaisymai naujos mados, geri 
kambariai dėl daktaro arba taip gy
venti, 
Avė.

mados,

ba graži vieta, 4611 Archer 
Randos j mėnesi $50.

J. BALCHUNAS, 
3200 So. Ix)we Avė., 
Tel. Boulevard 9265

PARSIDUODA muro namas 
2 pagyvenimų po 6 kambarius, 
elektra, vanos ir t. t. Garadžius 
2 mašinoms ant UJj loto.

5609 So. Albany

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTOR’NC 

1507 W. Madison St

TO?




