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Valstiečių neramu
mai Rusijoj didėja

Dzeržinskis įspėja bolše
vikus “taisytis”

Francijos ir Vokietijos kabine-

Kaip bolševiką “čeką" 
naikina “kramolą"

Fabrikininkas kovoja su 
įstatymu

tai patvirtino Londono sutartis
Valstiečių neramumai Pie

ty Rusijoj didėja
eitų taip toli, kad premjero žy
giams pareikštų nepritarimo.
Vokiečių kabinetas aprobavo

Londono konvenciją

Maskvos kalėjime tarp areš
tuotų studentų susekta “če- 
kos” agentas provokatorius

Ar įstatymas apie mini mum 
mokesnį moterims nepriešta
rauja konst tucijai? 
SUPERIOR, Wis.,

— Rakandų dirbtuve 
Furniture Coijipany,

_ _____ r_______  Point, Wis., susiginčijus su vai
kuti suimtieji socialdemok- stijos pramonės komisija, gavo 

ratai, sėdintieji Butirkų kaleii-1 vietos teisme laikiną drausmę

BERLINAS, rugp. 19.— Ru
su socialdemokratų partijos 
Maskvos ' organizacija prane
ša, I

rugp. 19.
Fo’ding
Stevens

me, susekę tarp areštuotųjų sulaikyti pildymą Wisconsinoįs-
studentų, uždarytų tame pa- tatymo apie darbo minimumą

Komisaras Dzieržinskis įspėja 
partiją dėl darbininkų nepa
sitenkinimo.

BERLINAS, rugp. 19. — Iš 
Charkovo ateina žinių apie di
delius valstiečių neramumus 
bado ištiktose Pietų Rusijos 
dalyse. Maištą keliautieji val
stiečiai reikalauja dviejų da
lykų: pirma, kad valdžia kuo- 
veikiansiai duotų jiems pagal
bos dabartiniame jų varge; 
antra, kad valdžia tuojau duo
tų sėklos laukams pasėti.

“Valstiečiai ir darbininkai 
eina prieš mus”

Paskutiniame Rusų komu
nistų partijos centro komiteto 
posėdy Dzeržinskis, buvęs “če
kus” viršininkas, o dabar kraš
to ūkio komisaras, padarė ši
tokį pareiškimą:

“Mes gauname vis naujų ir 
naujų pranešimų apie didėjan
tį valstiečių ir darbininkų ne
pasitenkinimą, apie nuolat ka
lančius tai šian tai ten nera
mumus ir riaušes. Tie neramu
mai ir maištai kįla dėl didelio 
nepasitenkinimo valstiečių, ku
rie jau treti metai badą ken
čia, ir dėl nepasitenkinimo dar
bininkų, kurte jau septyneri 
metai kaip veda sunkiausią 
kovą dėl savo būvio ir vis dar 
nežino, ar, vargę iki šiol, jie 
turės rytoj ką pavalgyti.

‘'Ši tas judėjimais atkreiptas 
išimtinai prieš musų partiją, 
o todėl turime kuogreičiausiai 
per savuosius užtikimus žmo
nes surasti musų pačių klai
das ir jas urnai atitaisyti.”

Francijos kabinetas pri
tarė Londono konven

cijoms
Neabejojama, kad jos bus abie

jų parlamento rūmų patvir
tintos.

BERLINAS, rugp. 19. — Vo
kietijos reichstagas susirinks 
turbūt ateinantį penktadienį, 
bet savo sprendimą dėl Londo
no reparacijų konferencijos re
zultatų duos turbut . ne anks
čiau kaip apie ateinančios sa
vaitės pabaigą.

Savo vakarykščiame posėdy 
kabinetas, prezidentui Ebertui 
pirmininkaujant, vienbalsiai ap
robavo Vokiečių delegacijos nu
sistatymą Londono pertrakcijo- 
se, ir valdžia pasiryžus paleisti 
reichstagą atsitikime, jeigu jis 
nepatvirtintų Londono konfe
rencijos.

Valdžios tuo žvilgsniu nusi
statymas buvo aiškiai kancle
riai! s Marxo išdėtas reichstago 
partijų lyderiams tuojau po 
kabineto posėdžio. Kalbėdamas 
apie Londono konferencijos pa
sekmes jis pabriežė, kad iš savo 
paties pasimatymų ir pasikalbė
jimų su p. Herriotu jis įsitiki
nęs, kad Francijos premjeras 
turįs geriausių porų ir juo gali
ma pasitikėti; jis norįs kad Eu
ropoj įvyktų ramumas.

Kanclerius pasakė, kad jis 
neabejojąs, kad p. Herriotas bu
tų daręs dar didesnių nusileidi
mų Ruhro evakuavimo klausi
mu, bet to neleidę jam daryti 
politinės aplinkybės namie.

Berliner Tageblatt sako, kad 
valdžios partijų atstovai priėję 
išvados, kad Vokietijos delega
cija atsiekus Londone visa, kas 
tik buvę galima atsiekti.

Šveicarija ištrėmė du 
komunistu agitatorių

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
19. — Šveicarijos vyriausybės 
įsakymu liko išguiti iš Šveicari
jos du komunistų lyderiai —Vo
kietijos parlamento atstovas 
Thomas ir Francijos komunis
tų partijos sekretorius Libert. 
Jie buvo andais suimti Zueriche, 
kaltinami dėl skleidimo komuni
stinės propagandos.

čiame kalėjime, visą “čekos” 
agentų saiką. Tie provokato- 
liai veikę sulyg instrukcijomis 
čekisto-provokatoriaus Vladi
miro Vrublevskio, lenko, Pet
rogrado politechnikumo stu- 

| dento.
Tasai Vrublevskis tyčia da

vėsi save areštuoti ir pasodin
ti Butirkų kalėjimai! kartu su 
šimtais kilų areštuotų studen
tų. .Jis dėjosi esąs socialde
mokratas ir rodė didelio veik
lumo. Jis kurstė kalinius nera
mumams, kelti kalėjime maiš
tą, ir kartu’ su kitais kaliniais 
studentais dalyvavo šešių die
nų streike. Iš tiesų gi visą lai
ką jis darbavos kaip “čekos” 
agentas, klausydamas savo 
viršininkų instrukcijų. Jo už
davinys buvo provokatorinė- 
mis priemonėmis susekti visą 
socialdemokratų studentų dar
buotę.

Provokatorius Vrublevski 
buvo toks uolus “čekos” agen
tas, kad norėdamas įsigyti di
desnio socialistų pasitikėjimo 
jis buvo pasiruošęs vykti iš- 
tremiman j žiauriausias Solo- 
vccko salas, kartu su kitais 
ten išvaromais studentais.

Laimei betgi Maskvos so
cialdemokratams pavyko dar 
laiku susekti tą provokatorių, 
kartu su jo sėbrais, ir tuo bil
du visi jo planai buvo suar
dyti.

Sušaudymai “kontr-revo- 
liucininkų” Bolševikijoj

MASKVA, rugp. 18. — Už 
“ekonominę kontr-revoliuci ją” 
Permėj sušaudyta vietos elek
trinės stoties direktorius inži
nierius Michailovski'S.

Krcmenčuge sušaudyta so
vietų teismo prokuroras Ogar- 
kov’as, kaltinamas dėl krimi
nalių prasižengimų.

Leningrade suimta keletas 
krautuvininkų, kurie savo krau
tuvių iškabose vardo “Petrog
rado” nepakeitė “Leningrado” 
vardu.

Kislovodske suimtas ir su
šaudytas kazokas Odarčenko, 
kaltinamas dėl dalyvavimo ge
nerolo škuros žygiuose.

Simbirske (dabar vadinama
me Uljanovske) teismo spren
dimu sušaudyta gimnazijos 
mokytojas Andrijevič.

suaugusiems moterims darbi
ninkėms. Tas minimumas, prieš 
kurį fabriką taip energingai 
protestuoja, nustato mokesnį 
darbininkėms ne mažiau kaip 
25 centus valandai darbo.

Neužilgo byla bus nagrinėja
ma teisme prieš teisėją C. Z. 
Luse, kur bus išspręsta, ar duo
ti “indžionkšenas“ prieš vykdy
mą to įstatymo.

Fabrikininkas tvirtina, buk 
tasai įstatymas einąs prieš ke
turioliktą konstitucijos yrLcdą.

Jeigu teismas išducc nuolati
nį “indžionkšeną”, tuomet gene
ralinis valstijos .prokuroras 
kreipsis į Aukščiausį Jungi. 
Valtijų Tribunolą dėl galutino 
išsprendimo.

Didele audra su lietum 
lowos valstijoj

Du žmonės prigėrė.

DĖS MOINES, Tdwa, rugp. 
19.— Du žmonės prigėrė, daug 
gyvulių žuvo-ir daug šiaip ma
terialių nuostolių padaryta dėl 
didelės audros, kuri vakar 
siautė rytinėj valstijos daly. 
Beveik visi miestai, kurie buvo 
smarkaus lietaus kliudyti, pa
tvino ir upės išsiliejo iš savo 
krantų, apsemdamos farmų 
laukus.

Vienas žuvo audroj
MILWAUKEE, Wis., rugp. 

19. a— Viena smarkiausių aud
rų kuomet nors aplankiusių šį 
miestą, praūžė šiandie, pada
rydama didelių nuostolių ir 
netiesioginiai užmušusi vieną 
žmogų, Lester Heupą, 19 me
tų amžiaus, kurs taisė nutru
kusią elektrinę vielą.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

MADISON, 111., rugp. 19.
Vakar iš vietos Union Trust 
kompanijos keturi plėšikai iš
sinešė $3,747 pinigais. Jie grą- 
sindami kasieriui revolveriais 
prispyrė jį išduoti jiems pini
gus. Tai yra jau kelintas ban
kų apiplėšimas šioj kauntėj.

PARYŽIUS, rugp. 19.—Fran
cijos ministerių kabinetas šian
die, išklausęs premjero Herrioto 
pranešimą apie tarptautinės 
Londono konferencijos pasek; 
mes, kaip vienu balsu aprobavo 
jo ir visos franeuzų delegacijos 
nuveiktą toj konferencijoj dar
bą. ’ x

Buvo nutarta, kad premjeras 
savo pranešimą perskaitytų 
abiejuose parlamento rūmuose 
—senate ir atstovų bute — atei
nantį ketvirtadienį.

Debatai parlamente dėl pada
rytų sutarčių nesitęs gal dvi ar 
tris savaites ir premjerui Her- 
riotui teks atlaikyti nemaža 
puolimų. Atstovų bute įnešta 
jau astuonios svarbios interpe
liacijos. Senate gi pasiruošęs 
atakuoti valdžią buvęs premje
ras Poincarė. Nežiūrint to te- 
čiaus niekas nemano, kad katras 
nors abiejų parlamento rūmų

RUSIJOJ GALI KEIST SAVO 
VARDĄ KADA TIK NORI

RYGA, rugp. 19. — Nauju 
sovietų vyriausybės išleistu 
dekretu kiekvienas Rusijos pi
lietis, vyresnis kaip 18 metų 
amžiaus, turi teises keisti sa
vo vardą ir pavardę taip daž
nai, kaip jam patinka. Visa, 
ką jis turi daryti, tai tik pra
nešti vietos registratoriui, kad 
jis savo vardą pavardę pakei
tęs taip ir taip.

PETRAS VAIKšNISi POLICI
JOS IEŠKOMAS; ESĄS 

NUŽUDĘS PAČIĄ

PRASIDĖJO KLANIEČIO TAR
DYMAS

HERRIN, UI., rugp. 19. — S. 
Glenn Young, buvęs Williamso- 
no kauntės kukluksų degtinda
rių medžiotojas, ir jo draugai 
tapo pašaukti į miesto teismą. 
Jie kaltinami dėl plėšimo, vogi
mo, užpuolimo ir norėjimo pa
pildyti žmogžudybę.

NAUJOS RŲŠIES DUONA 
WASHINGTONAS, rugp. 19.

Chicago ir apielinkė. — Ne
pastovus oras, veikiausia bus 
lietaus su perkūnijomis, ir tru
putį šilčiau; stiprokas pietų 
vėjas, — taip šiai dienai pra
našauja oficialis orakulas.

Vakar temperatūra viduti
niai siekė 630 F,

šiandie saule teka 6:01, lei
džiasi 7:46.

PINIGŲ KURSAS

MARION, III., rugp. 19. — 
Williamsono kauntė® policija 
ieško Petro Vaikšnio, iš John- 
ston City. Jis esąs užmušęs sa
vo žmoną.

— šta? šis tas nauja duonos 
srity. Pradėta daryti duona iš 
<akao, kuri, agrikultūros de
partamento nuomone, gali pa
tapti labai popu le r i.* Kakao rie
šutų duona turi malonų kvapą, 
skani ir ne taip greitai senėja 
taip kad paprasta rugių ar 
kviečių duona.

Vakar, rugp. 19, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.52
Belgijos, 100 frankų ............... $5.05
Danijos, 100 kronų ............... $16.25
Italijos, 100 lirų ................... $4.50
Francijos, 100 frankų ........... $5.47
Lietuvos. 100 litų •............... $10.80
Norvesrijos, 100 kronų ....... $13.92
Olandijos, 100 florinų ....... $38.92
Suomijos, 100 markių ........... $2.5?
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.90

Europiečiai ruošias kovai 
su Amerikos filmomis
KOPENHAGA, Danija, rugp. 

19. — Krutamiesiems paveiks
lams pašvęstas anglų žurnalas 
The Cinema kviečia Europos 
kintamųjų paveikslų gaminto
jus konferencijon, Londone, 
spalių menesį. Konferencijos ti
kslas — suruošti bendro veiki
mo planus neįsileisti Amerikos 
filmų trustų gaminių.

Vokiečių Stinnes korporacija 
jau yra suorganizavus konti
nente didelį bloką kovai su A- 
merikos krutamųjjų paveikslų 
interesais Europoje. Prie tos 
Stinnes grupės dabar žada pri
sidėti ir Skandinavijos kraštai.

Amerikos filmų gamintojams 
tai butų didelis smūgis, kadangi 
pereitais metais pav. viena tik 
Skandinavija buvo importavus 
Afmerikos krutamu jų paveikslų 
už 5 milijonus dolerių.

Balti žmones vergauja 
Afrikos negrams

LONDONAS, rugp. 19.
Laikraščiui Daily Ex press pra
neša iš Cape Tovvno, kad di
džiausios Kalahari dykumos 
viduriuos Afrikoj, atrasta gru
pė baltų žmonių, kurie per ar
ti penkiasdešimt metų atskirti 
nuo kitų baltųjų žmonių, dir
ba juodiesiems (negrams) kai
po vergai.

Atrado juos viena Pietų Af
rikos valdžios suruošta ekspe
dicija. Apie šimtą mylių dyku
mos gilumoj valdžios ekspedi
cijos žmonės susitiko su vie
tos juodaisiais, kurie jutfc nu
vedė pas savo valdoną, Sebelę. 
Tasai valdonas kalbėjo gerai 
angliškai, buvo mokytas žmo
gus ir dėvėjo europiečių rūbais, 
lyginai kaip ir jo žmona.

Netoli valdovo Sebcles trio- 
bos vienas ekspedicijos daly
vių pastebėjo apie penkiasde
šimt baltų žmonių, vyrų ir 
moterų, kurie dirbo juodiesiems 
kaipo vergai. Bet buvo matyt, 
kad juodieji elgias su jais 
žmoniškai. .

Valdovas Sebelė papasakojo, 
kad tie baltieji žmonės tarnau
ją juodiesiems — dirba namų 
ir lauktį . darbus. Už darbą 
jiems duodama šioks toks at
lyginimas grūdais. Kaipo “že
mos klasės žmonėms,” vergau
tojams, tiems baltiesiems ne
leista turėti nuosavos žemes, 
taipjau jie negali turėti jokių 
teisių nė privilegijų, kurio
mis naudojas juodieji piliečiai.

Mergaitės nori gauti 
lakūnų darbą

300 mergaičių atsišaukė, kor
poracijai; įdėjus laikrašty 
skelbimą

NEW YORK, rugp. 19. — 
Viena vietos korporacija įdėjo 
laikrašty skelbimą, kad jai rei
kia mergaičių pilotų lakstyti 
aeroplanais naktį viršum New 
Yorko. Bematant atsišaukė 
300 mergaičių, norinčių tą 
“džiabą” gauti.

Korporacija vartoja stipriai 
apšviestus aeroplanus savo 
skelbimams rodyti naktį vir
šum miesto. Iki' šiol pilotais 
tarnavo tik vyrai.

NiEjW YORKAS, rugp. 19.— 
Policija areštavo Ilarry Schri- 
mptoną, 38 m. Jį kaltina dėl 
užmušimo savo 68 metų am
žiaus tėvo, George Schrimpto- 
no, kurs buvo rastas namie 
negyvas.

Lietuvos žinios.
BAISUS KERŠTAS SUIMTI KAUNO PABĖGUSIE

JI KATORGININKAI.
TRYŠKIAI [ŠN]. — Valdiško 

miško sargas (eiguis) šiuipys 
už miško vogimą apskundė sa
vo artimą kaimyną R. Pasta
rasis pasižadėjo atkeršyti. Pra
slinkus kai kuriam laikui su
degė eigulio jauja ir kiti tro
besiai. Padegime įtartas tas 
pats B., bet dėl stokos įrody
mų nesuimtas. Kadangi šiuipio 
trobesiai buvo apdrausti, tai 
jis gavęs apdraudimo premiją 
tuoj ėmėsi statyti naujus tro
besius. Tada R. paleido gan
dus, kad jis ne tik vėl padeg
siąs, bet ir visą šiuipių šeimy
ną išnaikinsiąs.

Netrukus gandai pradėjo pil
dytis: Šiuipys nušautas. Ir čia 
buvo įtariamas R. Vietine po
licija norėjo suimti užmušėją, 
bet šis pabėgo ir iki šiam lai
kui slapstėsi. Jis bandė nušau
ti ir kitus Šiuipio šeimynos na
rius, bet nepasisekė.

Pagaliau šio men. 9 d. jau
nesnysis šiuipio sūnūs, 16 mt., 
pastebėjo kad kaimynas R. 
pagrįžo namon ir ant kūtės at
gulė. Berniukas prisiartino prie 
miegančio kaimyno, nušovė jį 
ir pats apie tą įvykį pranešė 
Tryškių policijai. ;Ber»niukas 
ir užmuštojo R. šeimynos na
riai suimti ir išvežti į Kuršė
nus.

PANEVĖŽYS [PBJ. — šio
mis dienomis nuo Šėtos pusės 
Raguvos miškuose pasirodė še
ši pabėgusieji iš Kauno kalėji
mo katorgininkai. Panevėžio 
kriminalinė policiją padarė už
tvarą ir pradėjo supti katorgi
ninkus. Jie metėsi atgal ir nu
sukę į Radviliškio pusę. Buvo 
pranešta Radviliškio policijai, 
kuri su šaulių pagelba, išėjo į 
priekį katorgininkams. Panevė
žio kriminaline policija sekė iš 
paskos. Katorgininkai buvo ap
supti ir prasidėjo šaudymas. Vi
si šeši katorgininkai suimti, 
vienas jų pašautas.

APIPLĖŠTAS PANEVĖŽIO 
ž. TVARKYTOJO PADĖ

JĖJAS.

PRIEŠ PONĄ KLEBONĄ-

PABAISKAS, Ukmergės ap. 
— Čia klebonauja jau 20 metus 
klebonas P. Daugėla. Trumpai 
pasakius, daug kunigėlis pasi
darbavęs lenkystės ir savo kiše
nės naudai. Vyskupui apsilan
kius su vizitu, kunigėlis rapor
te nurodė, kad jo parapijoj esą 
vienas trečdalis visų gyventojų 
lenkai, ir reikalavo, kad pamal
dos kas trečias šventadienis būt 
lenkų kalba, žinoma, ir išreika
lavo... Pinigus surinko bažnyčiai 
apsitaisyti — žada taisyti... žo
džiu sakant, savo šposais išvedė 
ramius Pabaiskėnus iš kantry
bės, ir jie kreipias pas vyskupą 
minėtąjį kunigą iškelti.

Prašymas $u daugybe parašų 
vyskupui įteiktas.

PANEVĖŽYS [PB]. — Lie
pos 15 d. naktį žemės Tvarky
tojo padėjėjas Sabaliauskas vie
nas važiavo iš Viešintų, parda
vęs iš varžytinių Prečiunko kai
me žemės sklypą. Prie Miežiškių 
kapų, 12 kilometrų nuo Panevė
žio, iš ravų iššoko 4 vyrai — 
vienas sugriebė arklį, du įrėmė 
revolverius į Sabaliauską, o ket
virtasis ėmė kraustyti kišenes. 
Atėmė sidabrinį laikrodėlį, val
diškų pinigų 1025 litus ir nuo- 
savių 36 litus 60 et. Iškrėtę, pi
niginę įnnetė atgal į brikelį.

LATVIAI APIE PREKYBĄ
SU LIETUVA

RYGA [EĮ. — Pramonininkų 
ir pirklių sluogsniams artimas 
dienraštis “Latvis” liepos 18 d. 
įdėjo rašinį apie Latvijos ir Lie
tuvos prekybos ryšius. Nurodi
nėdamas, kad Lietuvos išveži
mas į Latviją siekia 15 nuoš- 
viso Lietuvos, eksporto, tuo tar
pu kai latvių eksportas Lietu
von visai nežymus, laikraštis 
prikaišioja latvių pirkliams ne
rangumą Lietuvos rinkai užka
riauti. Taip pat patys lietuvių 
pirkliai, pasak laikraščio, turėtų 
atkreipti didesnės domės į Lat
vių prekes.

50 Centų
Už Telegrafines Pinigy Perlaidas

Tai yra greitas, pigus ir saugus būdas pa
siuntimui pinigų Lietuvon. Nuo 19 d. gegužio 
iki dabar jau apie 1500 siuntėjų yra pasinaudoję 
musų Telegrafinėmis Pinigų Perlaidomis ir di
delė didžiuma, žodžiu ar raštu yra pareiškę 
savo padėką už įvedimą šios stebėtinai geros pi
nigų siuntimo sistemos.

Štai talpiname tik porą padėkavonių, iš 
daugelio kitų:
“Brangus Tamstos: —

“širdingai dėkavoju Tams
toms už prisiuntimą man 
kvitos, kuri parodo, kad ma
no pinigai liko išmokėti grei
tai ir saugiai. I^abai ačiū.

“Jurgis Lamsargis,
5626 W. 64 St., 

Chicago, III.

“Brangios Naujienos: —
“Duodu žinoti, kad aš ga

vau per jumis kvitą nuo pi
nigų iš Liėtuvos; buvo labai 
greitai išmokėti. Mano tėve
lis yra linksmas gavęs pini
gus, o aš širdingai dėkavoju 
už greitą patarnavimą.

“A. K. Prakuliauskas, 
2421 W. 46 St., 

Chicago, III.

Naujienų Telegrafinės perlaidos pagreiti
na pinigų išmokėjimų Lietuvoje nuo 2 iki 3 
savaičių, o kainuoja tik 50 centų daugiau negu 
paštu siunčiant.

1739 So. Halsted St Chicago, I1L



KORESPONDENCIJOS
Hartford, Gonn.

Nesusitaikimas tarp draugijų 
kliudo įsigyti nuosavų namą- 
svetainę.

Vasaros karščiams užėjus, vie
tos lietuvių draugijinis veikimas 
kaip visur, taip ir čia, laikinai 
sumažėjo, ir apart piknikų, iš
važiavimų ir paprastų draugiji
nių mitingų atlaikimo, nieko į- 
žymesnio kaip ir nėra veikia
ma. Todėl nebuvo apie ką šį 
protarpį uė dalintis žiniomis su 
gerbiamais “Naujienų” skaity
tojais. Bet vienas dalykas tai 
turbut bus' vertas paminėjimo, 
o gal ir apgailėjimo.

Jau buvo “Naujienose” rašyta 
apie vietos Lietuvių Draugijų 
Sąryšio nusitarimą šiemet nu
sipirkti tinkamoje vietoje biznio 
namą, su dideliu lotu užpakaly
je ar prie šono, taip kad trum
poje ateityje butų galima pasi
statyti nuosavą svetainę, kuri 
vietos lietuviams yra būtinai 
reikalinga. Tuo tikslu Draugi
jų Sąryšio valdyba buvo išsiun
tinėjus! oficialius pakvietimo 
laiškus visoms draugijoms ir 
kuopoms, prigulinčioms Draugi
jų Sąryšiui, taipjau ir neprigu
linčioms. Priklausančios drau
gijos ir kuopos buvo kviečia
mos, kad dar dauginus, sulig iš
galės pirktų šėrų, o kurios dar 
nepriguli, tai kad viską mestų į 
šalį, ir prisirašytų į Draugijų 
Sąryšį, nusipirkdamos sulig sa
vo išgalės šėrų, ir tuomi padėtų 
bendrai Draugijų Sąryšiui ir 
abelnai visiems vietos lietuviams 
įsigyti nuęsavią svetainę.

Draugijų Sąryšio Valdyba į 
savo virš-minėtą užkvietimą 
nuo vietos draugijų ir kuopų 
gavo sekančius atsukimus. Kle- 
rikalinės-bažnytinės draugijos 

bei kuopos, tos kurios priguli 
Draugijų Sąryšyje, prisižadėjo 
pirkti daugiau šėrų sulig išga
lės, o kurios nepriguli, prisiža
dėjo prisirašyti prie Draugijų 
Sąryšio pirkdamos sulig išga
lės Šerų, bet tik tuomet, kuomet 
Draugijų Sąryšis permainysiąs 
savo įstatus, įvesdamas balsavi
mą nuo šėrų. O laisvosias-pro- 
gresyviškos draugijos ir organi
zacijų kuopos, pastaraisiais lai
kais patyrusios gana gerai nuo 
musų brolvaikių sandariečių su 
klerikalais, kurie čia yra gana 
gerai atsižymėję savo reakcin- 
gumu ir nacfiališkumu draugi
jose, o labiausia pastaraisiais 
metais Draugijų Sąryšyje, tai 
tos progresyviškos draugijos, 
ypač Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Politikos Neprigulmingas Kliu- 
bas ir Lietuvos Sūnų ir Dukte
rį! Draugija, kuriedvi galėtų 
stiprią paramą duoti, prisižadė
jo tik tuomet pirkti daugiau 
Draugijų Sąryšio šėrų, ir remti 
visais galiniais budais Draugijų 
Sąryšio užsibrėžtąjį tikslą — į- 
sigytį nuosavią svetainę, kuo
met Draugijų Sąryšis išnaujo 
persikorporuos ant ko-operaty- 
vių j>amatii. Mat dabai vietos 
Draugijų Sąryšis yra inkorpo
ruotas koperacijos pamatais, 
kur balsuojama nuo šėrų, įsta
tai gi yra padaryti taip, kad 
balsuojama ne nuo šėrų, o nuo 
žmonių. Bet jau yra gerai pa
tirta, kad įstatai nesutinkantys 
su inkorporavimu tik tol yra 
geri, kol dalykai ‘neatsiduria 
teisme. Iš viso to yra aišku, 
kad klerikalinės draugijos atsi
sako remti Draugijų Sąryšį 

svetainės įsigijmo reikale dėlto, 
kad Draugijų Sąryšio įstatai 
nesutinka su inkorporavimu, o 
progresyvės draugijos, sutinka 
su įstatais, bet nesutinka su 
inkorporavimu, motivuodamos 
sekamai: mes esą busime tol 
geri musų ponams brolvaikiams 
sandariečiams su klerikalais iki 
bendrai pastatysime svetainę, o 
kuomet jiastatysime svetainę, 
tai tuomet ir vėl jus mums pa
rodysite savo nachališkus dan
tis, taip kad nė musų parengi
mams nebus vietos toje svetai
nėje. i -

Kaip matosi iš viršminėtų 
nurodymų, /Hartfordo lietuvių 
svetainės įsigijimo reikalas kol- 
kas yra sukliuvęs, gal tik lai
kinai, bet gal ir ant visados- Yra 
labai apgailėtina, kad mes net 
dabar negalime susitaikinti, nė 
pasitikėti vienas kitu būtinai 
visiems reikalingiausiuose klau
simuose.—žvalgas.

So. Omaha, Nebr.
Kova už ausinę šv. Antano drau
gijoje. Kunigo pavilioti nariai 

areštuoja kitus narius.

Vietos lietuvių tarpe įsigyve
no fanatizmas ir neapykanta, o 
tai daugiausia def tos nelaimin
gos ausinės. Ypač, daug triukš
mo yra dėl ausinės šv. Antano 
draugijoje.

Dar tais laikais, kada čia bu
vo kunigas J. Oieknavičius, tarp 
parapijonų ir dusių ganytojo bu
vo iškilę aštrus nesusipratimai. 
Parapijonys laikėsi vienybes ir 
taip*griežtai su savo kunigu ko
vojo, kad pastarasis tiek įsiuto, 
jog juos išvijo iš bažny
čios skiepo su policijos pagel- 
oa.

Tarp išguitųjų buvo ir šv- 
Antano draugija, kuri taipjau 
buvo prisidėjusi prie kun. Olek- 
navičiaus priešininkų. Draugija 
rado prieglaudą lietuvio Armo- 
škos svetainėj, čia buvo drau
gijai dar tas patogumas, jog 
svetainė nebuvo kunigo kontro
liuojama ir čia kunigas negalė
jo draugijos pasiekti. Tada šv. 
Antano draugija didžiausiu iš
kilmingumu pasiskelbė save lai
sva draugija, kur ^nevaržoma 
Žmogaus sąžinė ir net konsti- 
tucijon įrašė paragrafą, kad 
daugiau ausinė nebera * versti
nas dalykas.

Daugelis lietuvių tam patikė
jo ir pradėjo rašytis į tą.drau
giją, nors labiau susipratę žmo
nės, kurie geriau pažysta gyve
nimą, įspėjo juos prieš tai, nu
rodydami, kad kaip tik gaus 
naują kunigą ir viskas aprims, 
tai draugija sugryš prie seno
sios savo tvarkos ir pradės mė
tyti lauk tuos narius, kurie ne
pasiduos kunigo įtakai ir neis 
ausinė:. Taip ir įvyko.

Kun. Oleknavičiiufl pasišalino 
ir jo vietą užėmė kun. Mikul
skis. ITasis tuoj pradėjo orga-

Beethoven Conservatory 
of Music

3259 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9244 
CICERO SKYRIUS:
1105 So. 49th Avė.

Atidarymas mokyklos jvyks rugsė
jo 1, 1924, įstoti į Konservatorijų ga
lima tuojau, bile kada.

Fakultetas susideda iš sekamų as
menų:

Piano: A. F. Pocius, Mrs. L. V. 
Saar, K. C. Gaubis ir Miss Josephine 
Skiriutė.

Smuikavimo: J. Petruševičius, Mr. 
H. Simons.

Dainavimo: Justas Kudirka, Dvvight 
E. Cook.

Teorija ir Harmonija: A. F. Pocius 
ir S. S. Petrulis.

PASTABĄ: Justas Kudirka/idai- 
nininkąs''ir-Lietuvos -Valstybės Ope
ros Artistas, tapo pakviestas/. į 
Beethoveno Konservatoriją mokinti 
dainavimo. Apart lavinimo balso, 
Justas Kudirka prirengs repertuarą 
Operų, Operečių ir Koncertų daina
vimo.

Klases muzikos teorijos ir istori
jos suteikiamos DYKAI,

. » —p• .-.v »• ,
.......... .............. 1 -I į į 

nizuoti sau palankias aveles; 
kurios kerpant nebliauna ir ka
da sustiprėjo, tuoj pradėjo sek
ti kun- Oleknavičiaus pėdomis 
ir kišti savo nosį į ne savo rei
kalus.

Kartą dabartinis kun. Mikul
skis neprašytas įsibriovė į anta
ninių susirinkimą ir pradėjo 
agituoti, kad visi antaniečiai 
gryštų prie verstinos ausinės. 
Nuo tada ir prasidėjo vaidai 
draugijoje už ausinę. Vieni lai
kė kunigo pusę, kiti ausinei prie
šinosi, nurodydami į pakeitimą 
konątitucijoje ir kad tik dėl to 
pakeitimo jie ir įsirašė draugi
jom Tuo pačiu laiku iš kleboni
jos ėjo kurstimai, kad draugija 
nė susirinkimų Armoškos sve
tainėj nebelaikytų, o gryštų į 
pobažnytinį skiepą. Iškilo tada 
vaidai ir už svetainę. Jau tada 
Armoškos svetainė pasidarė be
dieviška. Ypač už išsikraustimą. 
stojo kunigo šalininkai, kurie 
jautėsi, kad skiepe bus' jiems 
drąsiau ir todėl lengviau nuga
lės ausinės priešininkus. Nors 
niekurie pastebėjo, kad kun. 
Oieknavičius antaniečius iš skie
po išvijo su policijos pagelba ir 
kad tąį patį gali padaryti kun. 
Mikulskis. Tečiausi tų įspėjimų 
nepaklausyta ir antaniečiai nu
tarė eiti atgal į skiepą.

Rugp. 3 d. antaniečiai laike 
savo susirinkimą jau pobažnyti-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedde 8912

8514-16 Rooeevelt Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO. ILL.

■--------------------- ■

švarios, Šviesios, Svei
kos, Gražios Akys

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 

Chicago Beauty”. Dykai pareikalavus.

Vardas ir pavardė

Numeris namo ar bakso

Miestas

Kaimas

ISSIKIRPKIT Šlį APLIKACIJĄ, IŠPILDYT ATSIŲSKITE j NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

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

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS
4 ' • *.

C'

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

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

gatvė

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

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

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA

Vardas ir pavardė

Paštas Apskritis

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

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą iškaityta)

SO litų 
1M litų 

litų 
m lity 
4M ntų 
500 litų

NAUJIENOS, Chicago, UI. ....... -..... . , ' f—....
niame skiepe. Ir tu o j aus bažny- 
tinininkai pradėjo vykinti dik
tatūrą prieš sau nepatinkamus 
narius, taipjau mėtyti iš drau
gijos tuos narius, kurie nepriro- 
dė buvę ausinės ir neturėjo ku
nigo paliudijimo, kad jie yra 
liuosi nuo nuodėmių. Didelio 
triukšmo sukėlė susikirtimas su 
P. Važgiu. Besitęsiant susirinki
mui urnai pašoko šventablivas 
maršalka, pribėgo prie P. Važ- 
gio ir pradėjo jį varyti laukan 
iš skiepo, kam jis nepristatęs 
ausinės ženklelio nuo kunigo. 
Petras Važgys jautėsi esąs ge
ras katalikas, dar ir šv. Antano 
bažnyčios fundatorius, todėl ne
norėjo taip lengvai pasiduoti ir 
pradėjo aiškintis, kad jis ausi
nės buvęs, tik kada kunigui pri
sipažinęs^ kad Bibliją skaitąs ir 
nuo Biblijos skaitymo atsižadė
ti nesutikęs, tai kunigas jį Vi-' 
saip iškoliojęs ir pavaręs neduo-' 
damas išrišimo. Maršalka vėl pa- 
šoka ir reikalauja, kad Važgys 
apleistų skiepą. Važgiui nesisku
binant paleidžia savo gerklę ir 
vaikėzas — pirmininkas. Maty
damas, kad Važgys vistiek ne
klauso, tas vaikėzas nieko nesa
kęs pasileido bėgti tiesiai į kle
boniją prie kunigo. Neužilgo 
pribuvo policija ir draugija iš
davė “griešninką” Važgį polici
jai, kuri buvo jį nusigabenusi į 
belangę.

...... 16.00

(Stambesnėms uumam 
—»............

Prie augščiau nurodytos sumos reikia pridėt 25 centai pašto išlaidų.

Vietos lietuviai tokiuo anta- 
niečių pasielgimu — atidavimu 
savo nario policijai — taip pa
sipiktino, kad dabar tos draugi
jos vardas visiškai nupuolė. Ki
tados antaniečiai pasižymėdavo 
gerais darbais, bet dabar jų var
das visiškai nupuolė ir nieko ge
ra iš jų daugiau tikėtis nebega
lima.

— Antaniukas.
✓

—ag—n * lįjį.i —T—*—

DR. ALSEIKA IŠVYKO
VARŠAVON

BĖŠT BijIlT GaraGes 
^10 doiL,d~

ž

Vieno karo 
garadžius

$195
ir augšęiaų
Dviejų karų
garadžius • ••'
$260 ■
ir augščiau

Sustok Mokėti Garadžiaus Rendą
Tik $10 įmokėjus mes pastatysime BEšTBūiiT nuolatinį gara- 
džių ant jūsų loto. Jis apsimokės pats ir suteiks jums ekstra įplau
kų kas mėnesis.
BtesIBuitf" garadžius yra padarytas iš gero materijolo 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 WEST SIDE LUMBER CO.
ABE L LURYA, President EstabUthed 1911

< 4440 W. North Avė. Tol. Albany 7800

Mes Taipgi Budavoįame Bungalows
SKYRIŲ OFISAI

SOUTH SIDE SKYRIUS: 
6842 So. Western Avenue

Prospect 2010
NORTH SIDE SKYRIUS:
6352 N. Western Avenue 

S’heldrake 8974
NORTH WEST SKYRIUS 
5147 Milwaukee Avenue 

Palisade 7227

Valstija

Valsčius

600 litų ............ ,..j
700 litų .............
800‘litų .......... .....
900 litų *..............

1000 litų ..... ,.........
5000 litų ............. ,...
s specialia kursas)

NORTH WEST SIDE LUMBER 
COMPANY

4440 W. North Avenue
Aš žingeidauju pasistatyti sau ga- 
radžių. Be jokios man atsakomy
bės:
F! Atsiųskit salesmaną.
|~~l Atsiųskit katalogą.

Vardas ..... .........................................
Adresas .............................................

N. 8/24

.....7Jjoe
__ 8X25

... 103.75

...51445
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VILNIUS- — Laikinojo Lie
tuvių Komiteto pirmininkas dr. 
Alseika išvyko į Varšavą įteikti 
Lenkų vyriausybei to Komiteto 
pareiškimą prieš kalbų įstatymo 
projektus.

S. L. FABION AS CO.

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

ANT NAUDOS.

809 W. 351h St., Chicago į
Tel. Be levard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- |
DAVIMO KAŠTUS. į

Pasekmingai siunčiam pinigus ir ?
Parduodam Laivakortes. » *

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310, 

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.
■ „.r

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1720 West Chicago Avė.
Tel. Haymarket 1105

Veda bylas visuose teismuose. 
Bendrovių teisės ir real estate — 
specialybė.

A.»* A. Olis
ADVOKATAS

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

Vakarais
1301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705

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

JOHN KUCHINSKAS Į 

LIETUVIS ADVOKATAS *
2221 W. 22nd ;St., arti Leavitt St. I

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- Į 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. Į 
Veda visokias bylas visuose teis- Į 
ynuose. .Egzaminuoja Abstraktus j 
ir padirba visokius Dokumentus, į 
perkant arba parduodant Lotus, E 
Namtis, Farmas ir Biznius. Skoli- j 
na Pinigus ant pirmo morgičiaus į 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda byla* visuos* Teismuos*, F.vT.mv 
nuoja Abstraktus. Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1U7.

J. P. WAITCHES
LAVVY'ER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullm-an 6377

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.
e 77 W. Washington St.

Tel. Central 6200
Cicero Panedėlio vakare 

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 Į, 
Bridgeport kitais vakarais 

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V. W. RUTKAUSKAS 1 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 520

6390
St., Chicago 1

ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Stn
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MUSŲ MOTERIMS
b ' 1 Veda Dora Vilkienė      ■■

U IR KAIP VIRTI
ANGLIŠKAS PRIESKONIS

y.> svaro prinokusių tomačių
2 šaukštu druskos
1 svarą rūgščių obuolių
12 mažų svogūnų’
U/3 beseklių razinkų
3 didelius žalius pipirus
</2 puoduko mėtų lapų
2 puoduku acto
1 puoduką vandens
2 puoduku cukraus
2 šaukštuku saldžios mušta;;' 

dos.

. SNIEGO RITULIAI

6 obuolius
1 puoduką cukraus
1>/^ puoduko vandens
20 marshmallows (nupirk 

skrynelę už 10c)
Sukapotas cocoa riešutas
Sunka iš citrinos
Nulupk ir išimk šerdį iš obuo

lių. Virk obuolius sirope iš cuk
raus, vandens, citrinų sunkos ir 
20 marshmallovvs. žiūrėk, kad 
obuoliai ne suvirtų. Išimk juos 
iš siropo ir apibarstyk su riešu
tais.

MADOS

Supjaustyk tomates, pridėk 
druską ir išmaišyk. Sukapok 
obuolius, svogūnus, razinkas, pi
pirus ir mėtų lapus. Išvirk actą 
su vandeniu ir atšaldyk, pridėk i •
cukrų ir muštardą. Viską gerai 
sumaišyk, sudėk į sterilizuotus 
stiklus. Tegul pastovi kokias de
šimts dienų ir paskui gali val
gyti prie mėsos.

gira iš Obuolių

PUDINGAS Iš DAKTILIŲ

Kaip tik obuoliai pradeda 
kristi, reikia juos rankioti ir 
supiaustant džiovinti per dvi 
dienas ore, atakaitoj saulės, o 
paskui pečiuje. Iš tokių obuo
lių esti labai gera gira, sutai
soma tokiu budu: ant trijų 
svarų džiovintų obuolių, užpil
ti užvirinto vandens šešis gor
čius ir uždengus palaikyti pa
rą; paskui supylus katilan su 
tirštimais, pavirinti bent va
landą; nukaltus išpilti į gražų 
ąžuolinį kubiliuką ir paaušinti, 
tada pridėjus dvejetą stikliukų 
mielių, palaikius dar dieną, iš
košti ir supilti buteliuosna ir už
kamšius gerai, apleisti sa
kais. Laikyti šaltai iki reiks 
gerti.

2 puoduku miltų
2 šaukštukh baking powder
1 šaukštuką druskos
1/2 puoduko cukraus
1 puoduką išvalytų daktilių
y2 puoduko ištirpytų taukų 

arba sviesto
1% puoduko vandens
Sunkos nuo vienos citrinos, 

taipgi sutarkavok citrinos žie
vę.

Sumaišyk ir persijok sausus 
dalykus, pridėk daktilius, svie
stą, vandenį, citrinos sunką ir 
žievę, blėtą sudėk į ištaukuotą 
bliudą arba ir virk ant garo 1 •/> 
valandos.

Seimininkėms patarimai
Bambatierius arba prūsokus 

lengviausia galima išnaikinti su 
boraksu. Ten, kur bambatieriai 
yra pabarstyk borakso, kadangi 
jie nekenčia jo kvapo, jie išbė
gios.

SALMON

1 mažą blokinę salmon
1 šaukštą sviesto
1 puoduką baltos duonos tru

pinių
1 puoduką karšto pieno

šaukštuko druskos
i/8 šaukštuko pipirų
2 kiaušiniu

Jeigu pasidarys ugnis nuo 
kerosino, tai neliek vandens ant 
ugnies, nes labiau išplatinsi liep
sną. Purvai, smiltys ar miltai 
yra geriausiu gesylu, arba už- 
dengk vilnoniu karpetu ar stal
tiese.

Vabalus ant agurkų ir melio
nų virkščių galima prašalinti se
kančiai :

Supilk į statinę dervos, užpilk 
vandeniu ir šituo dervuotu van
deniu laistyk virkščias, kaip pa
sirodys vabalai.Išvalyk žuvį, ir gerai sumai- 

gyk. Ištarpyk sviestą, supilk pie
ną, įdėk druską, pipirus ir duo
nos trupinius. Sudėk žuvį, o ant 
galo gerai suplaktus kiaušinius. 
Sudėk į gilų išsviestuotą indą ir 
kepk pečiuje arba ant garo; pa
duok į stalą su sekamu dažalu;

1 šaukštą sviesto, IV2 šauk
što miltų, 1 puoduką pieno, van
denį likusį nuo žuvies, >/2 šauk
štuko pipirų.

Ištaupyk sviestą, išlengvo pilk 
pieną, paskui sudėjus druską ir 
pipirus išmaišyk, aplink salmon 
ir paduok į stalą. *

Pigiai padaromas filtras. Pa
imk didelį žolynams puodą, už
dėk šmotuką kempinės ant sky
lės dugno, pripilk % puodo po 
lygią dalį grynų smilčių ir me
dinių anglių žirnio didumo; ant 
šito užtiesk gana didelį šmotu
ką gelumbės, kad kraštai nusi
kartų per puodo šonus. Pilk van
denį puodan ir jis išbėgs tyras, 
kaip dulkės nuo anglių nusiplaus 
po kelių perkošimų. Jei imtų 
perdaug išlengvo bėgti, paėmus 
gelumbę išplauk iš jos nuosė
das.

OBUOLIŲ, KIAUŠINIŲ 
PAJUS

Vieną didelį puoduką obuo
lių košės; vieną puoduką cuk
raus, žiupsniuką druskos, try
nius dviejų kiaušinių, gerai iš
plaktus, ir du dideliu šaukštu 
ištarpinto sviesto. Turėk gata
vą pajaus blėtą, kurioje įdėta 
apatinis tešlos lukštas. Įpilk 
virš paduotą mišinį ir kepk vi
dutiniai karštame pečiuje. Ta
da plak baltymus dviejų kiau
šinių iki bus stiprus. Įdėk pa
mažu 2 šaukštu “powdered su- 
gar” ir kelis lašus citrinų sul
čių. Uždėk mišinį ant pajaus 
viršaus, vėl įdėk į pečių ir ke
pink per kelias minutas, iki vir
šus bus parudęs.

Obuolių košė padaryta kaip 
“apple sauce”, tik be cukraus. 
Reiškia, nulupk keletą obuo
lių, išimk sėklas ir supiausčius 
į mažus šmotelius, virink iki 
bus minkšti. Tada sugrūsk 
obuolius ir nusunk, jeigu yra 
perdaug skystimo.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinėii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
malinti! su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Kaina $60

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

No. 1943. Ir suknia ir žiurstas. 
Nieko negali buai gražesnio ir piges
nio ir be abejones lengvai pasiuva
mo.

Materijolus gali vartoti tokius, ko
kius tik norėsi. Gali pasisiūdinti iš 
dviejų ir net trijų materijolų.

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

36 mierai reikia 2 yardų 36 colių 
materijos ir 1% yardo skirtingos ma
terijos.

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

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

! NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S, Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedii 15 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

•(Miestas ir valst.)

Trumpiausias kelias j visas 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

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

171 West Randolp St., 
Chicago, Iii.

Arba bi’.e autorizuoto agento.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaj

M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chicago, III.
Vii i ..... .................... .... ii

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Haymarket 1018. Haymarket 4251

Garsinkitės Naujienose
- - 1

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose IVashingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirMžiusiema 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei Šitas paprotys galio
tų ligi Šiol, tai Šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti IK> peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie Šiandien naudoja

Riiffles
Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuris, jei 
ištepsi juomi galvą kasdien per sa

vaite ar deSimtj dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo Šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaua 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražumą.
Ruffles galima gauti visose aptiekosc po 65c. bonką, arba už 75c. prlsiun- J 
čiame paštu tiesiai iš dirbtuvės.

F. AD.RICHTER & CO, 104-114 S.. 411. St., Bro.U?n, N. Y.

VIENYBE
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. t

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

t f • . ’ * ■ ’ ■ . 4 < ' . '

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.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
• /

Del platesnių informacijų kreipkitės iiuo adresu:

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

Daininikn ir Muzikantų
Žiniai

Sandaros Knygyne randasi sekanti 
, Dainy ir Muzikos veikalai: ; ,

ĖGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ, Opera, Vienintelis lie
tuvių gražiausis Muzikos-Dainų Veikalas, kaina $10.00 

* KANKLŠS, penkių metų rinkinis susidedąs iš 56 dai
nų ir muzikoj skirtingų veikalų, kaina ..... 5.00

GIRIŲ KARALIUS Opera vieno veiksmo Fantastiška, 
kaina .........................................................   3.00

LIETUVIŠKOS DAINOS, šeši sąsiuviniai su 70 gra
žiausių dainų chorams, Kvartetai ir Duetai, 
kaina ....................................................................

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias sąsiuvas, kaina . 
BIRUT®, Kvartetai ir Duetai, kaina..........................

Taipgi randasi kiti veikalai Gerb. Kompozitorio Miko 
Petrausko, norinti gauti Dainų ar Muzikos veikalų, rašy
kit sekančiu antrašu:

1.50
...25
.30

Boston, 27, Mass.327 E. Street

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

operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iRi 9 vak.
Tel. Boulcvard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

- LITTLE -
SPINOGPAPHS

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 į ChiroprRctic, 
nes jie žino iš patyli
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 10 iki 12 dieną

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas. 1 ' ; .

Dr G YuciuSj D C., Ph. G. 
2159 — 21 st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak.

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunswick 4887

b .. ........................... .i J
f——----------------- ----

Pinigai
* iš ;

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

■Mii ■» ■mnsusi i n | kai - 1 ' 1 >■

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntime 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos -- naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha; Wis,

Akinių prttaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant rokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos. kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių 
h- — ■»

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

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

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Waaarmano ban- 
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egtami- 
na v imas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrlnkit 1 Gyvas- 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visua 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui uiai- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X-—RAY EGZAMINACIJA SI.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega- 
lėtumet pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

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

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

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

Koperatyvinė knygą 
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.

Knygds 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 sk. Adr.

“Kultūros” b-vė,
Šiauliai (Lituania),

„ Dvaro g. 24. u



1924

NAUJIENOS j riautoje priešo teritorijoje.
The UthuaulaK Daily Mawi 

Published Daily Except F ‘ _ 
iy The Lithuani&a Puh. Cu,, hw

Udfuuf r.
1789 South Ralrterf Strert 

i Chicage, III
Telephone Itoosevelt 85M

Subscription Ratas i 
per year in Canada.

k |7U» per year outside of Chicageu 
. f&OO per year in Chicago.

3c per copy.

JL’ntared aa Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, et the Port Office 
»f Chicago, III., andai the act of 
March 2nd, 1879.

Klaipėdiečiams neduodama 
teis6s ne dalyvauti vi- 

Įsos Lietuvos seime, bet net 
ip tvarkyti savo krašto rei
kalus. Juos valdo iš Kauno 
paskirtas, “gubernatorius” 
kartu su “direktorija’', ku
rios Klaipėdos gyventojai 
niekuomet nėra rinkę.

Ko stebėtis, kad šitokiose 
aplinkybėse pas Lietuvos 
priešus atsiranda viltis su
kelti žmones prieš Lietuvų?Naujienos eina kaadien, liakiriant 

Mkmadienius. Laidžia Naujian< 
drovi. 1789 So. Halatad St, Chicago 
|B. Telefonai i Reoeavalt 8603.

lliaimo&yimo kalnas 
Bhicagoje — paltui

Metams----------------  —
Pusei meti|
Trinta minėsiantis 
Dviem mineadam 

l Vienam minėsiu! 

Bhicagoje p«x naiiotejw
Viena kopija . . « 8c
Savaitei---------------------------- - 18c
Minėsiu! 76e

Bnvianytosa Valstijose, ne ChlcaKoje, 
paltui

Metams.........................   17.01
Pusei m«t< —. ••50
Trims mineaiama 1*75

. Dviem minasiam _ ____  1*25
i Vienam minėsiu! - .71

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams -------- --- -.....,...___ _ |8.00
Pusei meti..................    4.00
Trims minesiams  2.00 
Pinigus reikia siųsti palte Money

Orderiu, kartu su užsakyme.

4.00
2.00
1-50
.76

Demokratija — ar despo
tizmas, žmonių tęisių pripa
žinimas — ar priespauda. .

Tai yra tas didysis “fron
tas”, kuris šiandie skiria 
žmoniją vidujinės ir tarp
tautinės politikos lauke.

Apie kovą šitame frontė 
mes kasdien kalbame ir 
skaitome laikraščiuose. Jos 
eigą mes sekėme nesenai, tė- 
mydami didžiąją valstybių 
konferenciją Londone, kur 
buvo stengiamasi išspręsti 
vadinamąjį ‘Reparacijų” 
klausimą ir surasti būdą 
normalių santykių atsteigi- 
mui Europoje.

Apie tą kovą mes nuola
tos girdime, gaudami žinias 
iš įvairių šalių. Ji verda vi
sur — tiek Franci j oje, pra
dėjusioje atsipeikėti nuo 
tautinio pakvaišimo; tiek 
demokratinėje Anglijoje, 
tiek bolševikiškoje Rusijoje.

Klaipėdos kraštas.nebūtų 
tekęs Lietuvai, jeigu ji ne
būtų prižadėjus jam auto
nomijos. Per šimtus metų 
klaipėdiečiai buvo po kita 
valdžia ir gyveno kitokiose 
kultūros sųlygose, negu Lie
tuvos žmonės. Jie niekuo
met nebūtų sutikę dėtis prie 
Lietuvos, jeigu jie nebūtų 
gavę užtikrinimo, kad Lie
tuva nemėgins jėga tempti 
ant “žemaitiško kurpalio” 
to krašto gyvenimų. Be to
kio užtikrinimo ir didžiosios 
valstybės nebūtų sutikusios 
Klaipėdos kraštų pavesti 
Lietuvai.

Prižadas klaipėdiečiams 
buvo duotas, kuomet Lietu
vos • Steigiamasis Seimas 
1921 m. priėmė socialdemo
kratų rezoliucijų apie Klai
pėdos autonomijų. Tas pri
žadas buvo įrašytas ir į Lie
tuvoj 'sutartį su Tautų Są
junga. Kodėl gi Lietuvos 
valdžia iki šiol jo nepildo?

Dar tik visai nesenai Lie
tuvos seimas patvirtino pa
čių sutartį, kuri paveda Lie
tuvai Klaipėdos kraštų. Kle
rikalinė seimo dauguma ir 
valdžia atidėliojo sutarties 
ratifikavimų tol, kol klaipė
diečiai pradėjo rengti masi
nes demonstracijas ir reika
lauti, kad butų padaryta ga
las jų beteisei padėčiai.

Tas demonstracijas rengė 
Klaipėdos demokratija — 
darbininkai (nesenai buvo 
rašyta apie jas “Naujieno
se”), dalyvaujant jose Lie
tuvos
vams, socialdemokratams.

Tik ačiū-demokratijos gy
nėjų pastangoms buvo ga
lima įvykinti Klaipėdos 
krašto' susijungimų su 
Lietuva, ir tik tomis 
pačiomis pastangomis bus 
galima išlaikyti jį prie Lie
tuvos. Despotizmas pražu
dytų Klaipėdos kraštų Lie
tuvai ir, ankščiaus ar vė
liaus, pražudytų ir pačių 
Lietuvų.

gai kas gali pasakyti, kad 
juk ir darbininkai ne retai 
remia despotizmą. Lietuvo
je, pav. dalis darbininkų, su- 
simetusioji į Darbo Federa
cijų, pritaria klerikalizmui 
ir net fašizmui; kita dalis 
(šiandie jau labai nežymi) 
svajoja apie bolševikiškų 
diktatūrų.

Bet tie pavyzdžiai rodo 
tiktai tų, kad daugelis dar
bininkų nesupranta savo rei
kalų arba turi klaidingų įsi
vaizdavimų apie visuomenės 
tvarkų, kurioje jie gyvena. 
Apsišvietęs ir supratęs savo 
klasės reikalus darbininkas 
gali būt tiktai demokratijos 
rėmėjas.

Toks darbininkas, beje, 
reikalauja demokratijos ne 
vien politikoje, bet ir ekono
minėje visuomenės tvarkoje. 
O demokratinė tvarka eko
nomijoje šiandie gali būt 
įvykinta tiktai socializme.

Protaujantis darbininkas 
tuo budu yra kartu demo
kratas ir socialistas.

P. čiučelis,

SENIS

darbininkų atsto-

Ta kova mums yra £erai 
žinoma ir iš Lietuvos įvy
kių. Tenai vieni žmonės 
stoja už tai, kad kraštas bu
tų po karo įstatymais; kad 
spauda butų varžoma, kad 
valdžia turėtų teisę areštuot 
ir persekiot nepatinkančius 
jai piliečius; kad valsčių ir 
apskričių reikalus vestų ne
priklausantys nuo vietinių 
gyventojų biurokratai. Kiti 
žmonės yra priešingi tokiai 
politikai ir atkakliai kovoja 
prieš jų.

Despotizmo šalininkai vie
noje pusėje, demokratijos 
šalininkai antroje pusėje.

• Tikra demokratija yra tik
tai ta, kuri remiasi sąmo
ninga darbininkų klase. 
Darbininkų išnaudotojai 
taip pat dažnai kalba apie 
“demokratijų”, bet jie nuo
latos trempia jų po kojo
mis.

Viduryje tarpe darbinin
kų ir stambiųjų darbininkų 
išnaudotojų stovi smulkioji 
buržuazija, ūkininkai ir 
įvairus kiti visuomenės 
sluoksniai. Jie tai pritaria 
demokratijai, tai despotiz
mui. Tas labai aiškiai ma
tyt Lietuvoje. • Ūkininkų

Vakar “Naujienų” skaity
tojų domėsis taip atkreip
tas į Klaipėdą. Jie patyrė, 
kąip vokiečių tautininkai 
kartu su kaikuriais lietuviais 
slaptai darė sąmokslą prieš 
Lietuvą, rengdamiesi gin
kluotu sukilimu atplėšti tą 
kraštą nuo Lietuvos ir pa
versti neva laisva valstybėle 
(freištatu). Sąmokslas ne
pavyko, kadangi jo vadai partija, Valstiečiai Liaudi- 
tapo rugpiučio 1 d. suimti.

Viena svarbiausiųjų to są- Vailokaičio partija, “ 
mokslo priežasčių buvo ne* čionimis demokratais 
demokratinga Lietuvos vai- paremia darbo žmonių tei- 
džios politika linkui Klaipė-'sės. Ištikimai ir nuosakiai 
dos krašto. Ji elgėsi ir te- už tas teises stoja tiktai so- 
besielgia tenai, kaip užka- cialdemokratai.

įlinkai, tai, eina išvien su 
‘krikš- 
”, tai

Ant krašto apytamsės duobės, 
smagiai į kuprą susimetęs sėdi 
senis ir garsiai čepsėdamas trau
kia seną šukėtą liuiką. Apie jį 
iš visų pusių tik kapai ir kry
žiai. Daug visokių paminklų ir 
ką tik sužydusių alyvų su aka
cijomis- Artinas pavasaris. Iš 
ežero kildamos lengvutės drėg
nos ūkanos pamažėl artinas į ka
pus klostydamos pievas. Ska
niau pakvimpa alyvos, o aukš
tos lyg apdžiuvę smilgos iš lėto 
šiulena kasžin kokią pasaką. Se
nai mes jau žiūrim į’rimtą senį 
godžiai rijantį pilims tabako du
rnus. Ant jo atlapos krutinės 
ilgais gyvaplaukiais . apžėlusios 
kavailiuojasi daugybė brosvų, 
vienoj rankoj laiko sugniaužęs 
ilgą truputį lenktą kastuvą, o 
kita lyg ko ieškodamas grabinė
ja smailią atkištą pasmakrę. 
Gauruota .senio ranka stipriai 
laiko kastuvą suspaudus, matyt 
senai ji priprato prie to įrankio. 
Daug jis su tuo kastuvu iškasė 
duobių ramiajam amžių miegui, 
daug užpylė šaltomis kapinių 
žemėmis vargdienių ir turtingų. 
Nerasi kapinių vietelės, nė se
niausio jau visai suslugusio ka
po, kad senis* nežinotų kieno 
trūnijančiuose kauluose aklieji 
kirminai suka savo lizdus. Daug 
metų senis čionai dirba it šmėk
la slankiodamas kryžių tarpe. 
Dabar pavargo matyt po kelių 
sunkaus darbo valandų ir dėlto 
išlipęs iš duobės sėdi ant krašto 
pypkuodamas ir žiūrėdamas į 
neišmatuojamąjį tolį. Iš aukšta 
bažnyčios bokšto dusliai prabils- 
ta skardus varpas. Juda atvėsę 
oro vilnys, o senis tokiu slėpi
ningu tik ką girdžiamu balsu iš
lėto kartoja maldos žodžius: 
“Amžiną poilsį duok jiems, Vieš
patie, o šviesybė Tavo tešviečia 
jiems per amžius”. Nutilsta 
gaudęs varpas ir senis sunkiai 
atsistojęs leidžiasi siauručiais 
laiptais duobėn, kad ją iki sute
mos užbaigus kasti.

Pamažėl, dairydamies į mar
murines aukso raidėmis išpuoš
tas ponų kapų lentas, rusių du
ris ir į senus pusiau supuvusio 
medžio kryžius, kurie lyg kokie 
džiovininkai stypso ištiesę iš
džiuvusias rankas < prie vargšų 
kapo, mes ateinam kame prakai
tuoja senis.

—Ką tokį laidosi tėvai? —- 
klausia mano draugas žiūrėda
mas į duobę, kurioj senis įnir
šusiai lupa iš šonų pajuodusius 
lentgalius.

Ypatingu girgždėjimu subraš
ka senio nugarkaulis, jis atsisto
ja ir drobine rankose nubraukęs 
rupius prakaito lašus nuo raukš
lėto veido ima kalbėti kastuvu 
grandydamas duobės šonus.

"Paskutinį . laidosiu iš visos’bę. Vietomis net baisus kaulai 
kadaise taip turtingos giminės, matės. Tijūnas aiškino, kad to- 
(Judri, galinga buvo giminė po- ki esanti pony liga, kurią jie ir 
nų, o šit paskutinį žemėmis už- į musų tarpą įnešę. Nė kunigai 
pilsiu, štai šios marmuzos ainį 
laidosiu” — sako jis kastuvu 
išmesdamas iš duobės gelsvą, 
idiotiškai šypsančią kaukolę.
“Va dar ir drabužių randas. Ka
žin, bet gal jo nors ir sena čio
nai duobė. Kitą kartą rusis bu
vo, plytgalių dar ir dabar randu. 
O gal ir jo juk geyas šilkas ne
veikiai supusta. Aha brangus bu 
vo rūbai iš pat Vilniaus parga
benti”, — kartoja po savo nosi
mi senis. “Grabas dėlto supu
vo nors iš geriausių uosio lentų 
dailydės buvo jį padarę. įveikia 
žemelė. — galinga ji mat. Viskas 
niekai prieš žemės galybę. Juo
kiasi žemė iš garbės, turtų ir pa
togumų. ; 
senuosius 
norėdama, 
dien nauji 
n i žmonės

“Tai kieno tat bus ainis', dė
de ?” — klausia nekantraudamas 
mano draugas.

“Na tai kibą nežinot Kauliš- 
kių” — nusišypso senis. “Pasku
tinis iš Virvinskių giminės, 
“špetna giminė buvo. Aure, kur 
išmečiau galvą tai dar gyvam 
esant koki tai ponų liga surijo 
— senis baksteli kaukolę ga
lu kastuvo ir gaujos vyzginčių 
kirminų išlenda pro kadaise-švie
tusias akis. “Puikiai gyveno”— 
tęsė atsikosėjęs senis. “Gyvu
liai nupenėti lyg sabaliai blizgė
jo, o kokie rūmai sodai! Pustre
čių tūkstančio vergų savo ži
nioj turėjo. Mažas .dar buvo 
prie jų tėvo, tačiau puikiai atsi
menu visus darbus ir rykštes. 
Daug musų kraujo išgėrė, daug 
mergaičių garbę nuplėšė. Dirb- 
davom, dirbdavom lyg juodi jau
čiai ir vis veltui. Kad nors dar 
nemuštų, bet be sąžines, kaip 
gyvulius mušė. Skvernais savo 
nudriskusiais po akmenėlį sune- 
šiojom .tiems pilis. Na, tai tas, 
o kur visi kiti žmogaus biauro- 
jimai, kur pirmosios nakties tei
sė? Tąją- teisę ir kunigai kar
tais pasinaudodavo, kurie prie 
dvarų gyveno.

Dar ir po šiai dienai matot 
koplyčių griuvėsius prie kiekvie
no didesnio dvaro. Buvo ir su 
mano dėde tolęs atsitikimas. 
Jo žmona sirgo dvi sąvaiti iš kle
bonijos grįžus. Ech, vyručiai” 
—hunkiai atsidimsa senis “da
bar sakot šiaip, sakot taip, ta
čiau nebėra to. Dabar gražiau, 
gudriau žmogų apgauna. Seniau 
nereikėjo to jiems. Liepia už jų 
padvėsusį šunį melstis — mels
kis, liepia jo mėsą valgyti t— 
valgyk. Viską ir darydavom, 
rykštės kentėti blogiau buvo. Su 
manimi kartą taip pat šposas at
sitiko. Jaunasis ponaitis tik ką 
buvo grįžęs iš miesto vasarai ir 
kiauras dienas lyg pakartuvė 
raitas lakstydavo ' po laukus. 
Taip vieną vidurdienį einu per 
tiltą ir nepastebėjau, kad j*o ten 
butą. Kepurės mat nenusiėmiau, 
antra ir rankas labai skaudėjo, 
nes nuo ankstyvo ryto kasėm 
griovius. Jis sustabdo arklį ir 
rėkia: ‘Tu šunies vaike, kepurės 
ko nenusiėmei,, kvaily! Šok da
bar nuo tilto upėn, o kitaip nu
šausiu, kaip šunį’, —sako rody
damas man šautuvą.—‘šviesiau
si ponaiti, — pradėjau prašytis, 
‘juk mirtis tikra mirtis iš tokios 
aukštybės šokti’, žinot aną Bie- 
linkiškio tiltą už dvaro sodo... 
Plaukai šiaušias ant galvos į 
ūpę pažiurėjus, kaip nuo bažny
čios stogo aukštumas, ‘šok rupū
že’, rėkia visas užkaitęs. Matau, 
kad šiaip ar taip mirtis. Persi
žegnojau ir pasimuistęs * nėriau 
nuo tilto’ramščių upėn. Sužaiba
vo suspingė ausyse/ vienok žino
tumėt nė velnio’, už kelių minu
čių kriokdamas išsimušiau į 
krantą. Nusijuokė ponaitis man 
išlikus. Padaužė šlapią petį ir už 
paklusnumą dovanojo kiaulę. 
Nog jau nekoks, ilgasnukis, ta
čiau vistik kiaulė. Ir daug, daug 
tokių kvailybių pridarydavo va
saromis sugrįžęs iš miesto, kol 
kartą/jau vėlokai rudeniop par
važiavo sergąs. Nosis, viršutines 
lupos puse buvo jau visai išdri-

Paverčia šit į niekus 
žmones lyg tarsi vis 
kad ant žemės kas- 
gudresni ir galinges- 

;■ gyventų.”

nė daktarai nieko nebegelbėjo. 
Atsivėrė baisiausios pūliais dvo- 
kančios žaizdos. Qulėt ne kaip 
nebegalėjo.’ Tuomet mus po ke
lis varydavo į dvarą ir jį inkš
čiantį, dvokiantį turėdavom sup
ti marškose kol nenusibaigū. Ir 
visi veik taip ne savo mirtimi 
mirė, tik šis paskutinis susilau
kė senatvės. Užkasėme vyrai 
paskutinį, tepasibaigia su juo ir 
biaurybės jų. įstumkit šen kau
kolę”. •

Draugas iš lėto įverčia kauko
lę duobėn, senis praurbęs dugne 
duobę įmeta ją ir užmindo smil
timis. Paskui užsirūko liuiką ir į 
vis dar ką tokio kalba, kol vėl 
prabilęs varpas nenutraukia jo 
vienodo pasakojimo. Kai pasku
tini varpo aidai dingo už ežero 
kalnuose, mes eidami nuo duo
bės tolyn vėl išgirdom senio mal
delę tokią gilią, slėpiningą!

“Amžiną poilsį duok jiems 
Viešpatie, o šviesybė Tavo te
šviečia jiems per amžius”. Lipa 
senis iš duobes ją šnabždėda
mas, lipa užmindęs paskutinę su
trūnijusią kaukolę, kuri biauro- 
jo senio sielą ilgus šimtmečius, 
o iš už kalnų susnudusių blašky
damas vakaro ūkanas toks rau
donas pilkas mėnulis iškilmingai 
kopia į laisvą mėlyną erdvę. Pa
sipuošia žolynų akys vakaro aša
romis, toli kur tai alksnynę taip 
aiškiai pasigirsta pirfnoji lakš
tingalos daina nešdama suvargu
siam seniui nakties poilsį.

Įvairenybes
Kiek yra pasauly masonų

Masonų (tikybiniai mistines) 
organizacijos atsirado 
šimtmety. Iš karto jos 
plėtė vakarų Europoj, 
mažu ir visam pasauly, 
nų organizacijos pasižymi 
vo palinkimu tikėti į nepap
rastus slėpiningus dalykus ir 
keistomis 'abW>mis, ypač pri
imi nedarnos į savo narių tarpų 
naujai stojančius. Svarbiausias 
masonų tikslas — deja, įėjęs 
dabar j madų — tobulinti žmo
niją brolybės ir lygybės pra
dais. Šių laikų, masonų organi
zacijos išsivystė tik XVIII šimt
mety prancūzų filosofijos įta
koj.

Apie masonų organizacijas 
įdomių statistikos davinių duo
da 1923 metų masonų metjnis 
laikraštis, leidžiamas Berne 
(Šveicarijoj).

Pasak jo, 1922 metais viso 
pasaulio masonai turėjo 26,751 
organizaciją (lažų), kurių na
rių skaičius siekęs 3,480,000 
žmonių.

Menkiausia masonai išplėtę 
savo idėjas Azijoj ir Afrikoj. 
Filipinų salose (Azijoj) pri- 

’ skaitoma tik 82 organizacijos 
su 6300 narių, o Egipte ir Li
berijoj (Afrikoj) — 9L orga
nizacija su 3500 narių.

Stipriausios ir gausiausios 
pasaulyje masonų organizaci
jos yra Amerikoj. Vienose tik 
Jungtinėse Valstybėse kalba
mais metais butą 58 didžiulių 
organizacijų su 17,035 skyriais 
ir 2,777,‘030 narių.Meksikoj ir 
Kuboj buvo 285 'organizacijos 
su 15,570 narių ir kitose Ame
rikos valstybėse 719 organiza
cijų su 30j)10 narių. Europoj 
butą 7,114 organizacijų su 
523,339 nariais, iš ’jų Anglijoj 
daugiausia, būtent: 3,354 orga
nizacijos su 245,000 masonų. 
Vokietijoj masonai pasidalinę 
į dyi grupes: vienas centras 
Berlyne ir antras Frankfurtu. 
Jos skiriasi tuo, kad pirmoji j 
savo tarpų nepriimineja žydų, 
antroji gi yra laisvamaniškes- 
nė ir joj dalyvauja nemažas 
skaičius žydų.

Stipresnės masonų organi
zacijos turi ir savo spaudos or
ganus. Pav., Anglijoj išeina 
trys masonų laikraščiai, Ame
rikoj — 33 biuletenai, Prancū
zijoj — keletas tam tikrų spau
dos leidinių, brošiūrų ir kt.

Lietuvoje kol kas masonų 
organizacijų nesama. [“T.”]
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Jacob Wassermann Vertė Kast. August.

GOLOVINA
(Tęsinys)

Kaip ten nebūtų, bet atrodė, jog 
pas ją jokių abejojimų daugiau 
nebeliko. Prieš išeisiant ji dar 
pareiškė: “žinoma, žinoma”, ir 
prie to pridėjo: “Gali būti. Gal 
tas nepasitikėjimas, pasyvumas 
ir nemokėjimas laikytis vieno 
dalyko ir neišeina geran. Mes 
pergreitai nuvargstaime balansą 
padaryti, bet sprendžiamajam 
laikui prisiartinus, paš mus 
gimsta noras išsisukti”. Užbai
gai dar pridūrė: “AŠ norėčiau 
jūsų paveikslą turėti, Marija 
Jakovlevna. Prisiųskite man 
kuogreičiausia savo fotografiją. 
Kas žino— gal mudviem labai 
greit teks išsiskirstyti. O jūsų 
paveikslas, mane ‘ visgi į apsau
gos.”

Marija prižadėjo jai.

UI K
AUDROS PRISIARTINIMAS
Tą naktį ji nebegalėjo už

migti. Vi,sas namas, nuo skie
po iki stogo, priminė akumulia
torių, kuriame išlengvo baimė 
augo, 
sėliai.
buvo romantiniai olUiai, x „
driekėsi iš kambario į kambarį, i sytoj^Ju?. kalbėjo i Ma- 
Jie bijo praleisti bent vieną ij „StąW0« neketina iki ko- 
nutę ir desperatingai r1-'- ‘UksUS° annenai <laelna to 
uždraustą vaisių, norėdami’savo 
jausmus nutildyti, — galvojo 
Marija dalinai su pasigailėjimu, 
dalinai su pasibiaurčjimu. Bet 
girdėjosi ir kitokie žingsniat: 
ėjo alarmingi girdai, .slankiojo 
išdavikai ir šnipai, saugojo išti
kimi tarnai. Pro atdarą langą 
putė gaivinantis, bet šiltokas 
vėjalis. Prieš rytą vėsu pasida
rė
ir miegojo iki pietų. Ją išbudi
no mažojo Vanios šauksmas. 
Vaiką jai atnešė auklė Eugeni
ja, pastebėdama, kad ponai vi
sai pamiršo savo pareigas. Su 
Vania juokauti nebuvo galima: 
jis įsikibo savo rankutėmis į 
motinos kūną ir įsisiurbė į krū
tį, kaip maža pikta žuvis.

Gatvėje girdėjosi šųviai.. Va
karop šaudyimosi padidėjo, šū
viai girdėjosi visai arti. Atėjo 
susirūpinęs Efim. Leontjevič ir 
paprašė Marijos leidimo pakvo
tį vaikų kambaryje: jis perdaug 
sąs susijpdinęs. Marija tikė
josi sulaukti kokį nors praneši
mą iš Menasse. Kad reikalui 
esant būti prisirengusiai, ji įsa
kė tarnaitėms Arinai ir Nastei 
sudėti daiktus; vaikai buvo di
džiausio džiaugsmo pagauti. 
Bet ji pati jautėsi, tarytum ko
kį tai svarbų dalyką užmiršusi. 
Ta mintis jai nedavė ramumo. 
Ji užsivilko vakarinius rubus 
ir nuėjo žemyn. Paskui sugrį
žo, išėmė iš dėžutės savo foto
grafiją, parašė ant jos savo 
vardą, įdėjo į konvertą ir pa
siuntė kunigaikštienei Nelido- 
vai- Bet ir tai nebuvo tuo, kas 
jai vis nedavė ramumo.

Bendruose kambariuose, kaip 
ir visuomet, buvo didelis gyvu
mas ir judėjimas. Visi tie paša
lintieji iš gimtinės, o dabar ir 
laisvės netekę vyrai ir moterys 
rodė neįmanomą berupestingu- 
mą. Tik kai kuriuose veiduose 
atsispindėjo pavojaus suprati
mas- Vienoje grupėje juokin
goje formoje buvo kalbama apie 
tai, kad gatvėse eina mūšiai ir 
kad nukautus bei sužeistus at
vežė į viešbutį. Jie pakąnkamai 
kraujo matė ir prie visokių bai
senybių priprato. Dabar pavo
jus gręsė jų pačių gyvybei ir 
jie laukė jo su kokiu tai nebo- 
jančių smalsumu. Valso garsai 
susiliejo su kulkasvaidžių traš
kėjimu. Pro šalį langų bėgo 
kareiviai. Marija atkreipė dė
mesį į nejaukias figūras valgę* 
jame kambaryje; išpradžių jų 
buvo tik trys ar keturios, pas
kui iškarto pasirodė penkiolika, 
dvidešimti. Buvo bandoma pa
šaliečius ignoruoti: kalbėjo, 
juokavo, nudavė, jog visai nieko 
neatsako, 
drabužiais pašaliečiai griežtai iš 
siskyre iš frakuotų ponų tarpo-,

Koridoriais slankiojo še- 
Marija dasiprotėjo. Tai 

siūlai, kurie

Jie pastodavo lekajams, nešan
tiems šampaną, kelią ir be jokio 
susivaržymo vaifcščiojo tarp 
šauniųjų kavalierių. Marija gal
vojo: laikas jau Menasse duoti 
apie save žinią. Staiga pasigir
do neįmanomai garsus švilpi
mas; orkestras valgomą j ame 
kambaryje nutilo, o tuo tarpu 
iš šalimojo kambario* pasigirdo 
keista muzika. Prie Marijos pri
ėjo jaunas rašytojas iš Maskvos 
ir pranešė, kad didžiulėje salė
je keliama armėnų vedybos ir 
patarė pažiūrėti į keistą reginį. 
Jis palydėjo ją. Marijai visuo
met linksma buvo pažiūrėti į 
ką nors naują ir ji sutiko. Tuo 
tarpu publikos ūpas pakitėjo. 
Kokis tai senas ponas įniršusiai 
rankomis mostigavo moterų bū
ryje. Marija nugirdo, kaip vie
na jų sušnibždėjo: ”0 kalį) ma
no brangenybės, Mano žem- 
čugai?” Senis jai atkirto: “Ne
užmirškite, kad tai gyvybės ar 
mirties klausimas”. Ties biliar
do kambariu susigrūdę kelios 
jaunutės merginos. Jos buvo 
išblyškusios, išsigandusios, su 
plačiai pravertomis akimis. Ra-

i agaują Į.įose Rintėse.

Marija užmigo, ant galo,

Savo nudriskusiais

jus patys 
pasakin

Štai 
pamatysite. Tiesiog 
ga”. :

Salėje dar buvo ir 
tojai. Ylpač iš visų 
Stepan Nelidovas, 
pasitenkinimą 
kiame cirke. Marija sustojo 
didelės salės angoje. Pakėlusi 
galvą, ji, tarsi pajuto, kad kas 
tai dedasi viršuje, kas paliečia 
ir ją. Išpradžlų ji girdėjo gar
sų pasikalbėjimą, paskui šauks
mus ir kvatojimą; staiga ten 
viskas nutilo, bet nespėjo ji at
sigręžti, kad tėmijus armėnų 
vedybas, kaip užimąs vei atsi
naujino.

Nepažįstama muzika — keli 
pučiamieji instrumentai ir du 
bugnu — nuo liūdnos melodijos 
perėjo prie gyvos. Pora — jau
nuolis ir jauna mergaitė — išėjo 
šokti. Jųdviejų judėjimai iš- 

pradžių lėti ir idiliškai grakštus, 
ritmiškai muzika sekant išvirto 
aistriausiu šokiu. Aukšta, erd
vi salė mirguliavo Įvairausių 
spalvų drabužiais, kurie buvo 
pagrąžinti auksu ir sidabru. Į- 
kaitintame ore švaistėsi stebėti
no gražumo moterų veidai ir iš
blyškusios vyrų galvos su ilgo
mis juodomis barzdomis- Salės 
viduryje pasirodė jaunų mergi
nų choras. Jos svyravo ir lanks
tėsi dabodamos muzikos taktą, 
o kada muzika nutilo, jos už
traukė iškilmingą dainą. Gėrė- 
damos paveikslais ir garsais 
nepažįstamo, tolimo pasaulio, 
Marija stovėjo su šypsena vei
de angoje, jausdama tuo pačiu 
laiku savo svetimumą šioje iš
kilmėje. Staiga ji vėl išgirdo 
nuo aukšto baisų šauksmą, ku
ris pasigirdo visai netoli. Ji pa
sitraukė nuo salės durų ir pakė
lė galvą. Laiptais nuo trečio 
aykšto bčgo moteris tokiu grei
tumu, jog rodėsi, kad ji bile se
kundą pakris ir perskels sau 
galvą. Jos plaukai buvo sudrai
kyti, o veide matėsi neapsako
ma baimė. Ji pasiekė plotmę, , 
pasitverė valandėlei už turilų ir 
vėl nubėgo žemyn.- Marija tuoj 
dasiprotėjo, kad tai gal Eliza- 
veta Petrovna, į kurią ji norėjo 
eiti. Jai pasidarė aišku, kodėl 
ji visą dieną nerimavo. Be jokio 
dvejojimo ji pasuko laiptų link.

(Bus daugaiu)

kiti žiurė- 
išsiskyre 

kuris savo 
reiškė lyg ko- 

Marija

Vileika (Vilu. gub.). — Vil
niaus apskričio teismas šiomis 
dienomis čia nagrinėjo kelioli
kos policijaiitų bylų. Kaltina
mi bbvo už bandos organiza
vimų ir plėšimus. Sako, ne 
vienas žmogus žuvęs nuo tų 
ponų rankos. Apskričio teismas 
nuteisė visus “tvarkadarius” 
po lo liu m> iii l..i|( limo. ..... ,|.
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i Pašalintas iš darbo subadė 

peiliu savo bosą

i Albert Specht liko pašalintas 
iš darbo American teatre, 1252,»tė 
Mihvaukee Avė., kadangi jis leis
davo uždyką į teatrą savo drau
gus. Tą patį vakarą jis palauke

Automobilistas užmuštas da susitikęs" teatro manažerį 

Harry Goldberg subadė jį pei
liu. Sužeistasis liko nuvežtas į

> o
Vienas žmogus liko užmuštas

ir ketumi sunkiai sužeisti auto- ligoninę ir yra arti mirties, 
mobiliu i Bervvyne susidūrus su Specht pabėgo.
motorciklete. Užmuštas Robert 
Blaha, 18 m., 6238 Roosevelt Rd.,1 
kuris valdė automobilių. Kiti du 
buvę automobily liko sužeisti. 
Taipjifli liko sunkiai sužeisti ir 
du važiavusieji motorciklete.

Darbininkas užmuštas 
elektros

Colin McDonald, mūrininkas,
Nuo pradžios metų automobi- 6351 Kilis Avė., liko užmuštas 

liai užmušė jau 391 žmogų. Per elektros sriovės, kada būdamas 
tą patį laiką nušauta 200 žmo- namą prie 47 ir Tumer gatvių 
nių. Munšainas gi pasiėmė 140 palietė elektros vielą, 
aukų. Tieji -mirė tiesioginiai i 
nuo munšaino, daugiausia ligo-1 
ninėse. Kiek žmonitj munšainas 
netiesioginiai nuvarę į kapus, to 
niekas nesužinos.

Lietuvių Rateliuose
UŽDIRBO $450,000, PATEKO !

KALĖJIMAN
Iš visur ir apie viską

Krank Juscftinsky, savininkas 
dviejų spaustuvių, kuriose buvo 
spausdinami netikri degtinės lei- 
beliai ir banderoliai, jau liko su
imtas. Jį suimta namuose prie

Peštynės Piknike, -i- Lietuviai 
ir “Hot Dogs”- Brolio ir se

sers meilė.

Pereitą sekmadienį surengė 
pikniką” “Draugystė Atgim- 

Michigan Avė’.’ ir 51 gat., kada «es L. T. ir Tautiška Draugys- 
jis nuėjo ten susitarti apie iš
ėmimą iš bankų pinigų, kuriuos 
jis užsidirbo dirbdamas netik
rus leibelius. Valdžios agentai 
mano, kad jis į tris metus už
dirbo $450,000, kuriuos jis lai
ko keliuose Chicagos I-----------

J's.turųo dv. spaustjl^pne nikas buv0 nepaprastas tu01ni> 
' kad jame buvo peštynių; o pas 

mus lietuvius peštynės jau buvo 
išėję iš mados, kaip jau atgy- 

ir jau lietuviai 
yra daugiau su- 

peš tynęs 
Bet Čia

tė L. D.” “suvienytom spėkom” 
—taip jie patys garsino — Za
leckio miške. į

Nieko nebūt stebėtino ir nau
jo, jeigu butų piknikas papras
tas, — juk pas mus piknikai yra 

bankuose.* tankiai ir visi jie vie-
nodi ir paprasti. Bet sis jų pik-

716 W. Madison.St. ir 3217 < - - - 
16 St. PereiUi savaitę valdžios • 
agentai padarė ten kratą ir ra- .......
do milionus netikrų leibejių h Ventas dalykas’, 
banderolių, taipjau ir 48 klišes 
— pirmas klišes, kokias valdžiai 
pasisekė suimti.

Juschinsky noriai prie kaltės jau pradėta gryžtį atgal ir 
prisipažino. Jis esąs apsiskaitęs, pereitą sekmadienį jau duota 
kad jei jis spėtų užsidirbti $25,- pirmas žingsnis atgal.
000 pirm negu liks sugautas, tai Kuomet vieni šoko ant mažu- 
apsimoka eiti kalėjiman pen- tės platformos, o kiti gulėjo be 
kiems metams. Bet jis užsidir- jokio pasijudinimo ant žolės, 
bęs daugiau ir dabar jis rupin-'nes atsikelt jau negalėjo nuo 
sis tik kad negauti daugiau pen- prislėgto “slogučio”, tai treti 
kių metų kalėjimo. Bet jis gali dar daugiau traukė “dvasios”, 
suklysti. Jis gali gauti 15 meti} kad linksmumą atradus. Tik u- 

: “Rup... še tau”— 
į kuprą, 

kli- žmonės sužiuro, subėgo, štai 
Imažas žmogus, niekurie jį “Dži- 
miu”’ vadina, pliekia su akmeniu 
daug už save storesnį ir didesnį 
Igną, tik, žinoma, ir girtesnį. 
Apart akmens užvažiavo, kaip

inanė, kad jie 
prantantieji ir jiems 

:yra peržemas darbas.

už surastus pas jį netikrus lei-.niai pasigirdo: 
bebus ir banderolius ir dar po Ji’ plupt — akmeniu 
penkis metus už kiekvieną

\ ŠLAPIAS RUGPIUTIS

Šiemet rugpiutis yra nepapra- sako, per snukį. Igną sukruvi- 
stai šlapias. Senai jau jis buvo n0. Ignas taip buvo prlsikau- 
tokis šlapias. Normaliai rugpiu- §ęS) kad nieko negalėjo prieš 

tik gavęsčio mėnesy turėtų būti 2.88 co- “Džimį” pasirodyti, 
liai lietaus. Tuo gi tarpu iki už- apsišluostė kraują, įsisėdo į au- 
vakar, į 18 dienų šiemet buvO(tomobilių ir visą laiką sėdėjo, o 
net 6.21 colių lietaus. O lietaus mažas “Džinu” ant kiek tik jis 
dar buvo vakar ir gal būt bus sugebėjo, ant kiek tik lietuvių 
šiandie. Oras taipjau šaltesnis, j kalba buvo bagota keiksmu, vis- 
negu kad paprastai būna rug- ką jis išrokavo. Keikė, o vaikai 
piučio mėn.

Tik 1885 m. lietaus rugpiu
čio mėn. buvo 11.28 colių. Bet 
užtai 1893 m. buvo .18 colių — 
per visą mėnesį vienas nedide
lis lietus.

Mergaitė užtroško nuo 
' balionėlio

Helen Bernstein, 10 m., 
troško nuo balionėlio, kuris- 
įstrigo jai j gerklę. Ji su kito-Į 
mis mergaitėmis žaidė prie sa-l 
vo namų 838 Bradley PI., pus- 
damos mažus balionėlius. Bepu
čiant vienas balionėlis įstrigo 
Helenai į gerklę ir negalima bu
vo jo išimti. Kol atvyko dakta
ras ir ją nuvežta ligoninėn, 
jau buvo nebegyva.

Perdūrė peiliu savo brolį
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teises, bet prakalbos mažai kas 
klausėsi, ir dar .pašaliais nieku- 
rie visaip šaipėsi. Niekurie juo-' 
kėši, kad kada tik toji “Draugy- 

.parengia kokį vakarą, tai 
jau peštynės neišvengiamos, i 
Tai draugijai pirmininkauja ge-1 
rai apsišvietęs ir gerai dalykus ' 
suprantantis p. Lengvinas; yra 
ir gerų narių, pavyzdžiui, p. Ka
zlauskas ir keletas kitų; jiems 
vertėtų prižiūrėti, kad tokie da
lykai neatsikartotų — juk var
das draugijos kaip “Draugystė 
Atgimties Liėtuvių Tautos” yra| 
dailus ir reiškiantis. Bet jeigu ■ 
taip visuomet bus, tai prisieis 
vardą draugijos keisti. Jus vy- taip jog: ją visą galima butų suvalgyt. 
rai pnziureklte, kad lietuviai gra2įaį arba net gerai išvirta nebus 
neturėtų sarmatos. Lietuviai tu-: gera tik dėl neprirengimo gerai. Di- 
ri progresuoti, o ne regresuoti.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

Lietuvė šeinvyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari- ' 
mų pagerinimui jos žinojimo atlikijiėjant paerjgas kaipo šei
mininke ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Kuomet užeina žuvų sezonas kož- 

nas mėgsta kad žuvis butų prirengta

ir smožymui. Ją galima duoti j sta-, 
lą su smetoniniu padažalu arba su 
salotomis.“Hot Dogs” ir Lietuviai

Gal tai ir juokingas užvardi- 
jimas, bet teisingas* Bridgepor- 
te, nuo 31 iki 35 gatvių yra 
dvylika restoranų, reiškia ant 
kiekvieno “bloko” po tris resto
ranus. Keturi lietuvių, geri res
toranai; keturi, grekų, vienas 
amerikohoį tik visi lietuviai ja
me dirba; ir trys y ; “Coney Tš- 
pland”, kuriuose lietuvius vaiši
na su 
Čia daugiausia gyvena lietuviai, pieną atmieŠiant su pusantros dalies 
tai lietuviai ; 
Aną dien aš užėjau

PLĖKŠTĖ (HALIBUT) KEPTA 
PIENE

puodukai Evaporated Pieno
2 svarai Halibuto .
2 šaukštai sviesto.
Miltų, svogūnas, .petruškų,/Irųskpš, 

pi pirų Ir Jemeno.
Užsisakyk du svaru halibut steiko 

perpjauto pusės colio storio. Sutrėk 
ant gilios skarv&do? arba kepimo lėk
štes. rApibąrstyk įengvąi/sų b.iskiu 
miltų,’ druska ir,.pipirais ir apibafs- 

tt ta' iu. » i 1 tyk pjaustytom petruŠkom ir apipilkHot Dogs . Žinoma, Kąn evaporated pienu iki veik padengimo,

SuSd ir ’ nniSdnifKii tiek van(,enio" Kepk neperkarštame jais ii nauuvja»i. i pe^juje j^j įuvįs suminkštės — apie 
__ -Zj - -1 pus vieną ( 25 minutas. Ji turi biskį parudėt iš 
“Hot Dogs” pardavėja ir klau- yiršaus ,r skystimas sutirštėjęs pasi- 7 . 5^ .. J k tarnaus soso vietoj. Apdestyk pet-
siu kaip biznis, jis sako: Kol ruškomis iy pjaustytu lemonu.
kas nieko negaliu pasakyti, dar 
tik dvi savaitės kaip užsidė
jau.” “Kiek į dieną 'parduodi 
“Hot Dogs”? Jis man

2

Virtuves Reikaluose
Kuomet naudojat evaporated pieną, 

atsako" Pradurkit dvi ar tris skylutes dėžėje, 
.v’,ir paskui, jeigu nenaudojai likusis 

kad Šiokiomis dienomis jis 1S- galima užlaikyti apgaubiant vaškine 
parduoda
312 “Hot Dogs”, o šventadie
niais 40 tuzinų—480. Ir tai tik 
vienas iš trijų* Kiek 
parduoda visi trys krūvoj ? Ką

paskui, jeigu nenaudojat likusis

26 tuzinus, reiškia ’ popiera ir užveržiant su guminiu raik- 
šteliu.

I Nuvalymui maliavotų virtuvės sie
nų, mazgok su kepama soda, naudo- 

tuomet ' jant sodą taip kaip muilą, paskui nu-
* plauk tyru vandeniu. Varnišiuotą 
medį aptrink su bile geru aliejum ir 
______ _____________Ant var-, 
nišio (lekero) nereikia vandens.

Perpjauk pusiau atlikusius biskvi
tus, padažyk suplaktam kiaušinyje su

I ketvirtadaliu puodelio pieno ir tiek 
pat vandens, sukepink karštoj skau-

I rado j ir duok į stalą su klevų sirupu.
i Kuomet naudojat žemvuoges pyra
gaičiams, apibarstykit jas cukrum ir 
iškoškit. Sultį duokit prie pyragai
čio užsilaistyti.

j Nulupimui\tomaČių davimui j stalą,
1 numazgok jas ir kolei dar šlapios už
mauk ant šakutės ir laikyk ant lieps
nos per kelias sekundas ir skūra nu
silups labai gražiai.

.. v, . „ * n JUČUI UĮHIHIIV »U M11Utas galėtų reikšti. Ar Biidge- nušveisk su sausu skaruliu.
porto biznis kįla ar krinta?

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Namų Pasigelbėjimai
Užlaikymui šluotos gerame stovyje, 

įkišk ją į muiluotas pamazgas sykį į 
savaitę. Tas sukietina šiaudelius.

Išdulkinus kartotus nutrinkit juos 
su pamirkytu ir nugręžtu skaruliu to
kiam vandenyje kur dadėta du šaukš
tai menthyliuoto spirito ir šmotelis 
muilo. Tas praskaidrina spalvą ir 
nepakenkia karpetui.

Bikarbonatas sodos yra vienas iš 
vaistų kurį reikia namuose turėti. Jis 
labai geras nuo nudegimų, uždėjus 
biskį sušlapytą kai košelę ant# nudeg
tos vietos. Geriant su vandeniu jis 
yra geras nuo riemens ir užkietėji
mo. Jis tankiai naudojama receptuo
se valgių, ypatingai pyraguose turin
čiuose skanžolių.

Nurnažgojįmui lan^ų užtraukalų 
nujęręžk skarulį "šiltame vandenyje ne 
karštamu; turėk arti torielį sodos; 
paddžyk skarulį j Kodą ir šluostyk už- 
traukalus. Paskui pamerk skarulį j 
tyrą vandenį ir vėl pertrink per už- 
traukalą, paskui su sausu skaruliu 
nušluostyk sausai kiek galima. Pir
miausia užtraukalas išrodys tamses
nis bet kada išdžius bus šviesus.

Grožės Patarimai
Labai susiraukšlėjus oda reikalauja 

stimuliacijos, atsakančio užiurėjimo 
ir maistingo, valgio. Naujausias bū
das raukšlių pašalinimui atliekamas 
su puodeliu. Paimk mažą puodelį, 
gerai j j sušildyk, uždėk jį ant odos ir 
spausk iki pusėtinai oria jame išsi
kels. Atkartok tą kitoj vietoj, bet 
nedaryk to toj pat vietoj iki raudonu
mas neišnyks. Tas sutraukia krau
ją, stimuliaciją cirkuliaciją, bet jeigu 
vienoj vietoj kelis sykius taip pada
rysi gali pasidaryt sutrynimas. Pa
togu tam yra kiaušiniais puodelis. 
Jis visada turi būti švarus ir kraštai 
kožną syk reikia nuvalyt su antisep
tiku. Po tokio spaudymo numazgok 
odą trinant ledu arba šaltu vandeniu, 
gerai suriu.

Ypatiška Sveikata
Juodgalviai pučkai odoj yra cho 

niška liga esanti kaktoj, nosyse, bar 
zdoj, krūtinėj, ant pečių ir aplinkui 
juos. Jie paeina ar nuo nutrynimo 
kur stoka prausimo, ir nuo stokos 
mankštymosi; gal būt nuo užkietėji
mo. Geriausias būdas gydyt juod
galvius mazgojant veidą karštu van
deniu ir muilu ,ir paskui perplaujant 
šaltu vandeniu. Reikia visai sausai 
nušluostyt po .kožno prausimo. Ge
riausias muilas naudoti yra arba kas- 
tillo arba labai riebiu muilu. Kar
tais reikia naudoti gerą toniką kaip 
Cod Liver Oil.

MES REKOMENDUOJAME SEKAMUS’ PRODUKTUS

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 12 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

2347 W. North Avė.
Kampas Wcstern Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir motęrų 

drabužius.

H

M MICHNIEVICZ- VIDiKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 

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

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

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

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewlez 

BANĮ S 
AKIŠERKA* 

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

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN-^*
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki

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

Optontrirtet 
HatMrrard MK1 
8. ^»blan4 Ava 

K«nup«» 47-tea <at 
>• rA. inbvb.

DR. VAITUSH, O. D.
.Lietuviu A M m Specialiai a*

i

Telefonai:

3410

7:30 vai. vakare.
i Dienomis: Canal
) 3110. Naktį

5 Drexel 0950
f Boulcvard 4136

So. Halsted St. \ 
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
h i ' 11 " ■'

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

. Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

............ . ■ ' i ' ■■
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 pu pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedčliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

MARIJONA BENECKIENĖ

Po tėvais Urpšaitė

Mirė rugpiučio 17, 1924, 2 vai. 
ryto, 30 metų amžiaus. Išgyve
no Amerikoj 11 metų. A. A. 
Marijona paėjo iš Lietuvos Kau
no rėdybos, Raseinių *apskričio, 
Jurbarko parapijos, Aleksandra- 
vo dvaro. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Kazimierą ir du 
sūnų: Bronislavą 5 metų, Kazi
mierą 6 dienų; pusseserę Mari
joną Balakavičienę, Lietuvoj 
motinėlę ir 2 seseris: Petronėlę 
ir Veroniką ir du boliu: Joną ir 
Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 4541 So. 
Hermitage Avė.. Laidotuvės 
įvyks seredoj, rugpiučio 20 
d., iš namų 8 vai. ryto, į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kur įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta Į šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir draugus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę
< Vyras, vaikai ir pussesere.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Mes rekomenduojam® Borden’s Eva
porated Pieną, todėl, kad jis yra pa- gykite 
lankiausias, grynas ir ekonomiškas iš 
visų pienų rųšhj. Del virimo, kepi
mo yra lygus geram šviežiam pienui.

Pra-Del kavos neturi sau lygaus.
savo groserninko Borden’s 

Evaporated Pieno kuomet pirksite sa
vo greserį.

ir moters aplink apstoję klausė
si, o dar viena kūmutė jam tu- 
ravojo. Jis sumušė Igną užtai, 
kad Ignas buk lindo prie jo pa
bėgusios pačios. Jam dar besi
keikiant, štai ateina mažo ūgio 
vyras, kuris sakėsi buk esąs sa
vininkas tos vietos. Jis atėjo kar 
tu dar su dviem vyrais, vienas 
kurių išrodė žiaurus, o nosis di

lėlesnė ir kreivesnė už “polly”, 
Mikitas irgi mėgina kalbėti angliš

kai, bet vargšas taip, matyt, 
j silpnas, kad jo kalba nesupran
tama. Jie pasigavo “Džimi” už 
kalnieriaus ir pradėjo tempti 
“areštuoti ir į policiją vežti.” 
Džimis išsigando ir jau nė ne
besikeikė ir nesipriešino, bet 
ėjo. Šie įsidrąsinę, kad pasiprie
šinimo nėra, dar stipriau pasiė
mė “Džimį” už kalnieriaus ir 
pasivedę toliau smogė "Ūžimui” 
kuo tai, kad tas apsipylė krau
ju. Nusivedė prie kito toliau 
stovinčio automobiliaus ir palei
do* Žmonės rėkė, šaukė ant 
mušeikų, kad vieną bespėkį su
kruvino. Anglai praeiviai juo
kėsi iš lietuvių, kad tie yra 
“low breed” ir su jais visuomet 
taip atsitinka. ' **

Nors tame piknike ir buvo kai

už-

ji

Robert Streeper, 17 m., 4821 
N. Washtenaw Avė., užvakar 
perdūrė peiliu savo brolį Calla- 
way, 16 m.ur sužeidė jį taip pa
vojingai, kad pastarasis yra ar
ti mirties. Abu yra sunai tur
tingo fabrikanto. Ginčas kilo už 
menkniekį — už namų raktą, ku
rio Callaway nenorėjo duoti sa-’bėtoja p. Ona Rimeikienė ir ji

Ar\in mnforn •vATO'a ir iii

JUOZAPAS URBANAVICIA

Mirė Rugpiučio (Aug.) 18 d 
1924 m. 9 v. ryte sulaukęs 34 m. 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Sto- 
resių k., Jankų valsč., Griška
būdžio par., Suvalkų rėd. Ame
rikoje išgyveno 11 metų. Velio
nis buvo dar nevedęs. Dideliame 
nuliudime pasiliko brolis Petras 
Urbanavičia Amerikoje ir .tėvai, 
broliai ir sesuo Lietuvoje. Bus 
pašarvotas pas brolį po numeriu 
1750 S. Union, kampas W. 18 
St., Chicagoje. Laidotuvės bus 
Rugpiučio (Aug.) 21 d., 9:30 v. 
iš ryto ant Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
jo draugus ir pažystamus daly
vauti jo palaidojime.

: A f 1 ? : • •
?> Nuliūdęs brolis k f

Petrus Urbanavičia.

Garsiitts Naujienose

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 Griswold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaminacijos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X*Ray Egzamiuacijos, 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 mėnesį, taip kaip jis gali. 
Gydytojaus mokestis yra tokia maža, todėl, kad jis turi didelę prak
tiką, nei vienas sergantis neturi abejoti atlankyti jj.

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GKISWOLD MEDICAL OFFICE

GRISWOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward Av., Detroit, Mich. 
Netoli Congress St., 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.

Palengvins akių įtempimą, kurk 
esti, priežastimi galvos skaudėjimu 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akrų karštį atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renką teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daromai 
bu elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali* atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Bonlevard 7589

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel.

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

iki 2 vai. po pietų

i

Kreivos 
Akys Ištai

somos
Dr. GEO. SERNER, O. D.

I LIETUVIS SPECIALISTAS
Akiniai $5 ir aukščiau. 

Vai.: 3 iki 9, Nedėlioj 10 iki 1.
3333 So, Halsted St., Chicago, III.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulcvard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan S t., Chicago,
Telephone

Boulcvard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki J2< vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

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

; Dr, A. K, Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So, Westem Avė
Tel . Lafayette 4146

J

Boulcvard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Pfiso tel. Boulevard 9693 ’ 
Rezidencijos tel. Drexel 9191 ■'

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

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

/ arti 31 st Street
Valandos 1—3 po piet,- 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

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- I 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių | 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610 | 
-- 4

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, j 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną. J

I

į

Francuziškas Daktaras?
4

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų | 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464
'Valandos 2:30/iki 5 ir 8 iki 10.
'Nedalioj nuo/2:30 iki 4:30 popiet;

Biuras 4348/Archer Avė.
Vai. nuo 12:30. iki 2 ir nuo 6 iki 8
‘ Telefonas Lafayette 3878

Dr. j. W. Beaudette

H

t



NAUJIENOS, Chicago, M. Trečiaęlienia, Rugp. 20, 1924

Lietuvių Rateliuose. Roseland Lietuviy mirtingumas PRANEŠIMAI ĮIEŠKO DARBO PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Kaip Mildos teatras apsivalė 
nuo padaužų.

Anądien užėjau' į Mildos teat
rą — nors vasaros laikas, bet 
teatras pilnas žmogių. Paveiks
las buvo rodomas “Giri from a 
Timberlost” ir vodevilius.

Paveikslas ir vodevilius geri. 
Publika smagiai programų vei
kėjams ploja. Kur nekur pasi
girsta kokios ihergaitės vaikiš
kas sucypimas, bei nusikvatoji- 
mas, tai vaikėzas kur nors kam
pe kvailai nusijuokia, bet jau 
nėra to nešvaraus elemento—
padaužų—“bomų”, kurie ant
žmonių mėtė “popcornus” bei 
“čiumgu” lipindavo ant sėdynių 
ir šiaip triukšmą keldavo- Man 
pasidarė įdomu sužinoti kaip 
teatras apsivalė nuo tų padaužų. 
Išėjęs iš teatro atsidūriau pas 
manadžerius p. p. Šatkauską ir 
Maskoliūną ir jų klausiu, kaip 
jie “išklinijo barnus”. Jie man 
štai ką pasakė: Mes kovojome- 
pešėmės su bomais, net iki peš
tynių, priėjo ir nukentėjo netik 
biznis, o kartais ir musų sveika
ta, be policijanto nebuvo galima 
apsieiti. Bet dabar matai pats, 
nė policijanto, nė jokios sargy
bos nereikia. Bet kaip jus tai pa
darėte, kur pas jus tas toks ge
nis receptas? Abu nusikvatojo 
ir sako, kad atsikratę su gerais 
paveikslais, sako kada pradėjo
me rodyti geresnius paveikslus, 
pradėjo lankytis visai kita—ge
ra publika; sako, kaip tik rodyk 
paveikslus apie “Cowboys” 
“Western-Wild-Show”, taip 
greitai turi ir bomų- Ir tai da
bar aiškiai yra matoma, kad 
publika daug švaresnė, rimtes
nė, paveikslai ir vodevilius kuo- 
geriausi, tuoj po miesto rodymo 
atvežami Mildos teatram šis 
pp. Šatkausko ir Maskoliūno | 
eksperimentas daug ko gali duo
ti ir kitiems bizniams gero-pa- | 
mokinančio. ,

Bolševikui pasakyti kad 
yra bolševikas, yra baisiau 
gu žmogui užminti ant skau
dančio komo: jis tuojau pra
deda šaukti ir rėkti visu bal
su, kad jis ne bolševikas ir 
tuojaus savo bolševizmo užsi
gina, kaip biblinis 
taus.

jis
ne-

Petras Kris-

ir mūsiškiaiNe kitoki yra 
bolševikai. štai 
kartą Alginis Vergas bažijasi, 
kad Aušros knygynas nėra val
domas bolševikų. Ir tuoj ban
do dengtis “visuomenės” skrai
ste. Tą patį bolševikai daro ir 
visose kitose draugijose. Pvzd., 
jei kas pasakytų, kad SLA. 
139 kp. valdo bolševikai, tai 
turbūt jie irgi šoktų ir per Al- 
ginį Vergą ar kurį kitą imtų 
bažytis, kad ten nėra nė vie
no bolševiko, o tik “visuome
nė.”

bA FOLLETTE RĖMĖJŲ ATYDAI.
Visi kurie įdomaujate ir norite pri

sidėti prie La Foilette campaign rin
kimuose į prezidentus, norėdami, kad 
pasekmingai darbas butų vedamas, 
kad prakalbos butų visur surengtos, 
yra kviečiami draugijų ir kuopų vir
šininkai bei pavienės ypatos iš visos 
Chicagos į susirinkimą dėl išdirbimo 
planų varymui agitacijos už Progre- 
syve Partiją. Susirinkimas bus se- 
redoj, rugpiučio 20, 1924, prasidės 
kaip 7:30 vai. vakare, Aušros Knygy
ne, 3210 So. Halsted St.— Komitetas.

JIEšKAU darbo už pekorių, 
pirmarankį ar antrarankį prie 
kepimo visokios duonos, Kam 
reikalingas toks darbininkas. 
Kreipkitės, P. G. S., 4537 So. 
Honore St., 1 lubos.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

GROJIKLIS PIANAS
Iš priežasties netekimo darbo ir 

didelio reikalo pinigų, parduosiu sa
vo $700' vertės pianą ir 87 rolelius, su 
benČiumi ir kabinetu už

$110
ir $18 storage iškaščių. Klauskite 
Mr. Larson’s piano.

3323 Lincoln Avė.
1 floras

ŠTAI GERAS PIRKINYS
2842 Union Avė., 2 augštų, su augš- 

tu skiepu, mūrinis, 3 flatų namas,
| pirmas augštas 7 kambariai garu šil- 
| domas, 2 augštas 4 kambariai, pečiais
šildomas. Yra 2 augštų medinis na
mas iš užpakalio. Gera vieta dėl 
pieno stoties .daktaro rezidencijos ar
ba siuvėjų šapos, kaina tiktai $13,500, 
su apie $4,000 cash įmokėjinvu. Vei
kite greit.

WINTON & NARTEN, 
6829 So. Halsted St.

išleistame 
štai kokius

šauktas du

tuoj sugryš 
Antrą kartą 
ir sakė, kad

— kalbėjo 
moteris at- 
jo n£ra na-

Co. — Kal- 
Jis palakė,

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
Iams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
;ad Ciceroje veikia naujas Naujie

nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Avė., 
Ciceru, III.i*'. Lukoševičius.

—Naujienų Adm.

REIKALAUJAME 6 mergai
čių norinčių mokintis ant nar
sių; 2 metų kursas. Atsišaukit 

St. Paul HospitaI 
828 W. 35 Place

GROSERNĖ, Notion ir Ice Cream 
parlor parduosime už $1000, verta 
$2000, geras biznis, greitai parduo
siu, netoli mokyklos ir bažnyčios, 
renda prieinama, 4 ruimai pagyveni
mui užpakalyj.

3856 So. Sacramento Avė.
Tel. Prospect 5173

PARDAVIMUI 2 augštų, 
15 kambarių namas,

3811 S. Emerald Avė.

MOTERŲ PARSIDUODA krautuvė (Va- 
riety Store) Brighton Parke 
biznis gerai išdirbtas ir gera 
vieta dėl biznio, priežastis par
davimo, turiu 2 bizniu. Kreipki
tės, 4282 Archer Avė.

PARDAVIMUI ūkės 80 akrų že
mės su gyvuliais ir visu inventorių, 
arba mainysiu ant bile kokio biznio, 
namo, loto, farma arti gelžkelio, ce
mentinio kelio ir keturios mylios nuo 
miesto .

Kreipkitės
3352 S. Morgan St.

Mums reikia 125 patyru
sių moterų prie šilkinių 
liampų shade siuvimo, dėl 
augštos rųšies shade. Musų 
merginos uždirba iki $50 j 
savaitę. Šviesi dirbtuvė. 
Nuolat darbas.

HAMILTON-ROSS CO. 
1253 So. Michigan Avė.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Rajonas, nedėlioj, rugpiučio 
rengia draugišką išvažiavimą 
verly Hills — miškus. Bus kalbėto
jai; vieta prie Western Avė. “Birutės 
kalne”. Kviečia'visus lietuvius.

— Komitetas.

VIII 
24 d. 
į Be-

Šiandie, antradieny, 19 d. rug
piučio, Naujienos panorėjo su
žinoti kiek lietuvių miršta, ma
tant, kad kasdię mirimų prane
šimų būna vis daugiau ir dau
giau. Štai šiandie “Drauge” yra 
trys pagarsinimai -— praneši
mai mirimų, o Naujienose — 

penki. Kad geriau patyrus da
lyką Naujienų reporteris Raga
nius šaukė visus lietuviškus 
graborius — tuos, kurių vardai 
randasi Naujienų 
metraštyje ir gavo 
atsakymus:

A. Butkus buvo
kartu, pirmą kartą pasakė, kad 
išėdęs, 
vyras- 
siliepė 
mie.

J. F. Eudeikis & 
bėjo p. Eudeikis.
kad jų įstaiga turėjo nuo 1917 
metų po 200 pagrabų* kasmet- 
šią savaitę turi 6 pagrabus, pe
reitą savaitę 4,* pereitą mėnesį 
— 18.

A. Ežerskis — niekas neat
siliepė.

S. Lachovvicz. —•' Nieko netu
ri nei šį, nei pereitą mėnesį.

A. Masalskis. — Šią sąvaitę 
neturi. Pereitą sąvaitę — 3. Pe
reitą mėnesį — 14.

S- P. Mažeika. — Pereitą mė
nesį du ir šį mėnesį du.

J. F. Radžius — telefonas 
out of order”.

S. Skudas- — Atsiliepė vy
ras, ir pasakė, kad nieko netu
ri.

K. Syrevičia. —-Niekas ne
atsiliepė.

I- Zolp. — “Line busy”.
Tai tiek surinkta žinių. Reiš

kia, ant kiek galima buvo su
žinoti, tai pereitą mėnesį mirė 
34 asmens. Ir dar pasirodo, kad 
lietuviai naudoja svetimtaučius 
graborius. Lietuviai privalėtų 
tik savus žmones remti. Paklau- 

jis sako, kad pirmenybės sta ko žmonės daugiausiai mir- 
Tas šta.

netiesa. Aušros Knygyno kam- gauta visokius. Vieni mikčiojo 
bariais naudojasi tiktai bolše
vikai ir jų kuopos ir dar bol
ševikų kontroliuojamoji SLA. 
kuopa, bet nė viena kita drau
gija ar kuopa, kurios neva ir
gi priklauso prie 
Bolševikai gi už 
kambariais nieko 
gu gi kuri kita 
manytų naudotis 
riais, tai ji negalėtų apsiklau
syti nuo bolševikiško lermo ir 
pasityčiojimų.

Kitos draugijos remia Aušrą 
i dėlto, kad 
Įyra atlikusi
Boselando
kuriuos roseland iečiai
užmirš. Bet tai buvo dar prieš 
bolševikų laikus. Bolševikams 
paėmus Aušrą, ji pavirto tik 
bolševikų lermavimosi vieta, 
kur pašaliniam žmogui nejau
ku ir užeiti. Todėl jie ir nesi
lanko į Knygyną. Ir kalba apie 
“progresyviškos visuomenės” 
pasitikėjimą bolševikų vedimu 
knygyno todėl yra tik tušti žo
džiai. Patenkinti gi yra tik 
bolševikai, o ne “progresyvė 
visuomenė,” kuri knygynu veik 
nebeįdomauja ir juo nesinau
doja. Tai, žinoma, yra negerai, 
bet tai yra faktas.

Jeigu kas gero daroma, tai 
nėra reikalo slėptis. Socialistai, 
pvzd., visai nesislepia ir nesi- 
gina, kad tai jie (pavieni as
menys. o ne kuopa) sutvėrė 
Aušros • Knygyną ir ilgą laiką 
jį vedė. Jiems nėra reikalo tai 
slėpti, nes jie žino, kad jie at
liko gerą ir reikalingą darbą. 
Jeigu Bolševikai dabar taip už
sigina valdymą Aušros Knygy
no, tai turbūt jie ne gerą, o 
blogą daro Knygynui, nes jei
gu darytų gerą, tai jiems ne
būtų reikalo slėptis ir bažytis 
dėl savo vardo. Draugijų Są
ryšis yra tik fikcija, nes tą 
Sąryšį sudaro bolševikai, vie
nai kitai draugijai tik pasyviai 
dalyvaujant.

Alginiui Vergui pervėlu yra 
paduoti kiek žmonių naudojo
si knygynu, nes esą praėjo 
pusė metų nuo išdavimo ra
porto, bet jam nebuvo pervė
lu pasigirti šimtais dolerių. To
liau 
neturi nė viena draugija.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JĖŠKAU savo brolio Leono 

Paliulio. Malonėkite atsišaukti 
arba kas žinote, praneškite, duo
siu $1. Adomas Paliulis, Box 
44, Somerset Co., Hooversville, 
Pa.

REIKIA —
Patyrusių veiterkų.

Atsišaukite
PEOPLES RESTANRANT, 

1628 W. 47 St.

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, Icę Creamo krautuvė. Par
duosiu jūsų pačių kaina. Kam
bariai su lysu. Veikite greit.

4430 W. 60 St.

2 FLATAI KU^IŲ JUMS REIKIA
Naujas 6-6 kambarių gražus na

mas, garu šildomas, aržuolo trimin
gai, porcelinis virtuvės kabinetas, 
pigi kaina, atdaras dėl apžiūrėjimo, 
7944 Hermitage Avė. Savininkų tele
fonas Stewart 3372.

Į šį klausimą atsakymus

JĖŠKAU savo draugės Marijonos 
Kavaliukės, Džiugų kaimo, Eržvilko 
vals., Tauragės apskr. Girdėjau gy
vena Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, 
arba kas žinote praneškit laišku ar 
telefonu.

PETRONĖLĖ URBUČIUKĖ,. 
4424 S. Washtenaw Av., Chicago, III.

Tel. Lafayttee 5250

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui regsų. Nuolat 
bas. Algos $22 j savaitę. 
Northwestern Paper Stock

1801 N.-Leavitt St., 
Armitage 9617

dar-

Co

BIZNIO PROGA 
Pardavimui restauranas, yra vi
si įrengimai ir apmokėti. Labai 
geroje vietoje, aplinkui yra 
dirbtuvės. Kaina $600 cash. 

Tel. Prospect 2584

38

GRAŽUS NAMAI parsiduoda, 2 
mediniai bildingai, 8 ruimų cottage, 
elektra, gasas, landry, fomisu apšil
doma, 2 flatai po 4 ruimus. Maty
ki! savininką.

Atsišaukite
444 W. 46th St.

PARSIDUODA pigiai ice cream- 
naujausiais įtaisymais: 

popcorn machina ir piano, 
biz- 
trys

JĖŠKAU Mike Micka, jisai paeina 
iš Papuvinių valsčiaus, Margininkų 
kaimo, Kauno rėdybos. Pirmiau gy
veno Chicagoje ant Sacramento Avė. 
Prašau atsiliepti, turiu svarbų reikalą.

A. J. R.,
1606 So. Halsted St.

« 1 flatas

PAJIEŠKAU moteries ar merginos 
prie namų darbo, valgis ir kambarys 
duodama, o su 
me.

Atsišaukite

mokesčiu susitaikysi-

parlor, su 
outterkiss, 
Priežastis pardavimo, turiu kitą 
nj . Randa pigi, pagyvenimui 
kambariai, vandeniu šildomi.

Atsišaukite:
2202 W. Lake St., 
Melrose Park, III.

PARSIDUODA lotas ant We- 
stern Av. ir 70 St., kampinis 
50x110. Savininkas

2306 Bhie Island Avė. 
Tel. Canal 6772

3114 So. Lowe
J. S.,

• Avė., Chicago, III. 
Ist floor

PAJIEŠKAU Karoliaus Tamašaus- 
kio 4 metai atgal gyveno Akron, O. 
Dabar nežinau kur randasi. Kas 
žinote apie jį arba jisai pats tegul 
atsišaukia, nes labai svarbus rei
kalas.

REIKIA —
Patyrusių moterų sortavimui 

regsų.
P. GOLDMAN,

1017 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Parsiduoda cigarų, cigaretų ice cream 
ir notion krautuvė, arba mainysiu ant 
automobilio ar loto. Priežastis 
davimo, turiu du bizniu.

Atsišaukite 
1437 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

par-

PARSIDUODA medinis geram sto
vyje 2 aukštų namas, apačioj barber 
shop ir 3 kambariai gyvenimui viršuj 
4, kambarių pagyvenimas. Garadžius 
vienai mašinai, parduosiu sykiu su 
barberne ar atskirai. Parduosiu pi
giai, nes noriu išvažiuoti į savo gim
tinę.

Naujienos, Box 539

Brolio ir sesers meilė.
štai jums, gerbiamieji, pdtie- 

ksiu liūdną istoriją iš lietuvių 
gyvenimo. Tai yra liūdna, o gal 
bus kam ir juokinga, bet teisin
ga ir karti istorija, ypatingai 
musų draugi j ai-lietuvių išeivi
jai. Štai su kokiais dalykais tu
ri susitikti lietuvių išeivija, ku
rie puldo ją moraliai ir materia
liai-

Pas mane randasi dar kartes
nių ir liūdnesnių faktų, kurie 
parodo kaip lietuviai puola mo
raliai. Kiek toliaus paduosiu 
daugiau jų.

Ant Morgan gatvės gyvena 
šeimyna lietuvių, šeimyna gana 
padori; tėvai geri katalikai, pri
klauso prie šv. Jurgio parapijos, 
vaikai tos parapijos mokykloje 
mokinasi ir, rodos viskas gerai, 
visa šeimyna dora, vaikai ypa
tingai prižiūrimi. Mergaite 13 i 
metų ypatingai buvo’ motinos 
saugojama, motina daugiau sa
vo dukterį saugojo negu save 
akį. Bet kaip sakoma, juo dau
giau saugoji, tuo daugiau prasi
kalsta, taip ir čia atsitiko. Štai 
tikrų vardų tos šeimynos nepa
duoda, kad išgelbėjus ją nuo dar 
didesnės gėdos) tos šeimynos 
duktė Mariutė pradeda nesvei
kuoti — viduriai nedirba- Moti-1 
na bėga į aptieką, pasiimti 
“Inagnezijos” — negelbsti, vėl 
ieško pagelbos, perka visokių 
kasto rijų ir kitų vaistų, bet tos 
Mariutės viduriai kaip nedirba, 
taip nedirba, Ant galo jau po 
kokių septynių mėnesių motina 
nusitarė eiti pas daktarą ir pra
šyti vaistų. Daktaras suteikė 
—nieko negelbsti-. Paliepė atves
ti ligonę. Daktaras išegzamina- 
vo ir pasirodė, kad Mariutė, ta 
dabojama mergaitė ir cįar vos 13 
metų, greitai liks motina. Ma
riutės motina turėjus keturis 
vaikus irgi negalėjo suprasti, 
kokia liga jos Mariutė serga. 
Prispirta Mariutė pasisakė, kad 
ji tai padariusi su savo broliu 
17 metų Alfonsu- Paklausta 
kaip ir kuomet, atsakė, kad ta-j 
da, kada mama išėjo į mokyklą 
grindis plauti.

Tai yra faktas liūdnas faktas, 
bet tokių faktų, musų tarpe | jau bolševikams nebus, 
yra daug. —Raganius.

to Knygyno, 
naudojimąsi 

nemoka. Jei- 
draugija šu
tais kamba-

savu laiku Aušra 
svarbių visiems 

lietuviams darbų, 
negreit

Bolševikai prašo “patarimo” 
kaip tvarkyti knygyną. Gerai. 
Pirmiausia jie turi iki vienam 
apleisti Aušrą, taip kad gali
ma butų jį padaryti tikrai vie
šu knygynu, prieinamu' vi
siems, į kurį galėtų ateiti ir 
bolševikai, bet jau ne lermą 

Įkelti ir tuščias “diskusijas” va
ryti, o kaipo į knygyną — skai
tyti ir šviestis, nes tai jiems 
patiems reikalingiausia yra. 
Bet kad tai bolševikai padary
tų geruoju, žinoma, tikėtis ne
galima, nes jie tik savo bolše
vizmą užsiginti temoka, o ne 
rinitą darbą dirbti.

Tiek šį kartą apie “Aušrą,” 
bet jeigu jie dar ir toliau ban
dys gintis ir kalbės apie “vi
suomenę”, bus galima pakalbė
ti apie tą dalyką smulkmeniš- 
kiau, bet iš to džiaugsmo tik

—Ku-ku.

ir nenorėjo atsakyti, kiti pasa
kė “nuo munšaino”, bet prašė 
negarsinti, treti nežino — tary
tum jie nemato “death certifi- 
cate”. Mirtingumas labai paki
lęs. Labai daug žmonių ir iš 
proto kraustosi. O tai vis ačiū 
munšainui.

Lietuviai bukite atsargus su 
munšainu- Jau vaisiai munšai- 
nės matosi, šalinkitės Ir neger
kite munšaino.

— Raganius.

FRANKIS ŠTUGA, 
5252 So. Ashland Avė., Chicago, III 
■------------------ ............. -------------- REIKIA DARBININKU

APSIVEDIMAI VYRŲ

PARDAVIMUI duonkepykla 
su namu, verta $15,000, parduo
da už $10,000.

Veikite greitai.
4803 So. Loomis St.

PUIKI PROGA.
40 akrų; 20 akrų jauno sodno, 20 

akrų dirbamos, gera stuba, maža 
barnė, arti miesto, kainavo $1700. 40 
akru, 6 akrai sodno, likusi visa dir
bama, $700, gera žemė, nėra budinkų, 
arti miesto. 80 akrų, gera dirbama 
žemė, arti miesto, nėra budinkų 
$2500. 16 akrų geri budinkai ant ge
ro cemento kelio, pačiame mieste, 
$1800. 20 akrų, maži budinkai,
$200.00.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

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, nei nepatėmysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopa rengia puikų ban
ketą pagerbimui baigusiems studen
tams mokslus, šis banketas bus kar
tu ir priešseiminis puokilis. Jis įvyks 
penktadieny, rugpiučio 22 dieną, kai 
9 vai. vakaro, Morrison hotely, Ma- 
dison ir Clark gt. Bankete dalyvaus 
žymus lietuvių darbuotojai, kurie pa
sakys daug įvairių kalbų ir linkėji
mų. Visi svečiai ir moksleiviai ma
loniai prašomi dalyvauti ir išklausyti 
ką turi pasakyti baigusieji mokslus 
studentai ir ką jie mano pradėti veik
ti ateity.

Bilietus galiama gauti Dr. Drauge
lio aptiekoje, 4101 S. Francisco Avė., 
Aušros knygyne, 3210 S. Halsted St., 
Naujienų raštinėj, 1739 S. Halsted St., 
Chas Montvido vaistinėj, 1824 Waban- 
sia Avė .ir pas visus moksleivius.

— Komitetas.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iii ryto į 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 “Keleivį” arba kas mėnesis)

J IEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės kaip 37 met. 
aš esu 37 metų vaikinas. Uždirbu 
gerai. Turėsi gerą gyvenimą. Mel
džiu atsišaukti ant šio adreso ir su 
pirmu laišku prisiųsti savo fotogra
fiją; duosiu atsakymą kiekvienai.

P. M. D., 
Naujienos, Box 540

REIKALINGAS bučeris, pa
tyręs savo darbą; darbas ant vi
sados. Atsišaukit greitai:

1840 So. Halsted St., 
Tel. Canal 5821

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, per 20 metų išdirbtas biznis, 
eitos grosernes nėra per du bloku; 
pigi renda su kambariais, dėl gyveni
mo. Parduosiu pigiai, nes turiu eiti 

ligobutį.
Atsišaukit greit

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619,

2 FLATŲ mūrinis, 5-5 kambarių, 
sun parlor, įmūryta maudyne, ugna- 
vietė ir knygynas, aržuolo trimingai, 
2 karų garadžius, kaina $15,500, iš
mokėjimais, savininkas ant 1 augšto. 

6154 So. Maplewood Avė.
Tel. Republic 5399.

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris į 

bučernės ir grosernes biznį; 
gera vieta visokių tautų ap
gyventa. Arba galiu šitą biznį 
parduoti už prieinamą kainą.

821 W. 34 Street

įVAIRŲS SKELBIMAI
PAGRAŽ1NAM NAMUS

Ar Tandstai yra reikalas savo na- 
m-ą — 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, 
siklau skite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO„ 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at-

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

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI beismante 3 ruimai, 

garu apšildomi, kam reikalingi 
ruimai kreipkitės pas savi
ninką. -

3254 So. Union Avė.

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKO DARBO MOTERIS

Jieškau darbo prie namų prižiūrė
jimo. Turiu gerą patyrimą gamini
me valgių ir abelną narnų švarumą, 

------- , --------, ----- ------ -----------  esu vidurinio amžiaus ir netingiu 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki- I dirbti. Jei butų ^reikalas galiu ir iš 
tirs laikraščius, praneškite Aušros Chicago išvažiuoti. Kam reikalinga 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar- tokia moteris, meldžiu atsišaukti.

SINKIENĖ,
Tel. Boulevard 1660 

t'’

ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

S.
- 929 W. 35 PI.

PARDAVIMUI Auto 1922 m.
5 sėdynių, kaštavo $2,000; par
duosiu už $300, norinti pirkti 
malonėkite tuoj atsišaukti; yra 
geriausiame padėjime; matykite
6 v. v. 4357 S. Washtenaw Avė.

CIGARŲ krautuvė, cigaretų, ta
bako, augštos rųŠies, labai smarkia
me biznio bloke, North Side. Nėra 
kompeticijos. Partnerių nesutikimas 
priverčia parduoti. Augštos rųšies 
fixtures ir stakas, kaina daugiau | 
kaip $3,000, parduosime už $1,400 vis
ką. Veikite greitai, pamatykite krau
tuvę patys. 3026 Broadvvay.

MOKYKLOS

RAKANDAI
PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 

rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair par- 
loro setą, 4 šmotų miegamo kamba
rio setą, wilton kaurą, 7 šmotų val
gomo kambario setas, liampa, Con- 
sole fonografas, virtuvės setas, vis
kas skyrium.

722 W. 55th St., 1 apt.

PARDAVIMUI dėl 5 kambarių ra
kandai, kaip nauji. Didelis barge-1 
nas. Mohair parloro setas, riešuto ’ 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, grojiklis pianas, $750, 
vartotas 3 mėn. už $350, kaurai, lian?- 
pos ir fonografas. Viskas sykiu ar
ba dalimis, 5629 S. Lincoln St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI puiki kumpi

nė grosernė ir bušernė vietoje 
tirštai apgyventoje lenkų ir če
kų. Puikiausi visi nauji “fix- 
turės”, puikus štoras, bet kada 
aš nemoku lenkų, čekų nei ang- 
ų kalbos ir kaipo farmerys ne- 

apsipažinęs su bizniu tai yra 
man persunku ir užtai parduo
siu pigiai.

Atsišaukite į štorą:
5200 So. Honore St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirptas per 10 metų. 
Renda pigi. Visi įrankiai bučernei, 
trokas, priežastis pardavimo nesvei
kata, persunku vienai moteriai.

MRS. C. PETROŠONIS, 
3428 So. Aubum Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
saldainių krautuve. Geras biz
nis, pigi renda. Apgyventa lie
tuviais, turi būti parduota grei
tai. Atsišaukite

945 W. 33rd St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

NAMAI-ŽEME
ANT PARDAVIMO 60 akrų far

ma; priežastis pardavimo liga, nega
liu dirbti, žemė prie molio, labai ge
ra ūkė, bildingai pirmos klesos, nau
jas puikus sodas; parsiduoda su gy
vuliais, m-ašinomis ir javais, arba 
mainysiu ant gero namo. Nepralei
skit tos progos; parduosiu pigiai, 
greitai; klauskit laišku, duosiu atsa
kymą.

X J. STAKENAS, 
R. No. 2, Gobies, Mich.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO LAIKAS J
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

Namas išsimaino ant 
biznio

' 2 flatų mūrinis namas, 6-6 kamba
riai, su visais įtaisymais, garadžius, 
parsiduoda labai pigiai. Savininkas 
mainys ant bile kokio biznio, priims 
lotus už pirmą įmokėjimą.

C. P. Suromskis and Co.,
3352 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 9641

W00DLAWN, 15 apartmen- 
t tų, 6500-6502 Greenwood Avė., 
labai geras namas, randasi ant 
gero kampo, viskas 4 ir 5 kam
barių, kaina $82,000, pinigais 
$15,000. Ernis E. Feeney, 

559 W. 31 st St.

VISAI prirengtas siuvėjų štoras, 
4 dideli kirpimui stalai, 2 dideli veid
rodžiai, visas setas paternų, karpetai 
ir krautuvė. Parduosiu skyrium, la
bai pigiai.

3936 So. Lincoln St.
Lafayette 7921

PARDAVIMUI medinis namas, 
cementiniu pamatu, 2-4 kambarių, 
tikras bargenas už mažai pinigų. 
Randasi prie Paulina netoli 46 St., 
kaina $6300. 
tyti jį.

Verta jums

S. CHARLES BUBACZ, 
1818 W. 47 St.

pama-

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.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chlcaga. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros labos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI.

1507 W. Madison St




