
/

The First and Greatest Lithuanian Dailę in America
i ■ i ■■■ ■ ■ ■ ■ ————————————.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBL1SHED BY 1h, LITHUANIAN NBWS PVBLISHING CO., INC.

1739 South Halsted Street, Chicago* IIIinois 
Telephone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

K

The First an(i Greatest Lithuanlan Dailę in America
, . ’• . <■’ * . ’ . • ;■ , t. ” - -

NAUJIENOS
Thk Litmuanian Daily new« 

PUBL1SHED BY LITHUANIAN NEWS PUBLISH1UC CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois 

Telephone Rooaevelt 8500

VOL. XI.
«■

Kaina 3c.
•nasH) ii —*

Entersd m ■econd Claaa Matter March 7, 1814, at th« Fort Office of Chicago, 111^ 
undtf the Act of March 8, 1879., . ........................v- ' I__________________

■hlLaliubl-ji- ■»wna mmm——

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

i .......... t....... .  u .jaw - ■■■ wi ■ w
• Chicago, UI., Trečiadienis, Liepos-July 16 d., 1924
— ■gMfeh'l iBMii iMiHiriiiif ■■rirT-T-ini t-

No. 171

Činnrlin QIIQironkQ □ I i □ n tl I Tarptautinė skelbimo pro- Naujo Vokiečiy aukso bau- Vokiečiai tariasi nebeįsi 
OldlIUlu uilullulIRd dlldlllų fesijos konvencija ko projektas paruoštas leisti Amerikos kruta-

konferencija Londone 4,500 delegatų atstovauja 22 
valstybėms.

Projektas atiduotas reparacijų 
komisijai peržiūrėti.

myjii paveikslu

Kooperaciją augimas 
Anglijoje Lietuvos žinios

KUNIGAI — ŠNIPAI.

Brazilijos revoliucininkai 
einą ant Santos miesto

BERLINAS, liepos 15. — 
Projektas naujam Vokiečiu au
kso bankui įsteigti jau pilnai su-

BERLINAS, liepos 15.—Ber
ibio krutamųjų paveikslų filmų 
gamintojai, nepatenkinti tuo, 
kad Amerika • nenori importuoti 
ir rodyti vokiečių filmų, taria
si dėl priemonių, kad nebeįsilei- 
dus daugiau Vokietijon Ameri-

Kooperacijos bendrovės turi 4,- 
500,000 nariu ir $500,000,000 
kapitalo.

52 žmonės žuvę girių gaisre
Interalianty konferencija 

prasideda šiandie
Tartis dėl reparacijų plano da

lyvaus daugiau kaip 150 dip
lomatu. 

A

LONDONAS, liepos 15.—Su
šauktoji interaliantų konferen
cija, kuri čia rytoj [šiandie] 
susirinks užsienio reikalų mini
sterijoj, bus vienas svarbiausių 
tarptautinių įvykių. Tos konfe
rencijos tikslas, kaip žinia, yra 
susitarti dėl Davveso reparacijų 
plano vykdymo metodų. Konfe
rencijoj dalyvaus daugiau 
pusantro šimto delegatų, 
pertų ir patarėjų.

Francijos, Italijos ir Belgijos 
delegacijos jau atvyko Londo
nan. Jungtinėms Valstijoms at
stovaus ambasadorius Kmogg, 
kurio patarėju bus pulk. Logan 
ir buvęs Davves’o^ komisijos na
rys Young. * * ' •

nel
eks-

j valdžią legaliam Sao Paulo val
stijos vied-prezidentui pulk. 
Ferdinandui Prestesui, bet pas
tarasis pasiūlymą griežtai at
metė. Pulk. Prestes organizuoja 
viduj jėgas revoliucininkams 
pulti.”
Federalės jėgos bombarduoja 

Sao Paulo.
SANTOS, Brazilija, liepos 15. 

— Jungtinių Valstijų konsulas 
Haeberle praneša iš Sao Paulo, 
kad federalės jėgos nuolatos 
bombarduoją miestą ir bombos 
kartais nukrintančios už pus- 
varsčio nuo Amerikos konsula
to. Bombardavimas betgi kol 
kas nedaug žalos miestui pada
ręs.

Didžiuma federalės artilerijos 
pasiųstos prieš Sao Paulo suki
lėlius, perėję insurgentų pusėn.

LONDONAS, liepos 15. — 
Britanijos imperijos parodoj, 
VVembley, vakar prasidėjo pir
ma tarptautinė skelbimo proie- ’ru°^tas ir atiduotas reparacijų 
sijos žmonių konvencija. Kon- komisijai, 
vencijoj atstovaujamos avide- Naujasis bankas bus veda-; 
šimt dvi valstybės, atsiuntuslos mas panašiais pagrindais kaip kos krutamųjų paveikslų fiimų. 
bendrai 4,500 delegatų. Vien b“- It:------------

tik iš Jungtinių Valstijų daly- r,ai bos tik vokiečiai, 
vauja 1,800 delegatų. Konvenci- darbuotė bus prižiūrima visuo- 

karaiiu-1 Hnos keturiolikos narių tary
bos. Septyni tos tarybos nariai 
bus vokiečiai, likusieji gi septy-

ją atidarė Britanijos 
nas, Wales’o princas Henry, po 
to Amerikos ambasadorius Kel
logg laikė kalbą. Ministerls Cly- ni bus' paskirti Jungtiniu^ Vals 
nes, sveikindamas konvenciją 
darbininkų valdžios vardu, pa
sakė, kad valdžia turinti vilties, 
jogei šita tarptautinė skebimo 
profesijos žmonių konvencija 
padarysianti daug gera komer
ciniame Didžiosios Britanijos 
gyvenime ateity ir įkursiantl 
artimesnių santykių su kitomis 
šalimis. Jis pareiškė, kad darbas 
stengiąsis dėl grynesnės tarp
tautinės dvasios politiniuose Ir 
diplomatiniuose 
jis turįs vilties, 
profesijos žmonių 
parodysianti grynesnės tarptau 
tinęs dvasios komercializme, ku
ri greitai išsiplėsianti ir kitose 
gyvenimo fazėse.

ir reichsbankas. Banko direkto-Įjie nori taipjau prikalbinti, kad 
bet jų į tuo dalyku prie jų prisidėtų dar 

Švedų ir Italų filmų gamintojai. 
Vokiečiai ypač, skundžias, kad 

amerikiečiai begalo pabranginę 
savo filmas. Pav. už filmas, ku
rioms vokiečiai Cmportuodami 
mokėję 3000 dolerių, dabar A- 
merikos gamintojai reikalaują 
20,000 dol. ir daugiau.

Britanijos

dalykuose, Ir 
kad skelbimo 

konvencija

Brazilijos sukilėliai tebe
laiko Sao Paulo

52 žmonės žuvę giriy 
gaisre

Bolševikai norį paveržti 
Rūsy, konsulatą San-

Liepsnos naikina milžiniškus gi
ri plotus visu Pacifiko pajū
riu.

liepos

SAN FRANCISCO, Cal., lio 
sako, |pos 15. — Visu Ramiojo vande

nim pat 
iki Britų

Neoficialiai pranešimai 
kad jie grumoją paimti ir nyno pajūriu, beveik 
Santos miestą. " j pietų Kalifornijos

Kolumbijos gaisrai naikina mil
žiniškus girių plotus. Dedama 
pastangų ugnis gesyti, bet tatai 
nekaip vyksta.

Girių gaisrai savo kely šluo
ja taipjau ir žmonių sodybas, 
įsisteigusias šian ir ten skyni
muose. žuvo daug gyvulių ir 
žmonfų. Ties Trapper Creek, 
Idahos valstijoj, sudegė kelios 
girininkų sodybos ir dvylika 
žmonių; api0 Wheelers Mill 
Pond, Washingtono valst., sude
gė trisdešimt penki žmones, 
tarp jų pienuolika vaikų; Sal- 
mon klony, Britų Kolumbijoj, 
girių gaisro užklupti sudegė ke
turi duchoborai.

i

BUENOS AIRES, liepos 15.
— Nors gauti iš Rio de Janefro 
oficialiai pranešimai skelbia, 
kad federalė kariuomenė, pa
siųsta. prieš Sao Paulo sukilė
lius, tvirtai laikanti savo pozi
cijas ir dagi kai kuriose vietose 
pažygiavus priekin, neoficialės 
žinios sako, kad sukilėliai ne 
tik esą pilni Sao Paulo šeiminin
kai, bet grumoją paimti jau ir 
Santos miestą.

Bevielinis pranešimas^ įgau
tas nuo Britanijos laivo Andes, 
kurs tik vakar išplaukė iš San
tos uosto, sako, kad padėtis ta
me Brazilijos uoste esanti labai 
rimta. Sukilėliai beesą tik as
tuonias mylias nuo miesto.

zilijos valdžia” nepaskelbė S De Valere busiąs paleistas 
jokio pranešimo apie padėtį, i------------
Tuo tarpu Rio de Janeiros poli- Kartu busią paleisti ir kiti airių 
ei ja aštriai ima nagan tuos, kuri 
skleidžia žinias apie sukilėlių j 
pasisekimus.
Kovojančiųjų jėgos — 15,000

Ankstyvesni pranešimai, pa- 
davusieji sukilėlių skaičių apre 
34,000, o federalės kariuomenės 
24,000, buvo perdėti. SiUkilėlių 
yra tur būt ne daugiau kaip 
15,000, tiek pat maždaug ir fe
deralės kariuomenės.

Laikraščio La Nacion gauta

ŠANCHAJUS, Kinai, 
15. — Ties Rusų konsulato rū
mais tapo pastatyta stipri poli
cijos sargyba. Mat buvo gauta 
žinių, kad tam tikri bolševikų 
elementai, nepatenkinti, kad ki
nų vyriausybė vis atidėlioja tų 
rūmų atidavimą sovietų valdi
ninkams, nutarę veržte juos pa
veržti.

Sakoma, kad rūmuose esanti 
pasislėpus “baltoji” gvardija, 
apsiginklavus šautuvais ir bom
bomis atremti bolševikų puoli
mą. Tie gandai veikiausia ne
turi pamato, nes “baltieji” pa
sišalino iš rūmų ramiai ir be jo
kio trukšmo.

PADĖJO ITALĄ SUGAUTI IR 
DEPORTUOTI; UŽMUŠTAS

respublikininkų vadai.

DUBLINAS, Airija, liepos 
15. — Laisvosios Valstybės val
džia nutarė paleisti iš kalėjimo 
Eamoną de Valerą, Austen Sta- 
cką ir kitus respublikininkų va
dus.

DALLAS, Te*., liepos 15. — 
Praeitą naktį rasta čia po tiltu 
Dalias Sand and G ra vėl kompa
nijos savininko (Bevaąua lavo
nas. Policija sako, kad jis turė
jęs būt kur kitur kirviu užmuš
tas ir lavonas čia atgabentas.

Bevaęua nesenai padėjo Ka
nados valdininkams susekti vie
ną pabėgusį italą, kurs po to bu
vo deportuotas Italijon ir ati
duotas į teismo rankas.

J. V. AMBASADORIUS MEK
SIKAI REZIGNUOSIĄS

NAUJA DOMINGOS RES
PUBLIKOS MINISTERIJA

SANTO DOMINGO, liepos 15.
vidurnaktį telegrama iš Rio de — Naujas Domingos Respubli- 
Janeiro sako: ikos įkabinėtas įtapo sudarytas.

“Iš Sao Paulo atgabenta į Jo sudėtis tokia:
Santos dvidešimt vienas nelal-j Angel Morales, premjeras; 
svėn paimtas maištininkas Ir člt jis pasilaiko sau dar keturių 
jų raitelių oficierų. Daugelis ministerių portfelius: vidaus 
apleidusių maištininkų eiies pa- reikalų, policijos, karo ir laivy- 
bėgėlių sako, kad insurgentų no; Angel Maria Soler, užsie- 
upas labai nupuolęs.
Sukilėliu vado pasiūlymas esąs ’b's 

atmestas. ' , tiems
j susis* kimo ir visuomenės dar 

“Revoliucinią'kų vadas gen. ^ų; Espaillat, žemės ūkio; Ped-
Isidoras Lopez siūlė perduoti ro Ricart, sanitacijos.

kad insurgentų no; Angel Maria Soler,
• jnio; Jose Alfonseca, finansų ir 

Pedro TJuvoves, jus- 
švietimo; Postoriza,r

ATLANTIC CITY, liepos 15.’ 
— Charles B. Warren, Jungti
nių Valstijų ambasadorius Me
ksikai, ką tik iš ten sugrįžęs 
paskelbė, kad jis nusitaręs iš 
ambasadoriaus vietos rezignuo
ti ir savo rezignaciją įteiksiąs 
liepos 22.

GAZOLINAS —12 CENTŲ 
GALIONUI, BET NE 

CHICAGOJ.

ALBANY, N. Y., liepos 15.— 
Per vieną savaitę kaina gazoli
nui nupuolė čia visu 10 centų. 
Dabar visose gazolino įstaigose 
mesta autorųobininkai 
galonui 12 centų.

molei

tijų, Anglijos, Italijos, Franci
jos, Belgijos, Šveicarijos ir O- 

■ landi jos, kaipo naujojo banko 
kreditorių.

Generalės tarybos pirminin
ku skiriamas reichsbanko pir- 
mininas Schachtas. Naujasis 
bankas bus visai nepriklauso
mas nuo Vokietijos valdžios ir 
leis taip vadinamas reichsmar 
notas vertės nuo 10 mbrkių 
aukštyn.

NOTTINGHAM, Anglija. — 
Per pastaruosius kelis metus 
operacijų judėjimas Anglijoj 
bai pakilo, šiandie Anglijos ko
operacijų bendrovės skaito su- 
viršum 4 */<> milijono narių, 'su 
bendru kapitalu, siekiančiu dau 
giau nei 400 milijonų dolerių ir 
darančių apyvartos apie 850 
milijonų dolerių. šitie skait
mens buvo oficialiai paskelbti 
pastarajame šešiasdešimt šešta
me kooperacijų kongrese, kuria
me dalyvavo 2000 delegatų.

ko 
la-

ir

Francijos rūmai priėmė 
amnestijos įstatymą

PARYŽIUS, liepos 15.—Par- 
lamjento atstovų rūmai, daly
vaujant viso apie dviem dešim
tim atstovų, per visą naktį tai
sė amnestijos biliaus punktus ir 
šį rytą, dar prieš auštant, jį pri
ėmė.

Tie dvidešimt pasišventusių 
atstovų buto narių galėjo pri
imti bilių galutinai dėl lo, kad 
visi kiti nariai buvo palikę Jiems 
savo įgaliojimus, o patys išsi
skirstė namo gulti.

Atstovų buto posėdžiai atidė
ta iki liepos 29. ,

AUTAS SU PASAŽIERIIAIS 
NUKRITO 1000 PĖDŲ 
ŽEMYN NUO KALNO

BUTTE, Mont., liepos 15, — 
Praeitą sekmadienį Yellowsto- 
no kanjone, netoli Grand View, 
atsitiko šiurpulinga nelaimi. 
Kalno skardu iškirstu keliu va
žiavo automobiliu Earl Dunn su 
savo žmona, iš Minneapolio. 
Vienoj vietoj automobilis įstri
go tarp dviejų medžių ir norėjo 
pasitraukti atbulas, bet taip da
rydamas pasitraukė perdaug 
skrando briaunom' Automobilis 
su pasažieriais kalno skardu 
nusirito daubon iš daugiau nei 
1000 pėdų aukštumos. Abudu 
važiavusiu užsimušė ir iš auto
mobilio tik skeveldros liko.

ORRS.
Chicago ir apielinkė. — šian

die niaukstosi; pramatoma lie
tus; maža atmainos temperatū
roj ; vidutinis pietvakaris ir 
pietų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 730 F.

šiandie saulė teka 5:27, lei
džiasi 8:24.

PINIGŲ KURSAS

j

Daugiau kaip milijonas 
auty Illinois valstijoj

SPRINGFIELD, UI., liepos 15 
— Valstijos sekretoriaus Em- 
mersono pranešimu šiemet Il
linois valstijoj įregistruota 
1,023,000 automobilių, tame 
skaičiuje 892,158 pasivažinėji
mui automobiliai, 127,301 važ- 
bos (trucks) ir 4,303 automo
bilių pirklių. Už leidimus auto
mobilių departamentas surinko 
$10,887,000. Einant valstijos įs
tatymais, visi surinkti už auto
mobilių leidimus pinigai turi 
būt suvartojami keliams steigti

IREKORDUOTA SMARKUS
ŽEMES DREBĖJIMAS

TAŠKENTAS, Rusų Turkes
tanas, liepos 15. — Per paskuti
niąsias keturias dienas vietos 
observatorijos seismografas įre
gistravo atsikartojančius smar
kius žemės drebėjimus. Tų dre
bėjimų centras veikiausia bus 
Pamire, Indijos pasieny. Sukrė
timai buvo taip stiprus, kad sei- 
smografiniai aparatai buvo 
tvarkos išmesti.

JAPONIJA PANAIKINO 
“DVIGUBĄ PILIETYBĘ”

iš

TOKI JOJE, Japonija, liepos 15 
— Abeji Japonijos parlamento 
rūmai šiandie priėmė įstatymą, 
kuriuo panaikinama taip vadi
nama “dviguba pilietybė”. Ei
nant naujuoju įstatymu japo- 
nietis, gimęs svetimoj valstybėj 
ir dėl to skaitysis tos valstybės 
pilietis, nebegali būt Japonijos 
piliečiu. Iki šiol Japonija laikė 
savo piliečiais ir tuos japonie- 
čius, kur buvo gimę svetur.

NEBE ELISAVETGRAD’AS, 
BET “ZINOVJEVSK’AS”

MASKVA, liepos 15. [ŽTA]. 
— Chersonės gubernijos mies
tas Elisavetgrad’as tapo per
krikštytas. Nuo šio laiko Jis 
bus vadinamas “Zinovjevsku.”

Taip perkrikštyti miesto var
dą nutarė Elisavetgrado miesto 
taryba paskutiniajame savo su- 
sirinkkT.į praeitą savaitę.

* ■

Armėnų pabėgėliai busią apgy
vendinti Kaukaze.

Vakar, liepos 15 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų ............... $4.55
Danijos, 100 kronų ..............j $16.11
Italijos, 100 lirų ................... $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.20
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $18.4H
Olandijos, 100 florinų .......  $37.81
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64 ,
Šveicarijos, 100 farnkų ....... $18.26 dirbo.

ATENAI, Graikija, liepos 15. 
— Pranešama, kad tautų są
junga nutarus esančius Graiki
joj armėnų pabėgėlius apgyven
dinti Kaukazo respublikose.

GASTONIA, N. C., liepos 15. 
—Su šia diena pradeda vėl pilną 
laiką, dieną ir naktį, dirbti Je- 
nekes Spining kompanijos ver- 
pyklos. Per pastaruosius kelis 
mėnesius jos visai menkai te-

■

Laukia “patogios progos” 
Rusijai pripažinti

VIENA, Austrija, liepos 15. 
Bolševikų agentūros Rosta pra
nešimu iš Pragos, Jugoslavijos 
užsienio reikalų ministens Ni- 

’nšič pareiškęs, kad Jugoslavijos 
valdžia esanti pasiruošus pri
pažinti sovietų Rusiją de* Jure, 
bet turinti laukti patogios tam 
progos.

“Šiaulių Naujienos” rašo:
Nesenai perskampėjo laikraš

čiuose D-ro šliupo raštas, ku
riame jis tvirtino, kad Šiaulių 
gimnazijos kapelionas, kun. 
Mažonavičius, vaidinęs šnipo 
vaidmenį. Dabar tą įsitikinimą 
patvirtino Mokesčių departa
mento raštas, ’paskelptas “Lie
tuvos žiniose” (Nr. 137, iš 
19/VI). Paprastai žmonių išti
kimybe rūpinasi politinė polici
ja; šalę jos matomai dabar Lie
tuvoje veikia gimnazijų kapeiio- 
nai-kunigai. Matomai, valstybė 
neuždyką moka kunigams algas 
iš valstybės iždo! (Ir etatinė po
litinė policija gauna ^mažesnes 
algas kaip šioji—neetatinė, ku- 
*.*i matomai tas pačias — politi
nės policijos pareigas eina už 
gaunama j a pagal kategorijas 
algą, dar pragyvenimui turėda
ma klebonijas su jų įplaukomis, 
kuo žymiai aukščiau už tikrąją 
—etatinę polit. policiją ir stovi)

DELEGACIJA ANGLIJON

SUĖMĖ $1,006,000 VERTĖS 
NARKOTIKŲ.

• NEW YORKAS, liepos 15. — 
Vyriausybė, padarius kratą at
plaukusiame Italų-Amerikos 
linijos gąriaivy Duilio, suėmė 
narkotinių vaistų vertės apie 1 
milijoną dolerių. Laivo kapito
nas ir devyni jg-ulos žmonSfi 
areštuota.

KAUNAS. — Seimo Delega-' 
ei jos vykstančios su revizitu 
Anglijpn, sudėtis pasikeitė. Į- 
vykug Kabineto kriziui, p. Na
ruševičius savo kandidatūrą at
siėmė, ir jo vieton Seimas pa
skyrė Dr. Jokantą. Tokiu bud u, 
vykstančioj i Londonan Seimo 
Delegacija susidės iš Dr. Bist
ro ir Dr. Jokante.

Pasipiovė su pieno buteliu.

MAŽEIKIAI. — Birželio 13 
dieną mirė Mažeikių kaimo ūki
ninko Antano Galmino trijų 
metų vaikas dėl šios priežas
ties. Vaikas nešė pieno butelį,

HOLYOKE, Mass., liepos 15.
—Stovėjusie kurį Ilaiką uždaryti
Lymano medvilnės* fabrikai, į beeidamas paslydo ir pargriuvo, 
kuriuose paprastai dirba 1,100 butelis sudužo ir ant stiklų vai- 
darbininkų, šiandie vėl ėmė ope- kas taip susižeidė, kad tuojau 
ruoti. ir mirė.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausių ofisų, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
TOWN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

IAUIIENO
1739 So. Halsted St., Chic tgo, I1L —.....  ... ■—ai n I..................... p i   į



KORESPONDENCIJOS

Vytis,
RODYKLĖ No. 4

kartu

ikmr klimatas arba

trūksta ir 
Bet musų 
Ir greitai 
Tuoj ke-i

ni^ko riefėiŠkiąs. Tuo Jų prakal 
bos ir užsibaigė.

'Dafbai tuo tarpu eina stipriai, i 
Viena kasykla dirba kasdie, bet. 
iš kitur atkeliavusiam darbo ne
galima gauti. Mat vietos unijų 
skyriai yra nutarę iš kitų mies
telių darbinipkų iki nebus ai>rti- 
pinti darbu vietos darbininkai 
nepriimti. Mat čia viena kasyk
la ętovi uždaryta nuo balandžio 
15 d. įjhtttisymdi ir spėjama, kad 
be rugpjūčio, pabaigos nepradės 
dirbti. O žmonių yra labai' su
vargusių ir laukiančių darbo. į

—Angliakasis. Į

NAUJIENOS 
Teisių Skyriūš 

1739 So. Halsted Si. 
Chicago, m.

mų, kuriuos betgi pergyveno lai
mingai. Jis yra Liet. Socialistų 
Sąjungos įgaliotas tartis su so
cialdemokratais Lietuvoje apie 
bendrą didesnį ir sekmingesnį 
veikimą. Pastaruoju laiku jis 
buvo sekretorium LSS. 33 kp. ir 
SLA. 200 kp

teatrai 6890
iabted StH CNcag*.

Tel. Yardi 4681

Birželio 14 d. buvo atidarymas; 
naujos lietuvių svetainės Liberty 
Hali. Apart muzikos ir šokiui 
nieko daugiau nebuvo.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

Del stipriausių žmonių pienas yra geriausias 
ir pigiausias sveikatos užtikrinimas. Del 
silpniausių kūdikių jis yra vienas atsakan
čių užtikrinimų gyvenime. Del visokio sto
vio žmonių gyvenime, nuo pat pirmutinio jo 
gyvenime balso iki ušleidimui paskutinio 
kvapo, grynas pienas yra didelis stiprybės 
suteikėjas; tiesioginis apsaugotojas nuo li-

THE BORDEN COMPANY 
’Borden Btiildrng

Kur to negalima padaryti ir kur tokio pieno j 
negalima užtektinai gauti, kad užganėdinus 
būtinus reikalavimus 
namų patogumai reikalauja tokio pieno, ku
ris butų atsakantis dėl visų namų virinio 
reikalams 
visuomet yra parankus ir atsako ireikalavi 
mtii.

Jei j(įs norite žinoti kaip virti su Borden’s Evapo- 
lated Pienu, išpildykite kuponą hucekiuojant kokio 
recepto jus norėtumėt ir mes atsiųsime jums dykai

jfctTBD AMERICAN LINE: 
. 171 West RahdoTp StM 

Chicago, IH.
Arba bi!e autorizuoto agento.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111*11 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8323 So. Halsted SL 
Tel.: Boalevard 1310

Valandos: aua 0 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, Išskyrus ketvertą. 

MedšUomb nue 9 iki 12 ryto.

ADVOKATAS 
Ofisas:

911 Chicago Temple Bldg.
77 W. Washinąton St. 

Tel% Central 6201 
Cicero Panedėlio vak.

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

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279 

• Indiana Harbor, Ind.

T. B. Balčikonio iSieistūvių 
banketas.

Mėnesio laiko įvykiai — progie 
aisčių piknikas, bolševikų pra 
kalbos, etc.—Dalbai.

Jo naudą galima gauti dvejopu bildu. Vienas, 
visuomet turėti užtektinai šviežio pieno iš 
tokių karvių, kurios yra apsaugotos nuo ne
švarumų it ligų ir pristatomas tokių žmo
nių, kurie kreipia domės į hygieną ir sanita
riją.

Advokatas
2t «•. La Seile St. Room 6M 

Vak 8223

ai skyriai — $150, 300, 000 ir 1000. 
/ PAŠALPOS SKYRIAI — 

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

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

Del pieninių sriubų ir pieninių vąlgių viso
kios rųšies; dėl keksų ir bisketų, smetoninių, 
pudingų, visokių sriubų ir pajų ir visokių 
kitokių rųšių iš pieno valgių vartojamų kiek
vieną dieną, faktiškai dėl kiekvieno pieno 
reikalavimo.

F. Vaitekūnas savo antroj 
kalboj pasiūlė parinkti aukų ir 
išrašyti Kliubo viešon skaityk- 
lon du laikraščius iš Lietuvos: 
Socialdemokratą ir Lietuvos 
Ūkininką. Visi sumanymui pri
tarė ir paleidus palei visus lėkš
telę tapo sudėta $5.60. Tie pi
nigai tapo įduoti d. Balčikoniui, 
kad jis parvykęs Lietuvon tuo
du laikraščiu užrašytų.

Tuo vakarienė ir baigėsi, nes 
laikas buvo d. Balčikoniui vykti 
į stotį. Didesnė puse banketo 
dalyvių paskui d. Balčikoni paly
dėjo į stotį ir ten su juo atsisvei
kino ant neapryboto laiko. Visi 
gailėjosi skirtis su tokiu darbš
čiu ir geru draugu.

Vakarienes rengėjams A. 
Čiarnai ir p. Mainoniui reikia 
tarti nuoširdų ačiū ir už jų rū
pestingumą ir sukvietimą tiek 
d jug svečių.

SVEIKATOS
UŽTIKRINIMASBirt. 22 d. bolševikų literatu 

ros draugija buvo surengusi pra 
kalbas. Kalbėtojų buvo du. žmO 
nių buvo “labai daug 
su kalbėtojais būvo dvidešimts.

Pirmas kalbėjo vietinis M. Pų- 
kis. Jis prašė nenusiminti, kac 
publikos mažai, nes kad ir maža 
kibirkštėlė galinti didelį laužą 
užkurti. Girdi, kartą net paties 
Lenino suvažiavime buvo tik 
trys žmones (tarsi Pūkis butų 
lygus Leninui), o mat visgi visas 
pasaulis likęs nugalėtas. Toliaus 
jis aiškino, kad darbininkai turi 
paimti valdžių ir pramonės į- 
staigas į savo rankas (matyti, 
kad ir šis bolševikėlis yra pra
mokęs kiek nuo socialistų, nes 
socialistai tą jau senai skelbia). 
Bet čia pat apsisukęs pradėjo 

peikti Anglijos darbininkų val
džią ir šaukti, kad balsavimu 
darbininkai nieko neatsieksią.i 
Bet kokiu kitu budu jie ką-nors 
gali atsiekti gudrusis kalbėtojas 
taip ir nepasakė.

Antras kalbėjo Tarulis iš W. 
Frankfort, temoje, “darbo bank-

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelle Kay

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

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Visų 
Borden’s Evaporated Pienas

Šiomis dienomis į Lietuvą iš
važiavo P. B. Balčikonis, LDLD. 
Centro Pirmininkas, LSS. dar
buotojas ir vienas orga
nizatorių Liet. P. Kliubo. Pas
tarasis ir parengė išleistuvių 
banketą savo pirmąjam organi
zatoriui ir darbuotojui. Banke
tas įvyko liepos 2 d. vakare chi- 
niečių restauracijoj.

Susirinko nemažas būrys kliu- 
biečių ir kitų Balčikonio drau
gų. Pirmininkas A. čiarna pa
kvietė visus prie stalo. Kada 
visi pavalgė skanių “chickens 
chop suey”, jis pakvietė kiek
vieną iš eilės ką-nors pakalbėti. 
Veik visi apgailestavo, kad d. 
Balčikonis apleidžia Binghamto- 
ną, kur jis tiek daug veikė. JOHN, KUCHINSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 22nd St, arti Leavitį St.

Talephonaa Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nu# 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas. visuose toli
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Berk ant arba parduodant Lotus 

lamu*. Farma* Ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiasm 

lengvomis iilygomis.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. *

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo StiSiorgaflizaVfmO iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247j687.1’5.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose frziesttioše. Nariai pri
tinanti nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gatirta laikrašti “TB- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pt»rhl

Veda 
nuoja 
jkirak _ ___

7 South Dearborn Street 
KO 014 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1M7.

J. P. WAITCHĖS 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SU 

Telephone Randolph 6584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

TtSl.j Pullman 6877.

Virimo Receptui.
Jeigu mėgstat padaryt maistingu 

saldumynų savo vaikams ir sau, ir 
turit tam laiko, sekantis receptas yra 
vienas tų ką lengvai ir ekonomiškai 
galima pagaminti. Šokolado saldai
niaidaroma visoje šalyje ir jums jie 
taipgi patiks.

ŠOKOLADO SALDAINIAI
1/3 puoduko evaporated pieno 
1/3 puoduko vandens
2 puodukai smulkau scukraus
2 šaukštai, sviesto

>2 šmotai šokolado
1 šaukštukas vanilos
Sumaišyk pieną, vandenį ir cukrų. 

Kuomet pradės virti, padek šokolodą 
ir maišyk nuolat iki šokoladas pais
tais. Virk aštuonias minutas; dadek 
sviestą ir virk septynias minutas. 
Nukelk nuo ugnies, dadėk vanilą. 
Plak iki mišinis bus kai smetoha ir 
pradės sėstis ant kraštų puodo. Su
pilk į sviestuotas blešines ir kuomet 
atauš supjaustyk į keturkampius.

Virtuvės Reikaluose.
Ryžiai, grudai ir krekiai reikia lai

kyt kuosausiausia. Šiluma jų nega
dina. Taigi jiems geriau padėjus aug- 
štai ant lentynų. Krekiai geriausia 
laikyt jų originalėse dėžutėse. Jeigu 
perkat liuosus, sudekit juos į bleši
nes arba popierines dėžes, ištiestas 
nepergeriamu popierių.

Muilas, kaip ir vynas, geresnis se
nesnis. Geriausia pirkt muilą daug 
ant syk. Geriausia laikyt šviesioj ir 
oringo.j vietoj ant lentynos kur šilta, 
kaip tai virš pečiaus, nes ten Šilta, 
sausa ir šviesu. Tas pat tinka ir la- 
zurkoms bei krakmolui.

Nuvalymui plieninių peilių greitai 
ir lengvai, perpjauk didelę bulvę pu
siau, padažyk perpjautą pusę į valo
mą pauderj, padėk peilį ant stalo ir 
trink kietai su bulve. Nušluostyk sau 
sai ir numazgok, paskui nušluostyk

NORĖDAMI) 
PIRKTI,-PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSK 

ANT NAUDOS. >

L L FINOMS CO.

Tai. Daarborn 9057

1 A. SLAIIS 
ADVOKATAS ,

OfUit vldurntiMtyji ' 
Romu 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wattainfton St.

Cor. Waakington A Clark 

Man* Tol.i Hyda Park 8895

S. W. B ANĖS, Advokatą* 
Vai.: 9 A. M. flri 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Bailding 
71 WeSt Monroe Street, Chiearu, 

Telephone Randolph 2960 
Rez. 3203 So. Halsted SI.

Yardi 1015. Va!.: 6 iki • vai.

Birt. 1 d. turėjom pirmą pik
niką, kurį mums surengė bolše
vikiškos progresistes. Prasidėjus 
piknikui žmonių buvo neperdau-i 
Iriausia, rodės, kažko 
visi nusiminę vaigšto. 
progresistės gudrios 
susipranta ko reikia, 
lios j u atsigabeno naminėlės ir 
pradėjo visus “čestavoti”. Sve
čiai tuojaus pasidarė minkštesnį 
ir linksmesni. Bėda tik su tais 
nelemtais buržuazijos tarnais: 
jie visur sukinėjasi ir taikosi 
•pasielgti komunistiškai — kon
fiskuoti tą privatinę nuosavybę 
naminėlę. Bet ir musų progre
sistės ne paikos—jos Tnokh nuo 
tokio pavojaus apsisaugoti, pa
statant savo čeką. Po pikniko 
progresistės džiaugėsi, kad na
rni nėlė tiek pataisė svečių apeti
tą, kad jie viską išgėrė ir suval
gė, paliekant progresistčms ne
mažą pelną.

JOHN I. BAGDZfflNAS
ADVOKATAS

Visuose Teismuose, Kgr.ml. 
Taktus, Padaro pirkimo Ir 
Dokumentus ir įgaliojimui.

P. B. Balčikonis dar tik 16 m. 
amžiaus būdamas stojo į LSS. 6 
kp. 1913 m. buvo kp. sekreto
rium Pittsburgh, Pa. Persikė
lęs gyventi į Braddock, Pa. jis 
atgaivino LSS. 93 kp. ir buvo jos 
tai organizatorium tai raštinin
ku. Persikėlęs gyventi į Chica* 
go, priklausė prie LSS. 22 kp. ir 
buvo jos organizatorium. Gy
vendamas Muskegon, Mich. irgi 
priklausė prie LSS. kuopos. 1919 
m. jis atvažiavo į Binghamton 
ir rado vietos kuopą jau drasko
mą komunistų. Jis prie kuopos 
išpradžių čia nesidėjo, nes ne
matė galimybės ją išgelbėti nuo 
komunistų. Kada komunistai 
kuopą sugriovė ir manė, kad jie 
ant amžhj ją palaidojo, tai d. 
Balčikonis su keliais kitais drau
gais kuopą (LSS. 33 k p.) atgai
vino. Nors komunistams ir la-’ 
bai tai nepatiko, bet draugai jų 
nepaisė ir kuopa dabar gerai gy
vuoja ir Veikia, nors jai nuolatos 
priseina kovoti su komunistais. , 

P. B. Balčikonis buvo vienas 
geriausių LSS. darbuotojų. Jis 
priklausė prie Naujienų Bendro/ 
bįs,!} rinko • dienraščiui ptenume* 
ratorius ir šiaip bendradarbiavo.

Aš manau, kad jis nepaliaus 
5oms bendradarbiavęs ir Lietu
voje būdamas. Karo laiku jam 
pffsri^o tūloti didelių nesmagu-

Jeigu nori švarios 
reikia daryt kas

Vartokit Bordeh’s Evaporated Pie 
ną visiems savo
Bordens yra tyras ūkio pienas su

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Salta St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9) I 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd, 67 5 

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

•JNSVVEETENED
EVAPORATED

milk

DŪVIERNASTIS
/ P y ■ •

i * (Ingaliojimai)

Trumpiausias kelias į visas 
dalis

Į LIETUVON
Išplaukta kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resotute”, “Reliance” 

“Albert Balltn” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa-, 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “WesL 
phalia’’ su cabin ir •’dlĮėklgag^ 
ATeFŠs;* mandagus pathmavirh^ąž, 
puikus kambariai, puikios aį»y» 
ŠtOVOS.

PlumtnKo ApBildymo įrengimai 
. Dlselio kainomia visiems.

Pigiausi dabar rąditatoriai ir boile
riai. <Jie bus brangesnis po mėnesie 
gegužio. Sutaupykit pinigų 'tiesiai, 
pirkdami nūo įpusų. f

PEOPLES PLUMBING AND I 
HEATING SUPPLY CO.

f 490 MilM’&ukee Avė. and
_ • 461 N Halsted St.
fc&37itiafkėt 1018. HaVmarkat 42S1

Sveikata.
užkietėjimu, nes

Mes Rekomenduojame sekančius Produktus:
palikta jame smetona. Jis atsako vi 

valgiams kadangi šokiems tikslams kur reikalauja pie 
no prie valgių gaminimo.

;
rūtas in^Ustrtjoffči“ (jdi jis fiatš 
suprato ką tai reiškia). Jis 
aiškino, kad unijoms vdikti nesi
seka todėl, kad jos pasidalinu
sios į mažas baleles, bet tuoj 
kartu pripažino, kad didesnės 
unijos, kaip One Big Union ir 
I. W. W. baigia bankrutyti. To
liaus jis taipjau pradėjo Niekin
ti Anglijos darbininkų valdžią 
ir šaukti, kad balsavimu darbi
ninkai nenugalėsiu kapitalisriį. 
Užgirdamas nevykusią St. Pati! 
konvenciją jis sakė, kad jie, bdl- 
ševikai, eisią balsuoti tik parė
dymui, kad jiems balsavimas

ir nutrink šU bi.skeliu valotn-o paude- 
rio.

Naminiai Pasigelbejiniai.
Niekad nenaudok šveičiamą paude

rj ant sidabrinių daiktų.
šlapi čeverykai reikia džiovinti pa

lengva kad nesutruktų.
Benzinas arba terputinas nuims 

taukų plemes nuo odos.
Panaikinimui svilimų iš audeklo 

naudok sekantį: dvi uncijas Fuller’s 
earth išvirtą pusėj puskvortės acto ir 
sumaišyta su skystimu dviejų svogū
nų.

Jei nešiojatės žibančios odos krep
šelį ir norit unimti sučiupinėjimo ple
mes,. pamerkit skaduri į šaltą pieną 
ir trinkit. Kada išdžius, sausu ska- 
durių nublizginkit. Išrodys kai nauja.

Du šaukštai kerosino viedre karšto 
muiluoto vdndenš nuvalys medines 
grindis ir ^palaikys"švariai. Tas iš
naikins net mažus vabalėlius kurie 
užsilaiko plyšiuose.

* Grožės Patarimai.
Nesvari oda nevisada parodo savo 

nešvarumą nešvaria išžiūra. Tiktai 
muilas it vanduo negali išvalyt odos. 
Tas tik nuvalo nešvarumą nuo vir
šaus, bet neišima iš odos skylučių. 
Prieš gulsiant vakare numazgok vei
dą geru muilu ir ištepk geru cold 
cream. Tas paliuosuos nešvarumą, ir 
išvalys skylutes, 
sveikos odos, taip 
vakaras.

Ypatiska
Nerizikuok su 

kietėjimas siunčia nuodus pr» kūną 
kas. paskui priveda prie daugelio ne- 
sveikavimų ir gyvenimas vėliau lie
ka nekenčiamas. Jin? ilgiau leisi to
kiem nuodams rinktis, tuo ilgiau ims 
juos prašalinai. Suvirš 40 ligų gali
ma sukekt paeiną nuo užkietėjimo. 
Pradek tuoj valyt savo sistemą nuo 
tų pavojingų nuodų. t

INEW YORK 
HAMBURG

HIG. U S.PAt.OKl-

New York

KUPONAS
Duonos 
Saldainiai
Žuvys

Rašalai 
Mėsos

Pyragai

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

L

4
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Trečiadienis, .Liep. 16, 1924

MUSŲ MOTERIMS
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Užlaikymas vaisiu ir dar 
žoviy šalto supakavi- 

mo bodu
šalto supakavimo užlaikymo 

budu, 
sudėti 
niai i 
siropo 
dadėta, 
dėtas. Tada įdedama bonką į 
puodą, pripildytą karštu van
deniu, kur sudėti produktai, 
bonkos ir gumai tvirtai užda
ryta, nes kitaip produktai leng
vai sugenda. Jeigu vanduo bė
ga iš bonkos, uždėk nauja gu
mą, pritaisyk viršų ir sterili
zuok per penkias arba 10 mi
nutų.

Reikalingi indai.
Galima vartoti bile indą, tu

rintį stipriai užsidengiantį daug 
tį. Pavyzdžiui, nuo taukų blė- 
tą, nuo austerių puodas, arba 
koks kitas puodas turintis ly
gią apačią. Išrink indą, kuris 
nebus pergilus. Pavyzdžiui, di
delis boileris, kuris 
drapanų skalbimui 
geras, bet reikia 
vandens įpilti.

Įdėk lentelę iš vielų (dratų) 
arba medinių lentelių taip su
kaltų, kad tarpai butų liuosi 
tarp tų lentelių ir kad stovėtų 
kiek pasikėlę nuo puodo dug
no, tai yra ant kojukės į puodą 
taip, kad vanduo visur apsup
tų ir iš apačios,. kad bonkos ne
sutruktų. Vanduo šiame inde 
turi būti karštas jau kuomet 
įdedi bonkas. Neleisk sudėtiems 
produktams stovėti, bet iškar
to sudėk į indę su karštu van
deniu. Jei nedarysi to, produk
te greit atsiras supuvimo die- 
gŲ.

Užpilk bonkas su gaila van
denio, kad butų bent vienas 
colis jo virš bonkos. Jei dang
tis indo su karštu vandeniu ne
gana stipriai ir tampriai užsi
daro, uždėk ant indo audeklą 
pirm negu pritaisai dangtį.

Prisilaikyk sekamų 
taisyklių

1. Išrink visai švarias 
kas, be jokio įskilimo.

2. idant turėti geras pasek
mes, vartok šviežius, nunoku
sius vaisius ir šviežias, jaunas, 
geras daržoves. Sudėk daržo
ves į bonkas kaip greičiau ga
lima po nuskynimo.

3. Nuplauk visus 
pirm negu sudėsi į 
nušluostyk švariu

Paskirstyk produktus pagal 
jų didumą ir prinokimąf Kad 
sutaupyti vietos užftikrin-ti 
pilną supakavimą, sudėk dide
lius produktus į dideles bonkas 
arba supiaustyk juos, kad tik
tų į mažas bonkas. Tas yra rei
kalinga iš priežasties susitrau
kimo, kuris a t si būna laike ste
rilizavimo, ir jei nebus išpildy 
ta, bonkos nebus pilnos, kuo
met išvirs.

5. Nušutink produktus ver
dančiu vandeniu. Supiaustyk 
geltonųjų šabelbonų ankštis, 
rabarborę į reikalaujamo di
džio šmotelius, pirm negu nu
šutinti verdančiu vandeniu. Nu- 
šutinimas paliuosuoja žievę, 
prašalina negeistiną rukštį ir 
pagerina skonį ir spalvą. Sudėk 
produktus į reto, plono audek
lo maišelį arba į dratinį sytu
ką, kad nedalytėtumei produk
tus perdaug rankom ir nesu- 
trintum. Pamerk į užtektinai 
verdančio vandens, kad apsem
tų. Skaityk laikę šiame veiki
me nuo tada, kada vanduo vėl 
pradeda virti.

6. Įmerk į šaltą vandenį iki 
galėsi produktą be pavojaus 
apsišutinimo imti į rankas. Tas 
padrutiną spalvą, sudrutina pa
tį produktą, o paliuosuoja žie
vę. Tada nuimk žievę, išimk 
šerdis ar branduolius.

7. Pripilk bonkas taip daug 
kaip gali, išvengdama sutrini-

nevirinti produktai yra 
į švarias bonkas, gumi- 
ritinukai yra pritaikinti, 
arba verdančio vandens 

, ir dangtis lengvai už-

mo, tik nepripilk bonkas per- 
pilnas žirnių, didelių šabelbo- 
nų, kornų ir dynų, nes šie pro
duktai išsipučia bevirdami.

Pridėk karšto siropo prie 
vaisių; druskos (1 šaukštuką 
ant kvortos), ir verdančio van
dens prie daržovių.

9. Uždek guminį ritinuką ir 
uždengk. Jei vartoji Mason ar
ba kitokią bonką su užsisukan
čiu dangčiu, užsuk lengvai, var
tojant tik nykštį ir mažytį pirš
tą. Jeigu bonka su stikliniu 
dangčiu ir dratais, tai uždaryk 
tik vieną dratą. Tas leis bon- 
kai išsitęsti ir netrukti.

10. Sudek bonkas kaip tik 
bus pripiMytos į karšto van
dens puodą, skaitant paskirtą 
virimo laiką nuo tada, kada 
vanduo pradeda virti.

11. Pasibaigus pilnam 
laikui, išimk bonkas iš 
nio ir uždaryk drūčiai, 
kad bonka butų labai
uždaryta, nes kitaip produktai 
suges. Jeigu vanduo bėga iš 
bonkos, uždek naują gumą, 
pritaisyk viršų ir sterilizuok per 
nuo

virimo 
vande- 
Žiurėk, 
tvirtai

penkių iki dešimts ininu-

vartojamas 
yra gana 

jame daug

bon-

produktus 
bonkas ir 
skuduru.

ATSKIRI PATARIMAI

žaliumynai. — Nuplauk lapus 
keleto je vandenių, idant nelik
tų smėlių. Sudėk į reto audek
lo maišelį ir šutink gare per 
nuo penkiolikos iki dvidešimts 
minutų. Vartok paprastą indą 
arba padek dratinį syta virš 
trupučio karšto vandens. Ge
riau pašutinti žaliumynus garu 
negu įmerkti į verdantį vande
nį, nes juose lieka daugiau mi
norą liškų druskų. Tada pamerk 
truputį į šaltą vandenį ir su
piaustyk į tinkamus šmotelius 
dėl sudėjimo į bonkas. Tada 
sek abelnus patarimus.

Šie žaliumynai tinkami užlai
kymui: barščių lapai, raktažo
les, pienes, begalviai kopūstai, 
špinaikai, Naujos Zealandijos 
spinikai, rūgštiniai, ropių la
pai, laukinės garstyčios, švei
cariškas “chard” ir kiti.

Avietės. — Jas sutaisoma 
kaip ir kiti vaisiai, tik verda
ma bonkuose 20 minutų...........

Tomates. — Apšiltink ver
dančiu vandeniu, pamerk va
landėlę į šaltą vandenį ir nu
lupk lupinę. Jei užsilaikys čie- 
las. Pripilk bonką su karštu 
tomačių skystimu, padarytu vi
rinant ir iškošiant tomates. 
Apipilk supakuotas tomates 
šiuo skystimu. Jei nepakuosi 
čielas, neveik vandens dadėti, 
nes skystimo ir tomačių už
teks.

žiedkopusttis / (Cajiflonver).—
Pašutink verdančiame vande

nyje, paskui sudėk į šaltą skys
timą (dedant V2 svaro druskos 
ant 12 kvortų vandens) per 12 
valandų. Tada seka abelnus pa
tarimus.

Vaisiai, kurie nereikalauja 
karštame! vandenyje Sutinimo 

ne palaikymo šaltame vande
nyje yra žemuogės, avietės, vy
nuogės, mėlynes, juoduogės ir 
saldžios vyšnios. Nuplauk vai
sius užpilant ant jų vandens, 
sudėjus į sytuką arba dratinę 
ragažiutę. Išimk sėklas ir nu
imk kotukus, |jiei reikalinga. 
Tuoj aus sudėk į bonkas, pridėk 
siropo ir tada sek abelnus pa
tarimus.

Jei nori sudėti slyvas nenue- 
mus lupines, nešutink nė ne
dėk šaltan vandenin, kitaip, nu
šutink gana ilgai, 
suoti odas, tada 
patarimus.

Specialia būdas
giy. —* Uogos, sudėtos 
budu nepasikels į viršų 
Vartok tik šviežias, nunokusias 
ir sveikas uogas. Prirengk uo
gas, pridėk astuonias uncijas 
cukraus ir 2 šaukštu vandens 
prie kiekvienos kvortos uogų. 
Virink povaliai per 15 minutų 
paliavotame, rūgšties nebijan- 
čiaime puode. Leisk uogom at

kad paliuo- 
sek, abelnus

dėl žemuo- 
šitokiu 
stropo.

šalti ir palik per naktį uždeng
tame puode. Sudėk šaltas uo-« 
gas į sterilizuotas bonkas. Sek 
generalius patarimus. Sterili
zuok 5 miliutas karštame, van
denyje.

Ananasai (Pi neapple).—< Nu- 
lupk lupinę, išimk akutes, su
pi austyk vaisių į tinkamus šmo
tus. Tada veik pagal abelnus 
patarimus.

Rabarborai. — Nulupk čys- 
tai kotus ir supiaustyk į šmotu
kus % colio ilgio (nenuimk 
odos). Tada veik pagal abelnus 
patarimus. i

Vaisiai geriausia užlaikytli negesintos kalkės torieliui, ku- 
vartojant siropę iš cukraus ir rjos sugers drėgnumą ir apsau- 
—----- igos nU() plėkimo; atmainyk

ŠEIMININKĖMS 
PATARIMAI

Subraižiojimus iš rakandų ga
lima išimti mišiniu iš lygių da
lių vaško su sėmenų aliejum; 
trink subraižytas vietas vilno
niu skuduru.

NAUJIENOS, Chicago, m,

Girgždant čeverykams 
aliejuok padų kraštus.

su-
AUGIMAS

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Negesintos kalkės suima 
drėgnį; indaujose ir kitose 

[drėgnose vietose reikia laikyti

vandens sekamai:
Kuomet pridėsi bonkas šal- kalkes karias nuo karto, 

tais, žaliais vaisiais, pripilk jas —r—
pilnutėles verdančio sirupo.
Yra trys rūšys siropų: 1) plo-’po lygią dalį amonijos ir tarpu- 
nas, 2) vidutinis, 3) tirštas. Del tyno. Alyva, sviestas, chloro- 
labai saldžių vaisių vartok plo-l forma, chloriškas eteris ar ben- 
nę siropę, dėl kiek rūgštesnių žinąs padarys tą patį. Maliava 
— vidutinį, o dėl visai rūgščių . tankiai galima išimti iš vilnonių 

drabužių tiesiog trinant tarp 
rankų ,kaip išdžiūsta.

— tirštą.
Plonas siropas: 1 dalis ėuk- 

raus ir 4 dalys vandens. Pa
vyzdžiui: 1 puodukas cukraus, 
4 puodukus vandens.

Vidutinis siropas: 1 dalis cuk
raus, 2 dalys vandenio (1 
dūkas cukraus, 2 puodukai

puo- 
van-

Išemimui maliavos, sumaišyk

Pasviestės yra odos balt ylų. 
Nusirpusio agurko sunka yra 
taip pat gera, ar dar geresne. 
Kad padaryti agurko sunką 

sutarkuok agurkus, išspausk 
ir pridek tiek pat 

1 kad sulaikyti nuo 
arba sumaišyk su

Mes manome, kad mes pakankamai darodčme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankus. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas banka8 yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

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

The Stock Yards JavingI Bank
4162-72 So. Haisted Street, Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.

Buk Gera Sa

Tirštas si r opas: Viena dalis
alkoholio, 
sugedimo,
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cukraus ir viena • dalis vandens (lygia dalim spermeceto (kaša- 
(1 puodukas cukraus, 1 puodu-’lioto galvos taukai), kad padė
kas vandens).

Šiuo budu
ryti grietinę. Suvilgyk burną 

konservuoti vai- pasviestėmis ar agurkine grie- 
siai yra daug skanesni, gražiai tinę ant nakties. Ant rytojaus 

laiko ir nuplauk veidą. Jei oda iš pri
gimimo yra sausa, arba jei tuo-

/?577926

į AKO ' 
'nuRSLRY

išrodo. Ilgiau ima
lengviau pataisomi.

Patarčiau šio skyriaus skai- jau po to reikia eiti ant vėjo, 
tytojoms pamėginti. I tai nusiprausk be muilo.

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

son’o pauderis yra vartoja- • 
mas daugiau motinų negu ki
tas pauderis. Tai yra todėl, 
kad jis yra geriausis paude
ris. Jis nekainuoja daug. Ei
kit pas savo aptiekorių šian
dien ir pasakykit kad jus no
rite Johnson’o Baby Povvder. 
Atmink vardą “Johnson’s”, ir 
žiūrėkite raudono kryželio.? IToilct/IUby 

POWDER

,l.« XI J 
"TaiCuM

Geriausias dėl kūdikio — Privalo
te jj Vartoti
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1590. Jacęuette bliuzka. Su-No.
kirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40, 42 
ir 44 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 1% yarlo 40 colių materijos ir 
% yardo 27 colių materijos apikaklei 
ir rankovėms apsiūti.

No. 1G39. Namie dėvėti suknia. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42 ir 
44 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3% yardo 36 colių materijos.

No. 1883. Praktiškas žiurstas. Su
kirptos mieros 36, 40 ir 44 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 2% yardo 
36 colių materijos.

No. 1926. Suknia iš dviejų skirtin
gų materijų. Sukirptos mieras 16 
metų, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 2% yardo 
36 colių materijos ir 2 U yardo skir
tingos materijos.

No. 1937. Suknia ilgu liemeniu. 
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 2 yardų 36 colių materijos ir 
4% yardo skiraingos materijos.

No. 1954. Grąži ir paprasta suk
nelė. Sukirptos mieros 16 metų, 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 2% yardo 40 colių ma
terijos ir 1 yardą skiraingos mate
rijos.

No. 2043. Viena naujausių ir 
smarkiausių suknių. Nauju budu 
siuvamų, — be juostos.

Nors ši suknelė ir yra labai šauni, 
bet ją nesunku pasiute

T»L Blvd. 8188 '
M. WoitkevMI 

BANI8
AKUMRKA 1

Turiu patyrimu 
Paiekmlngai p» 
tarnauju mote* 
rimo prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikltf 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath I 
Haisted St. 1

^^DR. HERZMAN^M
-IŠ RUSIJOS—

Gleral lietuviams žinomas par Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akužeris.

Gydo staigia* ir chraniikaa Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitoHtui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 102*
18th St., netoli Morgai St

VALANDOS j Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

Dienomis: Cinai
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 413*

8410 So. Haisted St
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 vaL yak.

Taisfonali

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

Telephono Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 1(1 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dienų.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V—.................... ■.■u i.i ■■ . .. .................................... I iri

urs. MMIEVIGZ-VMEUE. LIETUVIU DAKTARAI
AKUSERKA I —i---------

siti so. Haisted stM kampas si fat Daktarai kurių vardai Čia 
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, m.

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

i

Tol. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb SL
Valandos nuo 8 Ud 12 dienų, nuo f 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
k .............   n n..................—■■■■■........ ....J

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. Jialsted St., Chicago 

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

38,

Jei abejoti akimis, aasiteiraak 
Dr. A. R. BLUlkENTHAL

Optomctrtot 
TsL Boul«rar4 S48T 
««4» 8. Aahlatri Am 
Kampu 47-tu *at 

S-ru lababe

Garsinkitės Naujienose

years.
Sojd Everywherle fl 

Tablets or
Liauid

O 
A

įsai

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 
40 ir 42 colių per krutinę. Mierai 
36 reikia 5% yardo 40 colių mate
rijos.

No. 2057. Suknia mažai panelei. 
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 me
tų amžiaus. 8 metų panelei reikia 
1 % yardo materijos. .

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

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
Haisted St., Chicago, III.

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

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

nuo 5180 11d 7i80 vakaro.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kadžio Avė. Phonų 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8160 W. 68 St Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki U ry
to, 7 iki 8:84 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 061a

A LETTER
have usea

Pe-ru-na in my, 
farnily for over 25 
years for coughs 
cokls and throat
trouble. I would

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

siųsti m-an pavyzdį No...............
Mieros ....... :.................. per krutinę

...................................
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

...__________________________________ ________ ___________________ ____ _____________________________

not have contin-
ued all this time
had I not found
it gilt edged and 
as recommended.”

Geo. Cassidy, 
Standish. Mich.

Pe-ru-na
been in constant
ūse in the Amer
ican___ family for 
more than Fifty

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
18JJ1 So. Haisted St„ 

Kampas 18 ir Haisted St.t

Dr. M. žilvitis
< DENTISTAS a ,

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
j Bridgeportą

3265 So. Haisted St.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Subatoje nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dieną.

V—.......... . i i ■ /
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kai tautos paliaus smaugu
sios viena kitų. <

Ir nuo to laiko iki dabar 
socialistai visuomet buvo 
pirmutiniai kovotojai už sa
vo ir kitų tautų laisvę. Apie 

1 pabaigų didžiojo karo ir 
buržuaziniai liberalai ėmė 
pritarti socialistų reikalavi
mams tautų klausimu ir 
ėmė skelbti senų socialistų 
obalsį — tautų apsisprendi
mo teisę. Tas obalsis buvo 
iškėlęs į padanges Amerikos 
Wilsono vardų. To obalsio 
sulaužymas Versalės taikos] 
konferencijoje pražudė Wil- 
sonų. !

Šių metų rugsėjo 28 d. su* 
kaks lygiai 60 metų nuo 
Internacionalės Darbininkų 
Asociacijos įsteigimo Lon
done. Tai buvo pradžia pir
mojo socialistipip Interna
cionalo, kuriam vadavo pats 
Karolis Marksas.

Tas sukaktuves iškilmin
gai apvaikščios socialistų 
partijos visose šalyse. Lon
done tų dienų įvyks Sociali
stinio Darbininkų Interna
cionalo pildomosios tarybos 
posėdis ir bus padaryta mil
žiniška tarptautinė demon
stracija.

Prie 60 metų Internacio
nalo sukaktuvių apvaikščio- 
jimo turėtų rengtis ir Lietu
vių Socialistų Sųjunga.

Kuo skiriasi nacionalis
tai (tautininkai) nuo inter
nacionalistų?

Nacionalistai taip pat rei
kalauja tautinės laisvės. Bet 
jie reikalauja jos tiktai sa
vo tautai. Kitas tautas jie 
nori (jei tik gali) pavergti. 
Nacionalistų nusistatymas 
tuo budu neišvengiamai ve
da prie kovos tarpe tautų — 
prie tautinės neapykantos, 
prie tautų išnaudojimo ir 
prie karo.

O. internacionalizmas yra 
tafikos judėjimas/ Jeigu in
ternacionalizmo 1 idėja butų 
padėta į tautų santykių pa
matą, tai karai ant visados 
išnyktų. ’’ t'\;l

f naikinta visos kliūtys kelia
vimui iš vieno krašto į kitų 
—muitinės, pasai ir 1.1. Turi 
būt duotas kitoks krypsnys 
liaudies švietimui. Mokyk
lose neprivalo btit garbina
ma karo “didvyriai”. Isto
rijos vadovėliuose turi būt 
idealizuojama ne karas, bet 
taika.

| Bet svarbiaus už viskų 
yra pašalinti pamatines ka
ro priežastis, pakeičiant pri- 

I vatinę nuosavybę gamtos 
turtams visuomenine nuosa
vybe. '

Šito pasiekti negalima vie
na diena. Bet prie to reikia 
eiti. Rezultate tokios politi
kos visos Europos valstybės 
susijungtų į daiktų ir suda
rytų Europos Jungtines 
Valstijas. Gen. Percin rei
kalauja, kad dabartinė He- 
riot valdžia darbuotųsi šito
je pakraipoje.

“Vadovas”, kaip ir kiti krikš-Jie yra susiorganizavę į va
dinamą “Liaudies Žinyčia,” *ku-, čionybės skelbėjai, tiki, kad žy 
ri, matoma, palaiko ry/ius sujdų tauta yra “Dievo parinkta’ 
panašia, “kun.” Kubiliaus veda
ma, organizacija So. Bostone. 
Pinigų savo propagandai ji gau
na iš kurios nors protestonų an
glų sektos.

Pačiam pirmutiniam savo 
numeryje “Vadovajs” ginčijasi 
su “Šviesa”, kuri jau senai 
“šviečia” chicagięčius protes
tantizmo dvasioje. Amerikoniš
ko protestantizmo sekėjų pas 
lietuvius gal yra viso koks tu
zinas, bet ir tie patys yra pa
sidalinę į dvi skirtingas sektas.

4

tarpe visų pasaulio tautų; todėl 
pasakojimus apie žydų tautos 
didvyrius jisai paduoda, kaipo 
tikros religijos šaltinį. Bet jisai 
nori parodyti, kad dabar jau ir 
lietuvių tautų Dievas “pamė
gęs”.

4 . ’ •«

“Lietuvių padėtis Amerikoje 
taip, kaip izraelitų Egipte.’’
Aišku, kad lietuviams reikia 

Maižiešiaus, kuris išvestų juos 
iš “namų nevalios” — į Kauną 
arba į Pilviškius.

Baisi garlaivio kata 
strofa Lietuvoj

tas viskųs įvyko tik vien dėlto, 
kad tas garlaivis valdiškas... Ne
jaugi, tamsta, nežinai, kad mu
sų valdžia ligi šiol dar nieko ge
ro nepadarė. O kų tik darė, tai 
vis tik valstybei nuostolius ir 
skriaudų žmonėms. Kada tik mes 
pamatydavom ta garlaivį žmo
nes vežant, tai vis sakydavom: 
Kažin, ar tie žmonės atsisveiki
no su savo šeimynoms, ar prisi
rengė prie mirties?..

—Tai kodėl, tamsta, tokį opų 
dalykų žinodami iki šiol tylėjot? 
Reikėjo bent laikraščiuose para
šyti, tegul būt žmonės žinoję, 
gal būt nė į gegužinę nebevažia
vę ir tiek žmonių nepražuvę?
Ju—Nagi, pamėgink,’ tamsta, 
apie tai laikraštyje parašyti, tai 
tuoj atsidursi ,kur ne vienas su
kirmijo! Tuoj bolševikas busi. 
Ir tada sudie balta duonele!—!?

-Aš, žinoma, nieko į tai nebesu
radau atsalai, tik ranka numo
jau, kaip tie po baisios katastro
fos parvažiavusieji, kad j pa
klausimus, rankomis tik moja
vo.

Vargšas mašinistas tų pačių 
dienų nė Garlevos nepasiekęs pa
simirė. Per savaitę laiko su
žvejojo Nemune nelaimingo į- 
vykio vietoje apie 30 žmonių 
skenduolių. Ar visi — nežinia, 
nes laikraščiai, tamsios jėgos 
slegiami, kuomažiausiai rašo. 
Kas to įvykio kaltininkas, taip- 
pat neaišku, nes, mat, valdžios 
garlaivis, o valdžios darbų pei
kimas, kritikavimas — “bolše
vizmo” platinimas, nepaprastai 
baudžiamas ir persekiojamas. 
Tai viskų metus į šalį reikia tik 
—tylėti ir kentėti.—Pr. br.

Apžvalga
SOCIALISTAI VENGĖ 

SUTIKIMŲ.
NE

“The

Vienas Francijos karo 
ekspertas, gen. Percin, yra 
pasaulio nusiginklavimo 
programo autorius. Jisai 
turi didelės įtakos dabarti
nėje Francijos valdžioje.

Karo priešu jisai pavirto, 
bestudijuodamas karų. 
Francuzų-Prusų kare 1870 
m. jisai buvo artilerijos lei
tenantas. Buvo du kartu su
žeistas ir baisiai neapkentė 
vokiečių. Bet pasaulio karo 
įvykiai atšaldė jo nacionali
stinį entuziazmų. Apie tai 
jisai papasakojo Paryžiaus 
laikraščių atstovams.

O ar žinote, kokios aplin
kybės pagimdė pirmąjį so
cialistų Internacionalą?

Londone susirinko įvairių 
Europos šalių socialistų dar- 
buotojai tikslu surengti di
deli • protesto mitingą prieš 
Rusijos caro valdžių, žiau
riai sutrempusią lenkų tau
tos laisvę. Mitingas išreiš
kė savo užuojautą lenkų 
tautos kovotojams ir pas
merkė carizmą, kaipo lais
vės slopintoją Europoje. 
Prie šitos progos socialistų 
darbuotojai nutarė, kad ko
vai su carizmu, ir jo talki- 

, ninkais kitose šalyse* reikia 
visų šalių darbininkams su
daryti pastovų susivienymą. 
Tuo budu ir gimė Internaci
onale Darbininkų ^Asociaci
ja-

Internacionalas tuo budu 
gimė, kaipo organizacija, 
kovojanti už pavergtųjų 
tautų laisvę. Vienok viso
kie nacionalistiniai nemok
šos plepa, kad socialistų in
ternacionalizmas esąs prie
šingas tautos reikalams!

Gen. Percin sako:
“Pergalė nieko neįrodo. 

Ji visuomet yra ne teisin- 
gumo, bet tiktai mecha- 
niškų ir techniškų Įrankių 
vaisius.”

Jau tuo laiku, kai tvėrėsi 
pirmutinė vieša tarptautinė 
darbininkų organizacija, 
buvo pripažinta, kad darbi
ninkų kova už savo pasiliub- 
savimų ankštai rišasi su pa
vergtųjų tautų kova už savč 
laisvę. Laisvė kiekvienos at
skiros tautos viduje tegali 
būt pasiekta tiktai tuomet,

Pasisekimas kare žymiam 
laipsnyje priklauso ir nuo 
aklo likimo . Jeigu francu- 
zų lakūnui nebūtų priepuo- 
lamai tekę pastebėti gen. 
Kluck’o armijos judėjimų 
rugsėjo 3 d. 1914 m. ir jei
gu tuo pačiu laiku vokiečių 
lakūnas butų pamatęs gen. 
Manoury armijų, tai mušys 
ties Mamos upe nebūtų įvy
kęs. Tuomet francuzai bu
tų turėję gintis 60 kilometrų 
toliaus į pietus, kur pozici
jos jiems buvo daug nepato
gesnės. Vokiečiai butų su
triuškinę francuzus ir ka
ras butų pasibaigęs per mė
nesį laiko.

“Taigi tautos statė į pa-1 
vojų savo gyvybę”, sako 
gen. Percin, “lošime, ku
riam priepuolis nulėmė 
pergalę.
pakeisti 
įrankius

•> Jdais.”

’ Socialistų savaitraštis, 
New Leader”, kurio redaktorius 
dalyvavo ir progresistų suva
žiavime ir socialistų partijos 
konvencij o j e, Clevelande, • rašo:

j “Visi pripažino, kad jeigu 
i klausimas butų buvęs iškeltas

svetainėje, 5' tai, pasiūlymas
steigti DArbo Partiją butų 

Į laimėjęs žymia dauguma bal
sų.”

Progresistų konvekcijos ^po-: 
sėdyje tas klausimas tečiaus ne
buvo pastatytas balsavimui. 
Vietoje to, organizacinis kon
vencijos komitetas pasiūlė šau
kti partijos įsteigimui naują 
konvenciją, po rudens rinkimų, 
ir konvencija vienu balsu prie-, 
mė šitą pasiūlymą.

Kodėl buvo taip padaryta? 
“The New Leader” sako, kad 
taip padaryta buvo, atsižvel
giant į kai kurių galingų unijų 
vadus, kurie buvo priešingi 
tam, lę#d nauja partija butų 
steigiama tuoj aus. Socialistai 
nenorėjo, kad tos unijos atsi
mestų nuo bendro darbo su ki
tomis organizacijomis, daly
vaujančiomis progresistų kon
ferencijoje.

Darbo Partijos steigimo ša
lininkai nusileido konservaty
vesniems darbininkų veikėjams. 
Bet už tai ir šie padarė nusilei
dimą, sutikdami pastatyti Dar
bo Partijos klausimą sausio mė
nesio konvencijoje.

Rinkimų kampanija ir jos re
zultatai duos tiems vadams 
progos dar geriaus suprasti par
tijos reikalingumą.

CALIFORNIJOS FARMER-
LABOR PARTIJA Už 

LA FOLLETTE’Ą

San Francisco ateina žinia, 
Californijos Farmer-Labor 

George 
Ji

ne tuos 
nominavo

Jau laikas yra 
aklo priepuolio 
išminties įran-

Pavirtęs karo priešu fran- 
cuzų generolas nurodo, kad, 
pirmiausia, turi būt sutver
ta tarptautybės dvasia kiek
vienoje tautoje. Turi būt pa-

kad 
partijos pirmininkas, 
G. Kidwell„ pareiškė, jogei 
rems La Follette’ų, o 
kandidatus, kuriuos
komunistų kontroliuojamas su
važiavimas St. Paul mieste. Po 
to pareiškimo, beje, jau ir St. 
Paul’e nominuotieji kandidatai, 
McDonald ir Bouck, pasitraukė.

Californijos Farmer-Labor, 
partijų reprezentavo St. Paul 
suvažiavime John Kennedy, ku
ris keletas metų atgal gyveno 
Chįcagoje ir buvo išrinktas į 
miesto tarybą, kaipo socialistų 
atstovas. Califomijoje jisai bu
vo pradėjęs flirtuoti su komu
nistais. Dabar jisai tiems “bro
liams” turės pasakyti “gud-bai”

“VADOVAS”.

Chicagos kun. S. A. Geniotis 
su keletu draugų ėmė leisti mė
nesinį žurnalų “Vadovų” pašvę
sta protestantizmo idėjų platini
mui tarpe lietuvių.

l Jau gal kas nors ir bus para- 
. šęs “Naujienoms” apie baisią 
. 'Lietuvos valstybės garlaivio 

“Nemunas” katastrofą šiemet 
(1924 m.) sekminių pirmąją 
dieną didžiausioje Lietuvos upė-' 
je Nemune ties Raudondvariu, 
jau gal trumpais ar ilgais žo
džiais papasakojo broliams ame
rikiečiams koks nors “musų ko
respondentas”, bet man ranka 
tirpsta ir širdis krutinėję gelia, 
neduoda 'ramybės sakydama: 
rašyk, rašyk greičiau, paliks 
širdžiai lengviau!..

Jau turbut visam 
žinoma, nes jau net 
laikraščiai trupučiuką 
kaip tie laikraščiai norėtų apie 
tokį baisų ir verksmingą įvykį 
nerašyti,- kaip jie, Lietuvos kri
kščionių demokratų kunigų-za- 
kristijonų su vargonininkais ir 
špitolninkais valdžios atstovai 
norėtų tą žinią užgniaužti, kad 
niekas nė nepiptelėtų. Juk tai 
jų valdymo, jų tvarkos aukos. 
0 tos aukos baisios ir pamąsčius 
širdis perskrodžiančios aukos.

Trumpai ir teisingai sakant, 
atsitiko šitaip: Kauno žmonės 
visgi yra miesto žmonės — per 
dienas ir naktis susigrūdę na
muose ir įstaigose bei departa
mentuose, trokšta nors lašelio 
tyro oro pakvėpuot, iš pasmirdu- 
sio Kauno iškilus gamta, Lietu
vos mišku pasidžiaugt, nekaltai 
pasilinksmint, bet vietoj to — 
gavo bausiausią mirtiną išgąstį 
ir kelios dešimtys žmonių baisią 
ir netikėtą mirtį;.. Grįžtant vi
durnakčiu iš gegužinės, kuri 
buvo kairiajame Nemuno krante 
su tuomi garsiuoju valdžios gar
laiviu “Nemunas”, įvyko baisi 
katastrofa. Delei iki šiol (jau 
savaitė laiko praėjo) neišaiškin
tos priežasties (ir kąsžin ar ka
da kas išaiškins), garlaivio va
rymo mašinos skyriuje netikėtai 
ir nelauktai pasigirdo ekspliozi- 
ja — plyšo kažin kokia ten garo 
rura ir didžiausiu trukšmu iš
ėjo garas, kuris viską plikinda
mas ir šutindamas apėmė visą 
garlaivį. Garlaivis — žemai ir 
aukštai buvo pilnų-pilniausiai 
prisigrūdęs žmonių — vyrų, mo
terų, vaikų, kurie prisigėrę miš
ko oro pusiausnudžiai grįžo į sa 
vo smirdančią sostinę — Kauną. 
Akies mirksniu visi sujudo Ir pa 
sigirdo baisiausias, išgąstingiau
sias širdį draskantis, pragariš
kai žviegiantis cypimas: Dega
me! Skęstame! žūvame! gelbė
kite! į vieną neatskiriamą alasą 
susiliejo ir Ifg iš kokios šimtų 
žūvančių žmonių bedugnės bai
sus garsai sklydo į dangų, į van
denį ir į Nemuno krantus. Pa- 
gelbos iš niekur. Vidurys nak
ties. Krantuose piliečiai gyven
tojai saldžius sapnus sapnuoja, 
o čia netoli, Nemuno bangose 
šimtams žmonių akyse giltinės 
su biesais raudonąjį-baisųjį ka
zoką šokinėja...

Paprastai sakoma — baimės 
didelės akys, o tamsoje dar pa
didėja! Išgąsčio apimti žmonės 
šokosi patys, kaip kas | išmalto, 
geroętis. Iš šilių garlaivio ka
bojo pora valčių * (šliiipkų); į 
kuriedvi kupinai prilipo žmo
nių. Valtis beleidžiant žemyn 
jos apsivertė ir visi joj esantie
ji žmonės upės Nemuno dugną 
pamieravo — dugne atsidūrę ir

pasauliui 
Lietuvos 

rašė. O

paskui, jei kas dar stengė iškil
ti, mėgino įsikabinti į garlaivio 
pakraščius arba į krantą dasiva- 
ryti, kol jiegų nebetekę, pasida
vė aklam likimui — Nemuno 

bangoms. Kaikurie garu nu
plikę mėgino atsivėsinti šokda
mi nuo garlaivio krašto į vande
nį ir ten, žinoma, amžinai “atsi
vėsino”. Garlaivis garo netekęs 
sustojo savo mašiną judinęs Ir 
bangos jį pagavo nešti pavande
niui — kur tykiai teka Nemu
nėlis-—Balti jon... Tapo nuleistas 
inkaras ir tas jo plaukimas tubj 
tapo sustabdytas. Triukšmas, 
šauksmas jr pragariškas rėki
mas vis tęsėsi. . Garas atvėso ir 
pranyko... Kaikur tamsoj vande
ny girdėjosi mirtingi šauksmai: 
Gelbėkit! Bet neužilgo tie balsai 
nutilo—reiškia nelaimingieji nu
skendo... Pagelbės iš niekur, nes 
naktis, tamsu, nė gyvos dūšios, 
tik aplinkui baisios mirties 
šmėkla vaidenosi.

Galų gale viskas paaiškėjo. 
Nū garlaivis degė, nė nuskendo, 
tik kaip koks lavonas palengvė
le Nemuno bangų supamas ant 
vietos stovėjo, žmonės atėjo į 
sąmonę ir pamatė, kad niekę nėr 
baisaus, tik patys tą baisumą 
sukėlė, dėl kurio nemažai žmo
nių netikėtai pražuvo. Mašinos 
skyriuje girdėjosi baisus dejavi
mas. Iš ten ištraukė baisiai nu- 
šutytą mašinistą; jis visas buvo 
be odos ir kai vėžys raudonas; 
jo balsas persimainęs, akys ap
temusios ;
greičiausiai 
nes norįs
žmonos ir vaikelių... Bet kas vež 
ir kuo vež: garlaivis, mašinai 
sugedus, it negyvėlis vietoj riog
so, o aplinkui nė gyvos dusios.

Pradėjo švisti. Garlaivyje 
esantiems ir nežinia ko laukian
tiems minutes----metais, o valan
dos amžiais pavirto. Jau ir 
saulutė užtekėjo,.o pagelbos jo
kios. Galų gale kur buvęs kur 
nebuvęs nuo Jurbarko pusės at
plaukė paprastą “reisą” daryda
mas Kauno link garlaivis ir pri
sikabinęs sau prie uodegos atvil
ko į 
garlaivį 
nan ;
neliai lipo 
vio kaip iš kapo 
plaukais, perkreiptais 
sudraskytais rūbais; paklausus 
—nieko nekalba, tik rankomis 
numoja...

Tuoj pasklydo Kaune apie bai
sų įvykį gandas. Bėgo Kauno 
piliečiai į prieplauką teirautis: 
kas žuvo, kas liko gyvas ir t.t. 
Bet niekas apie žuvusius nebe
galėjo nieko pasakyti, nes toj 
baisioj katastrofos minutėj nie
kam neatėjo į galvą fotografuoti 
(ypač tamsoj—naktyj) arba 
bent skaityti tuos, kurie baimės 
apimti nuo garlaivio kraštų šoki
nėjo į vandenį.

Man šian ir ten bėgiojant, vie
no kito klausinėjant, pasitaikė 
vienas Garlaivių Bendrovės di
rektorių; su juo užvedžiau kaL 
bą

jis prašė kuo- 
vežti jį į Garlevą, 

numirti prie savo

Kaunu nelaimingų  jį
Į Nemunų. Kau- 
atvežti vargšai žmo- 

laukan iš garlai- 
susivėlusiais 

veidais,

—* , • ■ į ,
Sakyk gi, tamsta, kaip esi 

garlaiyininkas, kas per priežas
tis tokio baisaus įvykio? Ko jis 
plyšo? Kodėl davė žmonėms 
skęsti ?

—Te tau!.Dar, tamsta klau
si!? Aš tamstai pasakysiu, kad

MAKSIM GORKI Vertė K. Baronas

Senutė Izergil
ramiiminiuiiiuniiinnnniiūrniniimir^iniuinijujiultuniiuniniiiĮniumiiifluiiiiiffiiiftnnffiuuninnniniJuiiiiuūimiirfriiiriiit^

(Tęsinys)

pasakė

Bet niekas — nė darbas, nė 
moterys nenuvargina kūno ir 

sielos žmonių taip, kaip nuo 
vargina liūdnos mintys, ką čiul
pia' širdį kaip gyvatės. Baimė 
gimė tarpe jų, suraustė jų tvir
tas rankas, klaikumą pagimdė 
moterys savo Verksmu ant la
vonų mirusiųjų nuo smarvės ir 
ant likimo baimės sukaustytų, 
— ir bailus žodžiai pradėjo gir
dėtis miške, išpradžių nedrąsus 
ir tylus, o paskui vis garsiau ir 
garsiau... Jau norėjo7' eiti pas 
priešą ir paaukoti jam save ir 
savo laisvę, ir niekas jau, išgą
sdintas mirties, nesibijojo ver
go gyvenimo... Bet čia atsirado 
Danko ir visus išgelbėjo vienas.

“Danko — tai vienas ti| žmo
nių, jaunas gražuolis. Gražus— 
visuomet drąsus. Ir štai jis sa
ko jiems, savo draugams:

—“Nenuversti akmens nuo 
kelio mintimi. Kas nieko ne
veikia, su tuo niekas neatsitiks. 
Kam mes eikvojam spėkas min
tims ir liūdesiui? Kelkitės, eisi
me į mišką ir pereisime per jį, 
juk jis turi g? galą —viskas pa
saulyje turi galą! Einame! Na! 
Ei!”

“Pažiurėjo į jį ir pamatė, 
kad jis geriausias iš visų, dėlto, 
kad akyse jo švietė daug jėgos 
ir gyvos ugnies.

—“Vesk tu mus! 
jie.

“Tada jis pradėjo vesti...
“Vedė juos Danko. Visi išvien 

nuėjo paskui jį ---- tikėjo jam.
Sunkus tai buvo kelias! Tamsu 
buvo ir ant kiekvieno žingsnio 
pelkė pražiodavo savo godžias 
puvėsių žiotis, rydama žmones, 
ir medžiai užstodavo kelią gar 
linga siena. Susipynė jų šakos 
tarp savęs kaip gyvatės, prasi- 
driekė visur šaknys ir kiekvie
nas žingsnis kainavo tffems žmo
nėms daug prakaito ir kraujo. 
Ilgai jie ėjo... Vis tankesnis 
darėsi miškas, vis mažiau buvo 
jėgų! Ir štai jie pradėjo rugoti 
ant Danko, sakydami, kad vel
tui jis, j'atfnas ir nepatyręs, nu
vedė juos į kurtai. O jis ėjo 
prieky jųl ir buvo drąsus ir ska
istus.

“Bet kartą audra ištiko virš 
'miško ir sugaudė medžiai kur
čiai ir rūsčiai. Ir pasidarė tada 
miške taip tamsu, tarsi jame 
susirinko kartu visos naktys, 
kiek tik jų buvo pasauly nuo to 
laiko, kada jis gimė. Ėjo maži 
žmonės tarp didelių medžių ir 
rūstaus dundėjimo žaibų, ėjo 
jie ir linguodami milžinai me
džiai verkė ir gaudė piktas dai
nas, o žaibai skraidydami miš" 
ko viršūnėse apšviešdavo jį va
landėlei mėlyna, šalta ugnim ir 
pranykdavo taip1 
kaip atsirasdavo,
žmohes. Ir medžiai, apšviesti 
šaltbs ugnies žaibų, rėdėsi gy
vais, tiesiančiais, apie 
einančius iš vergijos 
kreivis, ilgas rankas, 
mi jas į tankų tinklą
dančias sulaikyti žmones. O iš

pat greitai, 
baidydami

žmonesy 
tamsos, 

supinda- 
irtyan-

tamsos šakų žiurėjo į einančiuo
sius' kastai baisaus, tamsaus, 
šalto. Tai buvo sunkus kelias ir 
žmonės, pavargę nuo jo, puolė 
dvasioj. Bet jiems gėda buvo 
prisipažinti savo bejėgume ir 
štai jie piktyje ir rustumę, puo
lė ant Danko, žmogaus, kuris 
ėjo priekyje jų. Ir pradėjo jie 
išmetinėti jam nemokėjimų val
dyti jaiš — štai kaip!dyti jaiš

“Sustojo jie ir tarp iškilmin
go miško gaudesio, tafp virpan- 
čios'Tamsos, pavargę ir pikti, 
pradėjo teisti Danko.

—“Tu”, sakė jie, “niekingas 
ir kenksmingas žmogus dėl 
mus! Tu nuvedei mus ir nu
varginai, ir už tai tu žūsi!”

“Ir žaibai ir perkūnai patvir
tino jų nuosprendį.

—“Jus sakot: ‘Vesk!’ — ir aš 
vedžiau!” sušuko Danko, sto
damas prieš juos krutinę. “Pas 
mane yra narsos vesti, štai deL 
ko aš vedžiau jus! O jus? Ką 
padarot jus pagelbai sau? Jus 
tik ėjote ir nemokėjote užlaikyti 
narsos kiek ilgesniame kelyje! 
Juk juo tik ėjote, ėjote sau, 
kaip pulkas avių!”

“Bet tie žodžiai dar labiau 
juos įnirtino.

“—Tu numirsi! Tu numirsi!” 
staugė jie.

“O miškas vis gaudė ir gaudė, 
pritardamas jų šauksmoms ir 
žaibai draskė tamsą į skutus. 
Danko žiurėjo į tuos, dėl kurių 
jis kentė Vargų ir mate, kad jie

kaip žvėrys. Daug žmonių 
stovėjo aplink jį, bet nebuvo jų 
veiduose gerumo ir negalima bu
vo jam laukti pasigailėjimo iš 
jų. Tada ir jo širdy užsidegė ap
maudą, )bet nuo gailesčio prie 
žmonių ji užgeso. Jis mylėjo 
tuos žmones ir mąstė, kad gal
būt be jo jie žus. Ir štai jo šir
dis užsidegė skaisčia ugnim troš
kimo išgelbėti juos ir išvesti į 
lengvą kelią, ir tada akyse jo su- 
žybėjo spinduliai tos galingos 
Ugnies... O jie pamatę tai, pama
nė ,kad jis įnirto, dėlto taip aiš
kiai ir užsidegė jo akys ir jie į- 
širęžė kaip vilkai, laukdami kad 
jis kovos su jais ir pradėjo anks
čiau apsupti jį, kad butų leng
viau jiems sugriebti ir užmušti 
Danko. O jis jau suprato jų 
mintį, dėlto dar skaisčiau užsi
degė jame širdis, nes ta jų min
tis gimdė jame nerimastį.

(Bus daugiau)

Je\ 
jimas 
rūsį

KAIP JŪSŲ AKYS?
kių silpnumas ar galvos ska 
i apsireifikia, kreipkitės į r 
lietuvj akinių specialistą. 
Lkinių kainos žemesnės kaip 

■tiM kitus.

skaudi-
i paty-

Dr. Serner O. D.
(333 So. HalMed SI., Chiėago, JI!
Valandos nuo 1 V ii. po pietų iki 9 v v.
NedeliordH nuo 10 ild L

Te. Ėotilevard 7079
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ŽINIOS

Du žmonės nušauti
saDu žmones pasiėmė ant 

vęs policijos pareigas ir nušo
vė kitus du žmones.

John Feldman, 808 Forųuer 
St., kurio namų nesenai apiplė
šta, nuo kitų žmonių užgirdo, 
kad jo namų apiplėšė tūlas 
John Star. Jis taipjau sužinojo,; 
kad tasis Star pasimatys su 
draugu prie Mihvaukec ir At- 
trill gatvių. Tad Feldman irgi 
ten nuvyko ir pamatęs Star 
pradėjo į jį šaudyti. Star jis 
nepataikė, bet užtai mirtinai 
sužeidė pastarojo draugų Joscph 
Setterpane, 2009 N. Kedzie 
Avė. Feldman ir Star tapo 
areštuoti. Pašautasis neužilgo 
pasimirė^ o Star prie vagystės 
prisipažino. ,

Joseph Kurpei* žiūrėdamas 
per savo namo, prie 1806 W. 
17 St., langų, pamatęs, kad 
Jos. Molinari, 505 N. Ada St., 
su kitais dviem vyrais bando 
įsilaužti į jo garažių. Nesirūpin
damas į pašaukti policijų, jis 
pastvėrė savo revolverį ir išbė
gęs lauk nušovė ant Vietos Mo
linari, o kiti du pabėgo. Kus- 
per betgi tapo suimtas, nužiū
rint, kad čia galėjo būti ir 
kerštas ar kas kitas, ne vien 
gynimasis nuo plėšikų.

Williams gal mirtinai tapo su- 
žeistas persišaudime prie 2933 
S. \Vabash Avė., su tritttftyujeg- 
rais plėšikais.

Grudy spekuliatorius pel 
nė milionus dol.

Turtingas grudų spekuliato
rius Arthur W. Cutten, kuris 
nori, kad visi jį vadintų taime
riu, nes turi gražią farmą Du 

paviete, šiomis dienomis 
pardavė 300,000 bušelių kornų 

ir pelnė ant ju iki $l,860,0Q0. 
Jis pirko Inos kornus nuo far- 

meriy po 40c. už bušelį, o par
davė po $1.10 už bušelį. Jis taip
gi gerai pasipelnė ir iš kviečių 
kainos pakilimo.

Jis tikėjosi, kad kornų kaina 
pakils, tad jis kornus supirki
nėjo nuo ūkininkų kol komai 
buvo visiškai pigus ir pardavė 
juos dirbtuvėms kada komai 
nepaprastai pabrango.

Kitas grudų spekuliatorius 
James A. Patten taipjau gerai 
pelne ant avižų. Jis taipjau pa
sitikėdamas avižų pabrangimu, 
supirkinėjo jas kol jos buvo pi
gios ir pardavė joms pabran
gus.

DAVIS SQUAKE PARKE

Davis Square parke, prie 45 
ir Paulina gatvių tapo atidary
ta anglų kalbos mokykla. Pa
mokos būna nuo 10 iki 12 vai. 
diena pirmadieniais, antradie
niais ir trečiadieniais.

Ten pat dykai išpildoma pi
lietybės popieras.

Medžioklė ant automobilistų: 
tęsiasi. Pirmadieny suimta dar 
389 automobilistai už neatsar
gų ir greitų važinėjimų. Skai
čius areštų žymiai padidėjo nuo 
to laiko, kada policijos virši
ninkas prigrūmojo kelių polici
jos stočių viršininkams, kad 
jei jie neparodys Veiklumo įr 
nesirūpins areštuoti automobi
listų, tai jie galės netekti savo 
darbų.

Užvakar automobiliai užmu
šė tik vienų žmogų. Abelna? 
skaičius nelaimių, automobi
liams pradėjus netaip greitai 
lakstyti, žymiai sumažėjo. Taip 
pereitų savaitę automobiliai už
mušė tik 12 žmonių, kuomet 
pirmiau būdavo užmušama vi-■ 
dutiniai po 22 žmones į savaitę. I

Du po Ii cista i tapo sugauti j 
imant kyšį iš automobilisto. Iš i 
jų atimta žvaigždės, kas reiš
kia juos pašalinta iš vietos,., ir 
dar tapo pasodinti belangėm 
Jie bus atiduoti civilinės tar
nybos tarybos teismui.

PENKIŲ ŽMONIŲ UžMUŠĖ- 
... JAS SUIMTAS

iPakvaišūliš Jbhn Kaminerer, 
kuris birž. 27 d. užtnuše pen
kis žmones — visų Eder šei- 
miną, Vilią Park, jau tapo su
imtas ir uždarytas Wheaton 

I kalėjimai!, kur bus laikomas 
iki rudens.

Jis prie žmogžudystes nepri- 
i sipažysta, sakosi, kad pas Eder 
nebuvęs per keturius metus ir 
kad žmogžudystės naktį jis 
miegojęs Lincoln parke ant 
suolo. Policija nusitarusi dau-' 
giau jo neklausinėti ir palikti 
jį vienų kalėjime, pasitikėda- . 
ma, kad sąžinė neduos jam ra
mumo ir kad jis paskui pats 
prisipažins. Jeigu gi jis neprisi
pažintų, tai policija tikisi, kad 
ji turi užtektinai įrodymų jį 
apkaltinti ir nuteisti.

Manoma, kad Kammerer yra 
religinis pakvaišėlis, o dar bū
damas Vokietijoje jis yra lan
kęs dvasiškių seminarijų ir mo
kinęsis kn uigystčs. Spėjamu, p

kad tarp jo ir Eder ir iškilo >. 
ginčai už religiją ir kad Kam- 
mercr gailaus nusprendė tuos 
“netikėlius” pašalinti iš šio 
svieto.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St„ Chicago. UI.

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangelne powdere braoe you 
rlght up, the pain is gone, your stomach 
nettles, nervee relax, the entire syatom 
rotsponde. Perfect medicine for men or 
women, prevente nearly all aieknees. Get 
a 10c pkg. Orangelne powders of any 
druggiet. MilUons uaed yearly. They never 
fdil. Eormula on every pkg. No narcotica.

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akiu Specialiataą

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

operacijų
4647 So. Balsted St., 

vai. 9 iki 12 Ir 8 iki 9 vak. 
Tel. Boulevard 4774

UOSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Pirmas Metinis
išpardavimas

Viena pora šilkinių pančiakų bus duodama 
DYKAI prie kiekvienos parduotos poros mote
rų arba vyrų čeverykų.
Pasižiūrėkite j musų krautuves langų dėl že
mų kainų.
Šis išpardavimas eis per 15 dienų.

O.&R.SHOESTORE
1738 W. 47 St.

“Dirva” Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

• MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

$2.00
$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS I 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOfe AVĖ. CLEVELAND.

Kalendorius!
t

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informacijų: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratų metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarų”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovanų.

SANDARA
327 E. St So. Boston, Mass.

Palengvins akių įtampimąr, Kuri* 
esti, priežastinį galvos skaudėjimo, 

I svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamų akių karkti atitaiso 

| kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
eitikinvuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 ftd 1 p. p. 
J 545 West 47th St.

Phone B<iulevard 7589

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

a

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

i SPINOGPAPHS

Apsisaugokit nuo:
“Kad aš bučiau žino- į
jęs geriau”^/
Geras 'nusprendimas 

reiškia suradimas fak
tų pirmiausiai, pas
kiau veikimas su ap
mąstymu.

\
Pasirinkdami metodą 

su pagelba kurios jus 
galite atgauti savo 
sveikatą, vartokite ge
rą nusprendimą — pa- 
sirinkite Chiropractic.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSL0W, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, UI.

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

WILSONS 
|Fashion 

(■•.•.•.•..■•.A Ibi

Vien tik Lietuviu krautuve

STO 
istedSt

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS.— Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

dyti 
mas

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

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. tVasarmano ban
dymai jusų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
huosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas- 
lis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš , naudoju mano praktikoj vistu 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
Vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo-, 
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

x—RAY EGZAMINAC1JA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtume t prisikalbėti su manim1. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė; 
yra tokios, kokių norite.

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE

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

kus . j 1 \ •
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys Opios Šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos. tambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valnnctos ) no 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

NUPIRK
Typevriterį arba 

- rašoma mašinėlęValandos: 9 ryte lig 5:30 po s 
Seredomis ir suba tomis: 9 ryte I 

8 vakare, Nedeliomis: 9 lig'4.

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

(KanipaN Madison ir Su. Market) 
Chicago.

------------------------------------------------- —-----

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats , sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinėii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauiia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliukai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.

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

Užsisakykit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok- 
slo žurnalu “KULTŪRĄ”,

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

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

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

“Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PINIGAI
iš r

ROCKFORDO
Lietuvon

RockfordieČiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip.

Rockford Real Estate f 
and Loan Co, ?

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St., 
Rockford, III.Garsinkitės “NaujienoseSiuskit pinigus per
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• v* • .riaus mėnesinis susirinkimas.VhlCagOS Žinios IAtidarė ir tvarką vedė pirmi- 

Į įlinkas Butvilas.
I Priėmus pereito susirinkimo 
raportą ėjo įvairių komisijų ra
portai. Politinių kalinių “šelpi
mo” komisijos raporto nebuvo. 
“Friend of Soviet Russia” atsto 

1 vas Butvilas pranešė, kad tie 
‘ "frentai” dabar renka aukas 

“Vokietijos badaujantiems 
Ruhr darbininkams”. Ligonių 
lankymo komisijos narys Mar- 
šanskis pranešė, kad vienas gu
lintis pavieto ligoninėj draugas 
prašo, kad jam skyrius nupirk
tų jo sveikatai reikalingų reik
menų. Susirinkimas nutarė tai 

j padaryti. Knygų siuntimo Lie
tuvos darbininkų knygynams 
komisijos nariai Bendokaitis ir 
Kemėža pranešė, kad knygos 
jau sudėtos į skrynias ir greitai 
bus pasiųstos Lietuvon.

Po to seka Jungtinės Bendro
sios Tarybos delegatų praneši
mai. Svarbesnį pranešimą davė 
Jakštas. Jis kalbėjo apie nese
nai kįlusį ir tuoj sėkmingai už
sibaigusį New Yorke rubsiuvių 
streiką. Streikas tapo pilnai lai
mėtas. Samdytojai sutiko palik
ti senąsias algas ir įvesti page
rinimų darbo sąlygose, taipjau 
bus įvestas bedarbės fondas, 
prie kurio prisidės ir samdyto
jai.

Pranešimą apie “Farmer La-' 
bor partijos” konvenciją St. 
Paul, Minu, davė 269 lokalo at
stovas Čepas. Jis sakė, kad tos 
komunistų suorganizuotos ^di
delės partijos” konvencija įvy
ko birželio 17 d. Delegatų buvę 
labai daug iš visų šalių dalių, 
nuo farmerių, fabrikų darbinin
kų ir šiaip ūkininkų organizaci
jų. Tik buržujų toje konvenci
joje nebuvę, ne taip, kaip, gir
di, Clevelando konvencijoje, 
kurioj nominuota La Foliette. 
Dar ir tas liudijąs, kad St. Paul 
buvo “tikrų” proletariatų suva
žiavimas, kad jiems niekas ne
davė dykai svetainės ir už ją 
patys delegatai turėję užsimo
kėti. Tas suvažiavimas išdirbęs 
atskiro politinio veikimo pro
gramą ir nominavo kandidatus 
į prezidentą ir vice prezidentą, 
būtent mainerį McDonaldą ir 
Bouck. Delegatą paklausta kiek 
organizacijų ir kiek darbininkų 
tame suvažiavime buvo atsto
vaujama, bet delegatas pasisa
kė nežinąs.

Biznio agentas pranešė, kad 
darbai gatavų rūbų siuvimo ša- 
pose pagerėjo, bet specialių ru
jų dirbimo vasarinis sezonas 
jau praėjo. Jis taipjau pranešė, 
tad iš bedarbės fondo nedirban
tieji darbininkai gaus apmokėti 
už dvi ir pusę savaitės visi be 
;okios išimties.

Po šių raportų seka nauji su
manymai. Kairis įneša užiglirti 
Clevelando progresyvio politi
nio veikimo konvenciją, jos nu
tarimus ir taipjau senatoriaus 
La Foliette kandidatūrą į Jung
tinių Valstijų prezidentus. Jis 
kartu nurodė, kad pasak anglų 
dienraščių, St. Paul konvenci
jos nominuotieji kandidatai 
McDonald ir Bouck ištraukė 
savo kandidatūrą. Todėl jis ra

ugino visus balsuoti už La Folie
tte.

Po šios Kairio kalbos kaip iš 
gausybės rago pasipylė komu
nistiški plūdimai. Kairio įneši
mą prilyginta prie ku kluxų, o 
jau La Follettas buvo padarytas 
ir juodu ir geltonu ir visaip 
išniekintas. Užsibaigus visoms 
toms triukšmingoms kaflboms; 
vienas narys rimtai įrodė, ’ kad 
dar visai nesenai patys komu- 

[nistai labai garbino La Follettą, 
.bet dabar jie jau niekina jį. 
Jakštas ir kiti tai pateisindami 
aiškina, kad La Foliette dar nė
ra susitepęs aliejaus šmugeliu Ir 
kitokiu valstybinio turto graf- 
tu, bet jis nepriėmė St. Paul 
konvencijos pasiūlytos ant jo 
“darbininkiškos kontrolės” >— 

komunistiškos diktatūros, todėl 
jis yra darbininkų išnaudoto
jas, kapitalistas, geltonasis ir

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Stispendavo du policistus už 
nemandagumą

Keletą dienų atgal policijos 
viršininkas Collins išleido įsa
kymą podicistams, kad įjie vi
suomet turi būti mandagus su 
piliečiais.

Užvakar jau du policistai ta
po suspenduoti už nemandagu
mą ir apsileidimą ėjime savo 
pareigų. .Jais yra seržantas Bar- 
rett ir policistas Mercer. Jie 
reikalaujant Tribūne reporte
riams atsisakė areštuoti grei
tai važiuojantį automobilių; 
policistas Mercer dar skaudžiai 
sumušė fotografą, o seržantas 
Barrett, kuris dežuravo Hyde 
Park stoty, atsisakė įsimaišyti 
ir fotografą apginti. Juos su
spendavo veikiantysis policijos 
viršininkas Ptacek, mayoro 
ver įsakymu.

PRANEŠIMAI. SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAi-ŽEME

l)e-

Areštai tebesitęsia

jau
to-

Nors dabar automobiliai 
daug pamažinu važinėja ir 
dėl skičius nelaimių kiek suma
žėjo. Bet visgi vienas kitas 
bando ir greičiau ir neatsargiai 
važinėti. Tokie tankiai pakliū
va į policijos nagus, šeštadienio 
naktį ir sekmadienį tokių grei
tai lakstančių ir neatsargių va
žinėtoji! liko suimta 400, dau
giausia už greitą) važinėjimą, 
nors pats greitas važinėjimas 
nesudaro tokio didelio pavo
jaus, kaip neatsargus užsisuki- 
nėjimas kampuose, taipjau grei
tas važiavimas skersai dideles 

visosgatves; ant kerčiii veik 
nelaimės ir ištinka.

Moteris banditas

Vyriškis ir gražiai pasirė
džiusį moteris pasisamdė taksi- 
kabą prie Jackson ir Clark gat
vių ir nuvažiavo prie 79 ir Vin
cennes gatvių. Ten moteris at
kišę šoferiui revolverį, o jos 
palydovas apkraustė šoferio 
kišenius ir pasiėmė $11. Tada 
jiedu perėjo kiton pusėn gat
vės, kur stovėjo kitas automo
bilius, įsėdo į jį ir nuvažiavo.

Lietuviu Rateliuose
Lietuviy Rubsiuviy 

Susirinkimas
Bolševikai dabar jau keikia La- 

Follette už nepaffldavimą jų 
diktatūrai ir perša unijų ar
dytoją Fosterj.

Poreitą penktadienį, liepos 11 
dieną, unijos svetainėje įvyko 
lietuvių amalgameitų 269 sky1-

PINIGAI
Roselando

Lietuvon
Roselandiečiams ir ken-
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti- 
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi-
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna 
rantija. 
Iš Roselando ir

gva-

Ken-
singtono siųskite pini-
gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tu pakai
čio aptiekoje, 233 E.
115th SL, Kensington. 
■IlliSftl įTuii i

Nau-
Vėl kalba Kairis. Jis nurodo, 

kad komunistai patys sau ir sa
vo principams prieštarauja nie- 

jkindami liperalą La Foliette. O 
tai todėl, kad jei norima pastū
mėt Amerikos pramonę ir su- 

, mažinti bedarbę, reikia j ieškoti

gali 
La- 
kad

tokių politinių veikėjų, kurie 
mokėtų susiartinti su užsieniu. 
Visi žiną, kad Rusijai!, norint 
atstatyti savo šalies ūkį, moky
klas, industriją, reikalinga gau
ti penkiij miliardų dolerių pa
skolą mašinomis ir kitokiomis 
reikmenimis. O Ameriką su Ru
sija gali suartinti tik tokie po
litikai kaip La Foliette. Jeigu gi 
Rusija gautų Amerikoje reika
lingą paskolą, tai visur darbai 
gerai eitų ir patiems komunis
tams netektų kelis mėnesius 
vaikščioti be darbo, o ir Rusijos 
žmonės tvertų sau geresnį gyve
nimą. Be to įvykiai Anglijoje ir 
Franci joj e aiškiai parodė, kad 
darbininkai kai kuriame veiki
me susivieniję su liberalais 
daug laimėti ir sau. Reikia 
Foliette remti dar ir dėlto,
Rusijos liberalai Kerenskis, Mi- 
liukovas ir Gučkovas buvę pir- 
miaisiais vadovais revoliucijos, 
kurią paskui užbaigė bolševikai, 
tad ir La Follettui gali tekti su
lošti panašią rolę Amerikoje. 
Maniau, dabar, kad visi bolševi
kai dabar apsidžiaugs Kairio ai
škinimu ir jo nupieštomis revo
liucijos galimybėmis. Bet iš ar
ti dviejų desėtkų susirinkusių 
už La Foliette pakilo tik ar še
šios rankos, o visos komunisti
nės rankos pakilo prieš.

Po to Bendokaitis įneša užgin
ti komunistų nominuotus kan
didatus — unij’ų grioviką Tos
terį ir G'itlową, kuriuos komu
nistai nominavo vieton pasltrau 
kusiii St. Paul konvencijoj no
minuotų kandidatų. Jis agituo
damas už savo kandidatus pasa
kė, kad jeigu mes, komunistai, 
gausime šiuose prezidento rin
kimuose tik kokius du ar šešius 
tūkstančius balsų, bet vistiek 
žinosime kad jie yra musų drau
gai. Kadangi į susirinkimus lan
kosi tik vieni komunistai, tai, 
žinoma, ir šis jų pasiūlymas pra 
ėjo ir unijų grioviką Fosterį su 
Gitlowu užgirta. — Kabardinas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro 

Kam jie priklauso, tegu 
vyriausį jį pašt$

pos. 
nueina 
(Clark ir Adams gat.) atsiim- 
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertisei1 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko til 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
m o.

1 
2 
9 

11 
14 
15 
22 
29 
38 
39 
40 
45 
48 
50 
60 
63 
64 
67 
69 
70 
74

Apkiduci .Tonui 
Bataitis Frank 
Dapsis L. 2 
Ditkus Anna 
Gavenaitenei Uršulei 
Gedvilas Juozas 
J u zl i n ui Povilui 
Labanausku Vincenty 
Mineuskos Kazimeros 
Mikaloiunas Jurgis 
Miškinis Jonas 
Pakausci Jurgis 
Pocius Peter 
Rakutinskis Frank Mrs. 
Skruzdis Stanislove 
Lukošius Antanas 
Sublinskag Peter 
Tamasauskas Julijonas 
Varanauskui Pocilut 
Wazneus Juzupo 
Zepoltas John

Pranešimai
Kas, k<, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
jrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip nusidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusioirkus sau namelį.

Naujiena Spulka 
1739 S. Halsted St

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

Lietuvių Tautiškos Kapines laikys 
savo pusmetinį susirinkimą ketverge, 
liepos 17 dieną, Mildos svetainėj, 3142 
S. Halsted gat., apie 7:30 vai. vakare. 
Yra kviečiami visi lotų savininkai ir 
taipjau Draugijų atstovai, nes bus 
daųą svarbių reikah; minėtame susi
rinkimai — Valdybai

Pranešimas Lietuvių visuomenei 
Chicagoje. Gerbiami lietuvių kliubai 
ir draugijos malonėsite nesirinkti 
lošimui veikalo “Piningėliai,” nes tą 
veikalą statys scenoje Chicagoje, M. 
Meldažio svetainėje, spalio mėnesy L. 
E. L. Pašelp. draugija.

— Komitetas.

PARANDAVOJIMUI kambarys ant 
Bridgeporto dėl dviejų vyrų, merginų, 
ar vedusios poros. Elektriką, garo ši
luma, visada šiltas vanduo, dėl mau
dynės. Vedusieji galės pasigaminti 
valgį, bus duota indai. Nevedusieji, 
jei norės pagaminsiu valgį.

950 W. 33 St.
2 lubos, iš šono.

PARDAVIMUI bučernė, biz
nis gerai išdirptas per dvidešim
tį metų, parduosiu pigiai, turiu 
kelis biznius. Dar turiu parduo
ti grosernės aizbaksį ir skėlas.

Naujienos, Box 517

Pardavimui nauji namai South 
Sidėje po 6 ir 6 kamb., karštu 
vandeniu apšildomi, įtaisyti pa
gal vėliausios mados. Vieta ge
rai žinoma — 66th Rockvvell ir 
Talman Avė.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestrus 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. Raymond Cha- 
pel.816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti prie orkestros 
malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.

Town of Lake —• Lietuviškas Te
atrališkas Kliubas Lietuva turės sa
vo vakarinį išvažiavimą, — Bcach 
Party, ketverke, liepos 17, 1924.

Visi nariai ir narės malonėkite su
sirinkt tą vakarą lygiai 7 valandą, 
prie 45 ir Paulina gatvių, iš kur 
drauge visi nuvažiuosim j Rainbovv 
arba 76 Street Beach.

— Komitetas.

K. K. Dramos Skyriaus repeticijos 
veikalo “Piningėliai” įvyks trečiadie
ny, liepos 16 d., 7:30 vai. vak., M. 
Kasparaičio name, 3827 Archer Avė., 
pirmas aukštas iš priekio. Taippat 
bus praktikos ir veikalo “Orleano 
mergelė”. Turintys roles tuose vei
kaluose turite susirinkti.

— Pirmininkas M. K.

PASARGA.

rfESl GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
ta vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geriaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
ntis apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
nai, apaivedimaj, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

Jeigu kurie apJrdbimai
•pjotini, Naujienų administracija pa

diek a teisę ją netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

jieikoji- 
jieakoji* 
upmoka-

pasirodo

ASMENŲ JiESKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio, Kazimiero 

Margio. Paeiną Smeigių parapijos, 
Panevėžio apskr. Girdėjau, kad se
niau gyveno Detrolt, Mich. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti, ai 
kas žinote, malohėkite tuoj pranešti.

STANISLOVAS KUČIS, 
2120 W. 15 Avė., Gary, Ind.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU susipažinimui mergi

nos arba našlės nuo 25 iki 35 metų 
senumo. Aš esu našlys 29 metų, be 
jokių kliūčių; tai merginos arba mo
terys kurios laikinate dorą ir linksmą 
gyvenimą, tai meldžiu atsišaukti, jei
gu patiksime vienas kitam tai galėsi
me apsivesti. Su pirmu laišku mel
džiu ir paveikslą prisiųsti, ant parei
kalavimo gražinsiu. Atsišaukit 
žemiau paduoto adreso:

ž. L.,
4441 So. Honore St., 

Chicago, 111.

ant

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTfi

stogų prakiurimas užstaisomas 
ir ri rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Lii.kfcj. Įstaiga 34 metų senumo. Di 
difiusia ir geriausia stqgų dengimo 
Išeiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
žtoofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

at-

PLUMBING GAS FITTING
garu ir karštu vandenių šildomus 
kaip naujus taip ir senus darbus at
liekame kuogeriausiai ir už prieina
miausią kainą. Kaipo lietuvis lietu
viams patarnauju kuo geriausiai.

PETER YUCIUS’ & CO.,
Ofiso valandos nuo 5:30 po piet 

7:30 ryto.
10724 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4403
Residence 900 W. 52 St.

Tel. Yards 4061

nuo 7:30 ryto iki 5:30 poVal piet.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU raktus, tarpe 47 Avė. 

ir 22nd St. Sykiu buvo ir mano ant
rašas. Meldžiu man sugrąžinti, duo
siu radybų, nes raktai reikalingi. At
neškit j Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted St.
D. J; P. No. 132*

DUOSIU 4 šviesius,, gerus garu šil
domus ruimus dykai tai šeimynai, ku
ri apžiurę? mano rumus ir pagamins 
man valgį. Esu jaunas vaikinas, ne
vedęs. Atsišaukite

6100 Kimbark Avė., 
LAURINAS ANDRIJAUSKAS 

Janitor

ČEVERYKŲ taisymo šapa (Shoe 
repairing) pardavimui. Sena išdirb
ta vieta, darbo užtektinai ir visos ma
šinos kokios tam amatui reikalingos 
randasi. Nupirksit pigiai, nes aplei
džiu šia -šalį.

Kreipkitės
3303 So. Auburn Avė.

PARENDAVOJIMUI kam
barys vienai ar dviem merginom 
su valgiu ar be valgio.

Atsišaukite
2018 Canalport Avė.

ĮIEŠKO DARBO
NORĖČIAU gauti darbą, turiu pil

ną patyrimą prie biznio, galiu dirbti 
keksernėje, Ice Creaminėje arba gro- 
sernėje. Sutiksiu kad ir ilgas valan
das dirbti. Kalbėti galiu: lietuviškai, 
angliškai, lenkiškai ir kitaip.

K. UŽBALIENĖ 
718 W. 31 St.

Tel. Boulevard 8270

J IEŠKO DARBO
Pirmos klesos karpenderys, mo

kantis darbą, pažįstantis planus ir 
tinkantis užimti form-ano vietą. Kam 
reikia atsišaukit laišku.

Naujienos
Box 520

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS registruotas aptie- 
korius arba geras aprentis tuojaus, 
kuris supranta gerai aptiekos darba. 
Atsišaukit j Naujienų Skyrių, 1616 W. 
47th St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 0344 
Savininkas 

G. BENOŠIUS.

BUČĖRJS reikalingas 
jaus, atsišaukite

JOHN BAUKUS,
5617 W. 63 PI.,

Tel. Prospect 0567

AUTOMOBILIAI

tuo-

PARDAVIMUI automobilius, Hud- 
son coach, 1923 m. Taipgi Mor- 
man automobilius, 1922 ip. Vient 
iš hj parduosiu pigiai, nes du nėra 
man reikalingi. Mainysiu ant Fordo 
t roko.

3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI Ford trokas Dunel 
body 1922 mėtų bėga gerai ir išro
do kaip naujas geras dėl bile kokio 
biznio. Didelis bargenas, kam- rei
kalingas atsišaukite

M. MORIS,
4500 So. Paulina St.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai pigiai, nes dėl šeimyniškų prieža- 
sčiij turiu greit parduoti.

Atsišaukite
4334 So. Maplevvood Avė., 

Tel. Lafayette 0582 
po 5 vai. vakare.

PARDAVIMUI
TURIU parduoti tuojau savo 

$800 vertės grojiklį pianą 
$120; 75 voleliai ir benčius.

Atsišaukit
2918 Mihvaukee Avė.

Tel. Spaulding 6695

už

TURIU parduoti iš priežasties li
gos cigarų, tabako, pypkių, saldainių, 
Ice Creamo, žaislų, mokykloms reik
menų, sportiškų reikmenų, 5 gyveni
mui kambariai ir vana, 3 metų lysas.

Atsišaukite
5613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė prie gero biznio kampo, 
labai prieinama kaina.

Atsišaukite:
3600 So. Union Avė.♦

PARSIDUODA grosemė, sau
sa mėsa, saldainių, soft drinks, 
kitų smulkmenų ir mokyklos 
reikalingų įrankių krautuvė.

Kreipitės
1903 W. 23rd Street

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
2050 W. 22 Str. už tikrą pasiūlymą 
galima nupirkti ir su namu. Biznis 
gerai išdirbtas, randasi lietuvių apgy
vento] apielinkėj. 
kad turiu 
ant namo 
savininką

Parsiduoda dėlto, 
2 bizniu. Taipgi mainyčia 
ar loto. Atsišaukit pas

2210 W. 22 Str*

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geras kampas ir apielinkė South 
Sidėje; lietuvių apgyventa vieta, 
daug tavoro ir geri rakandai; Ford 
trokas. Galima mainyt į mažesnę 
savastį.

Brighton Parke, nauji namai 
po 4 ir 4 kamb., stogas, beizrrien- 
tas ir visi parankumai, parduo
sim pigiai ar maihysim ant se
nesnių namų ar lotų.

Namai padėvėti 4 ir 4 kamb. 
tik 6 metų senumo; beizmentas 
per pusę namo, stogas, viskas 
įtaisyta vėliausios mados. 4014 
So. Rockwell St.

Naujienos 
Box 518

TURIU parduot tuojaus grojiklį 
pianą iš priežasties apleidimo miesto, 
liepos 19 d., Parduosiu $700 pia
ną grojiklį su suoleliu ir 98 muzikos 
voleliais už $125 ir $11 storadžės 
kaštu. j’

1389 Milvvaukee Avė., 1 lubos 
Klausk Mrs. Pluezaks

4 ir 5 kamb. mūrinis namas, 
elektra ir visi parankumai. Na
mas gerame stovyje. Kaina $4,- 
100, cash $1,500. Likusius ant 
lengvų išmokėjimų. 3646 South 
Lowe Avė.

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė. Geri visi rakandai ir įtaisymai. 
Parsiduoda už žemą kainą. Priežas
tį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3300 So. Wallace St.

Pardavimui 3 ir pusė pagyve
nimų mūrinis namas gerame 
stovyje. Kaina $6,100, cash $2,- 
000. 3230 So. Lowe Avė.

Taipgi turime ir daugiau na
mų. Atvažiuokite pamatyti.

JOKANTAS BROS.,
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė su trimis kambariais pagyveni
mui, gera vieta dėl biznio. Parduo
siu už bile teisingą pasiūlymą, nes 
turiu parduot greitai. Kas pirmes
nis tas laimės, priežastis — turiu ki
tą biznį.

5610 S. Kedžie Avė.

4138 Archer Avė., Chicago 
Lafayette 7674

DUONKEPYKLA pardavi
mui, biznis senas gerai duodąs 
šaly nuo Chicagos tik viena ta
me miesčiuky. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 519.

PARDAVIMUI arba mainymui di
delis muro namas 8 pagyvenimų po 5 
kambarius ir du Storai, pastatytas 
ant dviejų lotų mainysiu ant rr?ažo 
medinio namo. Namas rendos ne
ša $200 į mėnesį, yra geram padėji
me, nyorgičius $10,000. Namas ran
dasi 5317 S. Wentworth Avė. Netoli 
bulvaro. Atsišaukite, 4716 S. Marsh- 
field Avė. Tel. Boulevard 2422.

Parsiduoda Delicatesen, ciga
rų ir kendžių krautuvė.

Atsišaukite
8104 So.' Vincennes Av.

PARSIDUODA 2jų augštų medinis 
namas 3639 So. Parnell Avė. 4 ren
dos 2-4 ir 2-3 kambariai, tikras bar
genas.

Kreipkitės:
4858 So. Lincoln St.
Tel. Lafayette 1814

TIKRAS BARGENAS, turiu 
parduoti bučernę ir grosernę 
už labai žemą kainą; turime ap
leisti miestą iš priežasties ligos.

818 W. 18th St.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
pagyvenimų namas po 6 ir 4 kamba
rius. Viskas puikiai ištaisyta; savi
ninkas mainys ant bile kokio biznio. 
Priims lotus už pirmą įmokėjimą. 
Perkant reikia įmokėti $1,000.

C P. S.
3352 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė visokių tautų apgyven
to j apielinkėj, lysas 5 metams, 4 
ruimai pagyvenimui, pirksite 
pigiai. 2602 W. 23 St., Chicago, 
Uinois.

MOKYKLOS

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, biznis ge
rai išdirbtas, visokių tautų ap
gyventa vieta; parsiduoda grei
tai, R. Romanauskas, 836 W. 
Cullerton St. arba 20 St.

PARSIDUODA registeris — Natio
nal, muša nuo 5 centų iki $69.95. At
rodo kaip naujas, visai mažai varto
tas. Taipgi seifas 2 pėdų pločio ir 
2Y2 augščio.

A. BALČIŪNAS, 
6000 So. State St., 

Tel. Wentworth 5626

PARSIDUODA Restoranas ir Shop 
Suey, taipgi geroj apielinkėj tarp 
dviejų strytkarių laines garsinga biz
nio vieta per ilgus metus išdirbta 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą arba mainysiu ant namo ar auto
mobilio, pardavimo priežastis du biz
niu, vieną turiu parduoti. Atsišaukite 
tuojau Box No. 521.

NAMAI-ZEME
AUBURN PARK 

BARGENAI:
Kampinis lotas, 53x125 pėdų, 

tinkamas dėl “Filling Station”, 
Kaina $5,000.

Puiki, 9 kamb. Rezidencija, 
lotas 40x125, -garu šildoma. 
Kaina $10,000.

Geras mūrinis namas, 2 gyv„ 
5 ir 7 kamb. randa $155.00. 
Kaina $15,500.

3 aukštų, 3 gyvenimai ir 3 ka
rų mūrinis Garagė, randa $275. 
Kaina $26,000.

Platesnioms žinioms kreipki
tės pas

J. J. HERTMANAVIČIUS 
7740 So. Green St., 
Tel. Triangle 1177.

MŪRINIS namas 2 augštų, 
3358-64 Archer Avė., 8 flatai po 
4 kambarius, gerame padėjime, 
geras investmentas. Graham, 
1821 W. 35 Street, Tel. Lafayet
te 8860.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkite^ Barberystės 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti būvį 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.. Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

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 mokinsites o kaip užbaigsile, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTOB1NG 

1507 W* Madišon Si




