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Kapitalistų sąmokslas 
prieš LaFolIette’ą

Progresyviųjų kandidatui nugalėti 
pažersią 10 milijonų dolerių

Gruzijos sukilėliai nelei
džia eksportuoti naftos

Sprogdina, naftą, gabenančius 
traukinius ir pagadino ilgąją 
naftos kiautinę.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lio 18. — Del revoliucijos Gru
zijoj išvežimas Kaukazo naftos 
j užsienį visai sustojo. Gruzinai, 
kurie griel>ėsi ginklo norėdami 
pagaliau atsikratyti sovietų re
žimo savo krašte, puola trauki-

Nauja socialistinė valdžia 
Švedijoje

STOKHOLMAS, spalio 18.-- 
Sceia h temok ratų partijos va
das, I)r. Hjalmar Branting, 
kuris, puolus Ernsto Tryggero 
kabinetui, buvo pakviestas su
daryti naują Švedijos valdžią. 
::avo irdavinį atliko. Naujasai 
ministrių kabinetas susideda 
išimtinai iš socialdemokratu.c
Kabini lan Įgilta:

Premjeras Hjalmar Brau-

T. S. Tarybos susirinki
mas šaukiamas Brussely
Bus sprendžiama Anglų-Turkų 

ginčas dėl Irako sienos 
ŽENEVA, Šveicarija, spalio 

f8.— Tautų Sąjungos taryba 
gavo šiandie pašaukimą susi
rinkti Briussely, Belgijoj, spa- 
’ic 27, spręsti Anglų-Turkų 
ginčui dėl teritorijos Irako 
('M(sopotunijos) sienoj.

Apie Lietuvos skolų Ame
rikai fundavimą

A ■ ' '

“Derybos eina galop,” sako 
Ass. Press, tuo tarpu kai 
sutartis dėl Lietuvos skolų 
fundavimo jau senai pasira
šyta.

Lietuvos žinios.
“ČEKOS” PĖDOMIS

Lietuvos žvalgyba muša pilie
čius ir kiša kalėjimai)

Vengs trynimus i Irake

10,000 Gruzijos sukilėlių busią 
ištremta Sibiran

$10,000,000 republikony 
kampanijai “tepti"

Senato tirinėjimo komisija sau

tional Banko vice-prezidentas. 
Jis yra išsiuntinėjęs laiškus vi
siems New Yorko bankininkams, 
reikalaudamas iš jų didelių pi
nigu sumų republikonų kampa
nijai, o iš bankų tarnautojų —

kia kvotimams kapitalistus, po jo jr 25 dolerius iš kiekvie- I« • I 4" a • « O a v z*. 1 J r . .1 ‘kaltinamus dėl sąmokslo savo 
milijonais nugalėti La Fo- 
llette’ą.

no.

CIIICAGO. — Specialė sena
to komisija, kuri dabar daro ti
ri nėjimus, iš kurių šaltinių po
litinės partijos semia milžiniš
kas pinigų sumas rinkimų kam- 
panijai ir kaip tuos pinigus iš
leidžia, praeitą šeštadienį iš
siuntinėjo keliolikai bankininkų, 
fabrikininkų ir kitokių kapita
lo 'viešpačių pašaukimus stoti 

prieš tirinėjamąją komisiją.
Komisija, kurios pirmininku 

yra senatorius Borah, kamanti
nės juos, ką jie žino apie su
kėlimą $10,000,000 (dešimt mi
lijonų dolerių) republikonų par
tijos kampanijai, idant tais mi
lijonais “patepant” republikonų 
vežimą, butų galima Coolidge’ą 
vėl įvežti į Baltąjį Namą.

$10,000,000 La Follette’ui 
sumušti

W. W. Atterbury, Pennsylva- 
nijos Geležinkelio linijų virši
ninkas, kurs visą savo didžiulę 
geležinkelių sistemą pavertęs 
republikonų propagandos orga
nizacija.

T. V. O’Connor, buvęs kadai
se darbininkų vadas, dabar 
Jungt. Valstijų laivų tarybos 
(shipping board) pirmininkas, 
kurs tirinėjamai komisijai tu
rės duoti Įrodymų savo pareiš
kimams, kad La Follette’o kam
panija remiama sovietu Rusų 
pinigais.

Yra mat žinių, kad kapitali
stai — bankininkai, fabrikinin- 
kai, geležinkelių karaliai etc., 
— bijodami, kad ateinančiais 
rinkimais ištiesų nebūtų išrink
tas Jungtinių Valstijų preziden
tu senatorius La Follette, kuri 
remia f visi pažangieji šio kra
što elementai, visi darbo žmo
nės, visos Amerikos didžiausios 
ir galingiausios darbininkų or
ganizacijos, — padarė sąmoks
lą sudėti 10 milijonų dolerių re
publikonų partijos kampanijai, 
kad tais milijonais “tepant” kas 
ir kur reikia “tepti”, butų ga
lima rinkimais sumušti pažan
giųjų žmonių ir darbininkų kan
didatą La Follette’ą ir išrink
ti Coolidge’ą, republikonų kan
didatą.

Kvotimams šaukiami

Theodor Gary ir John T. Ken- 
nedy, abu iš Kansas City. Pir
masis yra vietos Bell Telefonų 
kompanijos prezidentas, antra
sis — iš biznio pasitraukęs ka
pitalistas. Juodu davlę republi
konų kampanijai 200,000 dole
riu. L

Šaukiama »ir daugiau.
Kas kėlė puotas “darbininkų 

vadams” Washingtone
La Follette’o advokatas, be 

to, pareikalavo, kad butų kvo
timui ) pašaukti Washingtono 
Hamilton Kotelio menedžeris it 
Black and White taksikebų 
kompanijos menedžeris, kad jie 
pasakytų, kas užmokėjo už au
tomobilius ir vaišes, keltas 
bunčiui “darbininkų vadų”, Dar
bo Dieną [atgabentų AVashing- 
tonan pareikšti prezidentui 
Coolidge’ui, kad “darbininkai jj 
remsią”.

Senato komisijos tirinėjimai, 
kurie iki šiol buvo vedami Chi-* 
cago.j, dabar perkeliami Wash- 
ingtonan.

nius, gabenančius naftą Baku- 
Batumo ir Baku-Grozny-Rostov 
geležinkeliais, sulaiko juos ar
ba išmeta iš begiu ir sprogdi
na.

Astuonių colių diametro kiaii- 
rinė, nuvesta, iš Baku į Batu- 
mą, viso arti 200 kilometrų, bu
vo keliolikoj v’.etų dinamitu iš
sprogdinta.
Sovietų kariuomenė nepajėgia 
sukilėlių puolimų sustabdyti
Sovietų vyriausybė pasiuntė 

didesnę savo šimtatūkstantinės 
armijos dalį Gruzijon ginti ge
ležinkeliams ir naftos kiaurinei, 
bet ir tai ne kaip sekasi. Suki
lusių kalnų gyventojų būreliai 
žalibo greitumu netikėjai pasi
rodo tai čia, tai ten, padaro sa
vo darbą ir vėl pasislepia kal
nuose.

Sukilėliai taipjau puola man
gano kasyklas ir jjau tprikrau* 
tus- vagonus, kurie tą manganą 
turėtų išgabenti. Tuo budu da
romus nuostolius sovietų vald
žia labai skaudžiai jaučia, nes 
mangano ir naftos eksportas su
daro vyriausią sovietų pajamų 
šaltini. '

Sutaisyti tai milžiniško ilgu
mo naftos kiaurinei užimsią, sa
ko, apie metus laiko.

Dėkingo kareiviai sutiko 
pasiduoti nugalėtojams

Už pasidavimą kiekvienas če- 
kiangietis gaus iš Kiangsu gu
bernatoriaus po 20 dolerių.

tinj Tur-

l ’nd( n,
ministeris 

l’ps.a- siuntė Anglijai 
pi unc\i, kad ji

Finansų parlamento

W,900 gruzinų pasmerk 
ta ištremti Sibiran

Stoti kvotimams prieš tirinė
jamąją komisiją šaukiami šie i 
kapitalo atstovai:

Samuel M. Vauclain, Baldwin 
Locomotive Works prezidentas, 
paskilbęs savo dosnumu geležin- > 
kelių propagandos organizacijai į 
vadinamai American Economic ! 
Institute, kuri dabar “darbuo
jas” La Follette’ui sumušti.

Edvvard T. Stotesbury, banki- ’ 
ninkas, kasyklų ir geležinkelių 
magnatas. Jis, sako, esąs iždi-,pranesa> ........................

milžiniško bankininkų . nuosprendžiu Sibiran btis issių- 
’ fondo, i kuri bankai sta 10’000 Razinų, kaltinamų 

'dėl dalyvavimo sukilime prieš 
sovietų valdžią.

, Sąrašą tų ištrėmimui i Sibi* 
- rą pasmerktų sutaisius “čeką”.

Telegrama sako, kad kadangi 
pasmerktieji — jų yra visokio 
amžiaus vyrų ir moterų — pri
pratę prie šilto Gruzijos klima
to, jų ištrėmimas į žiaurųjį Si
birą reiškia tiek pat, kaip kad 
jie butų buvę pasmerkti mir
čiai.

Tarp pasmerktųjų yra visokio 
amžiaus vyrų ir moterų. Iš
trėmimas jiems reiškia m’ir-

BERLINAS, spalio 18. — Te
legrama iŠ Konstantinopolio 

kad sovietų valdžios

\VASHINGTOlNAS, spalio 
18. — Derybos dėl fundavimo 
Lenkijos ir Lietuvos skolų 
Jungtinėms Valstijoms eina 
galop. Menama, kad sutartis
del skolą fundavimo bus pada-

ninkas 
“tepimo 
moka tam. tikra nuošimti nuo 
savo įstaigų kapitalo.

Joseph R. Grundy, iš Bristol, 
Pa., fabrikininkas, prisiuntęs re
publikonų kampanijos fondui 
300,000 dolerių.

Nathan T. Folwell, Philadel- 
phijos fabrikininkų kliubo iždi
ninkas.

George W. Sunmons, New 
Yorko Mechanics & Metals Na-

ŠANCHAJUS, Kinai, spalio 
18. — Nugalėta Čekiango ka
riuomenė sutiko pasiduoti nuga
lėtojams.

Užsienio vyriausybės mano, 
kad naujų puolimų šanghajaus 
pavojus dabar praėjo.

Kiangsu provincijos- karinis 
gubernatorius či šieh-Juan’as, 
kurio kariuomene sumušė Če- 
kiangiečius, bijodamas, kad nu
galėto priešininko kareiviai, ker
štaudami, nepradėtų plėšti šang- 
hajų, pasiūlė kiekvienam jų po 
10 dolerių su sąlyga, kad jie 
pasiduotų. Iškarto čekiangiečiai 
buvo atsisakę, bet pagaliau pri
eita prie susitarimo, kad už pa
sidavimą kiekvienam bus pamo
kėta 20 dolerių.

Daug moterų dalyvauja 
rinkimuose Anglijoj

LONDONAS, spalio 18.

suotojų sąrašas parodo dideli 
priaugimą moterų balsų. Poli
tinių partijų vadai tatai pavar
toja Įvairių būdų, kad tuos mo
terų balsus palenkus savo pu
sėn.

DU ŽMONĖS IR 1000 GALO
NŲ ALAUS SUIMTA

MAD1SON, Wis., spalio 18. 
— Prohibicijos agentai padarė 
vienuose namuose, netoli Ma- 
disono, kratą ir konfiskavo ar
ti lOOOgalonų alaus. Du žmo
nes areštuoti.

MAŽIsIKIAl įLŽ,. — Rugsė
jo 1.3 d. Mažeikių žvalgybos 
areštuota keliolika žmonių iš 
Turkšlių, Ylakių ir Akmenės, 
kurių • dauguma tebesėdi iki 
Moliai Mažeikių apskr. arešto 
namuose ir pasak jų pačių bu
vę vietos žvalgybos nežmoniš
kai mušami (paguldžius ant 
grindų ir šlapią skarą uždėjus 
•.u paikomis per kojų apačias), 
terorizuojami ir naudojama 
smurtas.

Mušimo ir smurto keliu ver
čiama rašytis žvalgybom

Del lokio žvėriško kankini
mo politiniai kaliniai rugsėjo 
19 paskelbė trijų dienų bada
vimo streiką.

Sužinojęs tą visą Seimo na
rys Badys buvo nuėjęs kalė
jimai) ir žvalgybcn tuo reika
lu plačiau ištirti.

notą, kurioj , kad susitarta su 
įsakius savo1 slybčmis.

[ kai iucmcnės vadams Irako šie-1 ? Associated Press 
nors sumaišius.
si imtiny bes \Vash ingio ne 
nešimu, Įdėtu Naujienų 
jo 25 dienos leidiny, 
skolų fundavimo

narys nr. j vengti

Apraudos ministei is 
!air/:?to narys Hansson.

Susisiek inio ministeris 
oai’.air.enlo {atstovas Viktor 
Larsson.

nesusi- 
ginčas 

par- de! Irako sknos bus Tautų Są
jungos tarybos išnagrinėtas.

Sovietai siunčia laivyną 
Įtolimus rytus

Kartu gausiai stipriną savo gar
nizonus Mongolijos ir 
pasieniu

18.
Busi- 

beveik 
Baltijos jūrėse,

Francija dar nepripažino 
Sovietu Rusijos

PARYŽIUS, spalio 18.
Franci jos ministerių kabinetas 
vakarykščioj savo sesijoj dar 
liepi iėmė rezoliuci jos sovietų 

r Kinu ’ Husijai pripažinti de jure. Bu
vę kai kurių techninių klinčių, 
kurios tečiau veikiai busią pra- 

į šalintos. Manoma, kad prem
jeras Herriot’as savo, tuo daly
ku sprendimą 'duosiąs gal būt 
ateinantį pirmadieni, spalio 20, 
arba antradienį.

RYGA, Latvija, spalio 
Dvidešimt penki sovietų 
’os karo laivai, taigi 
zisas laivynas 
yave Įsakymą,
’ucšę kiekvieną valandą iš
plaukti į tolimųjų rylų vande
ns. Tuo pačiu laiku sovietų 
žaidžia keturgubai sustiprina 
savo garnizonus išilgai Mongo- 
'ijos ir Kinų sienos. Strategi
niuose punktuose Sibire su
koncentruota dideli" amunicijos 
sandeliai.

Meksikos prezidentas 
Gailės grįžta Amerikon

ŠERBURGAS, Francija, spa
lio 18. — Meksikos išrinktasis 
prezidentas Plutarco Calles lai
vu George Washington šiandie 
išplaukė iš čia atgal į Ameri
ka, v

Chicago ir srpielinke.   Dali
nai apsiniaukę; truputį vėsiau; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar vidutinai temperatūra 
siekė 64° F.

šiandie saule teka 6:05, leid
žiasi 5:03 vai.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, spalio 18 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.49
Belgijos, 100 frankų ........... $4.84
Danijoj, 100 kronų ............... $17.27
Italijos, 100 lirų ................... $4.87
Francijos, 100 frankų ........... $5.26
Norvegijos, 100 kronų ........... $14.25
Olandijos, 100 florinų*........... $39.12
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų .:..... $19.20

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litą kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 ‘
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50* 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

............. $5.60

........ . 10.50

............ 20.75

............ 31.00
............ 41.25
............ 51.50
............ 61.75
............ 72.00
............ 82.25
............ 92.50
............. 102.75

KAD PLYNĖS!.. TAIP 
APSIGAUTI!

Vagy f pavogė vežimą su pre
kėmis, manydami, kad šilkai, 
o pasirodė... biblijos!

NEW YORKAS, spalio 18.
Iš Nori h River prieplaukos va
gys pavogė visą vežimą bibli- 
jų ir aptaisytų šventųjų pa
veikslų. Biblijos ir paveikslai 
buvo sudėti i dideles dėžes, 
panašias i tas. kuriose gabena
ma brangios šilkų medžiagos.

Po kiek laiko biblijos ir pa
veikslai buvo rasti lauke krū
von suversti, bet tuščias dėžes 
vagys nusigabeno.

Matyt, vagys manė, kad tose 
dėžėse buvo šilkai, bet apsiga
vo.

RINKIMAI ANGLIJOS 
PARLAMENTAN

LONDONAS, spalio 18. — 
Trisdešimt du kan<lidatai šian
die buvo per aklamaciją išrink
ti į Anglijos atstovų butą. Jų 
kandidatūros nebuvo kontestuo- 
jamos.

Iš tų trisdešimt dviejų kon
servatorių išrinkta šešiolika, 
darbiečių devyni, liberalų šeši ir 
nacionalistų vienas. Tarp išrink
tųjų yra ir pirmiau buvęs prem
jeras Stanley Baldvvtin.

AUKSO ATRADĖJAS MIRĖ 
VISIŠKAS BETURTIS

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika, spalio 15. — čia mirė šian
die George Walker, atradėjas 
turtingų aukso guolių Pietų Af
rikoj. Nors jis atrado auksą, bet 
pats nieko neturėjo ir mirė vi
siškas elgeta.

BRIUSSELLS, Betgi j a, spa
lio 18. Belgijos valdžia pa
siuntė Beri) n o valdžiai notą, 
atsakydama Į Vokietijos notą 
dėl Įstojimo nariu Į Tautų Są
jungą.

QUEBEC, spalio 18.— šian
die čia 
audra, 
laikėsi, 
linkėsi?

siautė stiproka sniego 
Sniegas lėčiau neilgai 
Megan tie ežero apie- 

taipjau pasnigo.

Lietuvos Pa- 
pra 

rugsė- 
Lietuvos

sutartis bu-

š. m. rugsėjo 22 dieną. Prane
šime buv© paduotos ir skoli 
fundavimo salvgos .

SUSEKĖ NETIKRŲ PINIGŲ 
FABRIKĄ

NEW YORKAS, spalio 18.
Prieplaukoj jpų dveji metai 
stovėjo sena lėkštadugnė bar
ža. Šiandie valdžios agentai pa

; toj baržoj kratą ir sura- 
netikrų pinigų fabriką.d o

GAISRAS KRAŽIUOSE

KRAŽIAI (Raseinių apskr.). 
Rugsėjo 4 d. Kražių miestely, 
Kaltinėnų g-vėj kilo gaisras, 
kuris sunaikino pik E. 
trobesius, padarydamas 
nuostolių. Nors gaisras 
dienos metu, bet nesant
žiuose gerai suorganizuotos 
ugnhgesių komandos, ugnis 
skubiai prarijo trobesius.

Dėka podėtoms paslaugoms 
vietinės policijos, gaisras bu
vo likviduotas.

visus 
daug 

ištiko
Kra-

LIŪDNA REZOLIUCIJA

KAUNAS ! Lž . N ('senai
Lietuvos Prekybinių Įmonių 
Savininkų Sąjungoj Įvyko vi
su Lietuvos ekonominių sa- 
jungų pasitarimas (lėliai naujo 
įstatymo apie pelno bei sąskai- 
tybinių knygų vedimą. Imant 
domėn ekonominį krizį, ištar
ta viena nuomonė, t. y., kad 
lokiųj padėty vesti sąskaitybi- 
nių knygų nėra jokios galimy
bės ir todėl reikėsią savo krau
tuves uždaryti ir jas likviduoti.

Išvežimams nėra galo.

Rugsėjo 1.3 dieną iš Vilniaus 
policija išvežė Lietuvon Trina- 
polio lietuvių vaikų prieglau
dos vedėją p. O. Zaviškaitę ir 
Vilniaus DvVklasės prieglau
dos vedėją p. Budreikaitę.

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

* fr • š ‘ •

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 
yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo
kio klapato iš artimiausio jiems pašto.

Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei
čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adrešantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

50 CENTU
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės į sekamus 
musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

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



[KORESPONDENCIJOS

Binghamtoii, N. Y.

Mes žinome, kad musų tautos 
darbas Amerikoje daugiausia 
dirbamas šviesaus, pažangaus 
jaunimo. . Pas šį jaunimą ma
žiausia savimeilės, daugiau pa- 
siaukavimo bendriems lietuvių 
tautos reikalams. Tuo visai pana
šu j musų jaunimą. Kaip vieni, 
taip kiti organizuojamės ue as
meninių egojistinių motyvų 
gundomi,.bet visuomeninių, tau-

pasirodyti

.val., o pradeda 9. Bet apsirikau, 
i Nespėjau - atsisėsti, gi žiuriu, 
jau pradeda vaidinti — vaidinti 

Susiorganizavo anglų socialistų —Jovalą. Mat, steičius buvo 
kuopa. — Lietuvių Kliubas ir atidengtas, tai ir nepastebėjau 

jo knygynas. ;is kur tie artistai atsirado. Na,
-----------  į ir prasidėjo. Ir aš ir kiti žiurė- 

šiomis dienomis čia susiorga- tojai juokėsi be pertraukos; net 
nizavo anglų socialistų kuopa iš ir tie, kurie norėjo
70 narių. Suorganizavo ją New “rimtais”, negalėjo susilaikyti 
Yorko valst. Socialistų partijos nuo juoko. Vienu 
organizatorius Dr. S. II. Stille “Jovalas” man labai patiko. Ne
it- \V. M. Boyd, kurie rengia čia 
prakalbas ant gatvių kampų, 
vesdami plačią agitaciją už La 
FoHette ir Wheeler ir tuo pačiu 
kartu organizavo socialistų kuo
pą.
• Taip organizuojant susirašė Kiek pirma dalis programos 

70 narių, kurie dabar turi ir vai- linksma, tiek antra— paslaptin- 
dybą išsirinkę ir pasisamdę vie- ga ir rimta, tai vaizdelis “Lais
tą susirinkimams laikyti. Susi- va Lietuva”. Nenoroms rodos 
rinkiniai laikomi kas sekmadie- tave paima ir nuneša i senovę, 
nį, 2:30 v. p. p., žydą svetainėj, kur girdi vaidilos kanklių garsą 
136 Cort St. Kas įdomauja ta 
socialistų kuopa ir jos prakal
bomis, kviečiamas yra atsilan
kyti į kuopos susirinkimą, ten 
išgirsit ir socialistų prakalbas,

Kuopa jau surengė 
kalbų ant kampų ir 
iki rinkimu. Kalba Dr.

žodžiu tas

gana, kad pilnas juokų ligi aša
rų, kuriuose randasi gili mintis 
ir skaudi tiesa, bet jame yra ir 
tokių kavalkėlių, kur nevienam 
ir ašarėlę išspaudžia — tai lie
tuviškos dainelės.

Kiek pirma dalis

ir jo pranašaujančius žodžius, 
Lietuvos veržimąsi /. ateitin ir

Amerikoje ir pakviesti 
susirašinėti ir palaikyti ry- 

Tas gal už-

jauno kareivio drasą-pasišventi-1 
savo Tėvynės garbę.

numota ir mastau, nors 
esmi

masinu.
Jovalas”. Mano suprati-

Stille ir VV. M. Boyd. Prakalbos mu, tokiam “Jovalui” tiktų kur- 
buna kas šeštadienio vakarą, 7 kas kilnesnis varda 
vai. vak., mieste, Cort gatvėj, jęs tokio “Jovalo 
prie Peoples Ttust Co. banko, duoda gerbiami 
Lietuviai kviečiami lankytis tų 
prakalbų pasiklausyti, 
kalbėtojai labai daug 
si dėl socialistų ir jų 
atgaiVino. Jau buvo 
kad čia socialistų kaip

mą ginti
Einu

11 pra- nepratęs
jos tęsis ūžiančių

galvoti tarpe
V’ot tau kad

Tie du 
darbuoja
si uopą čia 

manyta, 
ir nebėra,1

Pasižiurė- 
kokį mums 

Lietuvos artis
tai: Dineika, Dikinis^ Olšauskas 
ii- Vanagaitis, žmogus pagrįžti 
mintimis į tą gimtąjį kampelį 
ir ilgu pasidaro tų gimtųjų lau
kelių. upelių ir viso krašto.— 

Antras to teatro vakaras, bu
vo: “Lietuvos Ubagai” ir “Mun-

bas, tai laike Viekvfėnų prakal- šeinas”. Pirmas — vaizdelis iš 
bu prisižadėdavo po 10 ar dau-’ Lietuvos apsimetėlių ubagų gy- 
giau žmonių ateiti į svetainę ir veninio, kurie tingėdami dirbti 
prisirašyti prie Socialistų par-. ubagauja apgaudinėdami žmo- 
tijos. Tokiu brJi: iv '.įsitvėrė nes, pakol atsiranda kaimo 
stipri socialistų kuopa, į.v ie ku-i “k» iaučiukas” ir drauge visi sū
rios prisidėjo ir daug buvusių , tvėrė akcinę bendrovę bizniui 
socialistų, kuriuos nuo Sociali-, varyti. Antras, tai “Munšei- 
stų partijos buvo atitraukusi ko<nas” iš čionykščio gyvenimo pa- 
numistinč audra. Dabar sociali-: linkimų. Kaip viename, taip ir 

juoko iki valios. Dau
geliui musų “munšeipierių” net 
nepatiko, nes pamatė patys sa

lva kaip ant delno. Man gi 
I patiko, nes pamačiau kokių 
susilaukt pasekmių tapę

'Lietuvos pažangusis jaunimas 
yra susispietęs j Lietuvos Jau
nimo Sąjungą, kuri apima visų 
'Lietuvos plotą. Tame plote yra 
suvirs 200 skyrių. Vidutiniai 
skyriai išpuola 50 asmenų. Nors 
Amerikoje nėra vienos bendros 
pažangaus jaunimo organizaci
jas, bet yra daug didelių jauni
mo draugijų, kliubų, ichorų ir tt., 
kurie iš seno gyvena ir tvirtai 
organizuoti.

Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
Centro Komitetas nutarė kreip
tis Į pažangaus jaunimo organi
zacijas 
jas
sius tarpe savęs.
manyta ne tiek materialiu išro- 
kavimu, kiek dvasiniu.

Kas,,L. J., Sąjungą skatino tai 
padaryti, kokie motyvai?

Visu; pirma stovi tautiniai 
motyvai. Mums iš Amerikos 
pavienį- žmonės ragina, kad mes 
užmegstume su Amerikos Jau
nimu ryšius, dalintumėmės or
ganizaciniais patyrimais, dvasi
niais turtais (“Jaunimą” refera
tus, “Jaunimo” išleistas kny
gas) apsimainytume. Tuo mes 
stiprintume, girdi, tautiškumą, 
artintume taip nuo Lietuvos nu
tolusį ir pasvirusį į Amerikoniz- 
mo bangas jaunimą. Dar esą da
bar daug jaunimo, kuris gyvas 
Lietuvai, bet reikia 
gimusius žadinti.
padaryti 
šio darbo

Antras,šio susirašinėjimo ir 
bendravimo .tikslas bus tas, kad 
mes per Jus pažinsime naujus 
budus Jaunimo organizacijos 
Amerikoje: jo veikimą, tikslus 
ir kelius. Mums rupi ir Ame
rikos “jankių” jaunimo organi
zacijos pažinti.

Trečias dalykas, tai prašysi
me Jus mums padėti knygomis 
ir kitaip, kurti Lietuvos jauni
mo knvgvnus bibliotekas.

Amerikoj’ 
Kiek mes tai 

galėsime, tai imkimės

štai vėl galės išvystyti savo pla-į kitame 
tų veikimą

11’

eiahstų S-gos 33 ruopės sekve 
įm inus, iesikrcipjii adref u : A 
M. (’.hiuiiionis, 20 Ciary Avė.

A itistai—tai artistai, 
'apie juos kalbėsi. Yaidina I . ri 2 vai. be pertraukos

Bi ngh am t o n ieč i ų žiniai 
šu, kad vietos Lietuvių 
linksminimo Kliubas dabar savo' 
skaitykloj turi Įvairių laikraščių 
binghamtoniečiams pasis 
Skaitykla yra 55 Glemvood Avė. 
Yra atskiras skaityklos kamba- 
ris ir kiekvienam yra puiki ir 
patogi vieta užeiti ir laikraščių

žiu- 
nenu- 

Jsibcdė' .tik dar norėtum, kad tik 
I ilgiau nenueitų nuo steičiaus.

prane-i ^ul’iu prisipažinti, kad taip lais- 
Pasi-!va^’ eikliai ir švelniai atliekant 

5 savo roles artistus, man mažai 
J teko matyti, o ypatingai tas ic- 

iskaitvti. ^i pasitaiko lietuvių scenoje. 
Dėlto patarčiau kiekvienam nc- 

I praleisti progos ir apsilankyti 
j “Dzimdzi-Drimdzi” teatro loši
muose, o tikrai ncsigailėsit.

—J. Brūzga.
Reikia dar pasakyti, kad Kliu

bas auga nepaprastu greitumu į 
i,- turi visu Bin^tnttono PaŽailgiailljam 13811111^1 
vių pi įtarimą. Jeigu surengia o j *
koki pikniką ar, dabar, šokius, AllIPrikfliR 
tai visuomet kiekvienas paren- *
girnas būna publikos skaitlingai j ,
kinkomas ir duoda pelno.

Kliubas.nuolatos auga mviais, 
užlaiko savo kambarius ir turi 
sportininku kuopelę, kuri dabar('°JC’ . aak 

lyje civilizacijo
Isavo ateitį, mes kur kas mažės-ir jai puikiai sekasi.

—(Jude! ietis.
j mažiau turtingame tesiverčia- 
me. Tarpe mus ir Jus y-ia,- be- 
abejo, didelį skirtumai: mes 
gyventojai kaimų ir miestelių, 
Jus— išaugusių industrijinių ir 
prękybinių centrų, tad ir papro
čiai ir prityrimai ii- gyvenimo 

Į praktika yra skirtingi. Bet tarp 
į ries melu sį prade: oi Jus ir mug yra daug bencko. mes 
Jai kalbėti apie k J.i lai | lietuviai vieno kraujo, vienos 

Ta musų

' New Britain, Conn.
t “Dzimdzi-drimdzi”

“Dzimzi-Drimzi”. Niekaip ne- genties vaikai, 
galėjau sau išsiaiškinti, kas tai bį daugiausia mus artina, 
per sutvėrimas. Galų gale klau.- ba—simbolis musų ryšių, 
sau, kad jau tas paukštis ar žvė
ris “Dzimdzi-Drimdzi” pas mus. kito bendro. 
Tai buvo spalių 10 dieną. Žiuriu 
į skelbimus to, keistu vaidu te- rint, kad Jųg esate Amerikoje, 
atro, skaitau... “Jovalas” vardas4 svetimam krašte, 
ne koks, — žiūrėsiu jo skonio.- miisų ■ tautiniai

atsisėdau ir Taip buvo ir taip bus, kol Jus 
teks ilgokai kalbėsite lietuvių kalba, kol ju- 

palaukti pradžios, nes pas mus myse musų tautos atgarsiai ne
jau priprasta; skelbia pradžia 8 bus nutilę.

Atėjau svetainėn, 
laukiu. Maniau

mes tuo reikalu esame krei- 
i Tėvynes Mylėtojų Drau- 
ir prašę jų rinkti perskai-

,11!!! I >l|i> 1,1,1

naujienos; crneagD, in

Smilgių

šeimyna

Sekite
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JOHN KUriHNSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 VV. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Carini 2562

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir l'ėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis- 
nnjosėl»' K^zuminuoja Ahsilaltlu-. 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant .Lotus, 
Narr/us, Formas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo niorgičiaus 

lengv<>.nis išlygomis,.

Panedėlio vakare: I
4601 Sb. Marshfield Avė. i

Atkeliauja

Įdomus

Svečiai

Naujienas

ir Laukite

NORĖDAMI!
PIRKTI. PA R Dl ,’OTI AR M AI-? 

į NYTI VISADOS KREIPKITĖS F 
į PAS MUS. TAS JUMS BUS< 
Į ANT NAUDOS. > 

S. L FABIONAS Cli.

809 IV. 351h SI.. Chicago ?
Tel. Be levard OGU ir 0771 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR- Fj 
DAVIMO RAŠTUS. a 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
<♦ Parduodam Laivakortes. "9 "

K.' GUGJS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St.. Room 2001
Tol. Randolnh 1034 — Vai. nuo 9-€ 1

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. RIt<

6-8 v. v. apart Panedžlio
< > Petnyčios.

giją 
tytas knygas ir jas sukoncen
travus kur supakuoti ir mums į 
Lietuvą persiųsti. Tuo reikalu 
galėtumėt susitarti su T. M. D. 
arba siųsti pavieniai.

•Mes ir-gi galime šį-tą -duoti. 
Parašytų paskaitų, “Jaunimą” 
musų laikraštį siuntinėti jūsų 
būreliams ir susitarus gal dar 
vieną kitą dalyką.

Musų jaunimo Sąjunga dirba
me kontakte su studentais ir 
moksleiviais Vurpi'ninkais, Vin
co Kudirkos D-ja ir kitomis pa
žangiomis kultūros draugijo
mis, todėl -jau dvasiniu atžvil
giu mes vis tik esame turtingi 
ir galime šiek tiek kam nors ki 
tam padėti.

Todėl Amerikos Jaunimo pa- 
v angi ii j ų o rga n izac i j ų, d r a u g i j ų, 
kliubų prašome atsiliepti;

Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
Gentro Valdyba:

J. Strimaitis, pirmininkas,
J. Norkus, Vicepiuminin'kas,
J. Kalnėnas, Seki-etorius,
J. Lozoitis, Kasininkas.
Musų adresas,:

Lietuvos Jaunimo Sąjunga Lais
vės Alėja 60.* Kaunas Lithuania.’

STOKIME VISI Į DARBA
Dabar yra proga, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 

pagerinimo šios šalies gyvenimo sąlygų išrenkant tokią vąldžią, 
kuri rūpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso < 
kramto. Stokime į darbą tuojaus! Aukokime savo dalį — dolerį 
ir ^^ą auką įsigykime. emblemą Laisvosios Dvasios sau ir savp 
šeimynos nariams, ir raginkime prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus!

JOHN I. IMZIUNAS
ADVOKATAS

V«rfa hyhu, 
nuoja Ai.vtraktuv, '..^V rnr ir
OKvdavttnn DąV.umrmu* l-

7 South Dearborn Street

Vakarais: 2151 VV'est 22 Street

T

savy-

Bet mes turime ir dar

and

Hpyniarkat 4S4M

daug 
Turime bendrų 

iekinių, kaipo lietuviai. Nežiu-

bet .vįąJŽik 
idealai vieni.

Likimas mus aukyie: Jus pa- 
įteketi' į Ameriką, arba išaugote 
'Amerikoj, mes palikome Lietu- 

pasau-

i»

Namų Tel,: Hyde Pa r k 3295

»

. . c

W. Washingh«<i Si.. 
Wasliinglon & Clark

___ __ ji

MMi.1.' ku JjA j. ?.'<

l’el. Dearborn 9057

A.- A. SUKIS
A DVOK AI A s

Ofinas vi<iu i j;
RoOin

CHICAGO TEMPIU. l’.LlMi.
77 

Cor,

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE- 
TUVIIJ BURTININKU LAIKRAŠTI

“BURTININKAS” - 
“BUITININKE” telpa: Burtininkų 
nionai; Juokai; Planetos; Burimai 
laimės; Įvairios paslaptys, ir daugiau.1 
“Burtininko“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite: 

LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, 111.

Dept. 2.

Pluininro ir Aplildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems 

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. ■ A 
gegužio, 
pirkdami nuo mūsų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING 8UPPLY CO.

490 Milwaukee Avė.
401 N. Hahted St. 

11118,

Jie bus brangesnis po mfinedo IK 
o. Sutaupyki! pinigų tiesiai Y

Šiai kaip atrodp 
Laisves

bronzos emblemaoficialė 
atgijimo .1924 m.

Dvasia 1776 m. Atgijo—Eikime Paskui Ją!
Siųskit šj kuponą Naujienoms šiandie

Už kiekvieną paaukotą doleri bus pasiųsta oficialė bronzos emblema.
' - v No

NAUJIENOS.
.1739 So. Halsled St.,
Chicago, 111. \

Čia įdedu........... ..................dolerių, malonėkit prisiųsti man
ofioiales Bronzos Emblemas apmokėdami visus kaštų

Valdąs ■

Adresas

v. k / - - - • • jį J • 1 • J

i ' - .. . A .. • < .--a z \ .

Garsinkities “NAUJIENOSE

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Koorn 514-516 
127 N. -Dearborn SI., 

Telephone Raudolph 05ŠI 
Vakarais: 10717 bidiaua Avė.

Tel.: Puilnr.'an 6877

V. W. GUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 330. ! 
Tel. Centrai 639.9

V ak. 3223 S. Ilahtlcd St., Cldcogo ( 
Tel. Yorda 4681

■.STASULANI K
ADVOKATAS G 

77 W. Wahhiiigton St. Room 911 ' 
Tei. Central 6201)

Cicero Utaininku vakare 
1314 S. Cicero A v,.T Cicero.5036 
Ant Bnilgcporto Sercdoj nuo 
6j8 v. v. Subatoi nuo 1-7 v. v. 
3236 fį. Ilakted Ši. T.lk-ul. 6737

d. Lafayctte

Kaiko lietuvis, 
patarnauju

3228 W. 3
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MUSŲ MOTERIMS
---- Veda Dora Vilkiene ■    1 —

ų IR KAIP VIRTI
ŠPINAKŲ SRIUBA

Virk vieną puoduką siikapotų 
spinakų (spinac) pridėk sumai
šytu su 2 dideliais šaukštais 
sviesto. Tada 1 šaukštų miltų 
sumaišytų su 1 šaukštuku drus
kos ir puse šaukštuko cukraus. 
Gerai sumaišyk, pridėk du puo
duku karšto vandens ir šaukštu
ką uksuso. Maišyk iki pradės 
būti tiršta, leisk iš palengvo vir
ti dešimts minučių. Pridėk ke
turis puodukus skystimo, kuria
me virė aviena arba, veršiena, 
pipirų druskos pagal skonies. 
Leisk užvirti. įmaišyk vieną 
gerai išplaktą kiaušinio trynį, 
atskiestą su vienu puoduku karš
to saldaus pieno arba Smetonos, 
įpili; i torielką ir paduok ant 
stalo (ši sriuba nėra gera jeigu 
ji stovi ir paskui būna atvildo- 
ma).

pagrąžink tą piramidę. Gali pa
daryti juosteles arba ratukus. 
Apipilk su smulkiu cukrum 
(powdered sugar) ir padėk j pe
čių kėlėt ai m i mitu.

Paduok į stalą su bile piragai- 
čiais.

DEDANT V AISIUS J DežES 
GALIMA APSIEITI BE CUK

RAUS

Nereikia leisti vaisiams ant 
nieko nueiti, vien dėl to, kad 
nėra užtektinai cukraus. Vaisius 
labai pasekmingai galima išvirti 
ir i bonkas sudėti, ir pasaldinti 
tada, kada reikia juos valgyti, 
arba jeigu geistina galima nau
doti sirupą vietoj cukraus ir 
dabar.

Nevartojant cukraus, reikia 
pripildyti bonkas su vaisiais ir 
užpilti juos tyru* karštu vande
niu, paskui uždengus bonkos, in
dėli jas i karštą vandenį ir ja-

dėti juos į verdantį vandenį ir 
palaikyti dvi minutes. Išėmus 
sudėti į šaltų •vandenį. Paskui 
sudėti juos į stiklines bonkas 
arba blokines ir ajht jų užpilti 
karšto sirupo, kuris padaromas
virinant 2% svarus cukraus ir 
5% kvortas vandens. Paskui 
Kuosai uždėjus dangtelius, indė- 
ti bonkas į verdantį vandenį ir 
virti 20 minutų. Išėmus reikia 
gerai užsukti daugelius, apvers
ti atvėsus suvynioti į popierą ir 
padėti. Kaip ilgai reikia virinti 
tegalima spręsti tiktai nuo vai
siaus prinokimo, ir žiūrėti, kad 
nepei mainytų spalvos ir nesu
minkštėtų. (PUS).

Seimininkėms patarimai
Valgis patraukia skruzdės ir 

tarakonus

Tikriausis būdas apsaugoji
mui namų nuo skruzdžių tai ne
palikti jokio maisto ant lentynų 
arba kitose vietose, kur jos gali 
prieiti. Skruzdės eina ten, kur 
randa valgio ir jei valgis bus lai
komas metaliniuose induose ar
ba šaldytuvuose ir visi trupiniai

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

Jei jus pasuksite saVo žingsnius linkui Griswold Medical Office, 544 
Woodward Avė., Detroit, Mich., jus čia surasite Atsakanti Specialistą 
kokio jums reikia, be trukdym-o laiko.

Kuomet jus atlankysite Grisvvold Medical Office jus surasite, kad 
čia gydytojas yra labai atsargus suradime tikro diagnozo jūsų ligos; 
tai yra suradime kur ir kodėl jus sergate, šis ofisas yra prirengtas 
su mokslišliškais aparatais, taip, kad jei jus reikalaujate Kraujo Eg- 
zaniinacljos, Chemiško Analyzo šlapumo, ir X-Ray Egzaminacijos, ar
ba ko nors kito jums butij reikalinga, šis gydytojas yra prisirengęs 
patarnauti jums. Suj 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 gąuti 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 ji ir pasveikite. Pasikalbėjimas ir patarimas dykai.
GRISW0LD MEDICAL OFFICE

GRISVVOLD MEDICAL OFFICE, 544 Woodward A v., 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.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

31 UI So. II ui s t ed St., pampas 31 gal.

KOTLETAI Iš BULVIŲ
2 puoduku miltų
2 šaukštu baking pauderio
2 puoduku bulvių
2 valgomu šaukštu sviesto
1 šaukštuką druskos
Saldaus pieno.
išsijok kartu miltus, druską 

ir baking pauderj. įmaišyk 
sviestą su šakute arba su peiliu, 
(nemaišyk su šaukštu). Pridėk 
du puoduku šaltų išvirintų ir 
sugrustų bulvių. Pridėk gana pi e 
no. kad padaryti minkštą tešlą. 
Išvoliok tešlą iki turės apie coli 
storio. Supiaustyk tešlą į ma
žus apskričius arba keturkam
pius šmotelius. Kepk karštame 
pečiuje.

Paduok į stalą su virtais gry
bais, dažalu iš rūgščios’ Smeto
nos ir sviesto arba su obuolių 
koše

me palaikyti porą minutų. Vai
siai nesuges, nors ir nebus taip 
skanus, kaip su cukrum butų su
taisyti.

Nors vaisiai butų ir brangus 
ir cukraus mažai tegalima gau
ti, tečiau atsieina daug pigiau 
vaisius atvirinti ir sutaisyti na
mie, negu pirkti iš krautuvių.

(FLIS).

PERSIKŲ (PEACH) SVIES
TAS DARYTAS IŠ DARŽOVIŲ

IR VIRINTŲ PERSIKŲ

nuo žemės su rankiojami, nuo 
skruzdėlių galima apsisaugoti. 
Piragas, duona, cukrus, mėsa ir 
kiti valgiai patraukia skruzdės.

Tarakonai neina j vietas kur 
jie^ns nėra maisto, ir .jei visi val
giai bus laikomi saugiose vieto
se, ir trupinių niekur nesiras, 
tarakonai tokiose vietose neapsi
gyvens. (FLIS).

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

gi gerkles, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du- j 
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą.

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas kurios buvo kitij specia
listų pripažintos neišgydomos. į

Turime speciali skyrių dėl palėgėlių, aklų, kurčių ir prbtiškų li
goniu. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.

Gydymo Biuras

HEALTH SERVICE INSTITUTE, Ine.
1553 W. Division St., netoli Ashland Avė.

Biuro telefonas MONRE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 0006
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 

ligonius, kurie negali ateiti i biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutari}.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše- 

j rijos kolegiją; 
i ilgai praktika- 
j vusi PennsyL 
i vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laijce 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

KOTLETAI Iš DARŽOVIŲ
G didelės bulvės
3 svogūnus
12 mažu morkų
I mažos ropės
Truputį petruškų
K rėkiu trupinių
Kiaušinių
'kaukų (bile riebumo bus ge

rai).
Vi ryk G dideles bulves, su

grūsk, pridėk biskį sviesto, 
druskos ir pipirų ir karšto pie
no. Sukapok 3 cibulius, pake
pink biskį ir sumaišyk su bul
vėm. Turėk atskirame puode 
morkvas ir ropes. Sukapok ir 
pridėk prie bulvių. Pridėk suka
potas petruškas ir druskos bei 
pipirų pagal skonį. Leisk at
šalti. Tada sudaryk Į mažus 
kotletus, pavilgyk i išplaktų 
kiaušinį ir į sutrintus krekių 
trupinius, kepink karštuose lau
kose iki pa rus.

Kada švieži persikai perbran- 
gųs, persikų sviestą galima pa
daryti iš džiovintų ir virintų 
persikų. Ant keturių svarų džio
vintų persikų dėti dvi kvorti vi
rintų. Vandenyje išmirkyti džio
vintus persikus per kelias valan
das ir virinti, kol suminkštėja. 
Pridėti virintus persikus ir per
košti viską per dratinj sėtelį. 
Inmaišyti pustrečio (213) sva
ro cukraus ir išlengvo virinti, 
dažnai maišant, per dvi valandi 
arba kol sutirštės. Sudėti į bon
kas, kol karštas ir panašiai da
lyti kaip su obuolių sviestu.

Persikų (Peach) sviestas su 
citrinos skystimu

Nulupti, išimti kailiukus ir su
pjaustyti 15 svarų persikų, su
dėti į puodą ir virinti jų pačių 
sunkoje. Virinti 45 minutas ir 
pridėti 5 svarus cukraus. Virin
ti dar 15 minutų pridėti skysti
mą vienos citrinos, ir dar apie 
kokią miliutą virinti. Virinant 
dažnai reikia maišyti. Sudėti į 
bonkas, kol karštas ir panašiai 
apsieiti kaip su obuoliu sviestu.

Slyvų sviestas
Nuplauti slyvas, indėti jas į 

puodą su trupučiu vandens ir 
virti kol suminkštės. Paskui at-

No. 2158. Paprasta bet visiems 
tinkanti suknia. Ar Tamstai ji ne
patinka? Iš pilko materijolo su gel
tonu apikakliu ir kaklaraiškiu butų 
ytin. gražu, ar ne?

Nukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3l/« yardo 36 colių mate
rijos ir % yardo skirtingos materi
jos.

fsUSIVIENIJIMASnJElTAMEEor
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį ‘‘Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

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

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

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

PRIKIMŠTI POMIDORAI- 
TOMATĖS

Paimk kiek nori didelių, gra
žių pomidorų. Nupiauk viršų ir 
išimk vidurį — pomidorai turi 
išrodyti kaipo puodukas. į kiek
vieną tomatę išleisk žalią kiau
šinį. Pridėk pipirų ir druskos 
pagal skonį. Ant viršaus uždėk 
truputį išsviestuotų duonos tru
pinių. Uždėk po šmotelį sviesto 
ant kiekvienos tomatės. Kepk 
apie 10 minutų labai karštame 
pečiuje.

Tomačių viršus ir vidurį su
maišyk su trupučiu vandens ir 
išvirink. Tada apipilk aplinkui 
iškeptas tomates.

Paduok į stalą su keptom bul
vėm arba bulvių koše.

OBUOLIŲ BOKŠTAS
Iškepk- 8—10 obuolius; tuos 

obuolius su cukrum, dėl smoko 
Įdėk citrinos skurelių arba ci-

skirti lupenas ir kailiukus, iško
piant per dratinį setelį. Su toms 
kurios tus didelius kaulugus, gal 
butų geriau įmerkt j karštą van
denį, kol 1 upina sprogsta, paskui 
sudėti į šaltą vandenį ir tada lu
piuos lengvai nusimauna, slyva 
persiskirta ir kailiukas išsiima.

Jeigu slyvos turi skistimo, tai 
reikia perleisti per koštuvą, ir 
paskui virinti kol sutirštės. Ant 
kiekvienos dalies vaisių reikia 
dėti nuo pusės iki trijų ketvirta
dalių cukraus, dažnai maišant, 
kol sviestas nepasidaro tirštas. 
Jeigu geistina turėti sviestą rū
gštesnių, mažiau cukraus gali
ma vartoti. Cinamonas, kve
piantieji pipirai ir gvazdikai tū
li būti pridėti kada jau išverda.

Slyvų sviestas turi būti sudė
tas į bonkas ar stiklus, ir pana
šiai daryti kaip su obuolių 
sviestu, arba užpilti karštu vaš
ku. (FLIS)

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

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

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

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros .................................. per krutinę
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(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

namono.
Iš to mišinio padaryk pirami

dą (kupetą), sudėjus jį ant to- 
rielkos. Suplak 2—3 kiaušinio 
baltinius ir juos sumaišyk su 
cukrum (powdered sugar). Tais 
suplaktais kiaušinio baltiniais

DEDANT I STIKLUS ČIELUS 
OBUOLIUS

Reikia nuplauti obuolius, ku
rie neperdaug minkšti. Paskui 
išimti širdis, (nulupti galima, 
jei bus tuojaus vartojami). In-

Siųkit ir Sutaupyki!

Geriausia Šešių cordų vati
niu siūlų špulaitė 

Dresiu siuvėjų gerybe 
Del geros knygutės dresiu 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. D.pt. C

31S Fourth Ava.. N.w York

GalimaGauti 
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Va r no Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

L Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. Čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdas su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu: .

NAUJIENOS '
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Rlvd. 81M 
M. Woltkew1ci 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
no kiekvienam* 
Atsitikime. Tei
kia ypatiŠką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

» DR. HERZMAN-®
—I S B U S 1 J O S—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki

Telefonai:

3410
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drevei 0950.

, ................. ■ ■ i i

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4130. A

DR, SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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.

__________________________________/

NUPIRK .
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuoini padaryti) didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė mu lietuviškomis raidėmi* 
pasaulyje. Galima ir angliukai ra 
iyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

LIETUVIŲJAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams. z

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3* delną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Oi. 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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė
Tel . Lafayette 4146

7:30 vai. vakare.

{Dienomis: Carai
3110. Naktį
Dreve) 0950

Boulevard 4136
So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
♦ Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki

I 4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan

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

..... . ...  . /

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland A Te.

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 

1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
: Telefonas CanaI 1912

Naktinis Tel. I)rexel 2279
V . .........................................- ū ■ ■■■ ■

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 

; iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 
l iki 2 vai. po pietų
L-.—

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tog ant 2 

lubų
1801 Blue laUind Avė 
Phone Roosevelt 2025

-------------------------------------

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metotįu 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
.J
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Telephone Koosevelt 8500

Jungtinių Valstijų atstovų ’ rinkimai patenka į atstovų Isprendus, tapo Anglijoje pa- [tuojaūs davė šiltą vietelę,. pa
būtą. Čia susiduriame su butą patys rinkimai atsto-’skelbti nauji rinkimai, kurie.skirdama jį Dotnavos Ūkio Aka- 
naujais keblumais. Vų bute gali palikti be vai-j įvyks šio mėnesio 29 d. Už- T ??8 ___ _

Kuomet atstovų butas ren- siu. Jungtinės Valstijos su- keleto dienų po rinkimų nau-.^0^]^ gaudamas algą iš TJę- 
ka prezidentą, tai balsai sideda iš 48 valstijų. Jeigu jasis parlamentas susirinks'tuvos valstybės, kaip atstovybės 
skaitoma ne sulig atstovų balsuotų visos valstijos, tai ir pastatys tokią valdžią, ko-informacijų biuro vedėjas. Da-

įjž demijos profesorium.
| Amerikoje kun. Kemėšis ėjo

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
per year outsidę of Chicago. 
per year in Chicago.

$7.00
$8.00

3e per c6py.

Entered as Second Glass Mattel' 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

skaičium, bet sulig valstijų- prezidento išrinkimui reike- 
mis. Kiekviena valstija tu- tų 25 balsų. Bet valstijų 
ri vieną balsą, nežiūrint ar balsai gali pasidalinti taip, 
ji yra didelė, ar maža. M ii- kad nė vienas kandidatas 
žiniška New Yorko valstija, negauna to balsų skaičiaus, 
kuri renka į atstovų bdtą 43 Tuomet atstovų butas irgi 
kongresmanus, turi čia tik- neišrenka prezidento.
tai vieną balsą, kaip ir ma
žiukė

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Melams..........................
Pusei metų ..................
Trims mėnesiams ...... .
Dviem mėnesiam ...... .
Vienam mėnesiui ........

Chicagoje per nešiotojus)
Viena kopija .................   3c
Savaitei ............................. ........ .............  18c
Mėnesiui ..........-...................i.... . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paštų:

Metams ..................................................   $7.00
Pusei metų ______    3.50
Trims mėnesiams ...».............. L75
Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui ...........-.............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta^

Metams........................................$8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

Tuomet prezidentu palie-
Delaware valstija,'ka vice-prezidentas, kurį 

renkanti tiktai vieną kon- renka senatas iš dviejų kan- 
gresmaną, arba Nevada, ar- didatų, gavusių daugiau- 
ba Arizoną arba New Mexi- sįa balsų į vice 
co, kurios taip pat renka I zidentus elektorių 
tiktai po vieną kongres- 
maną.

- pre- 
kole- 

atsto- 
prezi-

Prezidentas Coolidge,>gen. 
Dawes ir kiti Amerikos kon
servatoriai sako, kad šios 
šalies konstitucija esanti 
geriausia pasaulyje, ir jie, 
gąsdina žmones, kad, jeigu 
progresistai su La Follet- 
te’u priešakyje laimėtų šio 
rudens rinkimus, tai šitai 
“geriausiai' konstitucijai” 
butų didelis pavojus. Bet 
argi yra geras tas konstitu
cijos patvarkymas, kad, ren
kant prezidentą atstovų bu
te, 43 New Yorko atstovai 
ayba 36 Pennsylvanijos at- 
stovanarba 27 Illinois valsti-

gijoje. Vadinasi, 
vu butui neišrinkus 
dento, prezidentu gali pa
likti ateinančiam kovo mė
nesyje gen. Dawes, arba gu- 
bernatoris Bryan, arba se
natorius Wheeler — as
mens, kurie visai nėra stato
mi kandidatais į preziden
tus!

yra labai netobula,
Bet apie svar-

rinkimai yra jos atstovai sveria tiek pat 
Ji renka nel^i'-'^ vienas Delavvare valsti-

nių Valstijų prezidento rin 
Rimai.

Prezidento
netiesioginiai,
visų piliečių balsavimas, bet 
vadinamoji “elektoralė kole
gija". Piliečiai savo balsais 
išrenka tiktai elektorius (rin

Tu elektorių kiekvieno- v

kongreso (atstovų buto ir 
senato) narių iš tos valsti
jos. Illinois valstija, pav. 
renka 27 atstovus i atstovų 
butą Washingtone ir 2 se
natorių, todėl ji turi 29 elek
torius; New Yorko

jos atstovas arba vienas 
Arizonos ąrba New Meksi
kos atstovas?

Daugiaus net. Vienas Do
le'vare atstovas arba vienas 
N e vados atstovas tam tik
rose sąlygose, renkant pre
zidentą atstovų bute, gali 
turėti daugiaus svarbos, ne
gu 43 New Yorko atstovai

Čia mes jau parodėme pa
kankamai ydų prezidento 
rinkimų tvarkoje, kaip ji 
yra išdėstyta Jungtinių Val
stijų konstitucijoje, kad 
kiekvienas sutiktų, jogei 
bent šituo klausimu konsti
tucija
pasenusi.
biausiąjį dalyką dar mes ne
kalbėjome.

Jeigu elektoralė kolegija 
nesugeba išrinkti preziden
to, tai jį renka atstovų bu
tas; jeigu nesuggba išrinkti 
atstovų butas, tėu preziden
tu patampa senato išrinkta' 
sis vice-prezidentas. Bet 
kurie kongresmanai renka

stovai.
įvykti.

Štai, kaip tatai gali

valstija v 1S1 
atstovų |; tovai 
todėl jibutą ir 2 senatorių, 

turi 45 elektorius.
Visa elektoralė kolegija

dento išrinkimui reikia ao- 
soliutės daugumos balsų 
elektoralėje kolegijoje; t. y. 
ne mažiaus kai}) 266 balsų.

Aišku, kad šitokia rinki
mų sistema nėra labai de- 
mokratinga. Amerikos pre
zidentas turi milžinišką ga
lią, didesnę, negu kai kurių 
nionarchišku šalių karaliai.

v v

Jeigu žmonės suteikia tokią 
galią vienam asmeniui, tai 
jie turėtų rinkti jį tiesiog, o 
ne per elektorius.

Bet ir technikos atžvilgiu 
ta sistema turi stambią ydą. 
Išrinkti prezidentą elekto- 
ralės kolegijos balsų daugu
ma yra lengva, kuomet kan
didatus stato tiktai dvi didė
lės partijos. Padalinus 531 
balsą elektoralėje kolegijoje 
tarpe dviejų kandidatų, vie
nam jų turi tekti dauguma.

Het jeigu atsiranda tre
čias kandidatas, kuriam ati
duoda savo balsus bent vie
nos valstijos elektoriai, tai 
likusieji balsai gali pasida
linti tarpe kitų dviejų kan
didatų taip, kad nė vienas jų 
neturės 266 balsų. Tuomet 
elektoralė kolegija nepajė
gia išrinkti prezidento!

vienos valstijos at- 
turi sueiti ir nutarti, 

rį kandidatą ta valsti
ja baisuos. Kiekvienos par
tijos atstovai, žinoma, stoja 
u z savo partijos kandidatą. 
Sakysime, kad iš New Yor
ko atstovų bus 20 republiko- 
nų ir 20 demokratų, o 3 bus 
progresistai, kurie nenorės 
remti nė republikono, nė de
mokrato. Tuomet nė viena 
partija neturės daugumos, 
ir visa valstijos atstovybė 
bus priversta susilaikyt nuo 
balsavimo, renkant prezi
dentą. Tuo tarpu kad vie
nas Delevvare arba Nevados 
valstijos atstovas paduos 
balsą už savo valstiją.

Gal manote, kad renka tie 
kongresmanai kurie yra iš
rinkti prezidentinių balsavi
mų laiku? Ne. Renka še
ri i e j i kongresui a n ai 1

rinktas visas atstovų butas, 
bet naujieji atstovai dar neis 
savo pareigų. Iki naujojo 
prezidento inauguracijos 
veiks senasis atstovų butas 
— tas, kuris buvo išrinktas 
dveji metai atgal. Tas se
nasis atstovų butas ir rinks 
prezidentą (jeigu jo nebus 
išrinkusi elektoralė kolegi- 

kandidatų: 
La

ja) iš , trijų 
Coolidge’o, Davis’o 
Follette’o.

ir

aiskus dalykas, kas tas 
senasis kongresas reiškia ne 
dabartinį žmonių nusistaty
mą, bet tą, kurio žmones lai
kėsi dveji metai atgal. Per 
dvejus mfetus žmonių nuo
monės suspėja žymiai pasi
keisti. Kai kada žymi at
maina žmonių nuomonėse 
įvyksta net per daug trum
pesnį laiką. Bet Amerikos 
konstitucija neleidžia, kad 
ta nuomonių atmaina pasi
reikštų prezidento rinki
muose: svarbiausias krašto 
viršininkas yra renkamas 
atstovų, kurių daugelį žmo
nės yra atmetę paskutiniuo
se balsavimuose.

Palyginkite, su šita tvarka 
valdžios» sudarymo būdą 
m on archiško j e Angį i j oje. 
Šio mėnesio pradžioje Angli-

Jeigu elektorių kolegija 
neišrenka prezidento, tai 
prezidento rinkiniai eina į r

Jeigu milžiniška valstija, 
turinti 43 atstovus kongre
se, gali palikti be balso pre
zidento rinkimuose, tai aiš
ku, kad tokia prezidento rin
kimo tvarka nėra teisinga.

Jungtinių Valstijų konsti
tucijos autoriai (ir vėlesnie
ji jos taisytojai) tur^but ne
numatė tokios padėties, kad 
atskirų valstijų atstovų bal
sai gali taip “susiskaldyti”, 
jogei jos gali netekti gali
mybės dalyvauti prezidento 
rinkimuose, patekus rinki
mams į atstovų butą. Senai
siais laikais, mat, būdavo re
tas atsitikimas, kad į rinki- 
mus stodavo daugiaus,, kaip jos valdžia susikirto su par- 
rlviejų stiprių partijų, kandi- lamento dauguma. Kam pri- 
datai.

Vienok, nekalbant apie ši
tą neteisingumą prezidento ’ azinei parlamento opozici- 
rinkimų tvarkoje, kuomet jai? Kad tą klausimą iš-

taria žmonės: ar darbininkų 
valdžios politikai, ar buržu-

kia atatinka balsuotųjų pa-.bar jisai vėl ims* algą iš vald- 
reikštam’ rinkimuose nusi
statymui.

Nežiūrint to, T 
joje yra monarchija, jos val
džia yra žmonių valios pil
dyto ja. O senojoje Amerikos 
respublikoje valdžios sudar 
rymo būdas yra toks, kad ji 
gali būt visai priešinga 
žmonių norams.

Tik atžagareiviški ele
mentai todėl gali sakyt, kad 
Amerikos konstitucija ne
reikalauja jokių pataisymų.

žios.
Visai kitaip klojasi Lietuvo

je senam aušrininkui, Dr. Jonui 
kad Anglį-jįsai dar. 

bavosi1 lietuvių liaudžiai dar tuo
met, kai daugelis dabartinių Lie
tuvos valdovų nežinojo nė kas 
yra lietuvių tauta; kas iš to, 
kad jisai turėjo kentėti vargą

ir persekiojimus! Jisai nebuvo 
klerikalų tarnas, todėl —

Kunigai ir jų klapčiukai iš
ėdė jį iš mokytojo vietos Šiau
lių gimnazijoje.

Mokytojų seminarija Kėdai
niuose pakvietė Dr. J. šliupą 
lektorium, bet katalikiškas 
“švietimo” ministeris dar iki 
šiol jo netvirtina.

Senis šliupas gali, kad nori, 
eiti ubagauti. Mokytojų vietos 
Lietuvos mokyklose yra reika
lingos 
rantų 
tiems 
narna.

kunigui Kemešiui, fede- 
vadui Raulinaičiui ir ki- 
davatkoms bei davatki-

Guy de Maupassant.

Sudiev
Dienos ir Nakties pasakų” ciklo)

SOCIALDEMOKRATŲ LAIK
RAŠTIS RUSŲ KALBA

K \ 1 '

Lietuvos Socialdemokratų par
tijos Kauno miesto komitetas 
nutarė prieš rinkimus į savival
dybes pradėti leisti laikraštį ru
sų kalba, kadangi Kaune yra 
daugybė darbininkų, kurie lietu
vių kalbos nesupranta^ arba su
pranta labai mažai. Rezultatai 
rinkimų į Kauno miesto tarybą 
rodo, kad Lietuvos sostinėje 
dauguma gyventojų yra nelie
tuviai, nes išrinkta lietuvių 30 
atstovų, o kitų tautų — 40;

Pirmas to rusų kalba leidžia
mo socialdemokratų lalikraščio, 
“Rabočij Vestnik” (Darbininkų 
žinios), išėjo rugsėjo 17 d. Gir
dėt/-kad jisai turėjo labai 
pasisekimo.

SUSTOJO VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠTIS

gero

Chicagoje paliovė ėjęs vokie
čių socialistų laikraštis “Chica- 
goer Arbeiter-Zeitung”. Jisai 
buvo išgyvavęs daugiaus, kaip 
40 metų ir turėjo labai margą 

į karjerą.
Jisai buvo įsteigtas vokiečių 

socialdemokratų, masėmis emi
gravusių iš Vokietijos, kuomet 
tenai Bismarkas jvedė prieš-so- 
cialistinį įstatymą ir ėmė žiau
riai socialistus persekioti.

Kuomet Čikaga apie aštuo
niasdešimtuosius metus buvo 
pavirtusi anarchistinio judėji
mo centru, tai “Arbeiter-Zei
tung” pateko į anarchistų ran
kas. Vėliaus ji vėl patapo socia
listų laikraščiu. Sakoma, kad so
cialistai, perėmę laikraščio ar
davus, surado, jogei, anarchis
tams jį valdant, jisai turėjo ar
timų ryšių su žvalgyba.

Iki
tung” ėjo kai 
cialistų partija skilo ir daugu
ma vokiečių socialistų nuėjo su 
bolševikais, tai laikraštis vos 
atsilaikė ir turėjo eiti tiktai kar
tą savaitėje.

Per paskutinius penkerius me
tus jisai skurdo ne tiktai finan
siniai, bet ir moraliai. Laiky
damasis neva socialistų nusista
tymo, jisai tečiaus didesnę dalį 
savo redakcinio puslapio užpil
dydavo straipsniais, perspaus
dintais iš komunistų “New Yor- 
kei’ Volkszeitung”. Todėl, 'ma
tyt, niekas juo nebuvo 
kintas.

tų “Arbeiter-Zei- 
lien. Kuomet so-

RANKA RANKĄ 
MAZGOJA

paten-

Kristus patardavo gerus* dar
bus daryti, nelaukiant už tai nė 
pagyrimo, nė atlyginimo: “kad 
kairioji’ ranka nežinotų, ką da
ro dešinioji”.

’ šių dienų krikščionys tečiaus 
tą Kristaus patarimą dažnai pa
keičia daug praktiškesne, taisy
kle “ranka ranką mazgoja”.

Už tai, kad kun. Fabijonas 
Kemėšis, būdamas Amerikoje, 
steigė klerikalines organizacijas 
ir agitavo už Lietuvos klerika
lus, tai, kaip tik jisai pagrįžo 
Lietuvon “katalikų” valdžia jam

[“L.”] Du draugu baigė va- pergyvenau tą jausmą, patyriau 
karieniavę. Pro kavines langų tą staigų visos esybes truktele- 

’jiedu mato plaukiančią bulvaru ’ jimą.
minią. Jiedu juto tą šiltą vėje
lio dvelkirhų, kurs skrieja Pary- įsimylėjau taip, kaip niekad ne- 
žiuje maloniomis vasaros nakti-j buvau įsimylėjęs 
mis ir verčia praeivius kelt auk
štyn galvas, ir įkvėpia norą ei
ti kažin kur toli į medžių ūks
mę, ir gjmdo sVajones apie mė
nulio apšviestas upės bangas, 
apie blizgančius žolėje šv. Jono
vabalėlius ir raliuojančias lakš-jrias draikė pajūrio vėjas, SmuJ- 
tingalas.. i kiausi jos veido bruožai, l:L.z

Vienas jų, Enrikas Simon’as, vienas judėjimas —' 
tarė giliai atsidusęs:

— Ech! senstu.

Aš susipažinau su ja ir tuoj

savo amzyje. 
Ji pavergė mano širdį. Yra bai
su ir drauge malonu taip pa
kliūti į moteries galią. Tai :,be- 
veik kančia ir kartu neapsako
ma laimė. Jos žvilgsnis, jos šyp
snys, jos plaukų garbanos, ku-

t, kiek- 
i- visa žavėte 

žavejo mane, trauke širdį, tem- 
Tai liūdna, dė protą. Ji valdė visą mano esy- 

Seniau panašiais vakarais aš ne- bę savo žodžiais, judesiais net 
nusėdėdavau vietoję. O šiandien j savo dėviipais daiktais, lyg ko
mai) tik gaila to kas buvo. Oi, kia burtininkė. Aš džiaugdavau- 
kaip greit prabėga gyvenimas!

Jis buvo kokių keturių dešim- ar pirštinaites, 
čių penkerių metų vyras, jau rodė man visų gražiausi. Aš nie- 
storokas ir visai plikas. ; kur nemačiau tokių dailių skry-

Jo draugas, Petras Cernier’is, bėlaičių.
šiek tiek vyresnis už jį, bet lie-į Ji buvo ištekėjusi, bet vyras 
sesnis ir judresnis atsake: atvažiuodavo tik šeštadieniais, o

— O aš, mano' mielas, pase- pirmadieniais vėl išvažiuodavo, 
nau, pats to visai nepastebėjęs. Jis buvo man visai abejingas. 
Aš visuomet buvau linksmas,! Aš nejaučiau mažiausio pavydo; 
sveikas, stiprus ir t. t. žiurėda- nežinau kodėl niekad joks žino
mas kasdien į veidrodį, žmogus gus neatrodė man toks nesvar- 
nepaslebi laiko veikmės: ji yra bus, netraukė mažiau mano dė- 
lėta, nuolatinė ir taip nemato- ‘ mesio, kaip jis. 
mai keičia veidą, kad visai ne
junti tos permainos. Vien tik dėl 
to mes nemirštame iš sielvarto 
po dvejų ar trejų metų to jau
nystės griovimo. Mes negalime 
to įvertinti. J<ad pilnai tai su
prastume, reiktų ištisą pusmetį 
nežiūrėt į veidrodį — o tada, 
koksai smūgis?

O moterys, mano mielas, kaip 
man gaila tų nelaimingų pada
rų. Visa jų laimė, visa jų galy
bė, visas jų gyvenimas yra gra
žume, kurs tveria dešimtį me
tų.

Taigi, aš pasenau, pats to ne
žinodamas; aš laikiau' save be
veik jaunuoliu, varydamas penk
tą kryželį. Nejausdamas jokio 
trukumo aš 
ir ramus.

Paprastas 
mas atidarė man akis ir parodė 
karčią tiesą. Aš kankinausi vi
są pusmetį, o paskui .... susitai
kiau su butenybe.

Aš, kaip ir visi vyrai, daug 
sykių buvau įsimylėjęs, bet ypa
tingai vieną kartą.

Aš sutikau ją prieš kokią 
dvyliką metų pajūryj, Etretate. 
Kaip gražiai atrodo tas plokš-, 
čias smiltingas juros krantas 
rytais, maudymosi valandą. Tą 
nedidelį, pasagos pavidalo, plaža 
apsupa aukštos baltos uolos, iš
raižytos keistomis daubomis, 
viena jų didžiulė, ištiesusi jūron 
savo milžinišką koją, kita prie
šais — apvali ir pritūpusi prie 
žemės. Minia moterų renkasi 
siauram pakrašty, jų skaidrus 
rūbai marguliuoja, kaip gėlės, 
baltam uolų fone. Saulė gausiai 
lieja šviesą ant krantų, įvairia
spalvių skiečių, apt žalsvai mė
lynos juros; ir visą tąi taip link
sma, ipalonu; visa šypsos ir ve
ria akr..’.X " :
' ?Kai aš pamačiau ten tą jau

ną moterį pirmą įkartą, ji tuoj 
sužavėjo ir patraukė mane* Yra 
veidų, kurių grakštumas staiga 
mus sužavi ir pavergia. Jauti ra
dęs tau skirtą mylėti moterį. AŠ

si, pamatęs ant kėdės jos šydą 
Jos parėdai ąt-

gyvenau laimingas

ir žiaurus atsitiki*

Vai, kaip aš ją mylėjau! O ko
kia ji buvo graži, graikšti ir jau
nutė! Tai buvo pati įsikūnijusi 
jaunybė grožė ir grakštumas. 
Aš niekad nejaučiau taip stip
riai, kokia daili, gili, maloni ir 
švelni-esybė yra moteris, toji 
meilumo ir gracijos nešėja. Aš 
niekad taip nesupratau, kiek pa
traukiančios grožės gali būti 
veido išlenkime, lupų judesy j, 
mažutės ausies raukštylėj, net 
formoje to kvailo organo, vadi
namo nosimi.

Tai tęsėsi tris mėnesius, pas
kui aš išvažiavau į Ameriką, ne
vilties-kupina širdžia. Bet jos at
minimas liko manyje atkaklus, 
triumfuojąs. Aš priklausiai|Pjai 
iš tolo, kaip ir iš arti. Praėjo 
daug metų. Aš neužmiršau jos. 
Jos' malonus paveikslas neišny
ko iš mano atminties, ji stovė
jo, lyg gyva; mano akyse. Ir aš 
tebemylėjau ją, dabar tai buvo 
rami ir tyli meilė, kaip brangus 
atminimas to, ką gražiausio ir 
žavi ilgiausio aš buvau sutikęs 
gyvenime.

>x

Dvylika metų taip mažai rei
škia.žmogaus gyvenime! Nei ne
pajunti, kai jie praeina! Metai 
plaukia po metų, lėnai ir grei
tai, lėti ir skubus, kiekvieni yra 
ilgi ir taip greit baigiasi! Ir jie 
taip greit užsimiršta, palieka 
taip maža pėdsakų paskui save, 
taip išdyla ir išnyksta iš atmiip 
ties, kad atsigrįžęs atgal, pa
žvelgęs į praeitį, nebeįžiuri nie
ko ir nesupranti, kokiu budu pa
senai.

Man atrodė, iš tikrųjų, kad 
vos keli mėnesiai teskyrė mane 
nuo to malopaus vasaros sezo
no, praleisto Etretato pajūryje.

Praeitą pavasarį ’ aš važiavau 
kartą pasisvečiuoti pas pažįsta
mus. ' ' T.d .

Jau traukiniui sujudus, į ma
no vagoną!įlipę stora ponia, ly
dima keturių mažą mergyčių. Aš 
vos! mėčiau akį į tą plačią ir ap-
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skritą, kaip statinė, mamytę, 
panašiu į mėnulį veidu ir rėkian
čia, raikščiais padabinta skry
bėle. '

Ji sunkiai kvėpavo, uždususi 
nuo greito ėjimo. Mergytės link
smai čiauškėjo. Aš išskleidžiau 
laikraštį ir pradėjau skaityti.

Pravažiavusi porą stočių, ma
no kaimynė staiga paklausė:

— Atsiprašau, ar tamsta ne
si ponas Carnier’is

— Aš pats, poniute.
Tada ji ėmė juoktis patenki

nimu, bet vis dėlto truputį liūd
nu juoku geros, protingos mote
riškės.

’— Tamsta neprisimeni ma
nęs?

Aš svyravau. Man atrodė, kad 
aš tikrai buvau kažin kur ma
tęs tą veidą, bet kur? bet kada? 
Aš atsakiau:

— Ir taip.... ir nę... Aš. tam
stą tikrai pažįstu, bet negaliu 
prisiminti tamstos pavardės.

Ji truputį paraudo:
— Julija Lefevr’ienė.

- J mane lyg perkūnas trenkė. 
Tai buvo baisus smūgis. Viena 
akimirka aš supratau, kad man 
jau viskas pabaig-ta. Aš jaučiau, 
kad skraistė nukrito nuo mano 
akių ir kad aš pamatysiu baisių, 
širdį plėšiančių dalykų.

k Tai buvo ji! Ji, stora, vulga
ri moteriškė — ji. Ir ji išperėjo 
šias keturias dukras per tą lai
ką, kai aš jos nemačiau. Ir tie 
maži padarai stebino mane ne 

mažiau, kai jų mętina. Jie bu
vo išėję iš jos; jie buvo jau di
deli, jie užėmė gyvenime vietą. 
Tuo tarpu kai ji jau pasitraukė 
šalin, ji — tasai-dailumo ir grak
štumo stebuklas. Aš, rodos, tik 
vakar palikau ją ir kokią aš ją 
atradau. Ar tai galimas daly
kas? Staigus skausmas suspau
dė man širdį, o drauge sieloje 
kilo protestas prieš pačią gamtą, 
beprotiškas pyktis prieš tą biau- 
rų nedorą griovimo darbą.

Aš žiurėjau į ją, lyg netekęsv 
proto. Paskui paėmiau ją už 
rankos* ir ašaros išsiveržė man 
iš akių. Aš apverkiau jos žuvu
sią jaunystę, jos mirtį. Nes aš 
visai nepažinojau tos storos po
niutės.'

Ji, taip pat sumišusi, sukuž
dėjo:

— Aš labai atsimainiau, ar ne 
tiesa? Ko gi tamsta nori — vis
kas .praeina. Tamsta matai, aš 
tapau motina, vien tik gera mo
tina. Visa kita pabaigta, sudiev! 
Aš taip ir maniau, kad tamsta 
nebepažinsi manęs, jei mudviem 
teks kada nors susitikti. Tam
sta, tiesą pasakius, ir labai pa
sikeitei; man reikėjo gerai įsi
žiūrėti, \ kad įsitikinčiau, kad 
akys manęs neklaidina. Tamsta 
visai pražilai. Pamanykit. Juk 
jau dvylika metų! Dvylika me
tų! Mano vyresnioji dukrele tu
ri jau dešimtį.

Aš pažiurėjau į mergaitę. Jos 
veidely švietė kažkoks spindu
lėlis praėjusio motinos gražu
mo, bet dar labai nežymus, ne
aiškus, žadąs skaidriau blykstel- 
ti ateityje.

Ir gyvenimas pasirodė man 
greitas, kaip einąs pro šalį trau
kinys.

Aš privažiavau savo stoti. Iš
eidamas, pabučiavau savo senos 
draugės ranką. Aš neturėjau 
apie ką su ja kalbėtis ir buvau 
per daug sujudintas.

Vakare, užsidaręs savo kam
baryj, aš ilgai, ilgai žiurėjau į 
veidrodį. Ir galop prisiminiau, 
koks aš buvau kadaise, pama
čiau dvasios akimis savo tam
sius usus, juodus plaukus ir jau
ną, gyvybės pilną veidą. - Dabar 
aš senis. Sudiev.

Verte Danguolė.

ŽYDO KRIKŠTYNOS

KAUNAS ;LŽ|. — Rugsėjo 
23 d. 18 vai. Jėzuitų bažny
čioj apkrikštyta vienas žydas 
(rodos, daklarak), apie 35 m‘. 
amžiaus'.

Publikos susirinko gana 
daug. Pakrikštytas, matyt, ne 
“tvirtos vicros,” nes publikai 
savo veido nenorėjo parodyti 
ir todėl traukėsi po krikšto at
bulas, kol įsmuko į zokristiją.

Adai



*

rifnKulienis, Spalio 20, 19$!

l'HICAGOS
ŽiNIOS

Felicija ir teisėjai
Susikirtimas tarp policijos 

šininko ir teisėjų tęsiasi.
vir

Susikirtimas tarp policijos 
viršininko Collins ir teisėjų tę
siasi. Policijos viršininkas tęsia 
savo kampaniją (prieš automo- 
bilistus, o teisėjai areštuotus au- 
tomobilistus paliuosuoja, arba 

skilia jiems mažas- pabaudas. 
Vyriausi miesto teisėją Olson, 
kuris priešinasi policijos kampa
nijai (pfrieš automobilistus, pa
rėmė teisėjas La Buy, kuris be 
jokio teismo paliuosuoja auto
mobilistus.

Policijos viršininkas sako, 
kad šis susikirtimas įvyko dė
lei busiančių rinkimų. Jis sako, 
kad besiartinant rinkimams tei
sėjai nori prisigerinti balsuoto
jams ir todėl nenori bausti au
tomobilistų, kad nepraradus jų 
balsų. Pats teisėjas La Buy at
virai prisipažįsta, kad savo 
švelniu nusistatymu prieš auto
mobilistus jis laimėjo mažiau
sia 25,000 balsų.

bary miesto viršininkai tu 
rėš eiti kalėjimai)

Federalinis apeliacijų teis' 
mas pereitą penktadienį patvir 
tino nuteisimą 52 žmonių 
skilbusio Gary munšaino 
dalo.

tarp nuleistųjų yra 
Gary mayoras Johnson,

skan-!

buvęs 
Lake pavieto šerifas Baimes ir 
daug kitų augštų valdininkų ir

to gyventojų. Buvo kaltinama,; 
kad jie visi buvo susidėję su 
munsainieriais ir išvien su jais 
varė šmugelio iu munšaino par
davinėjimo biznį.

Viso toje byloje liko nuteis
ti 75 žmonės. Tur būt kiti nu
ėjo kalėjiman ir nedavė apelia-1 
ei jos. Padavė apeliaciją tik tur- i 
tingesnieji, kurie, žinoma, ir' 
apeliacijų (teismui nenus|ilenks, j 
bet kreipsis į še|lies augšč&au- 
si teismą.

Tai baili suimsi

tJSAUJIENOS, CKIčagG, IH.

Sudegino negru 
bažnyčia

Atsišaukimas į 
visuomenę

Penktadienio naktį liko sude
ginta viena iš didžiausių negrų ovouuic ucumd
bažnyčių Amerikoje, Greater priešu rankose, dar Teikia daug 
Betliel A. M. E. bažnyčia, prie darbo, daug pasišventimo, dau- 
42 ir Grand bulvaro. Nuostoliai giau drąsos ir energijos. Į dar- 
siekia apie $100,000. Pirmiau ' bą visi, o mes laimėsime ir Vil
teli buvo kliubas, paskui gim- nius bus musų! 
nastikos salė. Laike gaisro baž
nyčios antrame augšte gulėjo našlaičiai šaukiasi prie mus,1 
100 negrų, bet jie visi išsigel- amerikiečių, prašjMami pagel 
bėjo.

Kunigas ir bažnyčios “trusti- 
sstii” sako, ka<l l>£ižriyči<į 
3<u Klux Klanas, kuris nuola
tos grūmojo bažnyčiai ir veik 
kasnakt prie bažnyčios iškabin
davo savo įspėjimus.

DarLietuviai amerikiečiai! 
musų sostinė Vilnius tebėra

liuosuotas už kauciją) ji ant 
1 rytojaus stojo teisman. Nesant 
j aiškių įrodymų teisėjas jos ne
baudė, tik atidavė ją policijos 
pricžiuroii ir įsakė visada' bū
ti namie prieš 10 vai. vakare 
ir niekur be jaunesnėm sesers 
neiti.

sus kartu tik areses taria ir 
neg ko tik gaunam pažystamu

Ne jis vienas taip rašo. Gal 
didžiuma, musų biznierių, o ir 
nickurie profesionalai, .nė kiek 
negeriau lietuviškai rašo.

—Viešintiškis.
Prie viso to ji ir darbo 

teko, nes sužinojęs apie 
sankrovos savininkas ją 
juoduką tuojaus pašalino

žiema jau artinasi. Vilniaus darbo.

Musų gi pareiga yra atsiliep-1 ti ii- paduoti jiems pagelbos 1’a.n- 
ką. Mes galime tą padaryti Tink-! 
darni aukas, rengdami vakarus 
ir pelną skirdami Lietuvos naš
laičiams. Į

Čikagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti darbuojasi, į 
suvirš trys metai, rengdamas ■, 
visokius vakarus ir visą pelną 
atiduoda sušelpimui Lietuvos į į 
Našlaičių. Tįafigli ir ^įnilet ren- ( 
gia Hankdarbių Bazarą. šis ba- 
zaras bus daug gražesnis ir įvai-1 
resnįs tuomi, kad bus naujų 

Negras taipjau Lipo pašautas'skyrių. Bazaras turės šios sky-1 
ir suimtas. rius:

Pašovė nekaltą žmogų

ir
su
ir

Policijai prie Wabash 
Harrison gatvių persišaudant 
negru plėšiku tapo pašautas 
lengvai sužeistas visai nekaltas
pašalietis VVilliam Baird, fabri
kantas iš Summeivillc, Mass.

Atskaita
Chicagt 
nassmi 
i.i., šv.

Vadavimo Komiteto 
je surinktų pinigų 
inge spalio 9 d. 
Jurgio pa r. svet.

..................... $392.51
Išmokėta:
io parapijai už sve-

bau lakiu i

c! imies
i asus ž. aklai .

11(111 plaka- 
...' 18.00

$2.00

M.
J. Tumo

i $345.51
Kaunan 

r kanau- 
per l’ni-

hiišelpimui Vilniaus 
ir kovotojų už

naš-
Vilniaus

atokaitos .
T plačioji 

aiškiai maivs

; rbiami 
lietuvių

n;.n i’.ioli ir melagingi buvo 
k;:::u musu laikraščių užsi- 

i ulinė i tinai anl šio V. V. Ko-

ne-
. tai 

i ir
iš

> (Tąsa ant 6-to pusi.)
i
r t—

oi negražu taip 
jaunoms lietuvaitėms elgtis! 
Ir visą tai atsiliko geroj dide

lei my r. oj.

Kaip biznieriai rašo
V ienas “artislas” šito! 

kvielimd parašė:
“mas tamsio labey uzpra- 

ybcm kad tamsta at\vazotomict 
i .musu studio abzurety musu 
visokiu artislishku izdarbiu 

i mas dabar nouii izdar- 
5 'darom bo sbyta cela sa- 

\vaite bes dėl moliam o poma
rei te bos dėl viru

“mas dabar uzprashom ve-

rius: - L
1- mas skyrius — Lietuvių ’

Moterų Globos Komiteto naš- <1 
laičių rankdarbiai; i i

2- ras skyrius — Biznierių su
aukotų dalykų; ! |

3- čias skyrius — Amerikos * i
Moterų rankdarbių; 1

4- tas skyrius — “Vyrų rank
darbių”.

Taigi atsišaukiu į vyrus, kad 
prisidėtumėt prie surengimo vy
rų rankdarbių skyriaus, kas kuo 

įgalite, kaip tai: piešimo, droži ' 
mo, siuvimo, siuvinėjimo, ir t. 
t. ką tik galima rankoms pada
ryti. Vyrai, parodykime ką mes 
galime padaryti savo skyriuje.

Bazaraš įvyks Gruodžio 4-5-6 
d., 1924 m., Raymond Chapel.

i Todėl, kurie manote prisidėti 
prie vyrų rankdarbio skyriaus, 

! malonėkite pranešti šio sky
riaus vedėjui šiuo adresu: S. A. 
Zolpis, 92/ W. 3 lth Place. Chi-( 
cago, III. i t

Iš plačiosios lietuviškos
o

Apipiešė A. Bielskio
* aptieką

iš- 
du- 

aptie-

pa-

Pinigai
iŠ ;

Bridgeporto

Greitas, tikras būdas 
prašaliu imui jo

| Bukite pasirengę dėl rudeninių 
kvietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
000.00. Įsteigta 1885. Surplius

į $96,141.67.
Nurseries su reputacija 

HROVVN BROTHERS COMPANY- 
Continental Nurseries 

doche.seteh, N. Y. 
‘'The Flover City”

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuogės ir t. t.

FRANK CICALA
6119 So. Sacramento Avė. 

šaukite Republie 5912, 
Chicago, 111.

Atsiųsime salesmaną.

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9668.

k pajėgą j Ir <muju» ll)>
Coub arbk ant lina-kljlįip. d
l*irmMitini LicUvht ‘’JIettJroa 'Koctoracija Amerikoj*

JHE BKIDGEPOrtT.ELECTRIC CO.
A. BARTKUS. PtM.

1619 W. 17th Si., Tel. Boulevard 7101, 1«92. Chica** i

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Šhoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
cinką dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių., Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo-išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
17^9 So. Halsted St., x Chicago, III.

Vartokite bipkį Sloan’s. Ne
trinkite. Jis palengvins.tuo
jau. Sldans pradeda gydyti, afcgii -kruujo cirdkuHilci 
išnarinimo vieloje, pra^ali- 
na skausmą ir atbudavoja su
žeistas vietas. Nusipirkite 
buteli šiandien Pas visus 
aptiekoriufš — 35 centai

Sloaris Liniment
— prašalįna skausmą!

Akinių* pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI i’AiirASKlA 
AKIU LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta t
Ar kvaišta ,gaiva?

į Ar matote kaip ir pluukan^iun tai
( kus .

Ar atmintis po truputi mažąja’ 
Ar akys opios šviesai ?

, Ar jaučiate kam ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akia?

i John J. Smetona
A KIMU SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė.,
j Kampag 18 gatv«»

ZEU SPECIALIAI
Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
franeuziškomjs nuga romi;:, 2 kelnc- 
<mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50. ’

\ Zdl Clothing €o.
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
, siuvėjas kalba lietuviška'.
I r • r
pinnirjniiniiLTniUuini'vmJ:m?i?G^7?:irar^3''-iį

i — — r- ■ '■■■■■■

ALPA
Bohcmian Importuoti Apyniai su 

Salyklu, setas $1.00.
I Galima pada- 
j ryti taktingą ar 
. Rer;Į gėrimą.

Mes tyrime vi
sus kitus apy- 

f riius ir salyklą 
l ir skystimų iš- 
j slinkimus. (Klau

skite jūsų gro-
1 šerniuko.

' Alpa Malt EM Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayctte 1104
V J

Ant ’ rečio augšto virš Platto ap- 
tiekos "amnariui 14, 15, 16 ir 17. 
Včdanfio* > !in 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 dieną

Physical Haaith Institute
"DR. VELONIS, Ph.

D. C., D. O., N. T.
Gydau .įvairias ligas, o ypatingai 
užbiseneju.sias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, Ui.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakarn. (
Nedėldieniais nuo 9 Iki 12 pie»ų. f

Telephone Lafayetto 4543 1
-------------------- ----------------------- -

DR. VAITUSH. O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS *-is2i2v— LITTLE -• J 

SPINOGRAPHS )

George T. Kearns iš Carpen- . 
terville, III., patraukė teisman ' • 
savo sūnų George T. Kearns, | c 
J r., reikalaudamas $15,000 atly-; i 
ginimo. Tėvas kaltina, kad jo T’ 
sujaus, kada jis atvyko jį ap- ; 
lankyti Chicagoje, jį išspirė! 
lauk. Daugiau to, sūnūs dar te- j i 
vą areštavo ir keletą dienų iš 
laikė pataisos namuose.

neto veikimo. >u jūsų, i 
ernieji. parama mes 
:• ime la didi \ iiniatn

ger- 
toliau

ba, tikėdamies dar 
paramos n; tik pavie- 

d ra ugi jųasmenų, bei ir 
organizacijų.
sos aukos, kurios

lotą įplauks, laiks nuo lai 
bus h keikiamos spaudoje i 

nčiamos Vilniaus reikalam;

ATIDARĖ ILLINOIS I NIVER i 
S1TETO STAD1UMĄ

Kum. Iždininkas.
V. \. Komiteto

X. Dcarborn St., 
Chicago, III.

teta susirinkimas rytoj
Vilniaus Vądavimo Komiteto 

susirinkimas įvyks

Pereitą penktadienį, dalyvau- Į 
jaut 16,000 žmonių, tapo iškil-' 
minga! atidarytas Illinois uni- j 
versiteto stadiumas Champaign,! 
III., kuris yra pašvęstas atmin-1 
čiai žuvusių kare studentų.

Naujasis stadiumas talpina į 
keliolika tūkstančių žmcĄnių ir!
tapo pabudavotas aukomis ^bai- visuotinas 
gūsių tą universitetą žmonių. ,l vloj, ypa 
Jis užima vietą senojo stadiu-1 Mildos svet. Visi nariai ir iš- 
mo, kur galėjo tilpti tik 3001, ūktieji draugijų atstovai pra- 
žmonių. Stadium skiriamas kai-| šomi susirinkti, ik 
po vieta suėjimui pažiūrėti at-|į>iu reikalų aptarti, 
letikos ir žaismių.

svet.

vra svav-

Rado munšaino dirbtuvę

\ patingai mes kviečiame 
Cbicagos lietuvių organizaci
jai aktingai prisidėti priio pa- 
rėm.imo Vilniaus krašto lietu- 

arė i vįų į.r išvien su musų komile- 
jų laisvei ir apšvie- 

Organizacijų valdybų na-

Ketvergo naktį vagiliai 
mušę langeli virš šoninių 
ru įsilaužo j- \. Bielskio 
ką, prie 19 ir Halsted. gatvių 
ir Išnešė daug prekių N. taip
jau $50 pinigais. Nuostolių 
giliai padarė gana daug.

Sumušė ir
i savaites

va-

cernę Gary, lud., užpuolė plė- 
ida jis gryžo iš banko 
namų lipo" iš automobi- 
dkai labai skaudžiai p.

ir prie

t'.-lijosių simiusc, ypač labai 
sudanz'-' revolveriais galva ir 
atėmė $500. Manoma, kad plė
šikai pasekė jį iš Gary banko.

Dide iei melagiai

\ ir 
ir

kad La Follette 
vien salėj buvo 
žmonių (daugiau

ševikų šlamštas sako, kad to
se La FolLette prakalbose pe
reita šeštadieni buvo tik 4,000* . IV.

žmonių. Reiškia, bolševikai ir 
kapitalistus pralenkia mela
vime apie darbininkų kandi
datus.

Prohibicijos agentai pad 
kratą prie 14 ir Michigan Avė. Į tu dirbti 
gatvių ir rado didžiausią, mun-1 i-.ti 
šaino dirbtuvę, kokios dar ne- Tų j ar š’V'ip asmenys, gali at
buvo rasta vidurmiesty. Dirbtu-Į vykti j Vilniaus Vadavimo Ko
loj buvo pagaminama po 18 ga- ’ miteto susirinkimą ir susipa- 
lionų munšaino j valandą ir bu-! ginti su jo veikimu. —V. 
vo dirbama dieną ir naktį. Par-'----------------------------------
sidavinėjant po $7 už galioną j Greičiausia aprūpinsi s 
munšaino “vvholesale”, dirbtuvė savo gimines Lietuvoje s 
j dieną turėdavo $21,000 įplau- siųsdamas pinigus per 
kų. ? Naujieną kablegrainus.

Lietuvaitės, taip negražu!
Viena jauna Bridgeporto lie

tuvaitė labai susidraugavo su 
jaunu juoduku gyvnašliu, ku
ris dirbo toj pačioj Bridgepor
to sankrovoj už dreiverį, ku
rioj ir jį dirbo. Vieną penkta
dienį jiedu išėjo ir' bevaikščio
dami “užklydo” į vieną namą. 
Policija tai nutenlijo ir pada
rė puolimą. Namuose rasta tą 

, lietuvaitę ir dar kelis 'kitus 
(.juodukus ir juodules.

Išbuvusi kalėjime visą nak
tį. (juodukas tuojaus buvo pa-

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

Daininiku ir Muzikantu v 
Žiniai

Sandaros Knygyne randasi sekanti 
Dainy ir Muzikos veikalai:

EGLE ŽALČIU KARALIENĖ, Opera, vienintSliH lie
tuvių gražiausis MuzikoH-Dainų veikalas, kaina $10.00

KANKLŠS, penkių metų rinkinis susidedąs iš 56 dai
nų ir muzikos skirtingų veikalų, kaiųa ....... 5.00

GIRIU 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 susiuvus, kaina......... 25
BIRUTĖ, KvartetaiTr Duetai, kaina ................................. 30

Taipgi rįmdąsi kiti veikalai Ged). JKompozitorip ęMįko. j 
-Polrausko, norinti gauti'-Dainų ar Muzikos 'Veikalą, rašy-' 
kit sekančiu antrašu:- , < >

327 E. Street, Boston, 27, Mass

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir loli- 
negystę. Piirenka ioisuigai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4,00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Phone Buulcmrd 7589

Dr. Wilham BSanchard
1545 W. 47(h Sl„ 

netoli Ashlaml Avė.
(Pirmiau buvęs extra ordiną 

profesorius patalogijos Bei lino

SPECIALISTAS
visų skilvio ligų ir žarnų 

prašalina tape-worin), 
reumatizmo ir narvų ne

sveikumus.
Geriausia cgzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

3 valandai vakare.

Nuo 
(specialiai 
Inkstų,

Phone Boulevard 9041
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo gcncralis 
KONTRAKTORIUS

3352 S’o. 'Halsted SI., 
Namai 3356 Lowc Avė.

Atydai namų ieškotojams 
Mes .pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 Įmokėti, išmoksimais $4400 

>tt & P.CONSTR UCT1ON CO. 
936 W. 79th’ St. atba telefonuok 
1320 E. 79th St. Htewart'6584^

qwrw«WWĮ1iniimii gj«iw»-i«'Wimn 
*waair, ■■.■■r>irrvw

Jau atėjo Kultūros 
No. 9.

į Kaina 30c, 
Gaukite Naujienose 
1739 S. Halsted St.

Tas kuris neturėjo ju- 
li^-os pasircn- 

gęs duoti jums pata- 
rimus.
Yra labai daug klai- 

dingų nurodymų ir m-, 
klaidingų patarimų su- 
teikiama žmonėms ku- yflL
rie serga, todėl nešte- ĮĮjįL
bėtina, kad tiek daug Lįį
nepasveiksta. įįį

Jei jus sergate pasi- flEF
tarkite su Chiropractic SS 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra . 
žmogus kuris supranta 
apie sveikatą.

DR. J. m/.HINSLOVV, 
Chiropractor

1645 W. 47 St.. Chicago, III.
Tel. Boulcvaid 7l)0t>

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

Galite Būti išgydytas
Ar sergate? Mes'jums pagelbė- 
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate . gerai po valgio ? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hcmoroidUs ii- fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbaliiuą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nėmigS, pavargęs iš ly
to, galvosūki, apsivėlus] liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi
saugoki! neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau-

I. giau kentėti^— ateikite ir pasima- 
j tykite su mumis tuojau.

> Daktarai Kopczynski 
lr,Schweers ..

Ofisas 
1112-1114 Milvvaukee A v.

Tel. Haymarket 4376
i Viršui Hatterman ir Glantz Banko

Valandos 9 12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau-

I jo, odos ir šlapumo ligų.
XX i n -t — --i—  _ _ _ -Ai
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lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Dar apie Įvykusią 
Gausienės bylą

18 gatvės apielinkė
SI.A. 129 kp. laikė susirin

kimą spalio 12 d. Po susirin
kimo pirmininkas man pasis
kundė, kad salė yra per ma
ža, nes musų kuopa sparčiai 
auga nariais ir randasi daug 
naujų narių.

Man kuopai augant, 
žmogų, kuris 
narius, o ypač 

kurių irgi nemą
tvarkytų naujus
paša lietaus,
žai ateina. O kas dėl salės, tai
ji tikrai nepatogi, nes ne visi

stė I a i n ės p a s i į i eš k o t i.
—■M. Kutra.

Pereitą šeštadienį, tilpo Nau
jienose aprašymas p-nios Gap
šienės bylų, kuris užšaukė pro
testą^ tenai paliestų ypatų.

Tuo reikalu Naujienos nori 
būt bešališkos ir mielai paduo
da kitos pusės pasakojimą.

Ponia Meškauskienė pasakoja, 
kad piktumai ir byliniej imąsi 
tarp jos ir G apgenės išsivystę 
ne dėl “liežuvavimų”, o delei to, 
kad p. Meškauskienė ėjusi liu
dyt p. Rogers, jos (kivirčiuo^d 
su Gapšiene. Del to liudymo, 
Gapšiene užpuolusi Meškauskie
nę ir ėmusi berti į akis karčiais 
pipirais. Delei to p. Meškauskie
nė išėmusi prieš Gapšienę “va
rantį” ir ginčas atsidūręs teis
me.

darbas rimtai
Taip pat man ir

Čia

North Šitie
gyvuo ja Nori b Sidės 
Knygynas jau nuo 1916

Draugijų Sąryšis. Taipgi prie 
knygyno randasi ir svetainė, 
kurioj įvairios draugijos, kuo
pos ir chorai laiko savo susi
rinkimus, įvairias praktikas 
Iri pramogas, žodžiu sakant, 
čia yra visas Nori h Sidės prog
resyvių lietuvių judėjimas. 
Atrodo, jeigu šios Įstaigos ne
būtų. lai viskas čia butu apmi
rė.

Teisme ponia Gapšiene ir jos 
duktė, kuri irgi dalyvavusi už
puolime, likusios nubaustos už- 
simokėt po 100 dolerių ir teis
mo kaštus, bet kadangi prieš 
Gapšienę esą ir daugiau bylą, 
kurių išrišimui reikėsią eiti į 
“džiurį”, tai nuosprendžio įvy
ki nimas
“džiurį” išneš 
dį.

Kaslink advokatų, ponia Meš
kauskienė sako, jog ne ji viena 
turi ne lietuvį, o taip jau nuo(i<>, kuomet

no prašymu. Prieš tai jau bu- 
vomie mudu su p. M. Dudu pas 
kun. Aleksandrą Skripką apsi
lankę ir gavome nuoširdų pa
sižadėjimą bepartinĮ Vilniaus 
Vajdavimo Komitetą remti ir 
spalio 5 dieną iš sakyklos pa
raginti, kad spalio 9 d. “Mass- 
Mitingan” eitų* ir Vilniaus Va
davimo Komiteto darbuotei 
laimino ir džiaugėsi, kad bent 
kartą tautinis 
vykinamas.
p. M. Dudui pas kun. P. Lapelį 
apsilankant
jimą spalio 5 dieną iš sakyklos 
paskelbti Vilniaus Vadavimo 
Komiteto šv. Jurgio, svetainė
je, spalio 9 d. lietuvių “Mass 
Medingą”, kur bus nuo visų 
Clncagos lietuvių išneštos re
zoliucijos etc. Toliaus vyko
me mudu su p. M. Dudu prie 
kun. .Jurgio Paškausko net 
du kartu. Kun. Paškauskas 
ne vien pasižadėjo iš sakyklos 
spalio 5 d. paskelbti apie Vil
niaus Vadavimo Komiteto spa
lio 9 d. mas"-medingą, bet ir 
pats apsiėmė “karšiai pakalbė
ti.” Lankiausi pas kun. Ig. Al-

gavome pasižade-

Buvo

nas turėjo daug priešų kaip iš 
klerikalų, taip ir iš komunis- 

ir vieni ir antri 
įstaigai, stengės

tu

Bet visos jų pastangos nueida
vo niekais ir jų visi puolimai 
būdavo atmušami. Tiesa, 
šas Knygynas turėjo ii 
turi prietelių

tebe- 
bei rėmėjų ir 

draugam ir 
draugėm Viešas Knygynas ir 
po šiai dienai gyvuoja labai 
įvirtai. Jame randasi įvairių 
įvairiausių knygų ir visokių

Knygos yra duodamos pasis
kaitymui ir i namus išsinešti 
be jokio atlyginimo. Knygynas 
būna adaras kas vakarą.

Draugijų Sąryšis palaikymui 
Viešojo Knygyno karts nuo 
karto parengia ir įvairių pra
mogų bei pasilinksminimų, kur 
l?e skirtumo jauni ir seni visi 
susirenka ir linksmai

buvęs atidėtas iki 
savo nuospren-

to grieko yra neliuosa ir ponia 
Gapšiene.

Labiausia nemalonu yra Nau
jienoms, kad augščiau minėta
me bylos aprašyme yra piktai j 
užgaunamas ponios B. Gelžinie- 
nės vardas, kuri asmeniškai prie 
ginčo ir prie bylų nieko netu
ri, o dalyvauja teisme tik kai
po perkalbėtoja.

Visų, kurie dėl kalbamo ap
rašymo tapo Įžeisti, Naujienos 
nuoširdžiai atsiprašo.

Teisybę mylintiems
Dr. A. K. Rutkausko 

paaiškinimas

’bieagoje, liepos 15 
valanda vakare, kad 
lietuvių tautini vei-

“Draugo” redakcijom aiškinda
mas, kad Vilniaus Vadavimo 
Komitetas nepartinis ir kad 
visiems lygiomis teisėmis yra 
atviros durys jei Ii ir Lietuvos 
labui dirbti.

Kun. Ig. Albavičius prižade- 
I aš jį kvk'čiau, į 

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
posėdį ateiti, bet neatėjo. P-as 
P. Grigaitis irgi tą pat dįeną 
kviestas žadėjo V. V. Komiteto 
posėdi n ateiti ir - atėjo.

Vilniaus Vadavimo Komite
to valdybos posėdžių tarimų 

{užrašai liudija, kad į V. V. Ko
mitetą visiems lietuviams įėji
mas galimas ir pageidaujamas. 
Kun. B. Bumša gi buvo atsi
lankęs j V. V. K. įr pareika
lavo, kad Federacijai butų už
kišta 50% visų komiteto bal
sų. Kuomet jis negavo tokios 
k o n t r o l i u o j a n č i os privilegijos,
tai “Drauge” ėmė tilpi apie V. 
V. K. iškreiptos ir visai netei- 
sinkos žinios. Kuomet aš pats 
parašiau į “Draugo” redakci
ją Vilniaus Vadavimo Komite
to į draugijas atsiliepimą” spa
lio l d. ir “special delivery” 
pašto ženklais aprūpinęs išlei
dau spalio l d. vidurdienyje-, 
kad spalio .3 dienos 

patalpintų, 
atsakymo 
raštelio

“Draugo” 
redakcijos 
ir mano

Liepos mėnesio pradžioje S. 
Kcdis per laikraščius kvietė 
visus lietuvius, Vilniaus lietu
vių likimu besirūpinančius, su
sirinkti 816 \V. .31 Street sve
tainėn. 
Iiinos 8 
mstatyti

k imą į Tautų Sąjungą ir kitas 
‘I valstybes, kurios Lietuvai kri- 

ingeje valandoje gelbėtų savas 
Antras Sąryšio vakaras ir Tise? apginti. Žmonių įvairių 

koncertas su dovanomis įvyks -rievių buvo kelios dešimtys, 
lapkričio 2 dieną. Įsitėmykite Atvykusieji susirinkiman liko- 
visi. | si Vilniaus Vadavimo Komite

to nariais ir sekamam liepęs ( . - j I ’ I •susirinkiman, per 
paskelbta,n, atidė- 
Vadavimo Komitie- 
rinkimas. štai nuo-

Vadavimo

praleidžia.

—Antanėlis.

ALI S PER LANGĄ

I’as mus yra tūlas 
kuris įsirašęs į tūlą 
tuoj kai bematant tą 
ną tapo tos draugijos pirminin
ke. Na, kad jam tokią garbę su
teikė draugija, tai jis nusitarė 
draugijai kuo 'nors atsimokėti. 
Sugalvota — padaryta. Drau
gija rengė balių. Jis norėdamas 
draugijai pasigerinti užraugė a- 
laus. Alus geras, stiprus, ro
dos, viskas orait. Jau reikia 
pilstyt i bačkas ir j bonkas. Pa
sišaukė savo kaimyną, kad pas
tai asis jam padėtų. Abu dirbo 
per visą naktį, darbas pavyko, 
supilstė į bonkas, pripilė kokių 
25 galionų bačką rodos, gerai už 
karkavo, susėdo ir dar išsigėrė. 
Pasidžiaugę savo (laibu ir per- 
siskirė sutarę, kad kaimy
nas rytoj ateis pagelbėti bačką 
nuvežti ten, kur ji palipciavota. 
Bet — nelaimė — kaimynas bis- 
ki pamigo ir ateina kiek vėliau, 
žiuri kad pirmininko moteris 
vaikšto lauko pusėje ir žiūrinė
ja langus, stiklai gi išmušti. Kai
mynas nustebęs klausia, kas at
sitiko. Gauna atsakymą: “Na
rei byrąs išlėkė pe»- langą..” Taip 
balius ir negavo byro iš bačkos 
paragauti, pasitenkino ir bute
liais.

Vienas iš baliauninkų.

zmogus, 
draugiją, 

pačią die- nariai išreiškė, pa- 
kad i šį komitetą 

lietuvių, 
tuo bildu 
Vadavimo

buvo didžiau- 
daromos, kad 
galėtų socialis- 

ir tautininkai 
Tasai neparti-

ii dienos 
laikraščius 

IŠBĖGO. Pas Vilniaus 
to- valdybos
rasas iš Vilniaus 
Komiteto liepos 24 dienos ta- 
’imų: “Visi 

r4e įdavimą,
ieitų kuodaugiausia 
Įvairių pakraipų, ir 
sustiprintų Vilniaus 
Komiteto jėgas.”

Iš pat pirmos dienos mano 
su Vilniaus Vadavimo Komi
teto susitikimu 
sios pastangos 
šitame darbe 
tai, katalikai 
bendrai veikti.
uis veikimo būdas pilnai išlai
kytas. P-as P. Grigaitis, socia
listas, kartu su sandariečiu 
Dt. A. Zimontu, su Justu Ku
dirka, dainininku, 
A. K.Rutkausku 
pagrindų Į minią 
kalba.

Man su Mikolu 
gerb. prelatą M. 
lankius rugsėjo .3 
pasiteirauti ar šv.
tainė spalio mėnesio 9 dienai 
bus Vilniaus Vadavimo Komi
teto kviečiamajam “Mass-Mee- 
ting’ui” leidžiama, gerb. pre
latas Krušos ne vien svetainę 
išnuomojo už $25, bet prašo
mas, kad apsiimtų ir pirmą 
kalbą pakalbėti, sutiko su ma

ir su Dr. 
nuo vienų 
susirinkime

Dūda

dieną,

pas 
atsi- 
kad 
sve-

laidoje 
tai nė

negavau 
netalpino.

po to pradėjo nesu- 
vardu “laisvama- 

iiijale laisvamanių” 
Vadavimo Komitetą 

tyčia kenkti, kad 
Vilniaus lietuviu rcika-

pran tarnu 
niai,” 
Vilniaus 
vadinti ir tyčia kenkti, 
aukų Vilniaus lietuvių 
lams žmonės neduotų, štai ką 
man Brighton 
parapijos 
sesers p.

Park lietuvių 
vargonininkas, jo 

Junokienės akyvaiz- 
dar viena moteris

kurios pavardės neatsi- 
pasakė: “Kun. D. Rek-

doje 
buvo, 
menu)
lailis manęs (Žilinus) paklau
sė: ‘ką darysite spalio 9 dieną?’ 
Aš atsakiau — nieko,” nuvyk- 
sim į Šv. Jurgio svetainę pa
siklausyti. “Ką,” suriko kun. 
Dr. Rėklaitis, “jus eisite pas 
tuos bolševikus?” Tada kun. 
ŠaUlinskis išsigando- ir mes 
rengėme prakalbas ant vietos 
kun. Rėklaičiui.”

Jeigu Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas butų prisiėmęs Fede
racijos atstovą su 50% balsų, 
tai tuomet Vilniaus Vadavimo 
Komitetas, anot “Kalvio Sū
naus,” (“Drauge” 1924 spa
lio 16 d.) tvirtinimų, butų su
daręs vieną bendrą didelį ir 
nuolatini. Vilniaus Vadavimo 
Komitetą, i kurį įeitų visų sro
vių atstovai, .visų organizaci
jų, kuris turėtų visose Ameri
kos kolonijose savo skyrius; 
kuris galėtų pritraukti ir sve
timtaučių grupes7 mums palan
kias. Tai kun. B. Bumšas ne 
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
patobulinimui šitas mintis pa
reiškė. Ne! Jisai informacijos 
tikslais besilankys V. V. K. 
posėdyje ir iš p. S. Rodžio vei
kimo planų išdėstymo sužino
jęs, dabar Kalvio Simus pasi
vadinęs, “Drauge” rado savąją 
“gerąją” dvasią. Girdi, jeigu

ne kun. B. Bumšo gera dva-1 
šia, tai “butų buvęs iš laisva
manių darbo šnypšt.’ Ir čionai 
“geros” valios apsireiškimais 
giriamasi!

Kuomet “Draugų” redagavo 
kun. Dr. A. Maliauskas ir kun. 
prof. Vr 
valios “Drauge 
vo. Mainosi 
minių vadai 
je, Rusijoje, 
redakcijoje, 
tu va sriovių piudymo

sTo-
1 niekina- 

ar jie butų 
klaipėdie- 

dar 
yra 

my-

PASARGA.
rfESIGARStN.A NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietą nėra priimami. Visi Naujie- 
oų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai gerinus 
galėtų žinoti, kaip elgtis fu priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
tnai, apsivedimai, asmenų 
mat ir t.t. turi Imt IŠ kalno 
mi

Jeigu kurie apskelbimai 
nęjotlul, Naujienų administracija pa- 

leinę jų cetalpinti, kol neil- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavhnaiua.

Norintieji pasigat dnt J sekamos die 
įjos Naujienas, turi prlduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va 
karo.

PARDAVIMUI
BARGENAI PIANŲ IR 

V1CTROLŲ

Upriglit Pianas gerame stovyje, 
kaina tik ...................................  $38.00

Seaburg Electrik Player perdirbtas, 
taip geras kaip naujas, kaina $225.00

jiešlcoji- 
jiešlroji- 
aprnoka-

pasirodo

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI

Churchill Player pianas, riešuto me
džio, dailei išdirbtas naujas, gvaran- 
tuotRs ant 25 metų, tikra kaina $900.
Parduodam už ........................ $375.00

Columbia Phonograph $125.00,
už ......   $55.00

Columbia Console madelio $150.00,
už ................................................... $83.00

Victor, modelio $150.00, už $56.00
Klauskite

M R. MISHKUS,
3343 So. Halsted St.

PAIEŠKAI! savo brolio Jono Dė
dino, kuris pirmiau gyveno Mass. 
valstijoj ir kuris paeina iš L 
vos Matulių kaimo, šakių p:i 
Aš Agola sesuo turiu svarbų 
kalą ir meldžiu atsišaukti šiuo 
resu:

Agota Sakalauskienė 
8933 llouston Avė., So. Chicago, UI.

rei-

PAIEŠKAI! savo draugo Silvest
ro Balčiūno, 2 metai atgal susi ra
šydavom laiškai^ .lis tarnavo Ame
rikos kariuomenėj, pabaigęs tar
nauti išvažiavo į Philadelphia pas

pabaigęs

IT u č y s šitokios ge ros 
nepasirodyda- 
i, mainosi ir 

Turki joje, I ta Ii.fo
ną, ir “Draugo” 

\r džiaugsis Lie- 
did vy
li u su

tais, kurie lietuvius už brolius 
ir sau lygius laiko. Man sro
viniame darbe labai trošku ir 
man vienkart gaila tų už 
vės rybų neteisingai 
mų viengenčių,
Liuterio pasekėjai, 
čiai, biblistai, ateistai ar 
kitokie. Man visi lietuviai 
broliai ir aš visus lygiai 
liti.

Vilniaus vadovavimo komite
tas susitvėrė liepos 15 dieną, o 
Kalvio Simus primeta “pernai 
surinktųjų Vilniui poros šim
tų dęlerių dar iki šiai dienai 
nežinia ar pasiuntė Vilniaus 
našlaičiams.” Su šitokioms tei
sybėms “JĮrangas” tiems pa
tiems Vilniaus našlaičiams pa
sitarnaus
ninkui kad patarnavo. 
“Drauge,” net man 
mano straipsnelis netilpo ir Vii- * 
niaus Vadavimo Komiteto var
das su tinkama pagarba 
vo nė minimas, tiktai 
p r a va r d ž i a v i m a i beveik
vieną dieną “Drauge” 
spalio 9 d. susirinkimą, 
tiktai Kalvio Simus g 
raudonavimo girtis, kad V. V. 
K. “kliudyti niekas nenorėjo.” 

—Dr. A. K. Rutkauskas.

meška pustei- savo brolį ir nuo to laiko nežinau 
Tnin kur jis yra. Buvom geri draugai 
U1 i ir noriu kad atsišauktų .šitokiu ad-

prašant resu: Luies Yurgaitis, 
1500-2 W. 62 St., Chicago.

nebu- ■ 
pylėsi t 
kiek-Į 
prieš

Tai

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTE

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

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na- 

I rr.ą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
. ti, popieruoti arba į naujus namus 
'sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
! visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pitma negu 
duosi kitam viri pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 Su; Halsted St.,, 

Tel. Yards 7282.
--------------------- i--------------------------------------

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS

citr

KASDIEN jus galite prisira- 
Syti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar liesute prisirašę.
Dėdami kas savaitę po dolerį- Katrie neturite elektros šviesos name, 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi-' 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvį.

NAUJIENŲ Šl’ULKA,
1739 So. Halsted St., ’ 

Chicago, III.

j_ I pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

RINKIMŲ KAMPANIJA
Draugai, kurie norėtumėte platin- 
La Follette rinkimų Agitacijos Li-ti

teraturą, tai galite gauti
AUŠROS KNYGYNE,

3210 So. Hdlsted St., Chicago, III.

5109

A. L. GOSCFEWICZ, 
(Licensed Contractor)

W. 30 St., Cicero, Illinois.
Phone Cicero 3542

Automobiliu Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kaime 
Kam reikia automobilius maliavo
ti

Chicagos Lietuvių Draugijos S'avi- • 
tarpinės Pašelpos valdybos subrinki-j 
mas Įvyks pirmadieni, spalio 20 d. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak. Visi valdybos nariai 
malonėkite susirinkti baku.

— X. Saikus.

Generoliškos repeticijos Eglė Žalčių 
Karalienė įvyks antradienį, spalio 21 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vai. va'k. Visi daininin
kai ir lošėjai malonėkite susirinkt lai
ku. — Komitetas, i

rcikia 
kreipk i t ės.

AUTOMOBILE PAINTING
SHOP

Prop. Joseph W. Ažukas 
751-753 W. 54 th Place

Tel. Boulevard 0312

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 5 'kambarių fintas 

47 St. ir Ashland Avė.
Gera vieta dėl daktaro advoka
to ‘arba akušerkos. Atsišaukite. 

3635 S. Halsted St.
Tel. Yards 4487

CICERO. — Svarbias prakalbas 
rengia LSS. VIII Rajonas ketverge 
spalio 80 <1., Liuosybės svet., 14 St. ir 
49 Ct., Cicero, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. »

Šios prakalbos yra rengiamos, kad 
paminėjus 60 metų sukaktuves
Pirmo Darbininkų Internacionalo įsi- si patogumai.
kūrimo ir sustiprėjimo abelno darbi- j gai arba zenola *poi a. * etų
ninku judėjimo visose šalyse.

Kalbės geriausi kalbėtoją) 
įienų I-------------- _
Dr. A. Montvidas. t ,

Todelgi ciceriečiai nepraleiskit šių 
prakalbų, atsilankykit ir savo (Irau-1 
gus atsiveskit, daug ko naujo išgirsit 
Šiosexprakalbose. — Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIU
nuo

IŠSIRENDAVOJA labai gražus 
front ruiniis, elektros šviesa ir vi- 

Gali buti du drau-

Įsu valgiu, tai kaštuos tik $8 j sa- 
__ _____ Nau- vaitę, be valgio pagal sutarimą. 

Redaktorius d. P. "Grigaitis ir , Ktauskitb^M'% Gadeikienės

LSS, 4-tos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 21, 8 vai. vak. 
Ravmond Chapel Salėj, 816 W. 31-ma 
gatve.

Visi nariai kviečiami būtinai daly
vauti, kadangi susirinkimas bus labai 
svarbus. Be kita bus skaitymas ir 
priėmimas naujos T.SS. Konstitucijos. 
Draugai prašomi taipjau nesivėluoti, 
atvykti laiku. Draugiškai,

Valdyba.

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną diena, anksti iii rvtn j «avo 
namus. nmneškHe tuo i i AnSros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nūn kn- 

1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darba. išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žrrcocui. Taipjri norinti p-auti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui viri pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

'REIKIA vidutinio amžiaus 
moteries arba merginos, prie 
namų darbo, kuri myli vaikus. 
Atsišaukit: 4805 Vincennes A v.

Tel. Atlantic 1112, 
Mrs. Wiesman.

REIKIA DARBININKŲ
VYRtf

REIKIA jaunų su ambicija vyrų, 
kurie gerai kalba lietuviškai ir ang
liukai. Jie Rali uždirbti nuo $45 iki 
$70 Į savaitę. Tiktai darbštus ir 
norinti dirbti tegul atsišaukia. At
sišaukite sekamą seredą nuo 8 iki 12 
ir nuo 2 iki 4 po pietų.

166 W. Jackson Blvd., 5 augštas 
Pasimatykit su Mr. Nichols.

GROJIKLIAI PIANAI
Turiu atiduoti savo $800 vertės gro- 
jiklį pianą su benčiumi ir 100 muzi
kos rolelių už

$115
Turi būt parduotas prieš spalio 27 iš 
priežastis apleidimo miesto.

1389 Milwaukee Avė.
Pirmas augštas, klauskite 

M r. Koprol’s piano . J ....
ATIDUOSIU savo gražų gro- 

jiklį pianą su mielinis, jei imsi
te tuojau atiduosiu už $120. At
sišaukite dieną arba vakare, pi
nigais arba išmokėjimais. 1722 
S. Ashland Avė., 1 augštas.

NIMtl-lEME
NAMŲ BARGENAI
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marquette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kas ko reikalaujate, 
-atsilankykite Į musų OFISĄ 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdintais ir pasi- 
skirsite tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti NA
MUS, LOTUS, mes turime 
laukiančių pirkėjų.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102.
------------------ —)

PARDAVIMUI 2 augštu mūrinis 
namas, su krautuve, 7 kambarių 
fialas, šokiu svetainė, taipgi pik
niku daržas. Atsišaukite prie savi
ninko.

John J. Pilat,
9200 \Voodlawn Avė., Burnside

Tel. Chesterfield 2581

PARSIDUODA grosernė ir visokių 
smulkmenų, sena vieta, išdirptas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA 40 akrų farma, 25 
akrai išdirbtos, 15 akrų jauno miško, 
6 kambarių namas; akmenio pamatas 
tvartai 50x32, 22 galvos galvijų, vidui 
tvartų pašaro sudėjimas (12x24) ce
mentines grindys ir pamatas, ir kiti 
naujausios mados įrengimai. Kitas 
budinkas visokiems kitiems reikalams 
20x56, vėjinis motoras (melnyčia) 
vandeniui pumpuoti.

CHARLY CARLSON 
5802 Wentworth Avė., Chicago, III.

Tel. Wentworth 1514.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučerriė. Turiu parduoti grei
tai. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą. Pardavimo priežastis, 
liga. Wm. B. Jarchovv, 4300 S. 
Mozart St.

PARSIDUODA 3 flattj mūrinis 
namas po 4 kambarius j flatą; 
taipgi parduosime lotus ar mainy
sime ant namo. Pirksit tiesiog? nuo 
savininko.

J. Poskeviče,
1858 W. I I St.. Chicago
Tel. Canal 5090

GREITAS PARDAVIMAS. Pri
verstas esu parduoti bučernę ir 
grosernę. Kas pirmas, tas pirks už 
tikrą pasiūlymą. Daro biznio nuo 
$200 iki $300 į dieną. Nepraleiski
te šio bargeno.

1156 S. Honore St.
'I’el. Lafayette 4427

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Viela išdirbta ir biznis galima 
gerai daryli. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
.3,321 So. Morgan St.

PARSIDUODA bučernč ir groset- 
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
Parduosiu visą arba pusę. Biznis se
nas ir gerai išdirbtas. Daro gerą 
cash biznį. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

2843 W. 38th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Biznis senas išdirb
tas. Kreipkitės

Naujienų Skyrius,
3210 Sb. Halsted St. Box 165

Aš turiu 2 lotu kuriuos turiu 
pardoti po $195 kiekvieną. Tie 
lotai yra parink toj vietoj. North- 
west Side, Chicagoj. Tai yra ne
paprasta progą. Na j ienos, 1739 
S. Halsted St., Box 576
eg?-'.gJUS -B-l. JL-L -1—-!

MOKYKLOS
(specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, D&- 
signing, Tatloring ir Dressmak- 
ing. Lengvais ismokSjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Managei

PARDAVIMUI groseris 
ir 4 ruimų furnišei. Greitu 
laiku apleidžiam Chicagą.

837 W. 33 Place

VYRAI, mokykitės barberystės. 
Apsimoka. Mokiname vakarais, 
trumpas kursas. Vietos laukia. Mu
sų katalogas aiškina, kaip įųs ga
lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
Kaip uždirbti daug pinigų. Prašy
kite katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, III.

PARSipUODA Favorite šildomas 
pečius, trijų Flue, gerame stovyje, 
kaip naujas. Didžiausio išdirbinio. 
Kaina prieinama. Kreipkitės i:

The L. & F. Tailors, 
3462 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, pir
mos klesos, geroje apielinkėje, 
renda $45, gyvenimui kamba
riai, 5 metams lysas, prie karų 
linijos bargenas. Agentai neat- 
sišaukit, 2862 W. 38 St

Tel. Lafayette 6455.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė dėl gero žmogaus, labai gera vie
ta, biznis daromas geras ir cash. 
Parduosiu nebrangiai, nes netikėta 
priežastis verčia parduoti.

Atsišaukite
2602 W. 23rd St.

mi-ŽEME"
DIDELIS mūrinis, 2 l latu namas J 

prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
\voo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 \V. 67 
St. Tol. Prospect 1364

PARDAVIMUI nadja 4 kam
barių su skiepu mūrinė reziden
cija.

4641 So. Rockwell St.

. f
— —- — - - - _ ---------------- ____________________ _______________ ____...._______ ... .................  ____ j..- . ’ ' - : !

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

' ■■■■■■■

Anglu Kalta 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
ki^ų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo I^eveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, UI. 
(kamp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1307 W. Madison St.


