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Prašo Italų karaliuj Naujas kabelis tarp Ame 
nevažiuoti Brazilijon rikos ir piety Europos

Brazilijon valdžia turinti žinių, 
kad revoliuciįninkai planuoją 
teroristinių aktų.

Jungs New Yoiką su Azorais — 
Ispanija — Roma, viso 5,422

Kompozitorius Mikas Petrauskas 
perkūno įtrenktas

Jo brolis Kipras, dainininkas, taipjau 
kliudytas. Visi Petrauskų tėviškės 

namai žaibo sudeginti
BUENOS AIRES, Argentina, 

rūgs. 2. — I>a Nacion kores
pondento žiniomis, Brazilijos panija.. šiandie pradėjo 
užsienių reikalų ministeris Pa- naujo tipo povandeninį kabelį, 
checo pranešęs Italijos ambasa
doriui Rio de Janeiroj, kad Bra-

NEW YORKAS, nigs. 2. — 
Western Union Telegraph kom- 

steigti

KAUNAS, rugp. 17. [Lž], — 
Gerb. Petrauskus Miką ir Kiprą 
ištiko nelaimė. Rugpiučio 10 d. 
perkūnas sudegino jų tėviškės 
namus; kartu pritrenkė ir gerb- 
kompozitorių Miką ir daininin-. 
ką Kiprą.

Rugpiučio 14 p. Mikas Pet
rauskas tiek jau buvo sustiprė
jęs, kad nuėjusiam pareikšti už
uojautos ir pasiteirauti apie 
sveikatą “Liet. Žinių” bendra
darbiui pats visą įvykį taip api
pasakojo:

Rugpiučio 10, 6 vai. 50 min.

kurs jungs Ameriką su Pietų 
Europa. Kabelis eis iš New Yor- 

zilijos valdžia turinti žinių, joffei'ico j Hortą, Azorų salose, iš ten 
Italijos karaliimui atvykus Į |p€r Malagą, Ispani joj, į Romą, 
Rio de Janeiro, vietos revoliuči- ‘ 
ninkai planuoją pasikėsinimų. 
Ambasadorius todėl prašomas, 
kadį jis pavartotų savo Įtakos, 
idant Italų karaliunas savo atsi
lankymą į Braziliją atidėtų ligi 
kraštas nurimsiąs ir tvarka vi
sa’ įsisteigsianti. '
Ekvadoras turi naują Respubli

kos prezidentą.
QUITO, Ekvadoras, rūgs. 2.— 

Vietoj buvusio Jose Luis Tama- 
yo, Ekvadoro respublikos prezi
dento vietą vakar užėmė Gonza- 
lo Cordova.

grafą jau atminčiai pasikvietę), 
nes manė tuojau statyti naujus.

Tačiau perkūnas, bereikalin
gai prisidėjęs prie senųjų namų 
ardymo, neleido pasilikti atmin
čiai vaizdo ir padarė nuostolio 
bei nelaimių.

Rugpiučio 13 Mikas Petraus
kas atvažiavęs Kaunan, kur • jį 
gydo ir prižiūri jo draugas iš 
Amerikos D-ras Devenis.

viso 5,422 mylias. Be to Kortoj 
naujas kabelis bus sujungtas su 
kitu, nutiestu iš Azorų į Emde- 
ną, Vokietijoj. Tuo budu bus vėl 
atsteigtas tiesioginis susižinoji
mas su Vokietija.

Kompanija sako, kad įsteigus 
naują kabelį, siuntimas kable- 
gramų busiąs nuo penkių iki aš- 
tuonių kartų greitesnis, nei se
naisiais kabeliais. '

Amerikos pusėj naujo kabelio į Mikas stovėjęs prie lango ir žiu- 
galas šiandie tapo jau įleistas 
ties Rockaway Beąch, L. I.

Panamos 
Garay. 

finansinių 
su pirm.

komisija, su pirm, 
užsienio sekretorium

4. Biudžetinių ir 
klausimų komisija, 
Japonų ministeriu Belgijai Mi- 
nechiro Adaši.

5. Socialių ir aplamų klausi- 
— Akyvaizdoj gresiančio kilti1 mų komisija, su pirm. Danijos 
apie šanghajų mūšio tarp Kinų 
sausumos ir jūrių jėgų, diplo
matiniai Jungtinių Valstijų, An
glijos, Francijos ir Japonijos 
atstovai Pekine pasiuntė Kinų 
užsienio reikalų vyriausybei for
mulę notą, pareikšdami, kad to
ksai karo žygis esąs “neįmano
mas ir negali būt toleruojamas”.

Kinų tarpusavio karas “neįma
nomas ir nebus toleruojamas”

WASHINGTONAS, nigs- 2.

klausimų komi- 
Suomių ministe- 
Enckell’iu.

Lai-

Jauty sąjungos susirink’ 
mo darbai

Mažosios valstybės stengias dėl 
užtikrinimo savo saugumo ir 
nepriklausomybės. 
ŽE NEVA, š veicar i j a, rugs.

2. Mažesniosios Europos val
stybes, ypač mažosios antan- 
tos nariai, kaip pasirodo, sten
gias atsiekti kokios nors tarp
tautinės sutarties, kuria butų 
garantuota jų saugumas, jų 
nepriklausomybė. Tuo tikslu 
tų valstybių atstovai tautų są
jungos susirinkime išrinko Bu- 
manijos užsienio reikalų mi- 
nisterį Ducą pirmininku komi
sijos, kurios uždavinys yra iš
nagrinėti visą nusiginklavimo 
ir saugumo problemą.

Pastebiama tam tikras ju
dėjimas, kuriam, matyt, vado
vauja Franci ja, kad visi tarp
tautiniai pasitarimai ginklavi
mus apribojimo reikalu butų 
vedami pagalba tautų sąjun
gos aparato.

Vienas
delegatas pasikalbėjime 
spaudos 
kad izoliuotos
panašios į laikytąją Washing-
tone, atrodančios visai ne vie
toj dabar, kuomet* yra įsteigta 
ir gyvuoja nuolatinė tarptauti
nė įstaiga — tautų sąjunga, su 
savo ekspertais, metų metus 
laiko pašventusiais tardymui 
klausimų, surištų su ginklavi- 
mos apribojimu.

Ketvirtadienis ir penktadie
nis paskirta tautų sąjungos su- 

nusi- 
kur 
bus

atstovu Zahle.
6. Politinių 

sija, su pirm, 
riu Franci ja i

Graikai armėnų reikalu
Graikija įnešė šiandie rezo

liuciją reikalu pargabenimo ar
mėnų pabėgėlių į Kaukazą ir 
įkūrimo ten armėnų tėvynės.

Tam tikra, komisija, atsto
vaujanti Sirijos-Palestinos kong 
resni, paskleidė manifestą, ku
riame protestuoja prieš “im
perialistinį režimą” antkartą 
Sirijai po priedanga taip vadi
namo mandato, ir svetimų val
džių draskymą krašto ir naiki
nimą jo valstybinės vienybės. 
Manifestas reikalauja, kad tau
tų sąjungos susirinkimas pa
siųstų .Sirijon bešalę komisiją 
tardymams padaryti, 
reikalaujama pripažinti 
jos nepriklausomybė.

Taipjau
Siri-

80 žmoniy žuvę laike 
baisios vėsulos

Daug žmonių sužeista, daug na
mų išgriauta ir šiaip didelės 
žalos padaryta.

įžymus europiečių 
su 

atstovais pareiškė, 
konferencijos,

• CIIARLOTTE AMALIE, St. 
Thomas, Mergelės Salos, rūgs. 
2. — Gautais čia pranešimais, 
laike siutusios rugpiučio 28 bai
sios vėsulos Mergeles salose ma
žių mažiausiai aštuoniasdešimt 
žmonių yra žuvę ir daugybe bu
vo sužeistų. Daug namų yra iš
griauta ir padaryta kitokių ma
terialių nuostolių.

$137,000,000 KRUTAMIE- 
SIEMS PAVEIKSLAMS

firinkimo debatams dėl 
ginklavimo ir saugumo, 
vyriausiais kalbėtojais 
Anglijos premjerai MacDonal-
das ir Francijos premjeras 
I lerriotas.

Susirinkimo komisijos
Antros dienos tautų sąjun

gos susirinkimo posėdį atidarė 
pirmininkas Motta, paskelbda
mas apie sudarymą šešių ko
misijų, kurios yra:

1. Nusiginklavimo komisija, 
su pirmininku Rumanijos už
sienio ministeriu Duca.

2. Teisių ir konstitucijos 
klausimų ’ komisija, su pirmi
ninku Australijos . justicijos 
ministeriu Sir Littleton 
Groom’u.

3. Technikos organizacijų

LOS ANGELES, Calif., rūgs- 
2. — Kalifornijos krutamųjų 
paveikslų gamintojų asociacijos 
pirmininkas Joseph M. Schenck 
skelbia, kad ateinančiais metais 
krutamųjų paveikslų gaminimo 
i-eikalams paskirta išleisti 137 
milijonai dolerių.

Iš tos sumos 72 milijonai do
lerių bus išleista pagaminimui 
(>80 paveikslų, o likusioji suma 
bus suvartota pastatymui ir 
ištaisymui naujų triobėsių, rei
kalingų paveikslų gaminimui.

TRYS DARBININKAI UŽSI
MUŠĖ, NUKRITĘ ŽEMĖN 

Iš 6-tO AUGŠTO

DETROIT, Mich., rūgs. 2. — 
Trims darbininkams mazgojant 
langus šeštame Wilson Body 
kompanijos įstaigos augšte, lau
ko pusėj, vienas viržių palaikan
čiu lentą, ant kurios langų plo
vėjai stovėjo, nutruko ir visi 
trys jie nupuolę žernėn užsimu
šė.

- BERL1NAS, rugp. 2. — Ei
nant reparacijų sutArtim Vokie
tija šiandie padarė reparacijų 
mokėjimo pradžią, sumokėdama 
20 milijonų aukso markių. Mo
kesnį priėmė laikino generalio 
reparacijų agento Ovvcn D. 
Youngo asistentas' Leonas Fra- 
zier-
Francuzų kariuomenė busianti 

ištraukta slaptai.
PARYŽIUS, rūgs. 2.

kas, kada turi būt evakuotas 
Dortmundas ir aplinkinė terito
rija iki Lippe upės, nėra Gar ga
lutinai nustatyta, bet tai turės 
įvykti neužilgio. Francuzų esą 
nutarta, kad kariuomenės ištrau 
kimas įvyktų didžiausioj slap
toj, taip kad Dortmundo pilie
čiai, kurį rytą atsikėlę, rastų 
francuzus jau išėjusius.

Įsakymą evakuoti kariuome
nė gausianti saulei nusileidus ir 
visa evakuavimo operacija įvyk
siant! nakties metu.

Taip nutarta esą daryti tuo 
tikslu, kad išvengus galimų gy
ventojų demonstracijų ir, kar
tais, užgauliojimų besitraukian
čios francuzų armijos-

Pasitraukimas francuzų ka
riuomenės vis dėl to įvyks, tur
būt, ne greičiau kaip po trejeto 
ar ketverto savaičių, kadangi 
francuzų muitinių valdininkai 
rytinėj okupuoto krašto sienoj 
gali pasilikti vietose, einant 
Londoho sutartim, iki rugsėjo 
20. O kol visi francuzų civiliai 
okupantai nebus pasišalinę, oku
pacinė kariuomenė irgi nepasi
trauks.

“Tikiuosi, pareiškė p. Mikas, 
kad po 
siu ir suMiprėsiu, 
mėnesių b\siu ir visai tvirtas”.

Petraukų tėviške — Dusme
niu miestelis, Trakų apskrities.

os savaičių pasveik- 
o po poros

GAISRAS PADARĖ $500,000 
NUOSTOLIŲ

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 2. 
— Įvykus dulkių ekspliozijai 
Charles Krause Milling kompa
nijos 
kurs 
kino, 
sta-
darytus skaitoma 500,000 dole
rių.

MERGAIČIŲ SUVEDŽIOTO
JAS NUSIŽUDĖ

elevatory, kilo gaisras, 
beveik visą įstaigą sunai- 
Vienas darbininkas sužei- 

Nuostolius kompanijai pa-

Gal Ku-Kluxy auka?
Rado mirštantį žmogų, virvėmis 

surištą ir su išdegintom rai
dėm “K K”

WAUKEGAN, III., rūgs. 2— 
Apleistoj laukuose grintelėj, ne
toli Winthrop Harboro, šiandie 
rado gulintį pusgyvį žmogų, 
apie 38 metų amžiaus. Jis buvo 
surištas virvėmis, burna užkim
šta skuduru ir akys užrištos. 
Ant kūno išdegintos raidės “K 
K”. Jis nugabenta į Lake kaun- 
tės ligoninę. Kartais jis klejoda
mas kalba: “sudeginki! mane, 
užmuškit, ar papiaukit, tik ne- 
bekankinkit!”

Manoma, kad toj grintelėj jis 
yra išgulėjęs bent keturias die
nas- Kadangi jis vis dar be są
monės, tai nežinia, nei kas jis 
yra, nei kas buvo jo kankinto
jai. Prie jo rasta moteriškės ir 
trijų Į vaikučių fotografija, ant 
kurios pažymėta: “Mrs. Tho
mas Stolp, 331 Edgerton avė., 
Cudahy, Wis.” Daroma tardy
mai.

AMERIKOS LAKŪNAI 
SKRENDA Į PICTOU

GARLAIVIS RICH- 
rugs. 2. — JungtiniųMOND, 

Valstijų armijos lakūnai, baigią 
savo kelionę aplink pasaulį, 
šiandie kaip 10:25 ryto išskrido 
iš Ice Tičkle, Labradore, į Pic- 
tou, Nova Scotia, iš kur jie 
skris jau į Bostoną, taigi namo.

OLANDAI NORI GAUT AME
RIKOJ $10,000,000 PASKOLOS

HAAGA, rugp. 30. — Olan
dijos valdžia nusitarus bandyti 
gauti Jungtinėse 'Valstijose 10 
milijonų dolerių paskolos.

Kiek sveikas suvaitoji 
degtuku per metus?

BLOOMER, Wis., rūgs. 2. — 
Vietos viešbuty pasikorė Lew 
Thomas, 22 m., chicagietis. Jis 
buvo laikoma viešbuty po areš
tu, kaltinamas dėl suvedžiojimo 
mergaitės. Belaukiant policijos 
iš Chicagos, kalinys nusižudė.

Vienas dalykų žinovas — jis 
yra Charles Lathrop Pack, Ame
rikos Medžio Asociacijos pirmi
ninkas — aprokavo, kad Jungti
nės Valstijos suvartojančios per 
metus daugiau nei pusantro mi
lijono milijonų — 1,500,000,- 
000,000 — medinių degtukų.

Kadangi Jungtinės Valstijos 
turi viso 110 milijonų gyvento
jų, tai. išeina, kad kiekvienas jų 
— kiekvienas vyras, moteris ir 
vaikas —- suvartoja kasdien 
trisdešimt septynis degtukus.

Paskutinėmis
iriomis Europoj kiekvienas as
muo suvartoja 
degtukų per dieną.

Visame pasauly per metus 
pagaminama, toli per puspenkto 
milijono milijonų— tikrai: 4,- 
675,650,000,000—degtukų, ver
tės 200 milijonų dolerių.

statistikos ži-

MASSACHUSETTS
Socialistų Partija nesenai 

Bostone turėjo labai pasekmin
gą valstijos konveniiją. Čia ta
po nominuoti kandidatai atei
nantiems rinkimams. Kandida
tais yra sekami/ draugai: W.
S. Hutchins į gubernatorius;
T. Nicholson, leitenantas-gu- 
bernatorius; Edith Williams, 
valstijos sekretorius; J. Wea- 
ver, generalis prokuroras; D. 
Reagan, valstijos auditorius; 
L. Marcus, iždininkas.

šioje konvencijoje priimtos 
keturios svarbesniais kalusi- 
mais rezoliucijos, būtent: prieš 
Ku klux klaną, prieš “Mobili
zacijos dieną.” Ir užuojautos 
rezoliucija dėl Matteoti nužu
dymo ir dėl sustiprinimo Jau
nų Socialistų Lygos.

tik keturioliką

Lietuvos žinios.
“Aš GASPADORIUS”, ARBA 
LIETUVOS “DERŽIMORDOS”

Chicago ir apielinkė. -— šiai 
dienai pranašaujama: gražu, 
truputį šilčiau; lengvas mainą- 
sis, didžiumoj pietų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 620 F.

šiandie saulė teka 6:15, lei
džiasi 7:24.

JONAVA [*LŽ] — Jonavos 
Sporto Sąjunga nesenai padavė 
Apskrities Viršininkui prašymą 
leisti surengti šeimyninį vakarė
lį. Apskrities V-kas leidimą da
vė, bet Jonavos policijos Virši
ninkas pasiuntė savo “adjutan
tą” į vakarėlį pranešti, kad šei
myniniame vakarėly negalima 
deklamuoti, nei dainuoti, o gali
ma tik šokti.

Kitą savaitę vėl Sporto S-ga 
prašė Apskrities V-ką surengti 
kitą šeimyninį vakarėlį. Apskri
ties V-kas davė leidimą tik tą 
dieną, (rugpiučio 2 d.), kurią tu
rėjo įvykti vakaras. Iš Apskri
ties V-ko raštines buvo Jonavos 
policijai pranešta, kad Sporto 
Sąjungai duotas leidimas ir kad 
raštas apie tą bus pristatytas 
vakare.

Atsivežus leidimą
pas Jonavos nuovados V-ką įre
gistruoti jį, Viršininkas kumš
čiu mušdamas į stalą rėkė: “aš 
čia gaspadorius,” maža, ką pra
nešta, turi būti įregistruota 
prieš 24 vai.

Visi aiškinimai, kad leidimas 
tik išduotas rugpiučio 2 d., t. y. 
tą pačią dieną, negelbėjo. Su
rengti šeimyninį vakarą antru 
kart Jonavos policijos V-kas ne
leido-

Tai mat, kokie Lietuvoj “gas- 
padoriai”.

ir užėjus

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rūgs. 2, užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ......
Danijos, 100 kronų ........
Italijos, 100 lirų ...........
Francijos, 100 frankų 
Lietuvos, 100 litų .........
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų ....
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų .....

Šveicarijos, 100 frankų ....

.. $4.48 

.. $5.09 
$16.43

. $4.42
.. $5.39

$10.30
$13.85
$38.70

.. $2.52 
$26.60 
$18.82

rėjęs kaip brolis Kipras gelbė
jęs įkliuvusį į klojimo vartus 
vežimą rugių. Kipras ištraukęs 
iš įkliuvusio vežimo rugių pėdą 
ir... Mikas atsibudęs pamatęs, 
kada visos triobos jau degė. Jis 
pasirodė, gulįs purvyne, lietaus 
lyjamas. Pamėginęs keltis — 
kojos, rankos nejuda, jėgų visai 
nėra- Jauniausis brolis, kitų pa
dedamas, pervežė p. Miką į kai
myno butą.

Pasirodė, kad Mikas gulėjęs 
nualpęs be sąmonės apie 50 mi
nučių. Elektros srovė, jį par
bloškusi, nuardžiusi nuo jo dra
bužius, nutraukusi pusbačius, 
kurie rasti toli nuo jo numesti. 
Gi.pats gerb. kompozitorius la
bai smarkiai sutrenktas, net esą 
šonkaulių įlaužimų.

Perkūnas taip smarkiai tren
kęs, kad iš karto uždegęs gyve- j 
namus namus, klojimą ir kitas 
trobas, kurios ir sudegė.

Be to perkūnas parbloškęs ant 
žemės gerb. daininiYiką Kiprą, 
kuris taip gi, nors ir lengvai, su
trenktas; numetęs nuo šieno 
daržinėj miegojusį pulk. Urbo- i 
ną; visai suardęs p. Kipro šau-, 
tuvą ir pritrenkęs šunį.

Gerb. Petrauskai, visi susirin-1 Pastaruoju laiku ta liga mirė ke
kę į senus tėvų namus, norėję lėtas įžymesnių Anglijoj žmo- 
juose nusifotografuoti (ir foto- irių.

NAUJA KLERIKALŲ MEŠ
KERĖ

KAUNAS [Lž] — Mokytojas 
ir “Musų Krašto” krikščionių 
organo redaktorius J. Mickeliu- 
nas, stud. A. Šileika, stud- P. 
Ivaška, abitiurentas G. Pranciu- 
lis ir valdininkas F. Mandeikis 
tveria “Respublikos gerovės 
partiją” tikslu pagauti į krikš
čionių tinklą žuvų per rinkimus 
i savivaldybes. Prisidengus “ne
girdėtu“ vardu, manoma tas pa
vyksią, bet reikia abejoti, nes 
tokios “partijos”, kaip praktika 
parodė, dar negimusios numirš
ta- *

(MIEGAMOJI LIGA ANGLIJOJ 
TEBESIAUČIA

LONDONAS, rūgs. 2. — Mie
gamosios ligos epidemija, pasi
reiškus Anglijoj dar šių metų 
pradžioj, nė kiek nesilpnėja.

.Greičiausias Pinigų 
Pasiuntimo Budas

Nežiūrint kiek nemokėtum už telegramą, 
kokiais keliais nesiųstum, niekur nerasi greites
nio pinigų išmokėjimo budo Lietuvoje, kaip 

NAUJIENŲ TELEGRAFINES PINIGŲ 
PERLAIDOS.

Jau dabar, turėdami aiškių žinių ir faktų 
kaip veikia musų telegrafinė sistema, kokios 
kliūtys stovai ant kelio greitam susižinojimui 
Lietuvoje, drąsiai sakome, kad greitesnio budo 
tuo tarpu nėra. 90% išsiųstų pinigų iš musų 
pasiekią adresantų rankas bėgyje 10 dienų. Bet 
Naujienos tuomi nepasiganėdina. Naujienos 
ieško būdų, kad išmokėjimą dar labiau pagreiti
nus, pagerinus ir pasiekus pilno tobulumo pini
gų siuntimo srity.

DEL PAPRASTO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ PAŠTO PERLAIDOMIS;

DEL YPATINGO GREITUMO NAUDO
KITĖS NAUJIENŲ TELEGRAFINĖMIS 
PERLAIDOMIS.

Naujenų Telegrafinės PiAigų Perlaidos kai
nuoja daugiau negu paprastos tik

50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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IŠGARUOD1NTAS PIENAS

Peilio Skausmo

K. JURGELIONIS

Stingus valgius pigia kairia

Dr, J. Jakubauskas

RODYKLĖ No

Vnsvvi

Vartokit Bordeno Išgaruodintų Pieną vietoj

g u pienas ir pigesnis negu Smetona

u^sw£EreN£t>

Tel. Dearborn 9057

ZupS
21st St. ir Leavftt, Chicago

ADRESAI

--------

Skaitytojų 
Pastabos.

8 va- 
dieną

Duona 
Saldainiai 
Žuvis 
Padažalas

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

per tie
nes ii

brangios Smetonos kavai. Yra geresnis ne

Kepime km' reikalaujaifta Smetona, Vartokit 
neatskiesta. Tokiu budu turėsit gardžius mai-

Namų Tel.: Hyde Park 3395

NUTEISĖ POLICIJANTUS 
KARTU SU PLĖŠIKAIS

kiek- 
ketvergą 

o 9 iki 12 ryto.

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

žmogus
<lc?l
bet tik

savo nuo-

nekainuoia daugiau kaip kiti paprastos rųsies pie
nai, bet iftiri už savęs tyrumo, šviežumo ir gerumo 
g varanti ją, kurią Borden palaikė nuo 1857.

.......
?K(£ithuanian)

Lietuvė šeimyninių 
mų pagerinimui jos 
fnininkė ir motina.

niai kurie bus indomųs kožriai Lietuvei šeimininkei

Mėsa 
Pyragai 
Pajai 
Pudingai

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

1645 VV. 47 St.. Chicago,
Tek’Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12

Ofisus vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDC 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

J.BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Pliynę: Indiana Harbut 279, 

Indiana Harhnr, Ind.

THE BORDEN COMPANY 
Borden BIdg. New York 

Chieagos Ofisas: 510 N. Dearborn St
Telefonas: Dearborn 3105 

,--------------KUPONAS------------

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-G

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

Valandos: nuo 6 iki 8 
vieną vakarą, 

Nedėliotnis

Ypališka Sveikata

Prakaitavimas 
odos pagaminamos 
si mėčiusių po visą 
to gilė 
ant kojų padų, 
atkreipti atidos i 
jos, popažastjs ir

Kiekvienas geras gydymus dakta
ro yra vertas domesio, bet išgydymas 
kuris yra paremtus paliudymu, yra 
vertesnis. Jis tuomet pasidaro tikras 
faktas ir yra darodymas tiems kurie 
turi rupturą.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221'AV;:22nd Sh,‘Arti Leavitt SL 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r, iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Kai kurie lietuviai Chicago- 
je susirupiuo kaip pagelbėjus 
Lietuvai atvaduoti Vilnių. Vy
ručiai neleiskite bereikalo lai
ką, nes dabartinei klerikališ- 
kai valdžiai jeigu kas ir duo
tų Vilnių, — ji neimtų, nes jie 
t. y. Lietuvos klerikalai turi 
didelį galvosūkį ką daryti su 
tais atstovais, kurie turėtų bū
ti išrinkti į Lietuvos Seimą iš 
bambiziškos Klaipėdos. —S. S.

Pasekmingai gydau staigias ir 
ehorjnines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

Ifogą ttirodamoJ nm Ir naoju wumw, taipgi diib- 

Korporieija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I«e.

A. BARTKUS, Pno, /
W. 47th Si, TeL Bonlerat d 7101,1892. Chicage.

ADVOKATAS
1720 Vest Chicago Avė.

Tel. Haymarket 1105
Veda bylas • visuose teismuose. 
Bendrovių teisės ir reai estate — 
specialybė. Utaminko ir ketver- 
go vakare Naujienų ofise

1739 So. Halsted St.

Laikykit pieną ant ledo, jei atdaras Bordeno 
Išgaiuodintas Pienas yra lengviau užlaiko
mas negu paprastas pienas, bet visgi nebū
na šviežus per ilgą laiką po atidarymui blė- 
šinės. < .

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Bcdevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes.

Mokytas vyras iš “Draugo” 
patarė laisvamaniams mokytis 
į kunigus, kad galėjus užimti 
minksterių vietas 
kad jis 
maniai 
kunigus, 
nisteriai 
kaip Purickis su sacharinti

VILNIUS
leikoj prasidėjo procesas polici- 
jantų, įtariamų plėšimų organi
zavimu' ir dalyvavimu. Teisia
mi gaujos vadas Kania, aspiran
tas Kotarbinskis ir 5 pasienio 
sargybiniai. Kotarbinskis gavo 
15 metų kalėti, Kania 12 metų, 
o 5 sargybiniai — po 8 melus 
sunkaus kalėjimo. Teismo spren
dimas yra galutinas ir be ape
liacijos.

Kunigas Mieleška 
mus katalikų kongresą savo 
kalboje prisiminė, kad bedie
viai išstūmė juos iš savivaldy-

Krikščionių demokratų blo
kas kėsinosi seime panaikinti 
savivaldybes. Toj laisvoj Lietu
voj kas ne kunigų rankose, tai 
tę nereikia, o kai dėl Lietuvos 
žmonių gerovės, tai kunigams 
nerupi. iM.,

Jei norit dažinot kaip kept su Bordeno 
Išgaruodintu Pienu, išpildykit kuponą, 
paženklinant kokias pamokas norit ir 
mes pasiųsim visai dovanai.

manau, 
klysta, kol laisva- 
prįsirengs mokytis į 
tai visi kunigiški mi- 

bus prasišmugeliavę

Dėl paprasto kepimo su pienu, atskieskit Bot 
deno Išgaruodintą Pieną lygia dalinti van 
dens ir Vartokit kaip pieną.

Kuomet pirksite pieną, visuomet 
pirkite Borden’s Evaporated Pieną. 
Del kiekvieno namų reikalavimo jis 
suteikia geriausias pasekmes. Jis

tai išmatos iš 
prakaito gilią iš- 
pavivšĮ. Prakai- 

yra daugybėj * ant delnų ir 
Taigi reikia daugiau 
tas dūlis. Jūsų ko- 

• visos kitos prakai
tavimo vietos reikia ntvazgot kasdien 
ar su antineptišku muilu, šaltu tarų 
arba karboliam ir paskui visai nušluo
styt su turkišku abrusu. Biskelis bo- 
rakno paudeiio užbarstytas po kožno 
nuprausimo padaro odą švelnią.

Namų Pagelbėjimai

Virinant drapanas, virk tik 
šimts ar penkiolika minutų, 
gas virinimas tikrai suodys drapanų 
spalvą; po nuplikinimo ir virinimo, 
dadėk biskj mėlynio j vandenį ir iš
plauk švariai per muilus, paskui per 
tyrą šaltą vandenį pirm galutino mė- 
lyniavinuu, paskui išgręžk tvirtai kaip 
galima. Tas yra vienas ir svarbiau
sią darbų, nes drapanos bus biyžiuo- 
tos jeigu liks jose Vandenio.

Blanketų skalbimai pasirink aiškią, 
vėjuotą dieną.

Susitraukę čeverykai patrynus pir
ma vaksavimo su vazelinu suminkš
tins odą. Nuėmimui šokolado plėtmų 
naudok borakso košelę ir šaltą van
denį.

Nuvalymui skurinių kiėsių mazgok 
su pienu ir jie išrodys kaip nauji.

Maliavoias linoieum niekad neturi 
būti šveičiamas šepečiu, bet tik nu- 
šluostomas šlapiu skaruliu.

Kabinant uždangalus ant duru ar
ba langų, naudok siaurus elestikus.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

J Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Crcero 5036 

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

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nėrvuota.s, 
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.

Dr G Yucius, D G., Ph. C.
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak. 

Telefonas Roofievelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

Pasirinkimas Chi 
ropractor, kad prižiu 
vėjus jus kuomet jų: 
sergate, yra geras nu 
sprendimas.

,ADVOKATAS 
l^ifl/'La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 
Vakarais .

3301, S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 
6-8 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Pal4ngvms
esti, priežastimi galvos skaudėjui’ 
svaigimo akių aptemimu nervuuto 
mo skaudamą akių karštį atitai> 
kreivas akis, nuima kniauktą, utiteu 
so trumparegystę ir toliregystę. Pn 
renka teisinga, akinius. Visuose a’ 
siekimuose egzaminą vintas daroma 
fiu elektra parodančia mužiausiai 
klaidas. Speeia’ė atyda atkreipijum 
i mokyklos valkus.

Vai.: 10 iki H v. Ned. JO te* I p. p 
1545 West 47th st 

Phone Bco’evardis pats mokytas vyras ra- 
Drauge”, kad Lietuva Tais
ius kraštas pasaulyje. Bet 

kunigams ir 
klapčiukams,

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

ANT NAUDOS. >

I. L. FABIONAS 00,

Kiekvienas 
atminties, 
keletas dėl 
sprendžio.
Geras nusprendimas 

yra labai daug vertas 
visokiuose atsitikimuo-

JOHN I. 8AGDZIUNAS 
ADVOKATAS

V»<1a byla? vipvose Tetetnuoae, F. g tanai- 
nvojs Abntrnktua, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokuinantua ir Ivaliojimva.

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolph 3291 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1M7.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
1h Rašo Isabelle Kay

jperikoje visados trokšta gauti patari 
.indjimo utlikinėjant paerigas kaipo šei 
Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

į miltus, sumai- 
sėlenas ir pusę 

verdantį pieną;

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Virinio Receptai
Daug yra būdų pagaminimui yvir

tų ir trupintų Sėlenų. Galima jas 
valgyti su pienu ar Smetona kaipo 
grūdų valgį.. Apsibarstyk ant kitų 
grūdinių valgių arba virt su karštas 
grūdais. Bandyk juos kepant bly
nus, priekandžius, etc. Kožnas šei
mynos narys turėtų valgyt sėlenas, 
nes jos turi skanų riešutų skonį ir 
yra labai sveikos. Sekantis yra do
vaną laimėjęs receptas padarytas še
fo vieno iš didžiausių New Yorko ko
teliu.

UNSWEETENED 

^APORATE1’ 
, MI lK a

akių įtempimą, e.uii>

so
viaus
ne visiems, —ti'l 
tokjems kunigų 
kaip K? P.

SĖLENŲ PUDINGAS
•1) kupini šaukštukai sėlenų 

/ 'b puskvortės pieno
1 šaukštas miltų
'? šaukšto kornų krakmolo
4 kiaušiniai
3 šaukštai cukraus
‘•j puoduko sviesto 
Supiaustyk sviestą 

šyk kornų kramolą, 
to cukraus ir dadėk 
maišyk gerai ant ugnies per apie mi
liutą, nukelk, sumaišyk keturis try
nius. Paskui dadėk tuos baltymus su
plaktus tirštai su likusiu cukrum. Su' 
pilk į gerai išsviestuotą ir cukruotą 
formą ir indėk į skauradą su biskeliu 
vandenio joje ir kepk vidutiniam p— 
čiui per apie 30 minutų. Duok val
gyt su aprikotų sosu sekančiai suda
rytu: Perspausk mažos dėžės dau
gumo aprikotus per sietuką, dadėk 
pusę svaro cukraus ir pavirink per 
opie penkias minutas.

Virtuves Reikaluose
Sena knyga arba žurnalas yra ge

ra nuvalymui proso kuomet prosiji. 
Lapai lengvai nusiplėšia kada susi- 
tiina, lieko švarus, geras puslapis se
kančiam sykiui.

Džiovinti krekeriai, suris ir vaisių 
košelė duodamo su kava labai tinka 
po gerų pietų.

Bandyk naudot tiek alumino indų 
virtuvėj kiek tik gali. Jie ne tik kad 
nebrangus, bet Ilgai laiko ir lengvi.

Reikia atsargiai pasirLnkinėti pajų 
lėkštes. Parink tokias kurios neiški
lę per vidurį, nes pajus išsipūs per 
vidurį. Geras pajus yra storas ne
žiūrint kur pripildymas yra.

Maliavota virtuvė atrasta esant sa- 
nitariškiausia, kadangi dulkės ir-va
balai negali rinktis ant maliavotų len
tynų.

Kiekvienos šeimininkės priderystČ 
yra išvalyti pieno bonkas ir bite boa- 
kas sugrąžinant.

Supiaustyk virtas morkas su vir
tais žirniais, duodamais sm«etoninėj 
sųsoj, ir bus sveikas ir skanus valgis.

Advokatas
29 So, La Šalie St. Room 520 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
\ Tol. Yords

J. P. WAITCHES
LAWYER, Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: I'uJIrr.'iin 6377

Grožės Patarimai
Moterįs šiandien patyria kad už 

laikyt plaukus gerai sušukuotus arba 
sugarbiniuotus nuėjus gult beveik vi
sai negalima. Tūlos naudoja velio- 
nus arba senus plaukų tinklelius arba 
kepuraites.- Tie budai gal būt geri, 
bet yra senoviški. Galima pjauti pirk- 
ti šilko tinklo mvižijrkę Icu-

ri ne tik nebrangi, bet yra bile spaU- 
vos kokios norit. Ji tinka landžiai 
ant gaivos ir tuo pačiu laiku leidžia 
orui liuosai vaikščioti. Jie taipgi už
laiko plaukus gerame stovyje ir yra 
patogus ir sanitariški.

MM ant limo! 
eitai UetMii

Vienas iš parankumų vartojime Bordeno Iš- 
garuodinto Pieno yra k’ad galit pirkt bile 
skaičių blėšinių ir turėt vartojimui kada no
rit. Nesurugs atdaroje blėšinėje, nepaisant 
koksai oras. f ■

Skaitykit* ką Mr. Malic sako:
“Aš turėjau rupturą du ir pusė me

tų tam atgal. Aš nenorėjau, kad 
man butų daroma operacija su peiliu 
ir man buvo pasakyta, kad aš nega
lėsiu būti išgydytas, kol aš neturėsiu 
su peiliu operacijos.

Vieną sykį aš perskaičiau laikrašty 
kaip Dr. Flint gydo rupturas pe pei
lio, aš nuėjau pamatyti jį. Tai buvo 
geras dalykas, kad aš padariau, todėl, 
kad jis išgydė mane taip kaip jis sa^ 
kė laikraštyje. Tai buvo puiku, be 
peilio, be skausmo, be sirgimo, be iš
likimo iš darbo. Aš dabar taip esu 
sveikas, kad rodosi neturėjau rupty- 
rcs. Širdingai rekomenduoju Dr. 
Flint nv>todą gydymo”.

x Michael Malic,
13309 Burley Av., Hagvvich, III. 
VERICOSE GYSLOS $25 ,

Dr. E. N. Flint.
322 So. State St., 5 augs tas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 pc 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
><:30 p. n., nedė.iiomia. uždaryta.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

MES REKOMENDUOJAME SEKAMUS PRODUKTUS:
taip yra reikalingas, kaip cukrus ir 
druska. Atsiminkite Borden’s Eva
porated pieną kuomet pirksite gro- 
serj.

NAUJIENOS, Chicago, DI.
J ' ■ —------

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be taistų 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 • 
PINOGRAPHS
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MUSŲ MOTERIMS
■ ■ Veda Dora Vilkienė " >■........ ■ ■■

IR KAIP VIRTI /

KAIP APSERGfiTI VALGĮ
NUO MUSIŲ

KOTLETAI

Kotletai iš bananų
J----------- ■ ,

Nulupk bananus, supjaustyk 
išilgai. Įveik į duonos trupinius, 
kiaušinį ir vėl į trupinius. Kepk 
ant skaurados, įdėk daug taukų 
ir padžiovink ant popieros.

PRANCŪZŲ KOTLETAI

Sumaišyk vieną puoduką 
prancūziškų kapotų kaštanų su 
2 šaukštu tirštos, saldžios grie
tinės, 2 kiaušinių trynius, 1 
šaukštuką cukraus, ir keletą la
šų vanillos, padaryk kotletus, 
įveik į duonos trupinius, į try
nius ir vėl į talpinius. Kepk tau
kuose kaip ir bananų kotle
tus.

KOTLETAI Iš VIŠTOS

Sumaišyk puoduko kapo
tos šaltos vištos mėsos, Puo
duko balto dažalo (kaip ji pa
daryti buvo nurodyta šiame | 
skyriuje' kiek laiko atgal), vie
ną trynį, druskos, pipirų, papri
kos ir selerų druskos dėl sko
nies. Padaryk kotletus ir įveik 
į trupinius ir kiaušinį ir vėl į 
trupinius. Kepk ant skaurados 
nesigailėdama taukų.

KOTLETAI Iš KORNŲ

Išimk sėklas iš žalio pipiro, 
bet vartok tik pipiro. Suka
pok smulkiai ir virk kokias 10 
minutų dvigubame puode. Kaip 
išvirs nusunk, ir pridek vieną 
blėkinę kornų. Pridėk druskos, 
paprikos ir druskos. Duok šiam 
mišiniui užvirti- Pridėk 6 šauk
štus miltų, idant mišinys butų 
pakankamai tirštas, paskui ant 
galo pridėk Ųį puoduko svie
sto. Padėk ant torielės te at
austa. Padaryk paskui kotletus, 
įveik į trupinius ir kiaušinį ir 
kepk ant skaurados nesigailė
dama taukų.

ŽUVIES KOTLETAI

Ištarpyk 3 šaukštus sviesto 
su 3 šaukštais miltų, pridėk puo
duką pieno ir gerai maišyk kaip 
pilsi pieną. Sudėk druskos ir jei
gu nori ir pipirų. Paimk bile 
kokios tik nori žuvies (salmon, 
halibut ar kokios kitos) viską 
sumaišyk ir duok ataušti, pas
kui padaryk kotletus, įveik į tru
pinius ir kiaušinį ir vėl į trupi
ni u si ir kepk skauradoje nesi
gailėdama taukų.

DARŽOVIŲ KOTLETAI

6 dideles bulves
3 svogūnai
12 mažų morkvų
4 mažos ropės 
Truputį petruškų 
Krekių trupinių 
Kiaušinį
Taukų (bile riebumas bus 

gerai).
Išviryk 6 dideles bulves, su

grūsk, pridėk biskį sviesto, dru-
skos ir pipirų ir karšto pieno. 
Sukapok 3 svogūnus, pakepink 
biskį ir sumaišyk su bulvėm. 
Turėk iš visur atskirame puo-
de morkvas ir ropes. Sukapok 
ir pridėk prie bulvių. Pridėk su
kapotas petruškas ir druskos 
bei pipirų pagal skonį. Leisk at
šalti. Tada sudaryk į mažas kot
letas, pavilgink į išplaktą kiau
šinį, tada į sutrintus krekių tru
pinius, kepink karštuose tau-
kuose iki parns.

BARŠČIAI SU SVIESTU

Virink čielus burokus iki 
bus minkšti. Tada nulupk žie
ves, sukapok su peiliu, uždėk 

nemažai sviesto, druskos ir pi
pirų pagal skonį ir truputį cuk
raus. Paduok ant stalo dar kar
štus- Galima juos valgyti prie 
mėsos ir be jos.

SALDŽIOS GRIETINĖS 
BLYNELIAI

Suplak trynius nuo trijų kiau
šinių. Suplak baltymus nuo dvie
jų kiaušinių skyrium. Paskui su
maišyk baltymus su tryniais ir 
išlengvo su puoduku skystos, 
saldžios grietinės, vienu šaukštu 
cukraus ir pakankamai miltų, 
kad padaryti tinkamą blynams 
tešlą, paskui įdėk du šaukštu 
tirpyto sviesto. Kepk ant svies
to. Patepk su bile uogų koše ir 
suvyniok blynus į triubelę.

SŪRIO RITINYS

1/2 svaro Amerikos sūrio ar
ba varškės.

Druskos ir paprikos pagal sko
nies.

2 šaukštuku žalių pipirų.
1 šaukštą dželatinos.
1/2 kvortos saldžios, plaktos 

grietinės.
Gerai sutrink ir sumaišyk sū

rį. Gali vartoti dviejų rųšių sū
rio. Ištarpyk diželatiną šaltame 
vandenyj ir viską kartu gerai 
išmaišyk. Sudėk į formą, duok 
atšalti, išimk ir paduok į stalą 
papuošdama su vaisiai ir mayo- 
nnaise dažahi.

Šeimininkėms patarimai
Kaip užlaikyti sidabriniu 

daiktų blizgėjimą 
i

Niekuomet neplauk muilinia
me vandenyj, nes tas naikina jų 
pirmutinį blizgėjimą. Paimk 
minkšto žamšo, pasidažyk krei
dos milteliuose ir nutrink.

Cinką šveisti

Paimk sierinės rūgšties (sul- 
phuric acid) 1 unciją į vandens 
2 uncijas.

Numazgok greitai mišiniu, 
nuplauk tuojaus šiltu vandeniu, 
nušluostyk sausu skuduru ir nu- 
šveisk su kreidos milteliais, ku
rie padaro taip kaip naują.

Mėsai malti mašinėlę galima 
lengvai išvalyti jeigu perleisi 
per ją truputį senos duonos. 
Duona suims riebalus ir mėsa 
ir mašinėlė paliks visai švari.

KAIP PRIŽIŪRĖTI VAISIUS 
IR DARŽOVES

Kiekviename metų laike yra 
svarbu apsaugoti valgį nuo dul
kių, bet kuomet musių sezonas 
prasidieda, yra pavojinga nepu
ru pinti. kokio nors parankaus 
budo, kad neprileidus musių 
prie valgio. Virti valgiai kurie 
padėti nuošaliai ataušimui, ar
ba šilti valgiai kurie lieka po 
valgio, ir kuriems reikia atau
šti prieš dėsiant į šaldytuvą, bu
tų daug saugesnėj vietoj, jei jie 
butų įdėti į šėpeles padarytas 
iš sietų. Tokias šėpeles galima 
laikyti bile kur, jei tik randa
si užtektinai oro cirkuliacija, ir 
jos apsaugos valgį nuo musių 
ir pelių- Tas šėpeles galima pa
statyti augščiau, kad neprilei
sti skruzdžių prie valgio, jei jos 
randasi, šiltame ore, valgius, 
kurie greit genda nereikia ki
tur laikyti, kaip tik šaldytuvė- 
je; žiemą, ir pavasario ir ru
dens dalyse didelė, gerai venti
liuojama šėpelė užima šaldytu
vo vietą, ir sutaupo daug pini?

Tą šėpelę galima padaryti iš 
sietų kurie vartojami lan
gams.

Visi vaisiai ir daržovės turi 
būti švariai užlaikomi, gerai ven
tiliuojami, ir, jei galima, tem
peratūroje tarpe 600 įr 400 F. 
Šios aplinkybės neprileis jiems 
greitai gesti, švieži vaisiai ir 
daržovės yra gyvi dalykai po nu- 
skynimo ir išrovimo iš žemės, 
kurioje augo, ir nekurie gaiva- ’ 
lai, vadinami enžymais, dirba 
cėlelėse ir veda prie nokimo. Be
veik visi vaisiai ir daržovės yra 
užtektinai prinokę, kuomet mes 
juos perkame, užtat yra svar
bu pinoti kaip užlaikyti juos ge
rame stovyje.

Vaisiai ir daržovės laikomi dė
žėse, bačkose, ir aruodose turi 
būti dažnai išrenkami, išimant 
sugedusius, kurie ir kitus galė
tų privesti prie to paties stovio. 
Komercinis būdas apvynioti po-
piera apelsinas, obuolius ir ki
tus vaisius, o kartais ir neku
rtas daržoves yra patartinas na
miniam vartojimui. Popiera ne-
leidžia vaisiams trintis vienam 
į kitą, kas greitai priveda prie 
pelėjimo. Minkšti vaisiai, kaip 
uogos, persikai, slyvos ir kriau
šės, jei galima, turi būti išdė
lioti, ant švarios popieros arba 
žemuose indeliuose vieton laiky
ti juos giliuose induose. Visos
daržovės ir vaisiai turi būti ge
rai nuplaunami, ypač tie, kurie 
turi būti valgomi žali. Tuomi ei
nama prie sveikatos apsaugoji
mo ir švarumo prisilaikymo. Sa
lotos ir kitos tam panašios dar
žovės pasidaro trapios ir daug 
gražesnės, kuomet jas vandeniu 
gerai nuplaunama. Geriausia bū
das išimti žemes iš jų, yra lei
sti vandenį tiesiog ant jų bėg
ti. [F. L. L B.]

Į

Užlaikykit
Savo Kūdikį
Vesiu Karštą
Naktį
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Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

No. 1881. suknelę gali dėvėti 
bile kur ir bilė kada. Joje išrodysi 
visuomet apsirengusi. Gali ją pasi
siūdinti iš šilko, vilnonės materijos 
arba paprastos vasarinės materijos, 
ji visuomet išrodys geri.

Sukirptos inietos 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę. 36 mierai reikia 
4% yardo 40 colių materijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdžio kaina No. 
666 yra 15 centų extra.

ir patogus rūbas namie dėvėti. leng
vai pasiuvamas ir skalbiamas.

Sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 metų 
4 metų berniukui reikia 2 yardų 32 
colių materijos.

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

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

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) t

Nedaleiskite jam kentė
ti. Johnson’s Baby Pow- 
der sulaikys jį nuo ver
kimo. Jis taipgi geras 
nuo niežėjimo, džiovina 
sušlapimą, išgydo sužei
dimus ir iššutimus. Jei 
norite, kad jūsų kūdikis 
butų sveikas atsitolinkite,

kad jus privalote pirkti 
Johto^on’s Baby Powder. 
Jis yra geriausiai pada
rytas vaikų pauderis. Jų^ 
sų gydytojas arba aptiė- 
korius pasakys tai. Nu
sipirkite jį šiandien ir 
vartokite ant jūsų kūdi
kio kasdien. ■ -

Geriausias dėl kūdikio — 
Privalote jį vartoti

A

Nuga-Tone

i ■ :
1 '<•

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoa 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.

20 DIENU
GYDYMO
BANDYMAS

PINIGŲ NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašykite ir priaiųskite že

miau paduoti} kuponą! Tai visa, ką, jus 
turite daryti, kad gavus ♦pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

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

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

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus, prašalina blogą kvapą 
Ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoia nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
E urvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui- 

iausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumą. Jis 
įrodė savo gerumą tąkstančiąms vyrų i? moterų—leiskite {rodyti Jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko.
------------- 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS—A—— 
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. 601 1018 S. Wabash Avė., Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketukoi dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokėlaiu. 
Vardas............................................................................. ..I vvy«*vee«eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gatve ir No. arba R. F. D........................... ...........................................................................................

R-4-24 
Llth. 500 
12 la.

Miestas Valstija..................  ..m

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

Jei jus pasuksite savo žingsnius linkui Griswold Mėdical 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 Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butų reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Su pagelba šitų išbandymų, labaratorijos raportų ir 
jo žinojimo, jis prašalina pavojų padarymui klaidų.

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

Eikit pas jį ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISWOLD 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. , 
V • i - J

Daininikų ir Muzikantų
■ ■Žiniai

Sandaros Knygyne randasi sekanti
i . Dainų’ir Muzikos veikalai:

EGI.fi ŽALČIŲ KARALIENE,1 Opera, vienintelis lie- 
tuvių gražiausia Muzikos-Dainų veikalas, kaina $10.00

KANKLŠS, penkių metų rinkinis susidedąs iš 56adai- 
nų ir muzikos 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 ...........................   1.50

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias sąsiuvas, kaina..........25
BIRUTĖ, Kvartetai-ir Duetai, kaina................................. 30

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

327 E. Street, Boston, 27, Mass.

DR. SERNER, 0. D.,
Lietuvis Specialistas

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkew!cz 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

--------------------- 4 
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^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

!
 Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

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

>■ . ............■■............. ii ................................ t

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę,- silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

I.............. —■■ ■■ ..........■/
r....... — >

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
32^8 W. 38-th SU Chicago, III.

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.

Haynvarket 1018. HavmarVpf 4251

Siykit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

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

315 Fourth Avė.. New York

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

....""" 1 111.........................

Dr. A. K. Rutkauskas i
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4146

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 

kaip Naujienos.

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 

................. ........  r

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas motėrų 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. vDrexeI 2279

V------------ /

Tel. Boulevard 05371

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų
.......... ' i „į

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dlen.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 315p W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8;30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0.610

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette j
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Hull mieste susirinko pen-; 
kiasdešimts-šeštas Didžio
sios Britanijos darbo un*JU 
kongresas. Jame dalyvauja 

750 delegatų, atstovaujan
čių .4,500,000 organizuotų 
darb’ninkų.

Darbo unijų' ■ susivieniji
mas Didžiojoje Britanijoje 
yra didesnė organizacija, 
negu Amerikos Darbo Fe
deracija, ir nepalyginamai 
svarbesnė šalies gyvenime. 
Svarbiausias jo uždavinys 
yra ginti ekonominius dar
bininkų reikalus, bet jisai 
daro didelės įtakos ir į poli
tikų, kadangi tos pačios 
darbininkų unijos sudaro 
pagrindų Britanijos Darbo 
Partijai.

Unijų kongresas susirin
ko, kai Darbo Partija yra 
išbuvusi apie septynius mė
nesius valdžioje, todėl yra 
įdomu pažiūrėti, kų jisai 
apie jų pasakys.

Komunistai nuolatos skel
bia, kad MacDonaldo kabi
neto politika labai nepaten
kinanti Anglijos darbinin
kų. Ar i&tiesų taip?

Vienas, kitas delegatas 
pirmame unijų kongreso po
sėdyje pasakė aštrių kalbų 
prieš valdžių; buvo padary
tas net įnešimas pasmerkti 
visųMacDonaldo užsienių po 
litikų, ypač Londono konfe
rencijos nutarimus, kadan-
gi jie grasiną “pavergti Vo
kietijos darbininkus”. Bet 
kongresas tai kritikai nepri
tarė, ir valdžiai priešingas 
įnešimas tapo atmestas milži 
niška dauguma balsų/ Te- tiktai iš skirtumo tarpe eks- 
legramos sako, kad šitas pir- porto ir importo. Jeigu ji 
miltinis balsavimas kongre-( neišgabens daugiaus prekių, 
se parodė, jogėi komunistai
Britanijos darbininkų uni
jose neturi jokios reikšmėš.

Prieš dviejų dienų šventę 
mes priminėme . skaityto
jams apie “munšamo” pavo
jingumą. Gaila, kad mes ne
padarėme to kiek ankščiaus. 
Tuomet musų patarimas bu
tų laiku suspėjęs pasiekti 
Brooklyną, ir gal nebūtų ap
svaiginę savo protą — “Lai
svės” redaktoriai.

Blaivi žmonės nerašo taip, 
kaip jie parašė savo

čio rugsėjo 1 d. apžvalgoje:
“Matote, kame menševi- 

kiški svoločtai rado viltį 
Vokietijos darbininkijai.”

1 'i. i M
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Tų šlykštų koiiojimų komu 
nistinis Brodklyno šlamšte
lis idėjo, “kritikuodamas” 
“Naujienų” ^pasakymų, jo- 
gei pačių Santarvės valsty
bių kapitalistams nėro išro- 
kavimo, kad Vokietijos ka
pitalas perdaug išnaudotų 
skvo darbininkus.

Kuomet “Laisvės” redak
toriai išsipagirios po links
mų švenčių ir pradės galvo
ti, tai jie patys supras, kad 
“Naujienos” pasakė tiesų. 0 
jeigu jie patys , nepajėgs to 
suprasti, tai mes patariame 
jiems paprašyti, kad jiems 
išaiškihtų tų dalykų koks 
nors į unijų priklausantis 
darbininkas.

Galima, pav. kreiptis į bet 
kurį Amalgameitų unijos 
narį, rubsiuvį.

./
Tos unijos nariai yra iš

kovoję gana trumpas darbo 
valandas ir pusėtinas algas. 
Įsivųjzduokime dabar, kad 
sale fubų dirbtuvės, kurioje 
visi darbininkai yra suorga
nizuoti, ims dygti, skebinės 
šapeles, kur darbo valandos 
yra daug' ilgesnės ir darbi- 
ninku algos mažesnės, Tos 
šapelės galės pigiau siūti, ru-, 
bus, negu didžioji dirbtuvė, 
ir jų konkurencija gadins 
šiai biznį.

Ar didžiosios dirbtuvės 
savininkai ’ nebus priešingi 
toms skebinėms šapoms? Ži
noma, kad bus. Jeigu jie 
negalės pasiekti to, kad tos 
šapos butų išnaikintos, tai 
jie norės, kad jose bent bu
tų įvestos unijinės darbo są
lygos, idant jos nesugebėtų 
dirbti pigiau, negu didžioji 
dirbtuvė.

Čia matome atsitikimų, 
kur dirbtuvės savininkų rei
kalai eina išvien su darbinin
kų organizacijos reikalais 
prieš kitos dirbtuvės savi
ninkų reikalus. Yra negin
čijamas faktas, kad šitokio
se situacijose didžiųjų dirb
tuvių savininkai kartais net 
paremia darbininkų organi
zacijų, kuomet ji stengiasi 
iššaukti streiką skebinėse 
šapose, idant jas subankru- 
tijus arba įvedus jose unijų!

Palyginkite dabar šitų 
pavyzdį su ta padėtim, kuri 
yra susidariusi tarpe San
tarvės šalių bei Amerikos 
vienoje pusėje ir Vokietijos 
antroje pusėje.

Vokietija turi mokėti mil
žiniškas “reparacijas” per
galėjusioms šalims. Tas “re 
paracijas” ji gali sudaryti 

į užsienius, idant išpildžius 
uždėtąsias jai pareigas.

Vokiečių eksportas kenks 
Anglijos, Franci jos, Ameri
kos ir kitų pramoningųjų 
šalių bizniui. Baimė vokie
čių konkurencijos iki šiol 
diktavo Vokietijos priešams 
tokių politikų, kuri vedė 
tiesiog prie jos sunaikftiimo. 
Ta politika dabar tapo at
mesta, kai pasirodė, kad Vo
kietijos žuvimas gali iššauk
ti visos Europos sugriuvi
mų.

Dabar- laimėjusios karų 
valstybės nutarė kęsti Vo
kietijos konkurencijų, t. y. 
duoti jai galimybę gaminti 
prekes ir jas eksportuoti. 
Bet kaip tų valstybių pra
moninkai galėtų atsilaikyti 
prieš vokiečius, jeigu pasta
rųjų prekės butų daug pL 
giau gaminamos, negu jų 
prekės? U

Jeigu Vokietijos kapita
listai prispirtų savo darbi
ninkus dirbti ilgas valandas 
ir už menkas algas, tai, vo
kiečių prekės užkariautų vi
sų šalių rinkas. Vokiečių 
konkurencija taip pat kenk
tų Anglijos, Francijos ir 
Amerikos bizniui, kaip auk- 
ščiaus minėtosios skebinės 
šapos kenkia didžiornsioms 
rūbų dirbtuvėms. 

\ *

Ar tas reiška, kad An
glijos, Francijos ir Ameri
kos kapitalistai “išvaduos” 
Vokietijos darbininkus? Ne, 
nereiškia, ir “Naujienos”, 
žinoma, tokiomis viltimis 
neketino raminti Vokietijos 
proletariatų.

Vokietijos darbininkai tu
rės vaduoti patys save, 
ir jiems * turės eiti pa- 
gelbon kitų šalių darbinin
kai. Bet Vokietijos darbi
ninkams bus lengviaus ko
voti su savo buržuazija, 
kuomet ta buržuazija gaus 
mažiaus paramos iš kitų ša
lių kapitalistų; ir Anglijos, 
Francijos bei Amerikos dar
bininkams bus lengviaus pa
dėti Vokietijos darbinin
kams, kuomet šįtos pagelbos 
perdaug netrukdys |ių šalių 
kapitalistai.

Štai, pav. yra 8 valandų 
darbo dienos klausimas.Tau- 
tų Sųjungos tarptautinis 
darbo skyrius yra senai nu
taręs, kad visose šalyse, ku
rios priklauso į T. Sąjungų, 
butų įstatymų keliu įvesta 
aštuonių valandų darbo die
na. Tas nutarimas yra vi
sos Tautų Sųjungos priim- 
fa's, bet dar mažai valstybių 
ratifikavo jį. Jeigu pasiro-

negu įgabens, tai ji neturės 
perviršio, iš kurio ji galėtų 
mokėti “reparacijas”.

Šitą paprastą dalyką nu
rodė ir juo parėmė visą sa
vo “reparacijų” planą vadi
namojo Dawes’o raporto au
toriai . Už tai tas raportas 
ir yra nepalyginamai .protin
gesnis,, negu pirmesnieji mė
ginimai'išspręsti “reparaci
jų” klausimą.

Vokietija, vadinasi, turės 
stengtis kiek galint dau- 

laikraš- giauK išgabenti savo prekių

dytų, kad Vokietijos kapita
listai spiria savo darbinin
kus dirbti perdaug ilgas va
landas ir tuo budu pigina 
savo prekių kainas ir paver
žiu rinkas Anglijos ir Ame
rikos kapitalistams, tai šie 
patys imtų reikalauti, kad 
8 valandų darbo dienos su
tartis butų įvykinta gyveni
me ne tiktai Santarvės val
stybėse, bet iv Vokietijoje.

Pagaliaus, pigių Vokieti
jos prekių konkurencija, lai
kui bėgant, gali pačius San
tarvės valstybių kapitalistus 
palenkti prie to, kad jie ne
besipriešintų visiškamVo
kietijos “reparacijų” panai
kinimui ir Versalės traktato 
peržiūrėjimui.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

“AUGA” IR “AUGA”

Komunistinės Darbininkų 
Partijos sekretorius, Ruthen- 
bergas, paskelbė spaudoje, kad 
jo partija šiemet per pirmąjį 
pusmetį gavusi 5,000 naujų na
rių, ir dabar ji turinti 27,500 
narių.

Bet komunistų spauda jau 
pusė metų atgal skelbė, kad jų 
partija turinti 27,000 ar dau
ginus narių. Kaip gi tai galėjo 
taip pasidaryti, kad, įstojus į 
partiją dar penkiems tūkstan
čiams narių, skaičius pasiliko 
tas 'pats ?

Apie komunistų partijos sto
vį, matyt, yra taip pat sunku 
patirti tiesą, kaip apie senmer
gės amžių. •

žmonės, kurie pažįsta tą par
tiją nuo mažens, sako, kad už
simokėjusių narių ji turi viso 
apie penketą tūkstančių; o tie 
dvejetas dešimčių tūkstančių, 
kuriuos prideda Rutfyenbergas 
ir komunistų laikraščiai, tai 
taip sakant, nesutvarkytos kny- 
gvedystes rezultatas—panašiu, 
kaip nenurašytos blogos skolos 
biznyje.

LIAUDININKŲ “DRAUGAI”.

“Vienybė” dar kartą patvirti
na tą, senai pastebėtą tiesą, kad 
Amerikos sandariečiai remia 
liaudininkus tiktai iš bėdos. Ji 
sako:

“Sandariečiai dabar visi re
mia liaudininkus Lietuvoje, 
nors ii* mato jų trukumus- Jei 
atsiras ten tikra tautininkų 
partija, kuri savo dvasia ir 
nusistatymais atatiks sanda- 
riečiams, tai nėra abejonės, 
kad liaudininkai neteks ame
rikiečių paramos. Bet jiems 
to ir nereikės: didesnioji jų 
dalis bus tautininkai, o liku
čiai nueis prie socialdemokra
tų, kur jiems ir vieta.”
Taigi, “Vienybė” nqri, kad 

viena dalis liaudininkų pavirstų 
tautininkais, o kita dalis eitų 
pas socialdemokratus. Kas tuo
met paliks iš liaudininkų? Nie
ko?

Laikraštis, “remiantis” liau
dininkus, tuo budu geidžia, kad 
liaudininkai išnyktų!

Mes nepavydime ’ liaudinin
kams tokių draugų.

KATALIKAI, KLERIKALAI
- IR DEMOKRATIJA.

“Draugas” stato katalikus de- 
mokratybės pavyzdžiu. Kodėl ? 
štai kodėl:

“Visų-pirma, kunigai nieko 
negali įsakyti (katalikams- 
“N.” Red.), kas yra priešinga 
Bažnyčios mokslui, kurs yra 
visų katalikų tarsi konstituci
ja. Kai^nes pildome savo pa
čių priimtas pareigas, tai so
cialistai skaito mus vergais. 
Kai socialistams yra uždrau
sta nesilaikyti partinių prin
cipų ir net taktikos — tai jie 
laisvi. Juk tik vien už tai, kad
sutiko darbo kabinetan įeiti 
p. Galvanauskas buvo išmes
tas iš socialistų-liaudininkų 
partijos. Juk tai tas pats kaip 
pas mus anatema arba atski- 
rimas. Tik pas socialistus 
menkiausi prasikaltimai greit 
baudžiami, o pas katalikus 
laukiama kol nusidėjėlis pats 
susipras ir pasitaisys. Todėl 
daugelis socialistų ydar neiš
braukti iš katalikų skaičįaus 
ir jei panori tai gali net katali 
kais vadintis ir bažnyčion'ei
ti. Tad tolerancija ir demo- 
kratingumu socialistai nie
kuomet negalės katalikų pasi
vyti.”
“Draugo” rašytojas čia su

maišo ; skirtingus jdąlykųs. Poli
tines partijas jisai štato ant die
nos lentos su bažnyčia.' Bažny
čioje gi jisai'neatskiria kunigų 
nuo šiaip “katalikų”*

Bažnyčia yra ne tas pat, kas 
partija. Prie bažnyčios žmogus 
yra prirašomas, kuomet jisai 
dar neprotauja ir netūri mažiau

sios nuovokos apie gerumą arba 
blogumą tos organizacijos. O 
į partiją žmogus stoja, kuomet 
jisai yra suaugęs ir turi šiokio- 
tokio patyrimo gyvenime. Parti
ją žmogus laisvai pasirenka.

žmonės, priklausantys į tam 
tikrą partiją, yra susivieniję 
bendram veikimui. Suprantama, 
kad toje partijoje jie tiktai to
liai gali būti, kol kiekvienas jų 
sutinka taip veikti, kaip daugu
ma nutaria. Partijos^arys, ku
ris atmeta partijos principus 
arba nepritaria partijos veikimo 
būdams (taktikai), turi pasi
traukti iš1 jos- Jeigu jisai nesu
sipranta pasitraukti, tai jį ten
ka pašalinti.

Matyt tame ką nors priešin
ga demokratybei arba toleranci
jai yra nesąmonė.

Jokio nusidėjimo demokraty
bei ir tolerancijai nėra ne tame, 
kad partija reikalauja iš kiek
vieno savo nario savo principų 
pripažinimo ir savo nutarimų 
pildymo (be to ne tik partija, 
bet ir jokia organizacija negalė
tų gyvuoti). Nusidėjimas tiems 
geriems dalykams esti tiktai 
tuomet, kuomet nariai neturi 
teisės diskusuoti savo partijos 
principus arba kritikuoti parti
jos nutarimus ir josios viršinin
kų darbus.

šitokią netoleranciją ir stoką 
demokratybės galima pastebėti 
pas bolševikiškus komunistes, 
bet nė pas socialistus.

Rusijos bolševikų partijoje ir 
kitose komunistų partijose kri
tika yra nepakenčiama. Bet taip 
pat yya ir katalikų bažnyčioj. Ir 
katalikų bažnyčioje yra dar be
veik aršiaus, nes pas bolševikus 
dar vis tik yra daromi šiokie-td- 
kie kongresai, kurie nustato 
partijos programą ir taktiką; o 
katalikų bažnyčioje sprendžia
mą balsą tuose dalykuose turi 
tiktai patys didžiausieji virši
ninkai — papa, kardinolai ir 
vyskupai. Ką jie pasako, tą turi 
daryt kiekvienas paprastas ku
nigas ; o k$ kunigas pasako, tą 
turi daryt visi parapijonai. Para 
pi j onai gi bažnyčios tvarkyme 
neturi jokio bąlso. Jie, kaip avys 
piemens, turi klausyti savo.dva
siškų vadų ir duoti jiems pini
gus.

Todėl yra melas, kuomet p. K. 
P. rašo “Drauge”, kad katalikai 
pildo “savo pačių priimtas pa
reigas”. Jie pildo ne savo pačių 
priimtas, bet uždėtas jiems pa
reigas. Ir jeigu kuris jų atsisa
ko tas pareigas pildyti, tai jisai 
yra gąsdinamas čyščiaus ir pek
los bausmėmis; tenai gi, kur 
kunigija turi valdžią savo ran
kose arba kur valdžia remia 
juos, tai prieš nepaklusnų žmo
gų vartojama ir prievarta.

Jeigu “Draugas” nori, kad ka
talikų bažnyčioje butų tiek de
mokratybės ir tolerancijoj, kiek 
pas socialistus, tai tegu jisai pa
sidarbuoja įvykinimui sekančių 
reformų bažnyčioje: viena, tegu 
bažnyčia priima į savo tarpą 
ne mažus kudjkius, bet suaugu
sius žmones, kurie jau sugeba 
savarankiškai pietauti; antra, 
tegu ji duoda paprastiems savo 
nariams lygų balsą su kunigais 
ir tegu leidžia patiems žmonėms 
rinkti kunigus; trečia, tegu ji 
paveda kaip apie bažnyčios mo
kslą, taip ir apie jos viršininkų 
skyrimą, apie jos finansus ir 
kitus reikalus spręsti visuotinu 
tikinčiųjų žmonių balsavimu 
renkamiems bažnyčios kongre
sams.

Kol “Drangas” stoja už da
bartinę autokratišką tvarką ba
žnyčioje tol jo kalbos apie “de- 
mokratybę” yra paprasta kleri
kalinė veidmainyM i

PROJEKTUOJA MILŽINIŠKĄ 
VANDENS PAJSGOS

SISTEMĄ

SAGHAtMENTO, CaL, rugp. 
29. — Southern California Edi
son kompanija gavo leįdimą 
statyti San Joaquiu upj|j van
dens- pajėgos sislėiiką, kuri ža
da būt didžiausia visoj Ameri
koj. Jos pastatymas pareisiąs 
apie 200,000,000 dolerių. Bu
sią įsteigta septyniolika jėgos 
įstaigų, kurios bendrai turės 
1,450,000 arklių pajėgos.

yi'-1

Jacob Wassermann Vertė Kast. August.

GOLOVINAS
(Tęsinys)

“Tiktai taip”, sutiko Golovi- 
nas, priėjo arčiau, sustojo tam
siame kampe, prisiglaudė prie 
pertvaros, “tikrai taip.” Mes ša- 
vo užguitame pasaulyje nebemo
kame tikras priemones vartoti. 
Amerikoj man te,ko nemažai rei
kalų su kiniečiais turėti. Jie 
gerai žino visas tas priemones, 
Jie tą mokėjimą paveldėjo iš gi
lios praeities. Jie juokiasi iš 
musų gudrybių, su panieka žiu
ri į musų nerangumą, tik pečiais 
traukia iš to, ką mes vadiname 
meile. Lyginai kaip Rytuose 
esti išdirbta sudėtinė sistema, 
kuri duoda galimybės silpnam 
žmogui nugalėti drutųolį, taip 
jau ten tūkstančių metų moks
las suteikia galimybės įkvėpti 
fizinę meilę ir į labai besiprieši
nančią medžiagą. Fizinę meilę, 
—tikriau sakant, meilę apskri
tai, jeigu atsikratyti nuo kvailo 
europiečių papročio kelti į pa
danges paprastą gamtos reiškinį. 
Jus, gal būt, atsimenate paskil- 
.busią skandalingą istoriją sąry
šyje su prapuolimu New Yorke 
panelės Holwood? Ji skaitėsi 
gražuolė, apie ją tupinėjo minia 
garbintojų, buvo ji niekam ne* 
prieinama, ir jos reputacija buvo 
kuogeriausi. Vieną gražią diehą 
ji prapuolė, — £>e .pėdsako, mįą- 
teriškai. Už jos suradimą buvo 
paskirta daug pinigų, du šimtu 
detektivų ieškojo ją visoje šaly
je, bet tik keliems mėnesiams 
praėjus ją surado vienoje purvi- 
niausių kiniečių lindynėje. Bu
vo areštuota daug kiniečių, vy
riausias kaltininkas dingp be 
pėdsako. Gražuolė vėl atsidūrė 
tėvų globoje, bet pažinti ją ne
bebuvo galima. Ji neatsakinėjo 
į klausimus; negalėjo prisitaiky
ti prie savo gyveninio pirmykš
čių sąlygų; mažiausias daiktas 
ją suerzindavo ir tankiai ji jau
tė didelį dvasios nupuolimą. Dak
tarai nieko negalėjo padaryti, 
bejėgiai buvo ir jos senieji 
draugai; ir štai tuo laiku, kai 
buvo dedama visos pastangos jos 
gydymui, jai pasisekė susižinoti 
su savo suvedžiotoju. Vieną gra
žią dieną ji vėl dingo. Paliktame 
laiške ji kategoringai pareiškė, 
kad liuosu noru grįžta į kinietį. 
Amerikos visuomenė, žinoma, iš 
kailio nėrėsi, nes, jos supratimu, 
nieko nėra žemesnio už nepaken- 
čiajną kinietį. Atsitikimas su
kėlė didžiausią sensaciją. Man 
svetima, žinoma, visoki rasinė 
ir kastų neapykanta, ir Jodei 
aš pasirūpinau pasinaudoti savo 
ryšiais su kiniečiais, kad išaiš
kinti tą paslaptingą atsitikimą, 
toli gražu ne vienintelį, kaip 
vėliau man teko sužinoti. Tai 
buvo fean ne lengvas darbas. Ki
niečiai išviso nėra atviri žmo
nės, tye to, jų supratimu, mes 
toje srityje niekuomet nepajėg
sime vieni kitų suprasti. Mes 
turime griežtai skirtingą pasau- 
liožiurą. Bet man pasisekė: aš 
suradau puikiausi mokytoją, 
grakštų, kaip jurų smėlis, ir pro
tingą, kaip senas patyręs dramb
lys. Ar jus manęs klausote? Aš1 
blogai beatskiriu jūsų veidą. 
Jums nesinori pažinti tą gudry
bę, kuri veda į paslaptingą la
birintą? Koki nauda, jeigu jus 
priešinatės, prie pat jo įėjimo. 
Iš jo dvelkia paslaptinga aziati- 
nė aistra. Ji'nieko bendra netu
ri su musų menkais jausmais. 
Tame-mišinyje mokytumo su 
narkotiniais smalkais ir gludi 
tai, kas paliuosuoja žmogų ųuo 
baimės nupulti kuožemiausia. 
Kas iš musų tą žemumą pasie
kia? Ji nėra prieinama net ir 
didžiausiam prasižengėliui. Gal 
būt, Dostoevskis? Bet ir jis 
negalėjo nuo baimės pasiliuosuo- 
ti. Mano kinietis išdėstė man, 
tarp kitko, visą pojūčių įkvėpi
mo ir įtakos filosofiją. Užvaldy
mas gyvojo instrumento lošia 
tik antrinę rolę. Technika nepa
prastai individualinė, bet musų 

moterys jau pirmoje stadijoje 
paprastai praranda visokią gali
mybę priešintis. Juo moteris 
turi geresnį išauklėjimą, tuo jos 
priešinimosi mažesnis. Aš skai
čiau išpažintį vienos moters — 
įstabiausias kūrinys/koks man 
kada nors teko skaityti. Rašo
ma drąsiai, be jokios, baimės. 
Viena dama iš geros draugijos, 
Philadelphijos profesoriaus pati, 
pabėgo su savo tarnu kiniečiu. 
Savo išpažintyje ji r^šė apie bai
senybių laimę, apie merdėjimo 
saldumą, apie tai, kad ji nejau
čia jokio sąžinės graužimo, kad 
visą sielą, visą apgaulingą tos 
sielos pasaulį ji atidarė už skais
čią liepsną, kuri ją apėmė ir ku
rioje artimos mirties momentai 
eina pakaitomis su geidulių atgi
mimo momentais. Tai skamba 
mums nejaukiai ir ištikrųjų tai 
yra ne kas kita, kaip tik savin- 
gos istorijos apsireiškimas. Ke
liems metams po to praėjus, ją 
rado Pekino priemiestyje be gal
vos ir be dešinės rankos. Visa 
tai, vienok, paskatino mane iš
tirti mokslą praktikoje. Pasise
kimas buvė nepaprastas, — pa
sirodė geros mokyklos rezulta
tai. Tiesa, man truko galutinės 
paslapties. Ką aš tik neduočiau 
UŽ ją! Bet tam mes perdaug pla- 
tųs ir perdaug paviršutiniai. Eu
ropietis nėra pakankamai susi
kaupęs pats savyje. Ta prasme, 
regis, kalbėjo ką tai ir Mitia 
Karamazovas. Aš padariau daug 
bandymų. Mažiausiai suvaldo
mos pasidarydavo ramins, kaip 
avelės, šliaužiodavo prieš mane, 
kaip paklusnus kirminai. Greit 
prarasdavo visą savo dvasinę 
esybę: tarsi iš jų smagenų pra
šalindavo kokius tai sąmonės 
centrus. Prievartos niekuomet 
neprisieina stvertis. Pakanka 
nejučiomis įeiti, nejučiomis api
painioti stebėtiną kūną ir jį pa
vergti, — sulošti vargo rolę, ty
laus šešėlio, neatsikratomo ant
rojo “aš”, pažemintos ir atmes
tos esybės dalies, gudrios Ir gun 
dinančios chimeros. Ir greit 
žmogus tavo galioje, išsisukti jis 
jau nebegali, čia yra glamonė
jimai malonus, kaip aksomas. 
Ausys, antakiai, kiekvieno pirš
to galas, kiekvienas odos sklype
lis, — viskas lavinama speciali- 
niam glamonėjimui, ir viskas 
persisunkia giliausia padėka. 
Dėkoja kiekviena kūno dalis. 
Kiekviena dalis prisipildo savin- 
ga aistra, kiekvienoje daly j pra
bunda savingas ekstazės pagau
tas, nesipriešinantis žvėriukas. 
Ir, savo glėbyje tąsyk tu laikai 
esmę be gėdos ir be melo, be sie
los ir be baimės, nepasiekiamą, 
kaip tolimą dangų. Marija Ja- 
kovlevna”, jo balsas, kuris buvo 
pašnibždomis išvirtęs, vėl su
tvirtėjo, ir ačiū kontrastui, šau
ksmu praskambėjo: “Marija Ja- 
kovlevna, jeigu aš įsigausiu į 
jūsų krutinę ir įeisiu į jūsų šir
dį, tai ji bus visvien mano. Pa- 
likiva tuos > pasakojimus ir at
siminimus. Vis tai pasaulis, ko
kis jis buvo prieš šimtą tuk* 
tančių metų. Taip, taip, aš įsi
gavau Į jūsų krutinę, ir ten ne
bėra senojo pabudo, nėra prie
saikos nei ištikimybes, — ten tik 
meilė. Tegul aš sudegsiu joje ir 
žūsiu, jeigu tai reikalinga, bet 
tik duokite man tą meilę”.

(Bus daugiau)

BANKAS IMĄS 10»% 
Už PASKOLĄ

ALYTUS. — Teko girdėt, 
kad vietos Ūkio Banko sky
rius už duodamas paskolas val
dininkams, reiškia, skolinan
tiems ne biznio reikalams, ima 
po lOB'/L melams. įskaitant vi
sas komisijas.. ['LŽ’j.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas-
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Lietuvis Prisipažino Užmušęs Moterį
Trečiadienis, Rūgs. 3, 1924 4
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Lietuvių Rateliuose
Socialistu piknikas

Bradauskas, taip-

Roseland
109Prienio-

Ona Valaniute suimta

(Tąsa ant 6-to pusi.)

A*f

toje žmogžudystėje.
Valaniute liko suimta
kada ji atėjo atsiimti
Lucille Marsiiall liko

namuose 3357 W. Mon-

traukiniai 
pasiėmė 

tarpe ir

Northvvest Side Ųuinber Co., 
4440 W. North Avė.

Malonėkite man pranešti — 
be jokios man atsakomybes — 
kaip $10 įmokėjus pastatysite 
BEST B UI LT garadžių ant ma
no loto ir duos man extra 
įplaukų kiekvieną mėnesį.

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

| Padėkite čionai jei žin- 
geidaujate apie BEST BU1LT 
Bungalow L L T 8-31

užmušti
119 ir Vineennes gatvių, 

užbėgus ant auto- 
Kiti trys v 

veikiausia

Automobiliai ir traukiniai už
vakar užmušė stpty'nius žmo-

Michigan Avė. ir 
randasi mūrinis namas 
aukštų, kuriame, ant

III
apvirto įva^ia-

ZINOS
fflėi su auiofiiabjhii k/

Auti mobiliai ir 
Chicago je užvakar
septynias aukas, .jų 
vieną lietuvį.

Keturi žmonės liko 
prie 
traukiniui 
mobilio. 
tomobiliu veikiausia mirtinai 
liko sužeisti. Užmuštieji ir su
žeistieji yra nariai Frank Fo- 
ren, farmerio, iš New Chicago, 
Ind. ir John Gfomola, 11747 
Sangamon St., šeiminų. Sužeis
tieji nuvežtu į Blue Island li
goninę.

Lietuvis Viktoras Skodžius, 
:«> m., 1011 21 Avė., Melrose 
Park, liko užmuštas apvirtus 
automobiliui ties Addison 
Automobilius 
vus į griovį. Viktoras pasimi
rė Oak Park ligoninėj. Jo bro
lis Antanas J. Bradauskas, taip
jau iš Melrose Park, kurie kar
tu važiavo, liko sunkiai sužeis 
ias.

Nicolina Giunta, 8 m., 551( 
St>. Elizabeth St.K liko užmuš
ta automobilio ehmnt skersai A ’.M gatvę.

Lavoną nepažystamos 
terš rasta prie 5137 Fullerton 
Avė. Manoma, kad ją užmušė 
automobilius, kuris nesustojo, 
Jm4 pabėgo iš nelaimės vietos.

Daug žmonių liko sužeista, 
nes gatvės dėl lietaus buvo 
slidžios, o automobilių gi gat
vėse buvo nepaprastai daug.

Ties Ncw London, Wis., 
trau|inis užbėgo ant automo
bilio ir užmušė šešis žmones.

Jauna lietuvaitė Ona Vala- 
n’iutė, kuri gelbėjo savo bro
liui Antanui (Red.) Valaniui 
nužudyti Mrs. Bessie Gaenss- 
len, jau liko suimta. Taipjau 
liko suimta ir jos draugė Lu
cille Marshall, kuri taipjau*'da
lyvavo 

’ Ona

laiško, 
suimta 
roe St., kur ji gyveno su tulu 
vaikinu.

Abi merginos prie kaltės pri
sipažino.

Jas pradėta j ieškoti keletą 
dienų atgal, kada Antanas Va-' 
Janis ir \Villiam Lyndon prisi
pažino prie žmogžudystės ir 
pasisakė, kad jiems pagelbėjo 
viišminetos dvi merginos. ’ Ke
letą dienų atgal liko suimta ir 
Onos sesuo Helena Valaniute, 
kadangi - ji prisipažino, 
apie .papildytąją 
žinojo.

Ona ir Lucille 
sai nebuvo tikslo 
našlę Bessie,
sioš^atsiimti esamus pas ją pi
nigus. Jos žinojusios kur pini
gai yra paslėpti ir su tais dviem 
vaikinais nuėjusios pas ją. Ka
da Bessie pradėjusi šaukti, tai 
ją surišta ir užrišta burną, o 
Valanis dar užrišęs ant kaklo 
telefono vielą, kad negalėtų 
šaukti. Ta viela ir pasmaugė

kad 
žmogžudystę

sako, kad vi- 
nužudyti gyv- 

vien jos norėjų*

Abi prisi pažysta, kad jos yra 
gatvės mergaitės. Tos “profesi
jos” jas ir išmokinusi nužudy
toji gyvnašlė, kuri ir pasilai
kydavo didelę dalį jų uždar
bio. Tą savo uždarbį jos ir no
rėjusios atsiimti.

Greičiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per 
Naujienų kaMegramus.

Policijos kapt. Thomas Candon kamantinėja du vieliniaiūkinius jaunuolius — lietuvį 
Antaną Valanį ir William Lydon. Abu prisipažino, kad apiplėšimo tikslais pereito balan
džio mėn. jie nužudė Mrs. Bessie Gaenssien. Jiems nužudyti tą moterį pagelbėjo jauno 
Valanio sesuo Ona ir Lucille Marshall, kurios irgi liko suimtos.

Sekmadienį, rugpiučįo 31. d. 
Rivervlu\v parke. Socialistų 
Partija turėjo savo pikniku 
Tas piknikas buvo rengiamas 
šių metų kandidato į preziden
tus La Follette’o rinkimų kam
panijai. Kadangi oras iš ryto 
buvo slegiantis, o* vėliaus dan
gus apsiniaukė, tai atrodė, kad 
Lūs lytaus, ir todėl piknikai! 
publika pradėjo rinktis tiktai 
apie trečią valandą. po pietų. 
Daugiausia prisirinko vokiečių. 
Mat, vokiečiai seni kovotojai 
už perkeitimą šios netikusios 
kapitalizmo tvarkos; vokiečiai 
yra kultūringi, savistovi, ne 
vėjo blaškomi, ale ideališki so
cialistai. Paskui sekė žydai, 
italai, jugo-slavai, lenkai ir 
lietuviai.

Programui prasidėjus orkest
ras sugriežė keletą muzikalių 
gabalų; po to prasidėjo kalbos. 
Pirmiausia kalbėjo Walter

......................... ...............................“j*

laikų politinės kankinės, o da-’dą sau ir tuo jie atnešė nau- 
bar taip pat komunistinės so- dą darbininkiškąja! visuome- 
vietų valdžios čekus kankinės, ( nei? Per tą dešimtį metų drau»- 
Marijos Spiridonovos, išleisti 
užrubežyj raštai. Buvo platina
ma socialistinė anglų ir rusų 
kalbomis literatūra.

Piknikas kaip dvasiniu at
žvilgiu, taip ir medžiaginiu 
gal pavyko gerai. Žinoma, oras 
biskį pakenkė. »

—Šapos darbininkas.

kalbėtojas yra tipiškas: nedi
delio ūgio, su žilais ant galvos 
plaukais ir su senovės vokiečių 
mados barzda; jis yra links
mos išžiūrės ir iškalbus kal
bėtojas. Kalbėjo ilgai, bet jo 
kalba taip klausytojus pritrau
kė, kad visi klausėsi su dide
liu įtempimu. 'Pas kalbėtojas 
įrodinėjo faktais šios šalies ka
pitalistinių boselių šmtigeliavi- 
mą valstybiniu turtu. Daug 
umoro padarė, iš kft publika 
u tėjo gardaus', juoko. Kalbėto- 
as didelę dalį savo kalbos pa

šventė aiškinimui darbininkų 
)oliliniai-ekonomiiiės kovos 
platformos, ir reikšmę .paėmi
mo valdžios į darbininkų ran
čas.

Dar
George 
<nygcs 
Andre,\v 
<nt 
šaly bene seniausias 
as drg. Berlin, 

metų senumo. » 
<io amžiaus besidarbuodamas 
dėl darbininkų klasės švieti
mo. Kiek man teko sužinoti, 
ai Berlin, kai buvo jaunesnis, 
)uvo geras kalbėtojas ir darbi
ninkų švietėjas. Iš to senelio 
visi jaunesnio amžiaus darbi
ninkai turi imti pavyzdį ir 
darbuotis dėl darbininkų kla
sės švietimo, kultūrinimo, kad 
vystytųsi apsišvietusi, kultū
ringa darbininkų klasė.

Beje, man teko girdėti nuo 
žmonių, kad tame piknike bu
vęs ir komunistų laikraščio re
daktorius 'Engdhal ir šiaip ki
tų komunistų. Piknike buvo 
platinama rinkimų kampanijai< 
išleistas laikraštis ' “I^abor.’’< * 
Rusų socialdemokratų ; įkalin
tų‘Rusijos komunistų kalėji- 
muose kalinių šelpimui buvo 
pardavinėjami tų kankinių pa
veikslai'ir knygos, ir žinomos 
Rusijos revoliucionierės c&o 1 į

kalbėjo George Koop,

“Kare—ko delei”) ir 
Lafin.; Laike~ kalbų 

strados sėdėjo, rodos, šioj 
i socialis- 

8(Fsuviršum

dviejų
antro aukšto, yra Aušros kny
gynas, kurį palaiko draugijų 
sąryšis. Aušros knygynas čia 
gyvuoja per dešimtį metų. Jis 
užima tris kambariuK Pirma
me kambaryje yra keturios šė
pos, kuriose sukrautos Aušros 
knygos. Antras kambarys tuš
čias, kuriame draugijos laiko 
savo susirinkimus. Trečiame 
kambaryje pasikabinami dra
bužiai. Aušros kambariuose? ,žie- 
jpomis buvo įrengiama suau
gusiems mokykla, paskaitos, 
prakalbos' ir taip pasikalbėji
mai. Kurie juos lankė per tą 
laikotarpį, apturėjo didelę riau-

‘gijos dėjo ir deda savo spėkas, 
kad Ąušros knygyną palaikyti, 
nes jos mato iš jo neapkainuo- 
jamą naudą. Kad pasekmingiau 
butų palaikyti Aušros knygy- 
,ną, yra susitveręs Draugijų 
Sąryšis. Jis rehgia parengimus 
Aušros knygyno užlaikymui, b 
draugijos remia jo parengi^ 
musT Sąryšis ką uždirba su, pa
rengimais, apmoka rendą už 
Aušros kambarius ir šviesą. 
Prie sąryšio priklauso 15 drau
gijų. Kiekviena draugija iš
renka po tris delegatus į sąry
šio susirinkimus. Draugijos su
teikia visą galią savo delega
tams sąryšio susirinkimuose. 
Nei jos delegatai pasirodytų 
neištikimi, jos gali bilc kada 
atšaukti. Draugijos gali duoti 
sumanymus Sąryšiui tvarkyme 
Aušros knygyno. Draugijos, 
kurios priklauso prie Sąryšio, 
laiko savo susirinkimus Auš-< 
ros kambariuose be jokio at
lyginimo. Draugijos nariaf ir 
pašaliniai įmonės gali naudotis 
Aušros knygomis. Knygos duo
damos skaityti veltui, o užsta
čius kauciją už knygą duoda
ma Ir namo parsinešti. Du

r

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Ar
Ar

8IMIT0MA1 PAREIŠKIA
AKIŲ LIGAS

juntu bkčatda galva? 
jūsų akys uiaioja ? 
yr.. uždegtus?

Mėgina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta 7
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančiu* taš

kus 
atmintis po truputi mažąja? 
aky* opios šviesai ? 
jaučiate kaip ir smiltis skynė? 
yra balta dėmė ant vokų? 
turit kataraktą? 
turi žvairas akis?

t

John J. Smetona
akinu; specialistas

1801 S. Ashland Avt„ 
Karrjpas 18 jfatvis

Ant treciu aukšto vjrfi Platto ap- 
tiekos. tambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos i no 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimami ligonių

Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar
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ATSIUSKIT 
SĮ KUPONĄ 
TUO JAUS!
Kiekvienos dienos pasi- 
vėlinimas reikš dienos 
įplaukų praradimą.

Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

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

Prenumerata metams........... ................... .
Lietuvon metams.......................................

Kairta $60

A

Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiralinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, , parankiausia ir dalikatniauata 
rhafcnėlė nu lietuviškomis raidėmis 
paf?«dlyjer. Galima ir angliškai ra-

Be'^TBuirr BUNGALOVV PASTATYTAS ANT JŪSŲ LOTO 
TAIP PIGIAI KAIP $400. ATSIŲSKITE KUPONU

pastovų (ne iš dalių arba^l 
justi loto. Jis apsimokės 
įplaukų kas menesį.
BesT Buitį' garadžius yra padarytas iš gero materi- 
olo per ekspertus darbininkus. PABUDAVOTAS KAD 
LAIKYTŲ.
Mes esame didžiausi budavotojai pastovių' garadžių Chi- 
cagoįe ir galime pirkti ir budavoti pigiau. Tas reiškia, 
kad jus galite turėti BESTBūitT už kainą paprasto

Šis Garadžius Uždirbs Jums Pinigų
JEirBūitT Tiktai $10 i'njjkėjiis mes paštai ysiine 

Javai, padarytą) garadžių ant 
pats ir suteiks . jums ekstra

NORTH WEST SIDE 1UMBER CO..
AJBB L LURYA, Pmddent EatabUahad 1011

4440 W. North Avė. TeL Albany 7800
SKYRIŲ OFISAI:

South Side Skyrius: Nprlh Side Skyriuą: North West Skyrius:
6842 S. VVestern Av. 6352 N. VVėstern Av. 5147 Milwaukee Av. 

Prespect l2010, Sheldralfe. 8974 Paliside 721Ž7
Ofisai atdari kasdien ir nedėlroj nuo 8 ryto iki 5:80 vakare.

$2.00
$3.00

DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS J 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA’ GIMINES

Į AMERIKĄ

‘DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

Gaunamo* >

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted gir, 

Chicago, IIL

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siųsti 
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. PAKSYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha,- W?.s,

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mgnesį gydysiu visus pa

cientes, kurie tik ateis, uuni«2L.„ 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo 
sisenčjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
|igtį yra špecialurnas mano viso gy
venimo. žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino- 
tnas medicinoje. •

Daktaras dėl T^rų i
Praktikuoja 25 me

ntus —r tai yra ge
riausias darodymas, 

•kad^turiu pasisifci- 
’,tną ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison

Chicago, III.
S'uteikiame Europiškas Gyduolei

SUŽINOK TIĖSĄ. Wasarmano ban
dymai jueų kraujo, ar mikroskopinis egznmi- 
navimas juyy slaptybių suranda, ar ju» eaate 
įhiOMa nuo lifitos. ar ne. 1‘er.iitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kpd rizikuoti. J^aujas 
Kyduolių autaiavnian, perkeičia praktiką medi
cinoje ligoa iigBiol s kaitomos nej veikiamomis 
lengvai pasiduoda Sitam mokalifikarfi gydymo 
metoilui. Aft naudoju mano praktikoj vintui 
vėliausius aerumua, čiepu*., antitoksinus, bak- 
’.erinaa ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ufeai- 
lenCitiBių negalių. Stok prie būrio dėkingų 
tančdintų pacijantų. kurie plaukte plaukia I 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apiiurėjimo ir slapto egzaminą- 
HM0b' <

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

<iel perdaug svieto mano ofise nega- 
•ėtumet pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar ęrižadėjimų. Pasekmė- 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 pu $ 
Sererlomis ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig U

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

(Kampas Madison Ir Ko. Markei) 
Chicago, IIL

numažinta 
kirtingą Ilgą, 
chroniškų ir už-
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsu nuo 5-to pusi.)

knygiai yra išrinkti Sąryšio; 
jie turi tvarkyti taip, kaip 
draugijų delegatai nutaria. Jei
gu jie neprisilaikytų sąryšio 
tarimų, tai juos galėtų bile ka- 
ka prašalinti. Knygų gali gau
ti paskaityti ant vietos knygy
ne ir namo parsinešti, kurie 
tik nori. Taipgi guli gauti -vi- 
sokių laikraščių pasiskaityti. 
Knygynas atdaras kas dieną 
nuo 8 vai. iš ryto iki 10 vai. 
vakaro. —Alginis Vergas.

Taigi niekoi nelaukdattu ateiki
te į Mark White Sąuare parką 
ir prisidėkite prie musų. Tai 
padaryti galima kiekvieną se- 
redą 7:30 vai. vakare, didžio
joj svetainėj. Visi senieji na
riai būtinai ateikite laiku. Esa
me užprašyti išpildyti progra
mą A. L. P. Kliubui Ameriko
je spalio 5 d., Mildos svetainėj.

—Japų Jahnis.

Iš “Birutės"

Jaunoji Birutė
Jau mokyklų atostogų die

nos pasibaigė; su jomis ir jau
nųjų birutiečių “vekeišinai” už-

Rengiamasi pradėti platų 
dailės programą: muzikos, dai
navimo, šokių, dramos ir lie
tuvių kalbos rašybos ir grama
tikos, taip kad kiekvienas ga
lės pasirinkti sau tinkamą sky
rių. M. M. Juodis užimdamas 
organizatoriaus vietą prisiža
dėjo užauginti jaunąją Birutę 
vieną didžiausių jaunuomenės 
draugijų nariais ir programa. 
Taigi visi, mergaites ir berniu
kai, kurie mylite dailę ir no
rite lavintis, ateikite pas jau
nąją Birutę, čia rasite sau tin
kamą dailės skyrių. Atmink, 
kad norint būti geru artistu 
reikia pradėti lavintis iš jau
nų dienų. Jaunoji Birutė kaip 
tik tam tikslui suorganizuota, 
kad pagelbėjus kiekvienai-am 
jaunuolei-iui tapti muziku, dai
nininku ir !. t.

Jus gerai žinote, kad pavie
niui nieko negalite nuveikti, 
nors butumet ir talentuotas 

• dainininkas arba muzikas. Ta
vęs niekas nežino,
nėra kam tave pastatyti prieš 
publiką. Ir tokiu liudu tavo vi
sas dailės talentas pasilieka tik 
tau vienam žinomas. Priklau
sydamas prie jaunosios Biru
tės turėsi progos pasirodyti vi
suomeniškuose parengimuose.

Ketverge buvo vėl Repetici
ja Birutės choro. Ir Birutė 
vėl parodė, kad ji energingai 
rengiasi ateinančiam sezonui. 
Jos repeticijos dabar laikomos 
du kartu savaitėje. Utarninkų 
vakarais vieni vyrai praktiko- 
jasi Raymond Chapel svetainė
je, o ketvergo vakarais visas 
choras dainuoja Mark White 
Sąuare svetainėje. Ir kaip gra
žu ir linksma matyt ir girdėti 
dainas operetės “Karnavilio 
Varpai,” prie kurios Birutė da
bar rengiasi. Choristai nepa
rodo, kad tai jiems butų sun
kus darbas, bet atpenč, 
jiems ištikrųjų patinka tas 
nas dainuoti ir kad jie 
linksminasi.

kun. Dr. česaičio, adv. Braęl- 
chiulio ir N. G. Krukonio. šie 
asmenys, kiek palaukę, išsis
kirstė nieko nenutarę.
? Chicagos Lietuvių Klaipėdos 
Komitetas arba valdyba, neži
nodamas kas su likusiais pini
gais reikia padaryti per pirm, 
adv. Bradchiulį pasiuntė pa
klausimą Klaipėdos Kom., kas 
daryti su likusiais pinigais ir 
paskolos bonais. Gavo atsaky
mą, kad tuo reikalu susineš su 
Lietuvos 'valdžia.. Nesulaukiant 
atsakymo, vč.1 Laivo parašyta 

du laišku, bet atsakymo negau
ta.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
J IEŠKAU savo pusbrolio Ciprijono 

Valatko. paeina iš Pašušvio miestelio, 
Šiaulių apskr. Girdėjau kad gyvena 
Chicago, III. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišauti laišku ar telefonu.

ANDREJUS BARTKUS, 
829 So, Winnebago St., 

Rockford, III.

JIĖSKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU patrnerio prie labai ge

ro biznio, ypata turi būti neženota, 
Inbai g-era proga padaryti piniĮJU ir 
išmokti geriausj biznį Amerikoj.

Atsišaukit
4622 So. Western Avė.

JIEŠKŪ DARBO NAMAI-2EMĖ MOKYKLOS

kac 
dai- 
tuo

J1EŠKAU darbo prie namų. 
Esu našlė be vaikų.

Kreipkitės
11351 Langley Avė.

Zofija Mikalauskienė

PARSIDUODA arba apsimaino ge
ras biznis namas ant Town of Lake. 
Gali atidaryti kokį tik nori biznį. 
Reikia turėti $4,000.00 cash, likusius 
ant išmokėjimo.

Savininkas
JOHN VVINTERS PLACE 

5701 S. Ashland Avė.

RAKANDAI
PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 

rakandus, 3 šmotų šilkinį Mohair pai- 
loro setą, 4 šmotų miegamo kamba
rio setų,. wilton kaurą, 7 šmotų yal- 
g;omo kambario setas, liaitYpa., 
sole fonografas, virtvės setas, 
kas skyrium.

722 W. 55th St., 1 apt.

vis-

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
naujoj lietuvių kolionijoj su 4 lotais, 
vaisingais medžiais ir dideliu daržu. 
Netoli švento Kazimieto Kapinių. 
Parduosiu pigiai, nes turiu apleisti 
miestą.

11328 So. Troy Si., 
Mt.Greenwood, III.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; rakarais nuo 7 iki 0:30 vai.

Aš manau, ka$ dalykas bus 
dabar gana aiškus, o jeigu kas 
neaišku, tai kreipkitės j Klai
pėdos Komiteto pirm. adv. P. 
F. Bradchiulį.

—N. C. Krukonis,

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
tfyą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? <" 
visą Tamstos darbą ų 
gana prieinamų kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės: ,
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE COM 
3149 So. Halsted St„ 

Tel. Yards 7282.

Jei taip tai mes tą 
galime atlikti už

RAKANDAI. Didelis bargenas 
jei pirksite tuojau, 3 šmotų mohair 
parloro setas, 2-3 šmotai riešuoto me
džio nedegamo kambario setas, 7 šmo
tų valgomo kambario setas, console 
fonografas, karpetai’, liampos ir t. t.

6444 So. Union Avė.,
’ 1 fl. .

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalovv, furnace šildomas, 
pleisteriuotas skiepas, miegoji
mui porčiai. Savininkas randasi 

4419 So. Rockwell St.

f

PARDAVIMUI

Girdėjau, kad dar yra proga 
prisirašyti naujiems nariams^ 
kurie norėtų dalyvauti operetė
je ‘“Karnavilio Varpai,” ir Bi
rutės dideliame metiniame kon
certe, bet kad už kelių savai
čių naujai prisirašę kartu jau 
negalės šiuose parengimuose 
dalyvauti, ''nes jie neturės už
tektinai laiko pilnai išmokti 
choro užduotis. Tad dabar lai
kas jaunimui ir kitiems dailės 
mylėtojams prisirašyti. t 

»r »

Aš manau ateiti ant ateinan
čios repeticijos ketverge su 
savo draugu ir prisirašyti, ir 
prikalbinti draugą, kad ir jis 
prisirašytų prie Birutės. Nors 

dėlto kad iki ši<>1 buvau lig ir ne(,rQsus> 
;bet matau, kad jeigu aš norė
siu palaikyti savyje lietuvišką 
dvasią ir ūpą, tai turiu veikti 
lietuviškoje draugijoje, kuri 
šiuos dalykus stato aukščiau

sia. —M. B.

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
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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 Ogdeji Avė., 
Phone Lawndale 0114.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJIMUI kamba

rys šviesus, didelis vienam ar 
dviem vaikinams ar merginoms. 
Su valgiu ar be valgio.

N A ZT A ZIJ A I) EGIM A S
Mirė rugsėjo 2 d., 1924 nr. 

3:30 vai. ryta, 11 menesių am
žiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvas Vincentas ir Motina Ma
rijona Degimai.

Kūnas pašarvotas 3127 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 4 dieną, iš namų 8:00 
vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ię pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose .

Nuliūdę , ‘ •
Vincentas ir Marijona Degimai.

Laidotuvėms patarnaus gra
belius A. Masalskis.

Atminčiai sukaktuvių musų 
mylimo sunaus

IGNACO RAUKOS
Atsiskyrė nuo musų rugsėjo 

3, 1923, sulaukęs 8 metų ir 16 
dienų amžiaus. Paliko didžiau
siame nubudime tėvus Kazimie
rą ir Zuzaną ir seserį‘Eugeniją, 
13 metų.

Jau metai suėjo, kaip žiauri 
mirtis atskyrė iš musų šeimy
nos brangiausi sūnelį, bet musų 
širdies žaizdos nei kiek neužgi
jo ir negalėsime jo užmiršti iki 
musų mirties.

Dabar dar dėkavojame visu 
pirma krikšto tėvui ir motinai 
ir tiems kaimynams, kurie su
teikė gėlių vainikus, taipgi kar
sto nešėjams, muzikantams, 
kvietkų nešėjams ir graboriui 
Eudeikiui už gražų patarnavi
mą. Ir tiems visiems, kurie 
palydėjo musų brangų sūnelį j 
amžiną tėvynę.

Jau mes jo nebesulauksim, 
kad sugrįžtų pas musų, o jis 
mumis sulauks. Ilsėkis bran1- 
gus sūneli, toje šaltoje žemelė
je ir lauk musų mieliausis sū
neli Igneli. Paliekame didelia
me nuliūdime.

Tėvai Kazimeiras, Zuzana 
ir seselė Eugenija Raukas, 
324 E. 116 St., Chicago, III.

Klaipėdos atiku reikalu
visų SLirink- 

buvo pa- 
Lietuviu v

paklausi

Savo laiku tilpo lietuvių laik
raščiuose atskaita 
tų aukų, ir kur jos 
siųstos per Chicagos 
Klaipėdos Kom.

Dabar vėl pasirodė
mas, kas padaryta su Klaipė
dos aukomis. šiame reikale 
tiek tegaliu pranešti, kiek man 
dalykai yra žinomi, ir kiek do
kumentų aš turiu pas save.

Susitvėrus Chicagos Lietu
vių Klaipėdos Kom., ir kada 
buvo prakalbos 1-st Regiment 
Armoury, aš nebuvau iždinin
kas, nes buvo tam tikra finan
sų komisija ir ta komisija pa
siuntė pinigus ($2000) per Uni- 
versal State banką Klaipėdos 
Komitetui. Ant čekių pasįrašy- 
davo sekančios ypatos: John I. 
Bagdžiunas, M. 
Vilkas ir ant 
rašė John I. 
J. Elias ir M. 
darė finansų

Toliau s kada komitetas 
siliko nuolatinis, aš tapau 
rinktas iždininku ir sudariau 
atskaitą iš visų man perduotų 
įplaukų ir išlaidų, kuri tapo 
priimta ant K. K. susirinkimo, 
ir pagal komiteto nutarimą pa
siunčiau per kablegramą $500 
(penkis šimtus dolbrių) vy
riausiam Klaipėdos komitetui. 
Dabartiniu laiku randasi pini
gų Klaipėdos Kom. sekančiai: 

Universal State
vardo Chicagos Lietuvių 
pėdos Kom. $134.48, ir pas 
ne yra Lietuvos paskolos 
nais $600.

Pasibaigus sukilimui ir 
jungus Klaipėdos kraštą 
Lietuvos respublikos nebuvo 
žinoma kas reikia padaryti su 
likusiais pinigais, ir tam rei
kalui buvo šaukiamas Klaipė
dos Kom. susirinkimas .per ad
vokatą P. F. Bradchiulį, bet j (50 centų už pinigines 
susirinkimą mieks neatsilanke . telegramas be skirtumo 
apart, rodos,- kun. Albavičiaus, sumos ir adreso ilgumo

Stulpinas, K. 
vieno čekio pasi- 
Bagdžiunas, Jos. 
Stulpinas. Jie 
komisiją.

su-

pa-
• v 
iš

NEGIRDĖTAS bargenas. Turi 
būt parduota greit bučernė, labai dai
lioj vietoj. Pirmos klesos įrengi
mas. Už teisingą pasiūlymą. Bu
černė randasi, 5610 So. Kedzie Avė. 
Shvininkas dieną, 10753 S. Michigan 
Avė., vakarais 1 W. 112 PI. Tel. 
Pullman 56Q6.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
visokių tautų apgyventoj apielinkėj, 
lysas 4 metams, 4 ruimai pagyveni
mui arba kas norit pusę, priimsiu į 
partnerius. Pirkaite gana pigiai.

Atsišaukite
821 W. 34 St.

PARDAVIMUI farma, 70 ak
rų, namai, 3 arkliai, karves, ma
šinerija. Viskas pirmos klesos. 
Parduosiu pigiai. Frank Fekech, 
5121 Cunnison St., netoli Law- 
rence Avė.

PARDAVIMUI 4 augštų bizniavas 
muro namas, 4 po 5 ir 2 po 4 kamba
rius. Galima pirkti su bizniu ar be. 
Biznis yra kendžių krautuvė; arti prie 
mokyklos. Savininkas nari parduoti 
greitai.

ONA MARKUNIENĖ 
2050 W. 21 St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotinių j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

banke ant 
Klai- 

i ma- 
i bo-

Jaunoji Birutė, šiuomi pranešu 
visiems ir visoms kad įvyksta repeti
cijos ir pamokos Choro, Orchestro, 
teatro ir klasiškų šokių, kas seredos 
vakarą, kaip 7:30 vai. didžioioje 
Mark White Sq. svet. Meldžiu tuos 
narius ir nares kur dar nesate atsi
lankę iki šiam laikui, malonėkite pri
būti. Taipgi meldžiu daug naujų 
mergaičių ir bernaičių prigulėti prie 
virš minėtos mokslo jaunuomenės 
draugijos. M. M. Yuodis.

L ----- . .----

INTERNACIONALO APVAIKŠ- 
ČIOJIMAS

Įvyks rugsėjo 30, Mildos Svetainėje. 
Rengia LSS. 4 kuopa. Kitos LSS. 
kuopos malonėkite tą dieną nerengti 
jokių viešų prakalbų, bet atsilankyt! į 
musų surengtą apvaikščiojimą.

— Komitetas. ‘

Ciceriečiams Naujienų skaityto- 
tams 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., 
Cicero, Ill.r. Lukoševičius.

—Naujienų A d m.

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 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonų: 
Boulevard 9663.

North Side. — Draugijų Sąryš/o 
ekstra susirinkimas įvyks rugsėjo 3 
d., 7:30 vąl. vakare, Liuosybės sve
tainėje .1822 Wabansia Avė.

Visi delegatai kviečiami būtinai lai
tu atvykti, nes turime aptarimui daug 
svarbių reikalų. — Rašt. V. Rudis.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugsėjo 3 d., 1924 m. 
Malk White Sq. svet/ prie 29 ir So. 
Halsted gatvių (Library Room) 8 v.v. 
Orkestro nariai, jų tėvai ir norintis 
stoti orkestron jaunuoliai-ės malonei 

esate užprašomi.
.— RaŠt. Eugenija Griušaitė.

Susivienijimas Lietuvių 
vininkų ant Bridgeporto 
mėnesinį susirinkimą trečiadieny, rug
sėjo 3 d. Mildos svetainėj, 3142 So. 
Jalsted St. Susirinkimas prasidės 

7:30 vai. vak.
Malonus draugai, namų savininkai, 

malonėkit atsilankyti visi kaip galė
dami, nes turime 'daug reikalų ap
svarstymui, ypatingai Chicagos Lie- 
;uvių Auditorijos užbaigimo darbą. 
Taipogi malonėkit susirinkti visi lai
tu ir atsivesti naujų narių prisirašy

ki. Visi lietuviai namų savininkai 
Chicagojc yra priimami.

D Gulbinas, raštininkas.

Namų Sa- 
laikys savo

pri- 
prie

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” mėnesinis susirinkimas įvyks 
iandien, rugsėjo 3 d., 7:30 vai. vak. 

Mark White Sąuare svetainėje.
Visos narės malonėkite laiku susi

rinkti. — Sekretorė.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas ivyks trečiadieny (seredoj), 8 
vai. vak., rugsėjo 3 d., 816 W. 31 St. 
Raymond Chapel. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, yra svarbių reikalų.

— Valdyba.

4020 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, ice creamo, mokyklų rei
kmenų, su 1 augšto mūriniu 
namu, 2 karų garadžius. Gero
je vietoje, netoli lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios..

2734 W. 43rd St.

FARMA ant pardavimo arba išmai
nymo ant nomo, 65 akrai žemės, su 
visais gyvuliais, mašinoms ir viskas 
ant farmos. Gera žemė prie gero ke
lio, 2 rriylios nuo miesto, kas norit 
šaukitės prie savininko.

JOHN ŽALIS,
Hart, Mich.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S. 

’ Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Carney, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

R. 4,

IŠRENDAVOJU ruimą vie
nam vyrui be valgio prie ma
žos šeimynos, turi būti blaivus. 
Atsišaukit po penkių.

PARSIDUODA dažų krautuvė 
(Paint Store). Biznis 16 metų senu
mo, gerai išdirbta, Lietuvių apgyven
ta vieta. Noriu parduoti greit, todėl 
parduosiu pigiai.

2237 W. 22 St., Chicago.
Phone Canal 4101

ANT MAINYMO šie bizniavi na
mai ant South Side Storas ir 2 po 7 
kambarius, mainysiu ant praivit 2 
flatų, 2 namus ant Bridgeporto ko
lonijos, Storas* ir 3 pagvVenimai, 4 
mašinoms garadžius. Visi įtaisymai 
pagal šios mados.

J. BALCHUNAS, '
3200 S. Lowe Av., tel. Boulevard 9265

Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23rd Place.

1462 S. Pcoria St.

-------- — —...........-—  
RUIMAS rendai vienam ar 

dviem vyram. .Švari ir patogi 
vieta gy veniniu i . Kreipi k tęs j 
Brighton parką

3990 Archer Avė.

REIKIADAR8ININKŲ
VYRŲ ir MCrrERŲ

GROJIKUS PIANAS 
$700 vertes grojiklis pianas bus 
parduotai už

$115
ir $12 storage išlaidų. Yra 73 
muzikos roleliai, benčius ir cabi- 
net. Klauskit Mrs. Santos piano. 

3323 Lincoln Avė. 1 fl.

BARGENAS
Parsiduoda arba apsimaino 

mažesnio namo 2 Storų ir flatas. 
mas mūrinis ir gerame stovyje.

Atsiliepkite
3935 So. Kedzie Avc.

ant
Na-

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS’ RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
rrvond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 8009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasiems J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
rnas Ijlridgeporto grožio j vietoj, par
duosiu už $6800 arba mainysiu ant 
bučernės, grosernės ar kitokio biznio.

Kreipkitės
J. BALCHUNAS, 

3200 So. Lowe Avė. 
Tel. Boulevard 9265

VYRŲ
Automobilių plovėjų, $35. Auto

mobilių mechanikų, $40. . Oilcrių į 
dirbtuvę, $28.50. šoferių, $30 — $35, 
Peškurių, $130 <į mėnesį. Pečkttrių, 
$24. Janitorių, $10 j mėnesį. Pasiun- 
tinejimui vyrų, $60. Staytojų, 75c. į 
valandą. Prie išsiuntinėjimo klerkų, 
$35. Antro virėjo, $25. Vaikinų j 
dirbtuvę, $16-$ 18.

MOTERŲ
Indų plovėjų, $18. Antrų virėjų, 

$22. Lovų taisytojų, $50 į mėnesį 
kambarys ir valgis. Merginų j dirb
tuvę, $15-18. Prie kaunterio, $20. Vei- 
terkų, $20-$25. Janitorkų, $65.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St.. 2 fl.

PARDAVIMUI puiki kampi
nė grosernė ir bučernė. Puikus 
nauji visi “fixturės”, kurie 
kaštavo su virš $3000, tirštai 
apgyventa maišytų tautų vie
ta, tokiam bizniui labai tinka
ma, bet gaila, kad aš esu far- 
merys, neapsipažinęs su bizniu 
ir angliškos
tai esu priverstas 
giai.

Atsišaukite pas 
tą, Ed. W. Baks,
Halsted St. Tel. Boulevard 6775

kalbos nemoku, 
parduoti pi-

mano agen-
3301 South

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų sortavimui 
regsų.

Kreipkitės:
1465 Bhie Island Avė.

PARDAVIMUI notion, ciga
rų, cigaretų, ice cream ir vi
sokių smulkmenų krautuvė. 
Senas išdirbtas biznis. Gausite 
bargeną. Kreipkitės tuo j aus 

2988 Archer Avė.

ŠILKINIŲ SHADE
DIRBĖJŲ

Taipgi 
darbo.

merginų mokintis

1509 MILWAUKEE AVĖ. 
3rd floor

to

CASH GROSERNĖS krautuvė, 
taipgi delicatesen, bekernes tavorai 
ir t. t. ant labai biznlško kampo, 
North Side. Augštos rųšies fixtures, 
didelis stakas, renda $75. Garu šil
doma, su gyvenimui kambariais. 
Lengvai galima padaryti $100 j sa
vaitę, apart visų išalidų. Pardavimo 
priežastis labai svarbi, už $1800 nu- 
pirksite viską. Pilnai yra verta dvi
gubai. Taipgi parduosime staką ir 
fixtures ir galime perkraustyti, jei 
reikia. Jei jus /galite veikti greitai, 
ateikite tuojau.

2009 Montrose, prie Robey;

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ant ūkės ’Lemont, 
III. Del platesnių informacijų 
kreipkitės į biičernę.

3551 So. Halsted St.

PARSIDUODA kendžių, cigarų ir 
šiaip visokių smulkių daiktų krautu
vė . Lysas ilgas. Renda pigi. Kam
bariai prie krautuvės. Parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

530 W. 26 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA bučėrio, kuris 
pranta savo darbą.

858 W. 33 St.
Tel. Yards 2947

su-

PARDAVIMUI krautuvė cigarų, 
cigaretų, saldainių, groserio ir .šeip 
visokių smulkmenų. Geri pikčeriai, 
4 kambariai gyvenimui. Renda pigi, 
lysas ilgas.

Atsišaukite
3709 So. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris, ku
ris supranta savo amatą ir ku
ris moka gerai anglų kalbą. 
Nemokanti anglų kalbos neat- 
sišaukit.

2944 W. 63 St.

EXTRA
Pardavjmui Dry Goods Store. Par

siduoda aprėdalų krautuvė labai pi- 
Biznis išdirbtas ir pelningas.giai.

Pamokinsiu biznio, jei reikės 
norės.

3159 So. Halsted St., 
kampas 32nd St., 

Chicago, III.

EXTRA HARGĖNAS 
Pardavimui nu namai ant vieno loto. 
Priekinė mūrinė. 4 flatų su 6 kamba
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, šturminiai langai ir kiti pa
rankamai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Renda 
neša 12’^%, kaina $9500.

H. HAJCK, 
733 W. 17 Place

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S, Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Dem*ereckis 3321 S. 
Wallace st-; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasiy» A J Urbo
nas 3338 S. Auburn AV; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas 1 V-z aukščio. Skalbinyčia 
užpakalyje ir garadžius vienam 
tomobiliųi. Atskyrus lotas prie 

Parduosiu pigiai. 
VLADAS JANKAUSKAS 

6135 W. Giddings St.

mo.

au- 
na-

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; —.Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zcliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m-, amžiaus.

PARDAVIMUI mūrinis, 4 
flatų namas, su visais įtaisy
mais. Kaina $8,700. Rendos ne
ša $100 į mėnesį. Kreipkitės 
pas savininką.

5252 S. Ąrtesian Avė.

8 KAMBARIŲ medinė cottage, 
furnace šildoma, 25 pėdų lotas, 
garadžius, tiktai $4700.

2322 Kirkland Avė.
Netoli Western Electric. Bar

genas. Šaukite savininką
Prospect 6358

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chosterfield 0498; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 Ėdbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkoriiuj 10910 Ėdbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
VVabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį Idek- 
vieno mėnesio Visų šš. Parapijos 
svet., Roseland.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKFNG 
COLLEGE,

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

' • M. E. HUTFILZ, Managei

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J.. Mickevičius, 857 N. Francisco av, 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadien{. 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos '

Yra svarbu dėl automobilių mę 
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi 
rengę pradėti. Pagal musų nauji- 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius dahbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORINE 

1507 W. Madison St.

L1ETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PASELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. čemaus- 
kas 3327 lyeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelč 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le 
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Bo- 
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

i .


