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Didelė nelaimė Bankininkai reikalauja 
evakuavimo Ruhro

3,000 žmoniy žuvę Brazi
lijos pilietiniame kare

Arabę didžiunija remia 
Husseino kalifatą Lietuvos žinios.

jūrėse
\

Laivams susikūlus 4 žm.

Už paskolą Vokietijai reparaci
joms mokėti reikalauja naujų 
garantijų.

LONDONAS. liepos 22. — 
Svarbiausias dabar aliantų kon- 
ferencijos uždavinys tai laimėti

Tūkstančiai Sao Paulo gyvento
jų apleidę miestą.

WASHINGT|ONAS, liepos 22. 
—. Pranešama,! kad Sao Paulo 
mūšiuose taip Brazilijos federa- 
lės valdžios jėgų ir revoliucini n-

Atsišaukia į visą musulmanų 
pasaulį dėl pripažinimo Hed
žazo karaliaus kalifu.

JERUZOLIMAS, Palestina, 
liepos 22. Mekkoj įvyko ara
bų didžiunijos konferencija,

užmušti, daug sužeistų
Bolševikijoj esą V/2 milijono 

bedarbių
Didelė nelaimė jūrėse

Laivams migloj susimušus, ke
turi pasažieriai užmušti, daug 
sužeistų; apie 1000 kitų grū
mojo mirtis.

iš Bostono j 
tūkstančiu pa- 
ant jo naftą 

S\vift Arrow.

kad ji ką trys tūkstančiai civiliu gy- 
ir vykintų ventojų esą užmuštų arba sužei-

Vokietijos palankumą, 
geru noru priimtų 
expertų reparacijų planą. A- stų. 
menkos ir Anglijos bankinin-1 Smarkiausias mušis esąs įvy- 
kai, kuriais vyriausiai ir remia- kęs liepos 20 naktį, _  „
mos sukelti Vokietijai 200,000,-' mūšio rezultatai situacijos daug 
000 dolerių paskolos, įspėjo an- nepakeltą.
tantės diplomatus, kad jie ture-1 Valstybės departamento gau- 

jautrumą, ti šiandie pranešimai sako, kadir eiti kur kitur darbo ieškoti- 
Bedarbiams, kurie atvyksta Ma
skvon mėginti darbo gauti pra
nešama, kad darbo birža jiems 
nepadės, bet gražins atgal, iš 
kur atvykę.
Bedarbiams leista patiems ieš

kotis darbo.
Valdžia paskelbė dabar naują 

Iki šiol visi
samdytojai turėjo visokios rų- 
šies savo darbininkus ir tarnau
tojus samdytis per oficialę dar
bo biržą, ir turėjo priimti to
kius, kokius ta įstaiga jiems 
atsiųsdavo. Dabargi Esantiems 
be darbo aukštesnės kategorijos 
asmenims leista patiems, be bir
žos žinios ar tarpininkavimo, ie
škotis darbo ir dirbti; visiems 
gi kitiems šiaip bedarbiams lei
sta patiems susirasti darbo lai
kinai — ne ilgiau kaip dviem sa
vaitėm.

NEW YORKAS, liepos 22.— 
Praeitą naktį jūrėse, ties Point 
Judi t h, Rhode Island, atsitiko I darbo įstatymą, 
didelė nelaimė. Garlaiviui Bos
ton plaukiant 
New Yorką su 
sažierių, užėjo 
gabenąs laivas
Trenkęs visu smarkumu garlai
vio Boston šonan pramušė di
džiausią skylę ir pagadino jo 
varomąsias mašinas.

Toj kolizijoj keturi žmonės 
buvo užmušti; daug sužeistų.

Didžiausias pavojus grūmo
jo ir visiems pasažieriams, nes 
taip baisiai sužeistas garlaivis, 
rodės, vargiai beftsila iltys il
gai neskendęs.

Tuojau pradėta leisti nuo lai
vo vandenin valtys su pasažie
riai s, tuo tarpu bevieliniu te
legrafu šaukianties kitų laivų 
pagalbos.

Migla buvo taip tiršta, kad 
nieko nebuvo galima matyti ir ’ 
gyvasties gelbėjimas buvo be
galo sunkus. Del tos miglos ir 
laivų susimušimas įvyko. , r_________

Į pagalbos šauksmą atsiliep- baigė vasaros posėdžius ir išsi- 
dami neužilgio atplaukė trys skirstė iki spalių mėnesio pabai- 
pakraščio garlaiviai, Priscilla,1 gos- Po ilgų ginčų pagaliau bu- 
\’ow York ir Commonvvealth, vo priimta rezoliucija, kuria su- 
ir pagalba reflektorių šviesos teikiama amnestija IRadoslavo- 
ėmė graibyti iš vandens nelai-.vo kabineto nariams, buvusiems 
mingus pasažierius. • valdžioj 1915 metų spalio mėne- 

Paskutiniomis žiniomis žmo-.sy, kuomet Bulgarija paskelbė 
nių išgelbėta apie 700, keleto karą, susidėdama su centralinė- 
valčių su žmonėmis dar pasi- mis valstybėmis. Jie buvo teisia- 
gendama. (mi ir pasmerkti kaip dėl įvėlimo

■Garlaivis Boston tečiau pa- ^ra^° kaian vokiečių pusėj, 
vyko išlaikvti nuo paskendimo taiP ir del kitokių nusikaltimų 
ir jis liko atvilktas į artimiau- '^D’šy su karu. Visiems kitiems 
sį Nie(wporto uostą seklumom (buvusiems ministeriams suteik-

Amnestija Bulgarijos karo 
ministeriams

Buvusiam betgi premjerui, karo 
ir finansų ministeriams ati
mama piliečio teisės.

SOFIJA, Bulgarija, liepos 22.
— Bulgarijos parlamentas pa-

ta pilna amnestija, išskiriant 
buv. premjerą Radoslavovą, fi
nansų ministerį Tončevą ir ka
ro ministerį Bojadzieva, 
riems bausmė dovanojama, bet 

1 atimamos politinės piliečio tei- 
' sės.

Bolševikų valdžia labai tuo su- j Radoslavovas ir buv. jo kabi- 
sirupinus. Leido bedarbiams neto nariai yra išsėdėję jau po 
patiems ieškotis darbo ir išsi- ketverius metus kalėjimo, 
samdyti.

1,500,000 žmonių be 
darbo Rusijoj

ku-

MASKVA, liepos 22. — Mas
kva stipriai susi rūpinus dėl nuo
lat didėjančio nedarbo. 1923 m- 
sausio mėnesį buvo įregistruota 
641,000 žmonių be darbo; metai 
atgal bedarbių skaičius siekė 1

Vėsuloj su perkūnija 1 
užmuštas, du sužeisti
CEDAlR BAP1DS, Idwa, lie- 

milijoną; praeitą sausio mėnesį pos 22.— Laike vėsulos, kuri 
jų buvo jau 1,250,000. Dabar gi čia su baisiom perkūnijom 
bedarbių skaičius pasiekė 1,500, J siautė praeitą pirmadienį, vie- 
000 žmonių. Iš jų apie viena' nas žmogus, W. S. Smith iš 
septintoji dalis gauna valstybės į Tacoma, Wash., buvo perku- 
pašalpos, didžiuma kitų gauna no užmuštas, o du kiti skau- 
kiek pigesne kaina nuomotis džiai žaibo apdeginti, 
butą ir paliuosuoti nuo mokes
nių.

Bedarbių plūdimas į miestus.
Didelių pastangų daroma, 

kad sulaikius plūdimą į miestus 
bedarbių iš provincijos, iš kai
mo. Kaimo darbininkams dabar
užginta apleisti savo apielinkes ypač laukams.

Dviem turistam važiuojant 
Lincoln keliu, vėsuta pagavo jų 
automobilį ir trenkė į grabę 
aukštin kojomis. Išgelbėjo juo
du farmerys, pamatęs kas at
sitiko.

Daug žalos vėsula padarė

tų omenėj vokiečių 
arba visai išsižadėtų vilties pri
versti ją, kad ji tą planą priim
tų ir vykintų.

Kad Davves’o planas galėtų 
veikti, bankininkai laiko kaipo 
butiniausį reikalą: pirma, paša
linti visokį aliantų maišymąsi 
Vokietijos geležinkelius; antra, 
garantuoti, kad nė viena atski
ra aliantų valstybė nedarys žy
gių užgrobti vokiečių teritorijų; 
trečia, ištraukti okupacinę ka
riuomenę iš Ruhro aiškiai nu
statytu laiku, pav. per aštuo- 
nias- savaites po to, kai Vokieti
ja galutinai priims Dawes’o pla
ną.

Anglijos premjeras MacDo- 
naldas, Franci jos—Herriotas ir 
Belgijos Theunis turėjo šian
die konferenciją su bankinin
kais. Ameiikos bankinių" inte
resų atstovą Lamont, Anglijos 
Banko valdytojas Sir Norman ir 
kiti finansinių dalykų eksper
tai laiko nepakankamomis tas 
garantijas, kurios jau buvo siū
lomos Vokietijos skolintojams. 
Jie nori gauti naujų ir tikresnių 
finansinių garantijų.

kuri nutarė stengtis, kad viso 
pasaulio musulmanai savo ka
lifu pripažintų 
lių Husseiną.

tečiau toj Konferencija 
maciją į visą 
šaulį, pareikšdama, kad kara
lius Husseinas, kaipo Hedžazo 
vVšpats, esąs tinkamiausias 
kandidatas kalifatui atsižvel
giant į tai, kad Hedžazas esąs 
vienintelis kraštas, kurs turis 
pilną, nepriklausomybę ir kurs 
tinkamai pildąs visus Allaho ir 
jo pranašo Mahometo įstaty
mus.

Kai kurie musulmanų kraš
tai, kaip Egiptas, Indija yra 
jau pripažinę Husseiną kalifu.

Hedžazo kara-

išleido prokla- 
musulmanų pa-

bet 
gyventojų iš 
išvažiavę į

sprendžiamą

Meksikos rinkimii dėvi 
niai sulaikyta

Dar tikrai nežinia, ar 
išrinktas prezidentu

Calles

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
22.— Kas laimėjo pastaraisiais 
prezidento rinkimais Meksikoj 
oficialiai kongresas paskelbs 
ne anksčiau kaip lapkričio me
nesį. Girdai apie išrinkimą ge
nerolo Gailės prezidentu kilę iš 
to, kad Calleso partijos valdyba 
Meksikos Mieste paskelbė sta
tistikos skaitmenis, surinktus 
iš pranešimų iš didžiumos ap
skričių.

amerikiečių iki šiol niekas ne
nukentėjęs. Amerikiečiai Sao 
Paulo mieste patalpinti dalyse, 
kurios esą geriausiai apsaugo
tos.

Revoliucininkų jėgų skaitoma 
apie 10,000 ar daugiau žmonių; 
jie visi esą gerai aprūpinti gin
klais, amunicija ir maistu. Mai
sto Sao Pauloj netrūkstą, 
daug tūkstančių 
miesto pasišalinę; 
saugesnės vietas-
Federalai pradėję

revoliucininkų puolimą.
BUENOS AIRES, Argentina, 

liepos 22. —‘Laikraščio La Na- 
cion gautos iš Santos, Brazilijos, 
žinios skelbia, kad federalė ka
riuomenė, po kelių dienų bom
bardavimo, pradėjus sprendžia
mą puolimą Sao Paulo, kuris 
yra revoliucininkų rankose.

Gaunamos iš Brazilijos žinios 
vienos kitom labai prieštarauja. 
Matyt betgi, kad federalės jėgos 
yra šiek tiek laimėjusios ir 
užėmusios kai kurių pozicijų 
Sao Pauloj.

Oficialis pranešimas iš Rio de 
Janeiro laikraščiui La Nacion 
sako:

“Valdžiai ištikimoji kariuo
menė šiandie (turbūt liepos 21) 
gerokai pažygiavo priekin, ne
sutikdama atviro revoliucininkų 
pasipriešinimo. Musų aeroplanai 
padarė keletą žvalgavimo eks
kursijų ir nuėmė sukilėlių pozi
cijų fotografijų. Eina prisiruo
šimas sprendžiaman priešo puo
limui.

Pamokslininkas atsidūrė 
teisme už suktybes

Iš VESTUVIŲ — ŠERMENYS.

JURBARKAS [L] — Gražus 
išaušo birželio penktosios dienos 
rytas. Ir pasklido liūdna žinia iš 
Norkų ir Aksamitauskų namų į 
plačią apylinkę.

Jonas Aksamitauskas buvo 
pamilęs Norkytę. Bet Norkytė 
pamilo kitą vaikiną, Klevą Nor
kų. Juodu jau rengėsi tuoj susi
tuokti.

Vakare—tai buvo trečiadie
nis — jaunąją rengė sesutės į 
šliubą, pynė jai vainikus, o ry
tą jau važiuos i bažnyčią...

Bet tą patį vakarą jos anks
čiau pažintasis bernelis Jonas 
Aksamitauskas atėjo keršyti už 
save. Jis pasiėmė karo šautuvą 
ir per langą prisitaikęs paleido 
i merginą šūvį. Kulka pataikė į 
širdį — mergina tuoj mirė. O 
vaikinas, parėjęs namo, pats 
taip pat nusišovė.

Taip karštai rengiamos ves
tuvės Norkų namuose virto šer
menimis. Aksamitauskų namuo
se taip pat guli ant « lentos tas, 
kurs visą tai padarė.

nukirto per blauzdakaulį, že
miau kelio. Motina be sąmonės 
nugabenta miesto ligoninėn, kur 
padarius operaciją koja nuplau
ta. Labunskis suimtas geg. 21 
d. Piktmiškiuose, ir randasi ka
lėjime.

SIENOS SARGYBINIS NUŠO
VĖ MERGINĄ.

FARMERYS, IŠSIGANDĘS 
ŽIOGO, MIRĖ

SUNAUS PASIKĖSINIMAS
NUŽUDYTI MOTINĄ.

NEBEBUS GAŠLIŲ KRUTA- 
MŲJŲ PAVEIKSLŲ

AIjBANY, N. Y., liepos 22. 
Vienas farmerys buvo pratęs 
miegot išsižiojęs. Andais jis 
po pietų atsigulė sode po me
džiu snustelėt. Jam bemiegant 
burnon įlėkė žiogas. Farmerys 
pašoko iš miego ir buvo taip 
išsigandęs, kad tuojau mirė.

Nušmutijo daugybę 
parduodamas jiems 
000 dolerių aliejaus

žmonių 
už 500,- 
akcijų.

RACHluSTEB, N. Y., liepos 
22. — Paskilbęs Lakeivvoodo 
evangelistas-pamokslininkas G. 
E. Burgess tapo suimtas ir pa
dėtas po 7,500 dolerių kaucija. 
Jį kaltina dėl didelių suktybių, 
kurių jis padaręs pardavinėda
mas tariamos Chemical Oil and 
Gas kompanijos akcijas.

Pamokslininkas ir evangeli
jos skelbėjas Burgess buvo tos 
kompanijos galva ir pardavęs 
500,000 dolerių vertės akcijų 
Bochestery ir apielinkėj. Dau
gelis jo “kostumerių” buvo įžy
mus church memiber’iai, kurie 
lankydami Burgess’o karštų 
pamokslų mitingus buvo labai 
juo įsitikėję.

ŠIAULIAI [ŠN]. — Tai įvy
ko Pakartuvėse, geg. 20-tą. Jo
nas Labunskis “susidraugavo” 
su pil. Pukliene, kurios vyras 
iš karo negrįžęs. Motina — Ka
rolina (56 metų amžiaus), ma
tydama sūnų nepadoriai elgian
tis (ir kas papuola “mylimajai” 
iš namų nešant), žinoma 
kaipo motina jam išmetinė- 
davo, o šuneliui tas netiko ir 
jis ieškojo progos motinos, ku
ri jam kliudė, atsikratyti. Geg. 
20 d. “sūnūs” norėjęs ką tai iš 
namų paėmęs duoti “savajai”, o 
motina nenorėjusi jam duoti: 
tuomet įpykęs “sūnūs” sugrie
bęs kirvį puolė nukirsti motiną, 
bet jai bėgant per duris sūnūs 
tepataikė j kairiąją koją, kurią

PUNSKAS [L] — šio birže
lio 7 d. 1 vai. nakties nušauta 
Valinčių kaime Ona Letackiutė 
iš Vaitakiemio kaimo, Punsko 
valse.

Ji ėjo su drauge į Lietuvą na
kčia, nes dieną, esant dabar la
bai sustiprintai lenkų sargybai, 
jokiu budu negalima per liniją 
pereiti. Jau laimingai buvo pra- 
sislapsčiusi pro lenkų sargybą; 
tuo tarpu ,deja, lietuvių sargy
binis šiapus linijos jiedvi paste
bėjęs, ėmė šaukti, kad sustotų. 
Bet jos, manydamos lenkų sar
gybinį jas stabdant, pradėjo bė
gti tolyn nuo sienos — į Lietu
vą. Kadangi praeivės nesustojo, 
tai sargybinis du kartu iššovė į 
orą. Dabar viena paklausė ir ap
sistojo, o antra, bijodama pa
tekti į lenkų nagus, mat, nešė 
keletą laiškų, vis tolyn bego. 
Sargybinis trečiu kartu paleido 
šūvį ir pataikė į kairiąją koją, 
aukščiau kelio, bet taip bjauriai, 
kad velionė po 20 minučių mirė.

JĖZUITAI LIETUVOJ.

KAUNAŠ [Lž]; — Lietuvoj 
vėl pradeda, kaip kadaise, vieš
patauti jėzuitai ir vienuoliai su 
vienuolėmis. Jų, sako, yra ir iš 
Lenkijos ^atvažiavusių ir tik 
lenkiškai kalbančių. Gal šiuo 
Lietuvos jais kolonizavimu nori
ma vėl privesti Lietuva jH’ie 
Unijos su Lenkija? Steigiami 
vienuolynai, jėzuitų gimnazi
jos ir tt....

Ekskursantams buvo 
truputį riksmo

Kai vidury ežero teko 200 jų 
perkelti iš vieno laivo kitan

LOS ANGELES,^Calif.,- lie
pos 22. — Associated Motion 
Pietų re Producers of Califor- 
nia, organizacija, kontroliuo
janti 95 nuoš. visų Kaliforni
joj gaminamų krutamųjų pa
veikslų, nutarė duoti žmonėms 
tik “padorius” paveikslus. Lai
kytame čia savo susirinkime 
krutamųjų paveikslų kompani
jos priėmė rezoliuciją, kuria 
jos pasižada nebegaminti dau
giau ir nebeleisti rodyti teat
ruose riebių, gašlaus pobūdžio 
paveikslų.

Kalifornijos filmų kompanijos 
prisiekė nebegamint riebių 
komedijų.

ORAS
Chicago ir apielinkė. — šian

die gražu ir giedra; truputį vė
siau ; lengvas šiaurvakarių ir 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 760 F.

šiandie saulė teka 5:23, lei
džiasi 8:20.

LEWIST0N, N. Y., liepos 
22. - • Plaukiančiam iš Toron
to su dviem šimtais ekskur
santų garlaiviui Chippewa vi
dury Ontario ežero atsitiko 
nelaimė: sugedo mašinos, šauk
tasi bevieliniu pagalbos, bet iš 
niekur jokio atsakymo negau
ta. Pagalios po daugiau kaip 
valandos laiko Ghippe<wos ne
laimę pastebėjo plaukiąs į To
ronto garlaivis Cayuga. Atvy
kus jam vieton pasažieriai bu
vo į jį perkelti, abu laivu su
kabinta daiktan. ir Juo budu 
jie palengva sugrįžo atgal į To
ronto.

POLITIKIERIUS SUIMTA Už 
PASISAVINIMĄ VALDŽIOS 

PINIGŲ.

ŠARANČIAI.

NAUJAMIESTIS, Panevėžio 
aps. — Per Kurmenų ir Sidžiu- 
nų kaimus birželio 2 dieną lėkė 
debesys sąrančių, kurie, nors 
buvo Sidžiunų laukuose nusilei
dę, nuostolių ūkininkams nepa
darė. ‘Skrido iš vakarų į rytus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 22 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
erių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų ........... $4.64
Danijos, 100 kronų ............... $16.15
Italijos, 100 lirų ................... $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $5.18
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.41
Olandijos, 100 florinų........... $38.18
Suomijos, 100 markių ......  $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.44

SIOUX FALLS, S. D., liepos 
22. — žinomas South Dakotos 
politikierius James-Houlihan ta
po areštuotas dėl pasiglemžimo 
valdžios pinigų sumų. Houlihan 
buvo valdžios mokesnių 
torius.

kolek-

-LITTLE ROGK, Ark., 
22.— Gaisras sunaikino 
Fru it kompanijos įstaigas ir 
Southern Point Works, taip
jau keturis gyvenamus namus. 
Ugnį gesinant šeši gaisrininkai 
buvo sužeisti. Gaisro nuosto
liai skaitoma apie 125,000 do-

liepos 
Ozark

T elegraf ines 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 vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

1739 So. Halsted St, Chicago, III.



Visos 
Šalies Pienas

GAIL BORDEN padėjo pamatinį akmeni 
į tiesų virškinimo kelią savo originalių 

išradimu proceso prašalinimui dalies van
dens iš turtingo gryno pieno, sterelizavimo 
ir užlipinimo kaipo koncentruoto skistimo, 
kad tikrai užlaikius jo maisto vertę.
Borden’s Evaporated Pienas yra šviežias ir gry
nus. Jis yra labiausiai parankus ir ekonomiškas 
iš visų pieno rųšių, dėl virimo jis yra lygus skoniu 
taip kaip ir šviežias pienas. Labiausiai maistin
gos pieno dalys randasi jame. Prižiūrėjimas prie 
jo išdirbi nėjimo užtikrina gerumą ir grynumą tos 
tirštos srovės, kuri bėga iš keno kaip Smetona.
Del smetoninių sriubų ir smetoninių valgių viso
kių rųšių; dėl keksų ir bisketų, smetoninių pudin
gų ir pajų ir .visokių kitokių rūšių iš pieno val
gių vartojamų kiekvieną dieną, faktiškai dėl kiek
vieno pieno vartojimo. Borden’s Evaporated 
Pienaš^y^a gryniausias ir skaniausias už visus 
keninius 
bai prasta vieta pažiūrėjimui.
nepažysta yra praleidusi didelį patarnavimą dėl 
gero ir maistingo valgio.
Jei jus norite žinoti kaip virti su Borden’s Evaporated Pie
nu, išpildykite kuponą nučekiuojant kokio recepto jus no
rėtumėt ir mes atsiųsime jums dykai.

. Pentrės lentyna be jo yra la- 
Virtuvė, kuri jo

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

r

Duonos 
Saldainiai 
žuvys

KUPONAS 
Rašalai 
Mėsos 
Pyragai

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Vardas
e

............  6
Adresas

• Lithuanian

UNSVVEETENED 

^APORATEP 
milk
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KORESPOMDENCIIIOS NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f

Michigan City, Ind.
Rengia gružų pikniką

f

PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 
ANT NAUDOS. Į

Nedėlioj, liepos 27 d. čia busi 
didelis piknikas ant Dom. Juza- 
no ūkės, kurį rengia SLA. 222 
kp. t Piknikas prasidės 11 vai. 
ryte. Yra puiki vieta šokiams ir 
bus gera muzika. Taipgi bus vi
sokių laimėjimų ir kitokių pa-' 
marginimų.

Kviečiame visus sies apielin- 
kės lietuvius ir lietuvaites į šį 
pikniką. Iš Michigan City rei
kia važiuoti Benton keliu apie 
penkias mylias, pąskui pasukti į 
kairę ir važiuoti Orange School 
keliu iki prūdui, o toliau bus nu
rodyta vieta.—Komitetas.

nušovė ir kitą moterį/ kuri buvo 
kartu kambaryje. Palaidojęs sa* 
vo žmoną, Jurgis Sįskevičiųsį 
40' m./pitfną dieną nuėjo dirbti 
į Glen Aldeų Coąl Co. kasyklą ir 
liko ant vietos užmuštas nupuo
lusio anglies šmoto. Keturi ma
ži vaikai liko našlaičiais, netekę 
kaip motinos, taip ii* tėvo.

~ 1 
^Užmuštas kasykloje.

MINERSVILLE, Pa. — Pra
nas Rutkauskas, 32 m., liko mir
tinai sužeistas •‘Pine Ilill kasyk
loje dinamito ekspliozijoje' Už 
poros valandų pasimirė Pottsvi- 

į ile ligoninėje.’
,i » .p , i • -. < i >

Ąutomobjlius užmušė 1
CUMBOLA, Pa. — Margarie- 

ta Druželiutė, 6 m. amžiaus, li
ko užmušta automobilio jai. bė
gant skersai gatvę.

ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo Isabelle Kay

Lietuvė šeinvyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei 
mininkc ir, motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps .straips 

niai kurie bus indomųa kožnai Lietuvei šeimininkei.

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35111 SI., Chicago 
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, v

k.,v.: Virimo Receptai
Daktarai visada rekomdhduoja ser

gantiems žmonėms kiaušinienės • ka
dangi ji yra lengvai virškinama ir 
tuo pat laiku labai maistinga ir gai
vinanti. Tai yra geriausias maistas 
vaikams, ir reiktų jiems kasdien duo
ti. Sekantis receptas paganėdins 
skoni.

SAVORY KIAUŠINIENĖ
4 kiaušiniai
1 ’/2 puoduko evaporated pieno
1 l/i puoduko vandens
4 šaukštukai svogūnų, smulkiai 

tarkuotų
*6 šaukštuko druskos
!4 šaukštuko baltų pipirų
2 šaukštai tarpyto sviesto 
1 šaukštukas paprikos 
Žiupsnelis raudonpiplrių. 
Suplak kiaušinius iki jie bus leme

no spalvos. Dadėk pieną ir vandenį, 
paskui kitus dalykus išskyrus sviestą 
ir papriką. Suplak viską gerai ir su
pilk j taukOutus’ puodelius. Paskui 
užpilk ,ant viršąus sukarpytą sviestą 
kožnam puodeliui, apibarstyk papri
ka ant to, ir indėk kepimui j lėkštę 
su vandeniu. Kuomet gatavas duoti 
j stalą, išversk kožnam paskirai į

jų

Trys vaikai prigėrė. .
SPR1NGFIELD, Mass. — Ne

laimėj su automobiliu liko už
muštas Vincas i Varanka, 2 *m. 
Jo motina liko sunkiai sužeista.

Juškelio dvi dukterys: Vikto
rija, 13 m. ir Helena, 11 m. ir 
Anthnb Vismanto duktė Felici
ja, 13 m., prigėrė besimaudy- 
dąmos Agąyvąm. t|pėję.

t '^’Prigėrė lietuvaitė: i"
WbRCESTER, Mass. :

iė
žiaus, Iprigėrė; besimaudydama lėkštos ir apipilk sosu kokį mėgstat, 

iš jo, kada tasis ragino ją pabė- Quinsifamond ežere, prie Lietu-
Tas burdingierius vių Apšvietus Bendrovės parko.

{vairios žinios iš lietu- 
viy gyvenimo

. rt,‘ 1 f, p - t

(Nelaime ant nelaimės; pati nu
šauta, vyras užmuštas’ ka-

sykio je. * * 1 ”
SCRANTON, Pa' -L Prieš 

kiek laiko burdingierius nušovė 
Siskevičienę, kuri tik pasijuokė

gti su juo.

su

Ma-
Adomkaičiutė," 19 m.- am-

MICHIGAN CITY, IND

GRAŽUS PIKNIKAS
Rengia S. L. A. 222 Kuopa

Nedėliok Liepos (iluly) 27 d., 1924
Dom. Juzano ukėje.

Pradžia 11 valandą ryto. Ižtihga 25 centai.
Bus puiki muzika ir yra gera vieta šokiams. Taipgi bus keli 

išlaimėjimai ir kiti pamarginimąi. Todėl užkviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites iš visos apielinkės atslankyti j musų rengiamą pikniką.

KAIP SURASTI PIKNIKĄ: — Iš Michigan City važiuoti apie 5 
mylias So. Benton keliu, pasukti į kairę ir važiuoti Argone School 
keliu iki prudui, artėliau) bus'nurodoma vieta. .

Virtuves Reikaluose
Jeigu pečius aptyška taukais lai

ke kepimo, nuvalyk, taukus tuoj su 
laikraščiu.

Išvalymui skauradų išlaŠink visus 
taukus lauk, iššluostyk skauradą su 
laikraščiu ir pusė valymo darbo bus 
atlikta.

Jeigu jums pritrūktų pyraginių 
i miltų ir jų neturėtumėt, galit pasi- 
; daryt gerą pavaduotoją sudėjus ketu
ris puodukus miltų su vienu puoduku 
kukuruzų krakmolo.

šaukštukas lemono skystimo prie 
kvortos vandens padarys ryžius labai 
baltus ir neduos grūdams sulipti lai- 

: ke virimo.
Į Jeigu kavos ar arbatos virimo puo- 
. das pajuosta viduje, virink jame stip- 
1 rią soliuciją borakso per trumpą lai- 
> ką ir puodas tuoj išsivalys ir pabals.

RODYKLĖ N<L 5
>• Naminiai Pasigelbejimai
» 1 Y* •

Jeigu norit kad staliniai užtiesalai 
butų gražus ir švelnus, bet ne per- 
tandųs, visai jų nekrakmolink. Lai 
jie visai išdžiūsta, paskui pamerk į 
karštą vandenį ir tuoj ištraukus per
leisk per mašininį gryžtuvą. Sulank- 
styk lygiai ir susuk į sausą audek
lą ant kelių valandų. Paskui prosyk 
su gerai karštu prosu ir lininiai bus 
gražus ir blizgės.

Senų gazo mantelių nenumeskit. 
Dalykas iš ko jie padaryti yra labai 
geras valymui auksinių ir sidabrinių 
dalykų ir gražmenų. Jį reikid trin
ti visai sausą su šmoteliu chamois 
odos.

Pirm kalsiant vinį į medį, perverk 
jį per ploną šmotą muilo. Pamaty
sit kad .vinis lys medį lengvai ir ne- 
perskels jo.

Grožės Patarimai
Ganvta taikė kad kožna moteris tu

rėtų puikią figūrą. Išlankstymai fi
gūroje yra kitokie pas kiekvieną ypa
tų, jokie <lu nėra panašus. Todėl rei
kia žiūrėt kad korsetas butų pritai
kintas kad priduotų puikumą figū
rai. Peržiurėjus mietas ir figūras 
suvirš milijono moterų pasirodė kad 
95 iš 100 Amerikos moterų turi kokj 
nors netobulunvą sudėjime. Papras
ti korsetai neduoda tą lengvą, gra
žų ir patogų sudėjimą kurie nori tu
rėti / Todėl, bukit atsargios pasiren
kant tinkamą korsetą.

YpaHška Sveikata
Žaizdos užžiurėjimo tikslas yra ne- 

daleisti i neiti bakterijoms. Rcikalin< 
ga išvalyt žaizdą kiaurai, -nes nešva
rumas reiškia pavojų. Kam rizikuo
ti su užsinuodinimu kraujo kada gali
ma išsykio to išvengti. Bandyk iš
valyt žaizdą pilnai ir paskui užrišk 
su visai švariu bandažu. Mažuose 
įkirtimuose, įbrėžimuose, etc., pero- 
xidu ar jodinu reikia tuoj naudoti, o 
net ir karštas vanduo gerai. Jeigu 
žaizda tinsta ir pradada skaudėti ir 
perštėti ,patartina sužeistai ypatai 
kreiptis prie gydytojo tuojau.

>

Mes Rekomenduojama sekančius Produktus:
Bondens Evaporated pienas yra du kalinga pieno atmiešk pusę* Bonden’s 

syk ♦riebesnis negu paprastas Bonkos Evaporated Pieno s 
pienas. Kuomet jūsų valgiuose; rei- den

i‘i 'V’*1 ii

su tiek pat van- 
JĖs sutaupys jūsų pieno lėšas.
— ■ —•—•—»—i ———

13SIKIRPKIT Glį APLIKACUį, 1SPILDYKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

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

• • • ■ i , • >

' NAUJIENOS ~~~ '
FOREIGN EKCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

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

»

SIUNTSJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavardė ____ ______ .!........................ ............ ............ .............................. .............................
I

Numeris namo ar bakso---- .......jk...................................... . —gatvė ............ .........................  -..........

Miestas .....................   —---------- .... Valstija ...;___ i........... ..........................—u--------
« ■ 'r . . . r

Indedu inoney orderį (ar pinigais) ..........—........... dolerių ........................ >:entų (>_________ )

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančįą sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso. /

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA*** . »» ■ • • .> »• •■' r' • • .

Vardas ir pavardė __ ____ _ _______ ________ ___ _.\......................................
• ’ J » •

Kaimas ................................ ............— --------------- Valsčius  .............  ...
f

Paštas -----------------------------------------------------Apskritis...............................-

Siuntėjo parašas.,.... *.....v.________ ____________________
PASARGA: Money orderius .pirkite ant vardo “Naujienos.”

t ■ ‘ ‘ ' 1 • •' '* * ( • • " . t ■ J

Litų Kursas Siunčiant lelegramu
(Mokestis ųž telegramą įskaityta)

. -V -f.-i- $ 
.'■‘J"?

ir, ’»< į.

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsta Lietuvon telegrąmu. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
j tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų. ! 

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

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt 8t, 
Telephonaa Canal 2552

Valandos! 9 ryto iki 9 vakara. 8e- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 t. iki A y, 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir. padirba visokius Dokumentus, t 
perkant arba parduodant Lotus ’ 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli- į
na

a

JOHN L. BAGDZIUNAS
fV. * ADVOKATAS 

v«. bylu visuose Teismuose, Egumi- I 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimui

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BU1LDINU 

Telefonu Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Tolofoau Cinai 1667.
- ■ ■ ■■■■>

S. H. BANES, Advokatai
Vai.] 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7t Monroe Street, Chicago,

Telephone Randolph 29i0Rez. asas So. Halsted at.
Yarda 1016. Vai.: 6 iki • vai.

.....................  i i n»

f J. P. WAITCHES 1 
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dianonaii Room 514-516
127 N. Dearbom S’L, 

Tolephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Are.

Tei.t Pullman 6877. v—.,

Tai. Dearbom M57

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

. Dfiaaa vidurmioatyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDCi. 
77 W. Washington St.

Or. Waahington A Clark

Han» Tai.: Hyda Perk 8195
A. — .. . ,.y

A. E. STASULANI ! 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6209

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 3 i 

ii ctYctifl
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 67»|5 

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

*V. W. RUTKAUSKA f 

Advokates
29 Se. La Šalie St. Room KM 

Tel. Central>6890
Vąk. 3223 S. Hahted St., CMease.

Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.V....  ,.. , „■>
į Plumingo ir Apiildymo Įrenginiai 
: • Olselio kainomis visiems.
Pigiausi dabar raditatoriai ir boile 
iriai. , Jie bus brangesnis po mfcnesie 
^egujio. . Sutaupykit pinigų tiesia, 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES < PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO. 
490 Mflvaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarkat 4221
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... . Veda Dora Vilkienė ..... .. 1 ■ ■

Kį IR KAIP VIRTI putį vandens ir išlengvo 
Paduok į stalą su žaliom 
tom.

virk.
salo-

Suvartok likusį šaltą mė 
są sekamais budais:

ri būti gerai išplautas, karštu 
muiluotų vandeniu, ir sausai iš
šluostytas. Kampus reikia mažu 
smailiu pagaliuku iškrapštyti.

Blekinės dėžės, kuriose duona 
laikoma ir kiti tam panašus da
lykai, kur tik valgis laikomas tu
ri būti gerai išplauti išdžiovinti, 
kad neprileidus pelėsams veis
tis.

' 4

BONAI YRA KREDITAS DEL TŲ ŽMONIŲ, 
KURIE JUOS VALDO

Jie suteikia jums galimybės greitai ir tikrai 
gauti sau pinigų tokiu laiku, kada jums reikia dėl 
biznio ar dėl namų, prie visokių aplinkybių.

Kiaušinienė su šaltu 
kumpiu

Ištarpyk vieną šaukštuką 
sviesto. Sumaišyk šešius kiau
šinius su 6 šaukštais šalto van
dens ir '/> šaukštuko paprikos. 
Sumaišyk su viršminėtu miši
niu 1 puoduką smulkiai suka
poto kumpio, pridėk karšto 
sviesto. Užpilk ant karštos 
skaurados nuolat maišydama.

Kepta jautiena su makaronais

Supiaustyk keptą jautieną 
plonais šmotukais, apipilk šią 
mėsą su kokiu nori dažalu ir 
pašildyk ant pečiaus. Paduok 
į stalą su virtais makaronais. 
.Jeigu nori, dažalą gali padary
ti sekamu budu:

Ištarpyk 2 šaukštu sviesto 
su 2 šaukštais miltų, pripilk 
puoduko sriubos, įdek Vž šaukš
tuko druskos, truputį pipirų ir 
Vį puoduko tomačių purce — 
viską gerai išmaįšyk. Jeigu 
ri ir turi, įdėk grybų į šį

no- 
da-

Rechauffe iš veršienos

Ištarpyk 3 šaukštus sviesto 
su 3 šaukštais miltų, pridėk 3 
puodukus geros sriubos, % 
puoduko tomačių ir išmaišyk 
viską gerai. Pridėk 3 puodu
kus smulkiai supiaustytos šal-j 
tos veršienos, pridėk druskos 
ir pipirų pagal skonio. Paduok 
į stalą su baking powdcr bis- 
k rifais arba pagražink su vir
tais ryžiais. Apibarstyk su ka- 
potom petruškom ir paprika.

Ryžiai ir kapota mėsa.

puoduko rasa- 
likusio dažalo 

kapotos mėsos, 
ir sunkos nuo

Sumaišyk % 
lo arba kokio 
su 2 puodukais 
Pridėk pipirų 
vieno svogūno.

Paimk puodą, ištepk su 
sviestu, pridėk eilę virtų ryžių, 
eilę mėsos — viršutinė eilė tu
ri būt ryžiai. Padėk į pečių ir 
kepk pakol pasidarys tvirta.

Paduok į stalą su baltu, sal
džios grietinės arba tomačių 
dažalu.

Višta su makaronais

1 puoduką virtų makaronų, 
sumaišyk su vienu puoduku 
smulkiai supiaustytos vištos 
mėsa. Užvirk D/į puoduko sal
džios grietinės, paskui sudėk 
makaronus ir vištą. Suplak 3 
trynius, pridėk truputį šaltos 
grietinės ir paskui sumaišyk 
su viršminėtu mišiniu. Pridėk 
druskos ir paprikos. Sumaišyk 
pakol viskas pasidarys tiršta.

Paduok į stalą ant pakepin
tos baltos duonos.

Prirengta kiauliena

Sukapok smulkiai vieną svo
gūną. Sumaišyk su 3 puodu
kais šaltos, sukapotos kiaulie
nos, 1 puoduku tomačių, 1 
puoduką virtų ryžių, % šaukš
tuko Worcesterslure dažalo, 1 
šaukštuką cukraus ir virto 
vandens, kad apsemtų. Virink 
iš lengvo 5 miliutas. Sudėk į 
gilų puodą ir kepk pečiuje H/2 
valandos.

Corn Beef (marinavota 
jautiena)

Sukapok likusią jautieną 
(Corn Beef) su šaltom, virtom 
bulvėm. Pridėk smulkiai su
kapotų žalių pipirų. Ištarpyk 
2 šaukštu sviesto ir viską ge
rai išmaišyk pridėjus druskos 
ir gardžiųjų pipirų. Pridėk tru-

Prancūziškas omletas
3 kiaušiniai. - f
1/2 šaukštuko druskos. 
Truputį pipirų.
3 šaukštus karšto vandens.
1 šaukštuką sviesto.
Suplak trynius iki pasidarys 

beveik tirštus; pridėk druskos, 
pipirus ir vandenį. Baltinius 
reikia irgi suplakti jr išlengvo 
su tryniais išmaišyti. Kepk 
ant storos patelnios pakol apa
čia pasidarys rusvi.

Užbaigti kepti reikia pečiu
je.

Kuomet bus iškepta, gali į 
vidurį įdėti sūrio, petruškų 
arba uogų.

Kiek tik galima, šaldytuvus 
reikia švariai užlaikyti, gerai 
juos prižiūrint. . Nuplauk ledą 
prieš įdėsiant ir žiūrėk, kad visi 
valgiai laikomi uždengtuose in
duose. Niekuomet nereikia pa
dėti karšto valgio. Reikia dažnai 
žiūrėti, kad valgis ten padėtas 
negenda ,ir jei kas išsipilia, tu
ri būti tuojaus išluostoma.

[FLIS]

Ar jus esate alginis darbininkas ar turto valdy
tojas, jus privalote pasinaudot šiais bonais, kaipo 
asmenišku kreditu. Musų bonai yra 100% saugus, 
apmoka konsetvštyvišką sumą palukų ir yra gerai 
užtikrinti tinkamai įrengtomis ir pelną nešančiomis 
savastimis.

Musų pasiūlomi Pirmų Morgičių Investmentai 
susideda iš sumų $100 ir augščiau.

Dar nė vienas nėra praradęs pinigų ant bonų 
ar Morgičių pirktų per šį banką.

Mis. MICHNIEViCZ- VIDIKIENE
AKU ŠERK A

8161 So. Halsted StM kampas 81 fat.
TeL Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

~ Tai. Blvd. 81M i
M. WoitkewUB 

K BANIS
AKUM1RIJK K 

Curiu patyrimų. 
pMekmlngai pa* 
tarnauju mota- 

__ rimą prie rimdf- 
._________ ideknenama

atsitikime. Taikių 
V"'-, 'jypatiška prižiūri- 
lifejJimų. Duodu mm

Šokoliadinis pudingas
1 kvortą saldaus pieno,
V^puoduko smulkaus cukro,
2 šaukštuku paprastų miltų 

arba korninių miltų arba po 
šaukštuką vieno ir kito,

3 trynius,
% puoduko kakao.
1. Sumaišyk cukrų, miltus, 

krakmolą ir trynius.
2. Užvirk pieną (virk dvigu

bame inde), pridėk' mišinį iš 
cukraus, miltų, krakmolo ir 
kiaušinių.

3. Ant galo pridėk kakao ar
ba šokolado ir maišyk nuolat 
idant ne prisviltų.

4. Kuomet mišinys bus tirš
tas, supilk į indą, apibarstyk 
riešutais arba suplak likusius 
baltinius su cukrum, ir ap
tepk, įstatyk į pečių 10-čiai 
minučių.

5. Apibarstyk
paduok į stalą su saldžia 
tinę, Gali valgyt šaltą 
karštą.

su riešutais, 
grie- 
arba

Seimininkėms Patarimai
Lekos vaisių stiklinėms. Ge

riausių šeliako sakų (gum she- 
llac) ir vaško po 1 svarą; ko
lonijos (rosiu) 4 svarus. Iš- 
tarpink ir kišk stiklinių viršus 
arba aptepk kamščius su šepe
čiu.

nuimti nuo krosnies 
Patrink truputį žalių 
aliejumi, kuris sustab- 

paskui • iš-

Rudis 
dūdos, 
sėmenų 
do rudžių ėdimą,
džiovink vidutinišku karščiu ir 
nušveisk. . \

Apslidę laiptai ir takai. Pa
laistyk vandeniu ir užmesk 
sniegu, kuris tuojaus prišals 
ir nereiks pulti. Tas yra geriau 
kaip smiltys ar pelenai, nes 
neužteršią.

Plieno ar geležies sagčius 
lengvai galima nušveisti paė
mus negesintų kalkių be žvirg
ždų pavilgyk į alyvą ir trink 
pabaigdamas šveisti su žamšu 
(minkšta oda).

KAIP PLAUTI ŠALDYTUVĄ

Šaldytuvas arba paprastai va
dinamas “ice-boxis” turi būti iš
valytas kas savaitę tuomet, kada 
jame yra mažiausiai ledo. Reikia 
pirmiausiai jį ištuštinti, išimant 
ledą ir visus valgius. Išėmus 
lentynas reikia jas plauti, karš
tame muiluotame vandeny, pas
kui nuplovus tyru vandeniu, sau
sai nušluostyti. Jei galima, rei
kia išimt triubelę ir tam tikru 
ilgu šepečiu išplauti vidų su 
karštu vandeniu. Jei negalima 
jos išimti; visvien . reikia gerai 
išplauti. Nors tik lašą vandenio, 
bet ten priauga organizmų, ku
rie kaip tik tokioj tamsioj, šal
toj vietoj labai plėtojas. Bliudas 
į kurį įlaša vanduo, taippat turi 
būt gerai išplautas verdančiu 
vandeniu, šaldytuvo vidus tu-

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Banko Valandos:
Kasdien 9 ryto iki 3 po piet; subatomis 9 iki 12 dieną. 

Utarninko ir seredos vakarais 6 iki 8.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudų 
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusi lietuvi akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

, Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II’ 
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v. v. 
Netiėliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Jei abejoji akimis, pasiteiravk
Dr. A. R. BLUlkENTHAL

Optooietriat
T«L Bonl.varž *4H1
404* 8. Aahlanž Ava

Chicago Lawn State Bank
Sixty-Third Street ir Kedzie Avenuę 
“Prisidėjusia prie Chięagos Clearing House Associacijos’”

eit pavargsta?

ap-

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Telephone Yardi 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q Ud 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 Ud 
12 dienų.

Tel. BouleVard 8587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17C7 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nu* • 
ild 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ar jums skauda galvų? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys j 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir Plunkančius tai

kus A
Ar atmintis po tnbputi mažėja?
Ar akys opios švibsai?
Ar jaučiate kaip i» smiltis akyse ? 
Ar yra balta dėme ant vokų? 
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė.,
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos r.uo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

No. 1957. Suknelė, kurioje išrūdy
si plona. Ji viena ir riaujauslos ma
dos suknių. Lengvai ' pasiuvama ir 
gražiai igrodanti. ‘ .

Sukirptos mieros 16 metų, 36, »38, 
40, 42 ir 44 colių per krūtinį. 36 mie- 
rai reikia 3% yardo 40 colių mate
rijos. k . -

’ t

Norint gauti vieną ar ;daįgi,au virš 
nurodytų pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti ‘pa
vyzdžio numerį; pažymėti niierą.C ir 
aiškiai parašyti savo va^dą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio k*dna 
15 centų. • Galima' prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliui,s kartu ,^u už
sakymų. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept.,. 1739 So. 
Halsted $t., Chicago,, III.

HAR 
'Min

dalis

LIETUVON

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

’ čia įdedu 15 centų ir prašau at- 
siųsti man pavyzdį No........ ,....  *

.
Mieros ........................ per krutinę

(Vardas ir pavardė) 
, <

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
•

Trumpiausias kelias į visas

Išplaukia kiekvieną savaitę su 
musų laivais de luxe
Resolute”, “Reliance 

Ballin”"Albert
Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
populiariški laivai 

Clay , “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy-

žienus ir
“Mount

stovos.
UNITED AMERICAN LINES

171 West Randolp St
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Visiškas saugumas ir konservatyviski nuošim
čiai, tai yra pritraukianti kombinacija, kad pasirin
kus sau atatinkamus Real Estate bonus, kurie bus 
aprašyti šiamt laikraštyje.

Ar Jūsų piniginė suma yra didelė ar maža 
Jums vistiek yra proga investuoti 

į šiuos bonus 
.. . 1

l*roa lub«ba

ir merginoms dy« 
kai.

311S South
Halsted St.

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 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valaix- 

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

Jus Turite tai 
Padaryti dėl 
Savo Kūdikio

Jus negalite užlaikyti jūsų kūdikio vėsiu ir pato
giu kol jus neišpauderiosit odos su Johnson’s Baby 
Powder.
Visuomet vartokite Johnson’o pauderį po išmau- 
dymo jūsų kūdikio. Jis yra geras dėl kūdikio ir 
jus surasite, kad Johnson’o pauderis yra labai ge
ras.

— jis išgydo skaudamas — jis prašalina niežiejimą 
vietas — jis džiovina sušlapimą

1 — jis geras nuo iššutintų
Jūsų gydytojas arba aptiekorius pasakys jums, kad John
son’o pauderis yra geriausia vaikų pauderis. Kiekviena 
motina gali nusipirkti jį ir jis vartojamas daugiau negu 
kitas kokis pauderis. Atsiminkite vardą “Johnson’s” ir žiū
rėkite raudono kryžiuko.

Geriausias dėl kūdikio
Privalote ii vartoti LIETUVIŲ DAKTARAI

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.

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

SANDARA
327 E. St., So. Boston, Mass.

G arsinkit es R aujienose

/"■' 1 ■ 1
Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, UI. I

Garsinkitės Naujienose

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phonų 
Lafayette 0076. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8160 W. 68 St Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Proipect 0611

Dr. M. Žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So. Halsted
Valandos nuo 9 ryto iki
Subatoje nuo 9 ryto iki
Nedėlioję nuo 9 ryto iki 12 dienų.

k

st.
9 vakare.
6 vakare.

Prancūziškas Daktaras
.Specialistas kraujo, odos, chroni*- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių noetodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S. Ashland Ave^ ni 

viršaus Ashland State Banke
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4848 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 Ud 2 Ir nuo 6 Ud 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
■ • J
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NAUJIENOS Socialistų partijos pirmi- 
T-.u x ‘ ninkas yra labai senas irThe Jjithuaaian Daily Neww I .. v

Published Daily Except Sunday) Silpnos sveikatos zmOgUS. •j the 1 ithuaniaa Nemi Pu b • Ca., Ine Į jgjgy jam butų reikėję dar 
kokius metus-kitus išbūti 
kalėjime, jisai nebūtų išlikęs 
gyvas.

Nditar gHfebith

k 1789 South HilitN Stmf 
Chicago, 111.

Talephono Roos«relt 85M

Subscription Ratas i
*8J)Q per year iu Canade, 

, >7JM per year outside of Chfcag*
|8.00 per year in Chica|te 

8c per copy.

Entered as Second Clau Mattel 
March 17th, 1914, at ths Post Offict 
bf Chicago, UI., andai the act of 
March Znd, 1879.

Naujienos eina kasdien, Haidnam 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben- 
drovi, 1789 So. Halstad SL, Chicago 
Dl. — Telefonas i Reesavalt 8603.

Dtaimosejimo Kalnai 
Ehicagoje — paštui

Metams....... ............ ....... .
Pusei metu________________
Trinia mėnesiam* 
l>riem minealam ....... ...........
Vienam minuiui

S&leagoje per natiotojiai 
. Viena kopija , ,

Savaitei ___________ , 18c
, Minėsiu! 76c

BevlenytoM ValitIJoM, ne Chicagoje, 
paltui

, Metams .. , >7.01
Putei met<___ , i.. . 8.60
Trims mlnoaiama_  - - 1.76

. Dviem minusiam   —- 1.26
Vienam minėsiu! —į .71

Lietuvon ir kitur uisieniuoce: 
(Atpiginta)

Metami ------  $8.00
,t Pusei metą_________________ 4.00
! Trims mėnesiams- 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
1. AUlg4.' 1

4.00
2.00 
1^0

Yra Lietuvoje žmonių, ku
rie dejuoja ir dėl litų įvedi
mo. Vienas musų kores
pondentų, pav. sako, kad li
tai “baigia smaugti visus lie
tuvius.” Bet kas butų buvę, 
jeigu butų buvusios paliktos 
vokiečių markės, kurių kur
sas nupuolė iki keleto bilio- 
nų už dolerį?

Lietuvos nelaimė yra ne 
tame, kad litai tapo įvesti, 
bet tame, kad jie tapo įvesti 

j taip vėlai. Ankščiaus įve
dus litus, Lietuvos bankinin-1 
kai nebūtų turėję progos 
prisispekuliuoti milionus do
lerių, bet už tai žmonių pi
nigai nebūtų pražuvę.

bininkai turi savo čechišką so
cialdemokratų partiją, o vokie
čiai darbininkai turi savo vokiš
ką socialdemokratų partiją. Pir
moji partija įeina į koalicinę če- 
cho-Slovakijos valdžią, o antro
ji stovi opozicijoje. Vokiečiai 
socialdemokratai čecho-Slovaki- 
joje iki paskutinio laiko nelabai 
palankiai žiurėjo j čecho-Slova- 
kijos nepriklausomybę.

Prie progos galima pastebėt, 
kad tas nesutikimas tarpe cechų 
socialdemokratų ir vokiečių so
cialdemokratų davė galimybės 
atsirasti čecho-SloVakijoje gana 
stipriai komunistų partijai, šian
die tečiaus jau eina kalbos apie 
tų dviejų tautų socialdemokratų 
susivienymą; tuomet dirva ko
munizmui tenai išnyks.

Bet likimas, tarytum pasity
čiodamas iš to, kad tos dvi so
cialdemokratų partijos čėcho- 
Slovakijoje nesugeba susitaikyti 
dėl savo tautinių skirtumų; iš
kirto jom ve kokį šposą. Už va
dą cechų socialdemokratams ji
sai davė žmogų, kurio pavardė 
yra Nemec, o už vadą vokiečių 
socialdemokratams — 
kurio pavardė yra čech.

Dar apie leidimus grįž 
tantiems svetimšaliams
Imigracijos viršininkai .iš

leido reguliacijas apie leidimų 
davimą svetimžemiams važiuo
jantiems pasisvečiuoti užsie
nin. Tie, kurie- mano įsigyti 
tokius leidimus, gali gauti rei
kalingas formas nuo Imigraci
jos Komisionicriaus. Reikala
vimas turi būti paduotas ang
lų kalboje. Laiškas turi būti 
užadresuotas šiaip: Hon. Coiii- 
missioner General of Immig- 
ration, Department of Labor, 
Washington, D. C. Laiškas tu
ri panašiai skambėti: “Dcąr 
Si r: — Pleasc send’mė a copy 
of Application Form No. 631, 
for a pernai t to recntcr the 
United States after a tempo- 
rary visit abroad. Respectf Lilly 
yours.’ 
formą,

pratęsti nedaugiau kaip Šešis 
mėnesius ant syk. Tokie ^pra
tęsimai bus, duodami prašan
tiems, jiems pridavus aplika
ciją raštu. Ir tokie laiko pra
tęsimai bus duodami tik to
kiems svetimžemiams, kurie 
turi sugrįžimo leidimus ir ne
gali būti skaitomi tų svetim- 
žemių klasėje, kurie dabar už
sieny ir neįsigijo sugrįžimo lei
dimo, nors toks įstatymas dar 
tuomet nebuvo galėn įėjęs.

Komitetą, kuris daug pagelbė
jo sumažinti tų žmonių var
gus.

Tie žmonės šioj šaly, kurie 
turi draugus ir gimines užsie
ny, kurie negalės įvažiuoti į 
Jungtines Valstybes iš prie
žasties imigracijos kvotos pri
sipildymo, turi patarti jiems 
nevažiuoti j Kubą, 
jiems pasakyti, kad. 
prižadėjimams laivų 
kurie mėgina jiems 
pirkti bilietą į Kubą
tvirtina, kad jiems bus leng
va iš ten įsigauti į Jungtines 
Valstybes. [FJL.I.S.]

Jie turi 
netikėtų 
agentų, 
įkalbėti 

ir kurie

prieš proliibicijos įstatymą pa
sidaro papročiu, nuosavybės 
yra valdžios atimamos ir išpar
duotos.

Šis įstatymas kartais vadi
namas Volstead’o Įstatymu dėl
to, kad kongresmonas Vals- 
tead’as buvo pirmininko to ko-' 
mitieto, kuris tą įstatymą Kong
resui pateikė. [FLIS]

MALONŪS DRAUGAI LIETU
VOS LIETUVIAMS — TAI 

AMERIKOS LAIKRAŠČIAI

esą»b—SSiHl i I II j |

Apžvalga
VAIKIŠKA KRITIKA

žmogų,

1,309,947 BALSŲ DAUGUMA 
Už SOCIALISTĄ t

Imigrantu padėtis 
Kuboje

pa-

Iš Londoną pranešąnja, 
kad Amerikos ir Anglijoj 
bankininkai įteikę ultimatu
mą Santarvės ’ valdžioms, 
reikalaudami stipresnių ga
rantijų -tarptautinei pasko
lai, kuri ‘ ketinama sukelti 
Vokietijos finansų sutvar
kymui. Tarpe sąlygų, ku
rias stato bankininkai, esan
čios tokios: kad Francija (ir 
Belgija) visai pasitrauktų iš 
Ruhro, ir kad reparacijų 
komisijai butų atimta galia 
spręsti apie tai, ar Vokieti
ja gerai pildo savo pareigas 
nustatytas ekspertų rapor
te.

Jeigu šita žinia yra teisin
ga, tai Vokietija turi galin
gą talkininką prieš Franci- 
jos nacionalistus. Francija 
bus priversta galų gale nu
sileisti, kadangi be Ameri
kos ir Anglijos bankinio ka-1 
pitalo pagelbos ji negali ap
sieiti.

Sakoma, kad Amerikos 
bankininkai ketinu pavergti 
Europą. Bet kame to prie
žastis? Viena priežastis 
yra ta, kad Europa yra nu- 
sibankrutijusi; antra prie
žastis ta, kad Amerikos 
žmonės davė perdaug įsiga
lėti bankininkams.

Jeigu Europos tautos ne
sipeštų tarp savęs ir nesigin- 
kluotų, tai joms nereikėtų 
lįsti į skolas, ir jų priklauso
mybė nuo finansinio kapita
lo pasibaigtų.

O Amerikos bankinio ka
pitalo galybei ateis 
galas taip greit, kaip žmo
nės susipras ir pradės rink
ti į valdžią ne Wallstryčio 
bernus, bet savo reikalų gy
nėjus.

, “Draugo” publicistai, matyt, 
atidžiai skaito “Naujienas”, kad 

Į net išnagrinėja kiekvieną sakinį 
4 “N.” bendradarbių pastabose ir 
Įrašo apie juos editorialus. Tiktai 
jie skaito, kaip/tas rusų Mitro- 
fanuška, kuris moka raidę su 
raide sujungti \ ir padaryti žo
džius, bet neatsižvelgia į tai, ko
kiame sąryšyje žodžiai yra tar- 
tojami.

P-ui K. M. iš Chicagos kleri
kalų laikraščio nepatiko, kad 

[musų bendradarbis, Kunigas, sa
vo pastabose apie “Vailokiją” 
tarp kitko parašė: “Kasdien 

j Lietuvoje visi dalykai eina blo
gyn ir blogyn.” Kaip, girdi, ga
lima taip meluot? Juk štai ko-j 
kių gerų dalykų matome Lietu
voje: jos santykiai su kitomis 
valstybėmis eina geryn ir geryn; 
jos lito kursas nesmunka; jos 
kooperacijos plėtojasi, ir t.t.

Jeigu “Draugo” rašytojas bu
tų ne tiktai “slebizavojęs” bet ir 
butų pasistengęs suprasti musų 
bendradarbio mintį, tai jis butų 
taip vaikiškai . nekritikavęs tų 
žodžių. Apie kuriuos dalykus 
musų bendradarbis kalba? Ve 
apie kuriuos: '

“Valdžios įstaigos dirba it 
vailoką veldamos; žmdnės nu
stoja by kurios iniciatyvos; 
nemoksliai, niekšai ir pataikū
nai įgauna vis daugiau ir dau
giau drąsos...-” !
Aišku, kad čia eina kalba apie 

vidujinės politikos padėtį ir tos 
politikos pasekmes, — o ne apie 
santykius su Čecho-Slovakija, ne 
apie litų kursą ir ne apie bulvių 
užderėjimą. i

Ekonominiu atžvilgiu Lietuva, 
bendrai imant, taisosi; šiek-tiek 
geryn eina ir tarptautinė josios 
padėtis ( daugiausia dėlto, kad 
kitose šalyse ima viršų socializ
mo jėgos). Bet vidujine josios! 
politika šiandie niekas nesidžian- I 
gia, išskiriant Vailokaitį ir Jo 
klapčiukus, I

Oficialė prezidento rinkimų 
komisija, suskaičiusi balsus, pa
duotus nesenai įvykusiuose Mek
sikos prezidento rinkimuose, pa
skelbė,; kąd išrhiktas tapo Plu- 
tarcho E, Calles, gavęs 1,309,947 
balsus dauginus už savo Oponen
tą, gen. Angel Flores. .

Flores buvo kapitalistų ir 
stambiųjų žemės savininkų kan
didatas, o Calles—darbininkų 
kandidatas. ’ Naujasis Meksikos 
prezidentas yra socialistas.

leidimus reikia gerai 
Jie nėpavelys imig- 

sugrįžti į Jungtines

ĮDOMI retenybe

čecho-Slovakijoje gyvena įvai
rios tautos, tarp kurių stipriau
sios ir kultūringiausios yra ce
chai ir vokiečiai. Dar nuo tų 
laikų, kai cechai kovojo už savo 
tautos teises, tarpe tų dviejų 
tautų išsivystė gana stiprus an
tagonizmas. Cechams esant po 
Austrijos valdžia, vokiečiai tenai 
buvo viešpataujanti, / privilegi
juota tauta; juo skaudžiau^ 
ji^ms dabar yra susitaikyti su 
savo likimu, kuomet; i čecho-iSlo- 
vakijai susikui/us,’. viešpataujan
čios tautos padėtyje atsidūrė ce
chai.

šito tautinio antagonizmo pa
sekmėje čecho-Slovakijos darbi-

Eugene V. Debs rašo apie 
senatoriaus La Follette’o 
žmoną ir nurodo, kad ji 
daug padėjo tiems žmo
nėms, kurie rūpinosi politi
nių kąlinių paliuosavimu. 
Dalinai p-ios La Follet- 
te'ienęs^ pastangomis tapo 
pasiekta ir to, kad pats 
Debsas galėjo išeiti iš kalė
jimo, neatlikęs visos 'savo 
bausmės. Už tą patarnavi- 
vimą, Debsas sako, jisai vi- ninkų judėjimas yra suskilęs pa- 
suomet busiąs jai dėkingas. gal tautines linijas. Cechai dar-

SU KUO VEDA DERYBAS 
ROMOS PAPA.

Po Mussolinio—Romos papa! 
i Rusijos bolševikai padarė su
tartį su fašistine Italijos valdžia, 

p dabar rengiasi susidraugauti 
ir su Romos papa. Amerikos 
spaudoje buvo žinių apie tai, kad 
Vatikanas jau svarsto klausimą, 
ką pasiųsti savo atstovu į Mask
vą. To atstovo uždavinys bus 
“ginti katalikybės reikalus” Ru
sijoje.

Kodėl bolševikai nori turėti 
diplomatinius santykius su Vati
kanu, yra stačiai nesupranta
ma. Papa juk neturi svietiškos 
galios. Bolševikai jam gerinasi, 
matoma, tuo tikslu, kad gavus 
simpatiją tarpe atžagareivių 
Europoje.

Bet keista, kad ir Romos pa
pa eina į atvirus kompromisus 
su. bolševikais, kurie viešai ty
čiojasi iš religijos ir konfiskuo
ja bažnyčios turtus. Papa tur
būt tikisi, kad jam pasiseks Ru
sijoje pažvejot tarpe pravoslavų, 
kurių organizaciją sovietų val
džia yra suardžius.

Asmuo, kuris bolševikų val
džios vardu veda derybas su Va
tikano įgaliotiniais yra Lįtvinov 
Tai yra senas bolševikas. Jisai 
pasižymėjo pirmosios Rusijos 
revoliucijos metu (1905-6 m.) 
tuo, kad dalyvavo užpuolime ant 
valdžios iždo Kaukaze. Jisai ir 
jo draugai, išplėšę iždą, pasišali
no į užsienius. Paskui Litvino- 
vas tapo suareštuotas Paryžiuje, 
kuomet jisai mėgino viename 
banke iškeisti rusiškaš penkšiih- 
tines,.— nes tų penkšimtinių nu
meriai buvo sužymėti, kaipo 
prapuolę iš Kaukazo iždinės. Lit- 
vinovas pateko į kalėjimą.

Na, ir su tuo ekspropriato- 
rium šiandie Romds papa tariasi 
apie “katalikybės reikalų gyny- 
mą” Rusijoje!

Vaikas pašovė vaiką

Eddie Orloff, 8 m., 2613 W. 
21 St., savo namuose rado re
volverį, kurį ‘ apžiūrinėdamas 
netyčiomis pašovė ir gal mir
tinai sužeidė savo draugą 
Hddie Bohanek, 7 m., 2554 W. 
23 St., kuris buvo pas jį atė
jęs žaisti. Kulka perėjo per 
vaiko plaučius ir nesitikima, 
kad jis pasveiktų.

Aplikantas tada gaus 
su kuria galės gauti 

leidimą sugrįžti ' į Jungtines 
Valstybes, ir taipgi kitą formą 
No. 634, kuri turi visus reika
lingus patarimus kaip aplikaci
ją išpildyti, šių formų negalia
ma gauti iš laikraščių agentų, 
bankierių ir kitų privačių įs
taigų, . bet galima gauti tik 
kreipiantis pas Iipigracijos Ko- 
misionierių Washingtone.

Šiuos 
suprasti, 
rantui
Valstybes, jei iš kokios . prie
žasties jis butų neįleidžiamas 
po imigracijos įstatymų, bet 
tiktai parodo, kad svetimže- 
mis grįžta po laikino svečiavi- 
rtio užsieny, ir yra skaitomas 
kaipo nekvotin.is ibiigrantas. 
Jam sugrįžus jis įeina į Jung
tines Valstybes lygiai taip 
pat, kaip kitas koks uekvotinis 
imigrantas. Pavyzdžiui, jis tu
ri taksus užsimokėti. Jei ne
moka skityti nei rašyti jį pa
liečia tas įstatymas, kuris sa
ko, kad tik tokie nemokantieji 
svetimižemiai yra liuosi nuo 
skaitymo bandymų, kurie yra 
išgyvenę Jungtinėse Valstybė
se penkis metus ištisai prieš 
išvažiuosiant, ir pirmu syk tei
sėtai įvažiavo ir dabar grįžta 
po šešių mėnesių iš užsienio. 
Jis turi būti liuesas nuo už
krečiamų ligų ir t. t. Taigi ne
galima manyti, kad sykį įleis
tas, visuomet bus įleistu. Grįž
tantis svetimžemis turi lygiai 
su kitais imigrantais išpildyti 
visus imigracijos įstatymų rei
kalavimus.

• Nekurie svetimžemiai išva
žiavo užsienin, kol dar nebuvo 
naujo imigracijos įstatymo. 
Prieš sugrįšiant jie turi gauti 
nekvotUn^ imUgracijos vizą, 
prie kurios jie turi teisę kaipo 
nekvotiniai imigrantai. Kad 
gavus tokią vizą, Jie turi kreip
tis pas artimiausį konsularį 
viršininką, kad prisiųstų jiems 
aplikacijos blanką. Aplikacijos 
forma nekvotiniai imigracijos 
vizai yra mėlyna, ir skiriasi 
nuo formos kvotiniai imigraci
jos vizai, kuri yra balta. Ne
kurie ‘šią svetimžemių gali no
rėti sugrįžti pirm kol įvairus 
Amerikos konsulatai bus aprū
pinami reikalingomis vizų for
momis. Tokiuose atsitikimuo
se Amerikos konsulas užvizuos 
jų pasportą, pridėdamas tokį 
užrašą “duotas vieton imigra
cijos vizos,” ir imigracijos in
spektoriai uoste leis svetimže- 
mius priduodančius tokius pa- 
sportus, kaipo išpildžiusius vi
sus imigracijos vizų reikalavi
mus. Vienok reikia prirodyti, 
kad tokie svetimžemiai pir
miau teisėtai gyveno Jungtinė
se Valstybėse, nes tik teisėtai 
leisti svetimžemiai tegali lei

dimą gauti; toliau turi patvir
tinti, kad jie grįžta ant tolinus 
Jungtinėse Valstybėse apsigy
venti, ir kad jie išvažiavo tris- 
ęl0šimt dienų tarpo nuo dienos, 
4ęįda jų; paspirtai I- buvo ^vizuo
ti ir kėlikvo nosutnikdant ;ke- 
ionės nuo išvažiavimo vietos.

Sugrįžimo leidimai geri tik
ai ant tiek laiko, kiek juose 

pažymėta, bet sulyg įstatymo, 
turint gerą- prįežasfį, Imigraci
jos

Dabartinis prohibicijos 
įstatymas

dau- 
visų

imigrantams nepralu- 
prie tos šalies šilto kli- 
Nekurie mėgino dirbti 
laukuose, bet negalėjo

ispaniškai.

Pranešimai iš Havanos 
rodo bcviltirigą padėtį daugu
mos Europos imigrantų Kubo
je. Šie žmonės norėjo įvažiuo
ti į Jungtines Valstybes, bet 
nuvažiavo į Kubą tuo laiku, 
kada jų šalies imigracijos kvo
ta buvo prisipildžius, tikėda
mies važiuoti j Jungtines Val
stybes vėliau. Laivų agentai 
pasakojo jiems; kad jie negali 
parduoti jiems bilietų į Jung
tines Valstybes, bet gali jiems 
parduoti bilietus į Kubą. Imig
rantai važiavo į Kubą, many-* 
darni kad jie kaip nors galės 
sau duoną ten, užsidirbti, ko 
jiems bus galima įvažiuoti j 
jungtines Valstybes. Bet labai 
apsivylė,, ir dabartiniu laiku 
apie 12,(MX> jų randasi didelia
me nusiminime. Apie pusę ję 
yra žydai iš Lenkijos ir Rusi
jos.

Kuboje yra mažai darbo Eu
ropos 
siems 
mato, 
cukro
išlaikyti tokiame karšty. Dides
nė dalis darbininkų cukro lau
kuose yra negrai ir kinai pri
silaikanti labai žemų gyveni
nio sąlygų, prie kurių net ne
turtingiausias Europos darbi
ninkas negali prisitaikinti. Dar
bas keliose kasyklose, kurios 
ten randasi, labai pigiai ap
mokamas ir abejotinas, o ta
bako industrija reikalauja pri
tyrusių darbininkų, nors tokių, 
kurie gali suprasti nurodymus 
tos šalies kalboj,
Daug moterų eina prie namų 
darbo, o daug vyrų pradeda 
tavorais pirklinėti, kas krau
tuvininkams netinka.

Didesnė dalis šių imigrantų 
priversta gyventi blogiausioje 
miesto dalyje po šešis ar aš
tuonis vienam kambary, be jo
kių arba su labai mažai baldų. 
Dauguma jų remiasi tiktai ant 
pašalpos, kurią gauna nuo gi
minių ir draugų Jungtinėse 
Valstybėse. Nors jie gyvena 
didžiausiame skurde, vienok 
išnaudojami. Prigavikai, kurių 
tarpe yra jų pačių tautos žmo
nės, naudojasi jų nelaime ir 
dideliu noru pasiekti Jungti
nes Valstybes. Kiek pinigų jie 
turi, yra išviliojami iš jų , pri
žadais nuvežti juos į Jungtines 
Valstybes ar Kanadą. Ne vie
ną kartą atsitiko, kad tokie 
imigrantai, užmokėdami dide
les pinigų stirnas už privilegi
ją pervežimo- į Jungtines Val
stybes, buvo pasodinti ant lai
vo, kuris juos nuveže į kitą 
Kubos uostą, kur jie buvo pa
leisti ir jierfis pasakyta, kad 
tai Jungtinės Valstybės. DaUg 
panašių beširdžių prigavysčlų 
tenka pritirti liė vienam.

Kas atsitiko sU tais nelai
mingais žmonėmis? Naujas 
imigracijos įstatymas dar la
biau sumažino' jų galimybę 
pasiekti Jungtines Valstybes. 
Jie turi Kuboje išbūti vienus 
rrtėtus prieš paduosiant. aplika
ciją Amerikos imigracijos vi
zai. Tie, kurie yra žmonės, 
vaikai ar tėvai Amerikos pilie
čių, gal turės progą greitai 
įvažiuoti į Jungtines Valsty
bes, bet dabar kvotai sUmažė- 
jtis, didesnė jų dalis .’turės ar
ba grįžti;/į savo'gimtipę, 'arba 
surasti vietą kur galėtų dirbti 
ir gyventi. Havana turi mažai 
pašalpos įstaigų, kurios tokia
me atsitikime galėtų gelbėti. 
Žydu pulpos dr.m -jos v<:w

Gruodžio m. 1917 m. 
giau negu du trečdaliai 
senatorių ir reprezentantų nu
balsavo duoti visoms valsti
joms pasiūlymą įvesti prohibi- 
ciją visose Jungtinėse Valsty
bėse. Trylikos mėnesių tarpe 
trys-ketvirtdaliai visų valstijų 
sutiko ir nutarimas paliko 
konstitucijos dalim.

Ši nauja Amerikos konstitu
cijos dalis,, žinoma kaipo aš
tuonioliktas pataisymas, šiaip 
skamba:

“Praėjus metams po priėmi
mo šio įstatymo, darymas, par
davimas ir svaiginančių gėri,-' 
mų transportacija, įvežimas 
arba išvežimas iš Jungtinių 
Valstybių, arba tų dalių jorais 
priklausančių, Jgerimo rejika- 
lams yra užgintas.” i.

Tas visiškas ’ prohibicijos 
žingsnis įėjo galėn sausio 17 d., 
1920 m. Bet Kongresas naudo
damas autoritetą jam duota 
įvedė įstatymą, kuris pasako, 
kas tai yra “svaiginantis gėri
mas,” ir išaiškino nekuriuos 
budus, kuriuose galima jį var
toti, ir gale pasako kokios 
bausmės susilaukia’ tas, 
Kuris neteisėtai daro ir 
parduoda svaiginančius gėri
mus. Jungtinėse Valstybėse 
“svaiginantis gėrimas” yra tas, 
kuris turi pusę vieno nuošim
čio ar daugiau alkoholio. Ne
teisėta yra bile ypata “gamin
ti, parduoti, mainyti, transpor
tuoti, įvežti, išvežti, atvežti, pa
rūpinti ir laikyti” tokį gėrimą 
be spccialio leidimo.

Tam tikri specialiai leidimai 
yra duodami Vidaus Įneigų 
Ko misionieriaus tiems, kurie 
reikalauja ir vartoja alkoholi
nius skystimus, dirbant vaisti
nius ar sakramentalinius gėri
mus. Apie 100,000 tokių spe
cialių leidimų jau yra išduota. 
Turintieji tuos leidimus prisi
žadėjo įstatymo nelaužyti, duo
dami užstatus siekiančius šim
tus milijonų dolerių.

Yra tik vienas būdas pirkti 
svaiginantį gėrimą. Jis turi 
gauti receptą nuo gydytojo ir 
pirkti kaipo vaistą iš vaistiny- 
Čios. Arielką taip gautą jis ga
li nešiotis su savim ir vartoti 
be jokio valdiško leidimo. Bet 
gydytojas ir vaistinyčios savi
ninkas turi turėti leidimą. Gy
dytojo receptas negali reika
lai t i daugiau, kaip pusę pus- 
kvortės ' alkoholio, nei daugiau 
kaip puskvortę arielkos, nei 
daugiau kaip kvortos vyno.

Yra žmonių, kurie tebeturi 
gėrimų savo namuose, kuriuos 
jie turėjo prieš sausio 17 d., 
1920 m. Tokie žmonės įstaty
mą nelaužo, kuomet jie patys 
geria ir svečiams duoda savo 
namuose. Bet jieihs neteisėta 
tokį gėrimą parduoti ir perkel
ti iš savo namų. Arielkos par
davinėjimas ir gėrimas valgyk- 
ose ir “munšainės” dirbimas 
;aip pat užgintas.

Ypatos, kurios prasižengia1 
prieš prohibicijos įstatymą, 
dalydami, parduodami ar ittS 
teisėtai jį įsigydami, gali būti 
areštuojami,' nubaudžiami .■ už
simokėti; ir pasodinti kalėji
mam Ti<\ kurie pirmu * syk pra
sižengia turi užhimokėti $1,000 
ir sodinami kalėjimai! šešiems 
mėnesiams. Vėl prasižengus, 
užsimokėti reikia $2,000 ir ka
lėjimai! eiti ant penkių metų.

Amerikos lietuviai yra gana 
turtingi literatūra. Turi puikių 
laikraščių, išleidžia tokį šaunų 
ir turiningą dienraštį “Naujie
nas”, kurios galima pavadinti 
didžiausiu lietuvių liaudies kel
rodžiu. Beto, yra dar “Kelei
vis”, didžiausias savaitinis laik
raštis, pilnas gerų skaitymų; 
taipogi “Tėvynė”, tautiškos dva
sios, bepartyvis, SLA. organas, 
švarus ir gerai vedamas.

O kur gi dar žurnalai! ‘'Gy
venimas” ir “Artojas” yra mė
giami jaunų ir senų. Visi malo
niai ima į rankas ir skaitydami 
džiaugiasi, rasdami juose nema
žai dvasiško peno. Tie laikraš
čiai yra didžiausi liaudies budin
tojai.

Laimingi tie lietuviai, kurie 
turi Amerikoje giminių, sutei
kiančių Lietuvos lietuviams taip 
brangią dbvaną-Amerikos laik
raščius. Musų liaudis labai mė
go “Nedėlios Naujienas” (dabar 
susiliejusias su subatos nume
riu). Todėl patartina užprenu
meruoti “Naujienas”. Jei ku
riam, dėl kokios nors prięžas- 
ties, nepatogu užsakyti visos sa
vaitės numerius, tai butų gerai 
gauti pofs subatos, kurs yra vi
sai nebrangus. Iš kitų laikraščių 
galima būt užprenumeruoti “Ke
leivį”, “Tėvynę”, “Gyvenamą,” 
“Gydytoją”, ir “Artoją”.

Lietuvos liaudis mėgsta skai
tyti taipogi Šiauliuose einančią 
“Kultūrą”, bet, dėl stokos finan
sų, neišgali užsiprenumeruoti to
kį milžinišką žurnalą. .

Už išrašytus laikraščius — tas 
brangias dovanas, mes busim 
Jums labai dėkingi.

Kazys Latvėnas,
Minkunų kaimas, 

Rokiškio apskr.

NEKVEDAVIČIAUS PARTIJA

Kaunas, birželio 6.—Daugiau
sia studento Nekvedavičiaus pa
stangomis susitvėrė nauja orga
nizacija pasivadinusi “Darbo

čiai praminė Nekvedavičiaus 
partija. Minėtoji partija jau 
yra užtvirtinta ir valdžios ir ket
virtadieny, liepos 3, įvyko stei
giamasis partijos susirinkimas, 
kuriame susirinkusieji išrinko 
pirmutinę savo valdybą. Valdy
ba išrinkta iš 12 žmonių, iš kurių 
,7 asmenys išrinkti net 10 metų, 
o 5 iš jų tik vieniems metams. 
Taigi, ką tiktai įsikūrusį organi
zacija iš pirmųjų žingsnių, kaip 
matome, yra paremta kokiais tai 
nepaprastais pamatais. Organi
zacini bei sąjungų va’dybas pa- 
orar• ai t trenkama metams ir il
giausia trejiems ni ’lams, o čr*. 
išrinkta n< i esam dešimtme
čiui—tikrai nepaprasta v nauja- 
nybė.

Kiek L nka girdėti ,tai ta par
tija mananti veikti iabai plačiam 
maAULe ir patrauk.i prie savęs 

‘darbininkus ir kad tas užmany
mas jai geriau sektųsi savo ko
vos pamatan dedama sustiprini
mas valstybės. Pasiekimui savo 
tikslo partija visomis išgalėmis 
ješkosianti teisybės —kovodama 
•prieš Visokias skriaudas, sukty
bes ir tam panašias blogybes, 
j žadėjimus naujoji partija 
skelbia gana gražius, vienok 
kaip tuos savo žadėjimus pildys 
tikrenybėje, tai Jau čia kitas 
klausimas. Tūli užinteresuoti pi
liečiai rimtai ’ pranašauja, kad 
naujai pradedanti veikti politine 
;orgahizacija yra tai Lietuvos fa
šistų padaras, kurie po priedan
ga “Darbo žmonių Partijos” 
gauna legalizuotai veikti ir siek
ti savotiškos diktatūros. Netoli
ma ateitis parodys tikrąjį vei-

Komisionierius gali laiką Yorke nesenai sutvėrė Kubos Tiems, kuriems prasižengti dą.—Lietuvos darbininkas.

v
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CHICAGOS 
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Socialistų Partijoje Du mirė nuo karščio
Prof. Mills prakalbos. — Visuo- 

susirinkimas. — 
Veiki-

tinas narių 
Progresyvio Politinio 
mo konferencija.

Nagrinės jauny milionie- 
riy žmogžudžiu bylą

Profesorius Walter Thomas; 
Mills kalbės I)ivision Bąli, 2441' 
W. Divisipn St, šiandie, liepos ’ 
23 d., 8 vai. vakare.

Ryto jis kalbės Walton par- 
kiuke, N. Clark gatvėj, priešais 
Newberry knygyną.

Penktadieny jis kalbės prie 
St. Louis ir Roosevelt gatvių. 
Abejose pastarose vietose jis 
kalbės lauke—ne salėje. Kam

Užvakar nuo karščio pasi
mirė du žmonės, o vienas vai
kas prigėrė besimaudydamas.

Wm. Lavvlor, 57 m., 4342 S. 
Michigan Avė., x sukrito prie 
VVashington ir .Clark gatvių ir 
neužilgo pasimirė, ligoninėj.

Stanley Szeculia, 27 m., 917 
N. Winchester Avc« sukrito 
nuo karščio prie Lincoln ir 
Clybourn gatvių ir už kelių 
minučių pasimirė.

Prigėrusis vaikas yra John 
Bovvell, 5214 S. La Salio 
Jis maudėsi prie 29 gatvės 
pateko gilumom

viską pralenkia, nes čia pro- 
porcionaliai būna tris 
daugiau žmogžudysčių, 
visoje šalyje.

sykius 
negu

Neleiskite vaiky gatvėn
Taip; pataria koroneris.

Koroneris Wolf vakar išleido 
įspėjimą tėvams, kad jie neleis
tų vaikų žaisti ir lakstyti gatvė
se, nes per pereitus du mėnesius 
liko užmušti automobilių 67 vai? 
kai, kurie žaidė gatvėse, 49. jų

buvo jaunesni kaip 1Q metų. Jis!1 
sako:

“Neleiskite savo vaikų gat- ;i 
vėn! Vienas vaikas užmušamas 
kasdie vasaros metu automobi-' 
lių,taksikabų ar trokų. Sekamas 
gali būti jūsų vaikas- Tegu jie ; 
žaidžia kieme ir žaismavietėse, ’ 
bet neleiskite jiems žaisti gatvė- h 
se. Vaikai turi būti lauke, ypač 
šiuose karščiuose būtinai reika
linga, kad jie butų lauke. Del 
niekurių beturčių vaikų gatvė 
yra vienatinė žaismavietė, bet 
tėvai turi rasti jiems kiemus, 
mokyklų žaismavietes ar kitas 
vietas žaisti”.

l

Koperatyvinė knygų 
leidinio, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

DR. VAITUSH, O. D
Urteriu tirt*

“KULTŪROS” B-VE Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudčjimo, 
svaigimo akių aptemimo nerVuotu- 
rno skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Tri- 
renka teisingai akinius. Visuose at- 
iitikintvuose egzaminavimas daromas 
4U elaktra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

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

Phone Bcolevard 7589

; Siūlo amerikiečiams lie
tuviams savo gražių ir 
Armingų knygų Lietuvoš 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Šiandie ryte prasideda nag
rinėjimas' bylos jaunų milio- 
nierių žmogžudžių Nathan Leo- 
pold ir Richard Loeb. Jų by
los nagrinėjimas turėjo prasi
dėti rugp. 4 d. ir užvakar pa
daryta tik pradedamuosius tar-i paranku ir kas turi laiko, prašo- 
dymus, bet advokato Dhrrow mį atsilankyti į jo prakalbas.?

♦ ' u

Visuotinas partijos narių su
sirinkimas įvyks kitą trečiadie
nį, liepos 30 d., 8 vai- vakare, 
Dauglas Park Auditorijoj, sale 
g, prie Kedzie ir Ogden gatvių.

Susirinkimas šaukiamas išr

dymus 
paduotas prisipažinimas prie 
kaltės pakeitė visą padėtį ir 
paskubino bylos nagrinėjimą.

Byla bus nagrinėjama prieš 
teisėją Caverly be jokio jury. 
Valstija ketina iššaukti apie 
100 liudytojų, bet kadangi by
los klausys tik vienas teisėjas 
ir kadangi l)arrow paskelbė, klausyti raportus delegatų, ku- 

valstijos rie dalyvavo Socialistų partijos 
kad j konvencijoje ir taipjau apsvar

styti kaip vesti rinkimų kampa
nijų prite dabartinių naujų ap
linkybių, kada partija nestato 
savo kandidato, bet nutarė rem
ti La Follettą. Būtinai reikalin
ga, kad kiekvienas partijos na
rys dalyvautų šiame susirinki
me., ..* ’• . ! ' Alr j

' '‘ " n

I

177 žmogžudystės

kad jis nesipriešins 
įrodymams, tai tikimąsi, 1 
visas bylos nagrinėjimas uzsi- 
baigs į tris savaites.

Kiek numanoma, iš teisia-* 
mųjų nebus bandoma padaryti 
bepročių ir protinių ligų žino
vų raportas liko Darrovvo at-

Chieagoje skaičius žmogžu
dysčių kasmet didėja, šiemet 
papildyta jau 177 žmųgžudys- 
lės. Pereitą mėnesį papildyta 
po vieną žmogžudystę: į dieną. 
Iš jų 43 žmogžudystės tebėra 
neišrištos.

Amerikiečiai yra palinkę 
prie žmogžudysčių ir jpropor- 
cionaliai tik viena Italija pri
lygsta Amerikai. Bet Chicaga

.......« ■>

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

"T-

AUGIMAS
Užsisakykit iliustruotų, 

mėnesinį populeraus mok
slo žurnalų “KULTŪRĄ”,

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

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

ii

įrodyti, kad jie silpnapročiai, 
protiftiai ; neatsakomingi už 
žmogžudystę ir tuo remianties 
bus prašoma sušvelninti jų 
bausmę. Bet jokiame atsitiki
me bausmė bus nemažesnė 
kaip 1 1 metų kalėjimo. Valsti
jos prokuroras gi ...reikalaus Konvencija bus 
mirties bausmės.

Ar žinai, kas yra žmogus?
. ... 4T .- i__  '

K4iP ji stapo sutvertus?
* ■ -n ■ — M

Kas yra siela (dūšia)?

Mes manome, kad mes pakankamai darodeme musų lietu
viams kostuineriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darode jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį. ,

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į bankų, jūsų parankumui, Panelė Kuduiis, musų lietu- ’ 
vaite bankos darbininke, langelio No. 4, maloniai išaižkins, kaip 
galima jums patarnauti. ' >

The Stock Yards sAviNGsBank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

Ii

■

lie- Kodėl žmogus ser, a ir miršta?

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

“Kultūros” b-vės: 1, 
L i e t u vos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios- s-tos: . 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas; Šau
lių sk. Adr.

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

operacijų
4647 So. Halsted St, 

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

Z ROSELANDO. OFISAS i 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. PųĮman M47

Darrowas visai nesistengs iš
teisinti kaltinamųjų milionie- 
rių, vien rūpinsis juos išgelbė
ti nuo kartuvių. Jis pats pri- 
sipažysta, kad tokie žmones 
yra pavojingi draugijai. Jis sa-' 
ko, kad kada pirmą sykį $uži-' 
nojo apie užmušimą jauno Bo- 
bert Franks, tai jis sprendė, 
kad ją papilde koks pakvaišėlis 
ir nenorėjęs, kad jis butų su
gautas, nes jis žinojęs kaip ji
sai butų buvęs teisiamas. Bet 
kada sugauta tuos jaunus mi-1 
lionierius, tai jis apsidžiaugęs,! 
nes i 
būdami butų I 
žmonių draugijai.

žmogžudžių tėvai irgi neno
rį jų išteisinimo ar paliuosavi- 
mo. Bet jie nenorį ir to, kad 
jie butų uždaryti beprotnamiu, 
nes tai pažemintų netik kaltuo
sius, bet ir jų tėvus. Todėl jie 
norį, kad jų sunai liktų nuteis
ti ilgiems metams kalėjimam

Teis jaunus žmogžudžius vie^ 
iiasv teisėjas Caverlv ir jo nuo-' 
sprendis bus galutinas.

Ateinantį septintadienį,' 
pos 27 d., bus laikoma valstijos 
konvencija Progresyvio Politi
nio Veikimo Konferencijos- 

laikoma Au
ditorium lietely ir prasidės 10 

;< vai. ryte. Partijos skyriams yra 
leidžiama siųsti savo delegatus 
į šią konvenciją.

* *
*

( Partija jau rengiasi prie savo 
rudeninio pikniko — Labor Sun- 
day Picnic, kuris įvyks rugp. 
31 d. Riverview parke. Tarp 
daugelio gerų kalbėtojų ten kai 

, bes ir profesorius Walter Tho- 
,mas Mills- Jau galima gauti bi
lietus tam piknikui ir kuopos 

i prašomos yra pasiimti savo ti- 
i kietus partijos pavieto raštinė
je. Norima pikniką padaryti la-

mėnesinį
Bokštas”.

mėnesių
tapo pla-

ten yra

matęs, kad jie ant laisvės ^aj didelį, nes jis turės pažymė- 
j labai pavojingi pradžią smarkiausios rudeni-

Jeigu nežinai, tai gali atsi 
žinoti skaitydamas 
žurnalą: “Sargybos 
Gegužio ir Birželio 
“Sargybos Bokštas” 
čiai pagarsintas, nes
specialiai išaiškinta minėti klau
simai, ištiktųjų yra įdomu kiek
vienam sužinoti tie dalykai . To
dėl patariame kiekvienam norin
čiam gauti tuos du “Sargybos 
Bokštus” tuoj aus paimti plunk
sną ir parašyti mums gromatą. 
Kaina už abudu žurnalu tik 15c. 
su prisiuntimu. Kas neišgali už
simokėti tiems dovanojam. Gali 
siųsti po 2c. krasos ženkleliais. 
Adresas toks:

A. YAKUTIS,
5127 -So. ’Artisian Avė., 

Chicago, III.
* (Apskelbimas)

M

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

Fashion

istedSt

Vien tik Lietuviu krautuve

DOVlEfiNASTĮS
(Ingaliojimai)

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

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

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

Telephone Lafayette 4543
.........................  ■ * i ■ ■

-

Ii SPINOGI?APHS

Apsisaugokit nuo:
“Kad aš bučiau žino- ;
jęs geriau”.
Geras nusprendimas 

reiškia sutadimas 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. FINSLOW, 

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

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

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 kau
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul d •
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausiu kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 

teismuose, tegul keripiasi į Nau> 
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

KONCERTAI PARKUOSE

Vaikas nušovė savo seserį tad

Oficierius nusišovė

I THE GEEVUM GIRLS

šią savaitę bus šie vieši kon
certai vakarinės dalies parkuo-

nes prezidentinės rinkimų kam
panijos.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating , 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

E PjĘ?* Naujieną (
tytojoe ir ekaitytojai 

pratarai pirkinių reikalais 
eiti į tas aankmvaa, kurios f 
skelbiasi Naujienose.

A LETTER

h a aPe-ru-na

for

years.
Solo EverywheflB 

Tablets or 
Liauid

šiandie Garfield parke 
berty beno.

Ryto Columbus parke Chica- 
įįo Marine Leno.

Penktadieny 1-1 umboldt par

ke M. Brousck beno.
Pradžia koncertų 8 v. 

Koncertai duodami lauke, 
visiems vietos užtenka.

DEL VYRŲ TIKTAI *
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

Jinunie Lack, 9 m., 5318 S. 
Neenah Avė., valydamas na
mus užtiko šautuvą, kurį norė
jo paimti iš vietos, šautuvas 
buvo sunkus ir vos jis jį iškė
lė, kaip pasigirdo šūvis ir jo 3 
metų sesutė, Auna, kuri bėgio
jo kitame kambaryje, sukrito 
negyva. Jis tapo paimtas į 
jaunuolių prieglaudą iki koro
nerio teismui. Jo motina ir ki
ti du maži vaikai buvo kartu 
namie.

Bevalydamas savo automati
nį revolverį, buvęs pasaulinio 
karo veteranas ir nacionalines 
gvardijos artilerijos oficierius 
Įeit. pulk. Kenneth C. Siebert 
nusišovė savo namuose 6311 
VVaynie Avė. Jis išmetė maga
ziną su kulkomis, bet užmiršo 
dar vieną kulką revolverio 
vamzdyje.

“I have used 
Pe-ru-na in my 

fąmtly for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 

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

Geo. Cassidy, 
Standish, Mich.

been in constant
ūse in the Amer-
ican famiiy 
more t ha n Fifty

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 SU 

________ Chicago, III.’ - -
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA. Wiwarmano ban
dymai juttų kraujo, ar mikroskopini* tgaami- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
Uuosas nuo lisros, ar ne. Persitikrinkit I Gyvaa- 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujw 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. AŠ naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
termas ir naujausias, ypatingas gyduoles it 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ušai- 
genėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ut- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia į 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apšiurėjimo ir slapto egzambus- 
vitno. '

X—RAY EGZAMINACIJA |L
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra angąvingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmta 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 6:80 po b
Seredomis ir ■ subatomds: 9 ryte Ug

8 vakare, Nedaliomis; 9 lig i.

DR. H. G. MARTIN 1 
387 W. Madison St

(Kampas Madison Ir So. Market) 
Chicago. IU. ,



Lietuvių Rateliuose
Iš Jaunuoliy Orkestro 

darbuotės
Jaunuoliai dirba ir mokinasi 

per visą vasarą.

netu-

Daugelis klausinėja ką Jau
nuolių Orkestras beveikiąs. Tu
riu pasakyti, kad Jaunuolių 
Orkestras kaip mokinosi, taip 
ir tcbesimokina ir renkasi 
kiekvieną seredos vakarą Mark 
White Sq. svetainėj, prie 29 
ir Halsted gatvių.

Jaunuolių Orkestras
rėjo ir neturės jokių vakacijų, 

turime lavintis ir tinkamai 
prisirengti, kad galėtumėm at
einantį sezoną duoti gerą kon
certą. Tiesa, keletas jaunuolių 
turėjo progos išvažiuoti ant 
vakacijų, bet kiti vietoj pasil
sėjus turi dienom dirbti, o va
karais lavintis muzikos.

Nekurie ir labai sunkiai dir
ba, (pavyzdžiui, p-lė Helena 
Sadauskaitė dienomis dirbtu
vėje dirb4? o vakarais moki
nas piano* du kartu savaitėje 
ir muzikos teorijos, istorijos ir 
harmonijos. Helena aplaikė iš 
muzikos mokyklos už atsižy-

Aldona Grušaitė gavo progą 
lankyti Cicero Muzikos Kon
servatoriją (Cicero Conserva- 
torv of Music and Dramatic 
Art) ir lavintis muzikos teori
jos, istorijos ir harmonijos, 
taipgi ir mokytojauti. Aldona 
duoda smuiko lekcijas Cicero 
Konservatorijai, ji turi 8 mo
kinius, jų tarpe viena viešosios 
mokyklos mokytoja.

Kaip Helena, taip ir Aldona 
yra labai dėkingos p-ams Sa
boniams už prirodimą gerų 
muzikos mokytojų. Aš ir norė
čiau tarti širdingą ačiū p-iai 
Leonkadijai Sabonienei už pra- 
mokinimą smuikuoti, nes tik 
dabar tesužinojau, kad ji lek
cijas man teikė dovanai, taip
gi ir p. Kastas Sabonis dešim
tį piano lekcijų man dovanojo. 
Ačiū.

Edys Grušas parėjęs iš Higb 
School vakarais dirbdavo gro- 
sernėj pas p. p. Bcrnotavičius, 
o dabar dirba dienomis; jis la
bai patenkintas savo darbda
viais, ypač p-ia Bernotavičiene, 
ji esanti jam kaip tikra moti
na. Edys studijuoja dramą ir 
xylofoną pas p. O. Muins- 
fond’ą, vieną geriausių dramos 
mokytojų Chicagoje.

Mums yra pranešta, kad esąs 
pasižadėjęs atvykti lietuviškų 
žaismių mokytojas p. Vaidyla. 
Welcome. —Eugenija Grušaitė

Stengiasi gražinti miestelį.

Lietuvių Namų Savininkų Są
junga savo paskutiniame susi
rinkime priėmė vėl gražų su
manymą — ardyti tvoras nuo 
namų priekio. Tos tvoros daro 
blogą įspūdį netik, į pačius gy
ventojus, bet ir į pašaliečius, 
nes kiekvienas mato, kad čia gy
vena žemos klesos žmonės- Kele
tą metų atgal buvo sumanyta 
panaikinti tvorukes, ką buvo 
prie kiekvieno loto tarp gatvės 
ir šalygatvio. Tos tvorelės labai 
juokingai atrodė. Niekurie tuo
jaus nutarimą išpildė ir dabar 
prie jų namo šalygatvis atrodo 
gana puikiai, bet kiti laiko tas 
tvorukes ir šiandie. Jie sako, 
kad tvorelių panaikinti negali
ma, nes esą vaikai žolę mindą ir 
šiaip visokių nesmagumų darą. 
Tai iš dalies tiesa, bet kas čia 
kaltas? Aįsku visiems, kad pa-

i — vaikų tėvai. Im- 
vyzdj savo kaimynus 

me”. Ten gyvena į- 
vairių tautų žmonės ir turi vai
kų, bet pas juos prie šalygat- 
vių žolė yra kuopuikiausia be 
jokių tvorų. Tai galima padary
ti ir pas mus, tik reikia tvarkos 
ir žmoniškumo. Aš tikiu, kad su 
laiku ir čia tą galima bus įgy
vendinti.

Labai smagu girdėti, kad ka- 
[da atvažiuoja žmonės iš suruku- 

x sios Chicagos ir gėrisi musų 
miesteliu, kad čia tai esąs gyve
nimą — medeliai, žolynai, net 
miela — tikra Lietuva. Tiesa, 
kai dėl surukusio kampo, čia 
atrodo neblogai, ypač vasaros 
laiku, kada gatvės padengtos 
žaliuojančiais medžiais. Bet iki 
tikro gražumo 
daug trūksta, 
mentuoti ėles, 
Tai 
fra 
tad 
kas

ir švarumo dar 
Stengkimės ce- 
taisyti gatves, 

jau yra daroma. Visą tai
namų savininkų reikafcai,
ir tarkimės bendrai, o vis- 
bus gražu ir švar”

— Koresp. K. 1).

Draugystės Lietuvos Karei
vių pusmetinis susirinkimas 
buvo neskaitlingas. Mat vasaros 
laiku daugumas išbėgioja į lau
kus, parkus ir miškus pabūti 
tyrame ore ir visokį visuomeni
nį veikimą palieka žiemai. Va
saros gi laiku visur turį būti ty
ku, ramu. Bet ne visur taip yra, 
ypač pas “tavorščius”, jie tik 
naudojasi tuo tylumu- Tečiaus 
pas mus jie pritarimo neranda 
ir neras — būtent, “Laisvės” 
gelbėjimui ir savo Labor-Far- 
mer partijai aukų. Jie draugi
jom siutinėja laiškus, bet visur 
tie laiškai dedami gurbam

—Teisingas.

Jaunoji Birutė
Prasidėjus mokyklų t atosto

goms ir užėjus vasaros karš
čiams “Jaunosios Birutės” vei
kimas irgi laikinai apsistojo, o 
prie to dar vienas veiklesnių jos 
organizatorių, J. Bložis apleido 
Jaunosios Birutės buveinę 
(Bridgeportą); niekurie narių 
taipgi išvažiavo ant vakacijų, 
taip kad ant repeticijų ateina 
nedaiigiansia. Bet nežiūrint tų 
visų klinčių, ši vakarą (seredoj) 
įvyksta susirinkimas Mark 
White Skvero didžiojoj svetai
nėje, 7:30 vai. vakare. Girdė
jau, kad bus kokių ten dovanų 
duodama, taigi visi nariai at
sineškite instrumentus —turė
sime smagų laiką. — Narys.

Smagus išvažiavimas
Pereitą septintadienį buvo 

Liet. Soc. Jaun. Lygos išvažiavi
mas automobiliais į Sand Du- 
nes — ties Trenton, Ind-

Kadangi diena buvo karšta ir 
saulė kepino be pasigailėjimo, 
tai visi maudėsi per visą dieną, 
džiaugdamies, kad jie gali būti 
čia, vėsiame vandenyje, o ne 
prakaituoti kur Chicagoje ar 
parke.

Tik vėlai vakare visi sugryžo 
namo, apdegę nuo saulės, bet vi
si linksmus. — Nebuvėlis.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eure 

pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjj paštfl 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiset4 
vVindow” lobėj nuo Adams 
f atvės, pasakant laiško N ŪME 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturiohką dienų nuo paskelbi 
mo.
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NAUJIENOS, Chicago, ffl,

Pranešimai!-“^
BRIGHTON PARK ANT RENDOS 

c t . flatas, 6 gražus, dideli kambariai;
k U8.lv.®n J maH . Amerikoj liaujas mūrinis namas ,gražioj vietoj,
apskntys lengia didelį išvažiavimą graįjaj Ištaisytas: elektra, vanos ir 

rugpiuc-io 3 d. j Beverly parankumai,
Kvie?iam?J*visin Kreipkitės pas savininką:

- KomUetas. 4623 S»' Fra"cis“ A«'-

2 
nedėlioj, i 
Hills miškus, 
tokios žaismės.

u o

Ciceriečiams Naujienų skaityto
jams ir rėmėjams šiuo pranešame, 
kad Ciceroje veikia naujas Naujie
nų atstovas. Nuo pirmos dienos 
liepos šių metų vieton K. Nobaro 
lieka F. Lukoševičius. Todėl visų 
skaitytojų su visokiais reikalais 
galioje musų atstovo kreipkitės į 
Naujienų stotį 1405 So. 49 Ave„ 
Cicero, III.r. Lukoševičius.

—-Naujienų Adm.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus trečiadieny liepos 23 d. Mieldažio 
svet. Pradžia 7:30 vak. Visi nariai 
prašomi susirinkti paskirtu laiku.

— Valdyba.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas įvyks trečiadieny, liepos 
23 d., 7:30 vai. vak., M. Kasparaičio 
name, 3827 Archer Avė. (pirmos auk
štas iš priekio). Visi kurie esate 
Dramos Skyriaus nariai, turite atsi
lankyti, ar turite rolę, ar ne, nes bus 
dalinamos vieno didelio veikalo rolės. 
Taippat bus apkalbama puolimai ant 
musų Skyriaus . Norintys prisidėti 
rimtu darbu prie musų D. S. esate 
užkviečiami.

— Pirminii kas M.

Draugystės Lietuvos Vėliava
No. 1. Sekantis išvažiavimas j

K.

Am. 
miš- 

Įkus įvyks nedėlioję 27 liepos, 10 vaT. 
iš ryto, iš Davis Sąuare Park į La 
Grange mišką.

Visi draugai, kurie turite savo au
tomobilius ir nežinote kaip nuvažiuo
ti į ten, tai pribukite j virš nurodytą 
vietą laiku.

Visi tie draugai ir draugės, kurie 
norėtų važiuoti su troku, tie turėtų 
pranešti Komitetui, nevėliau kaip iki 
penktadienio, kad Joutų galima pa
samdyti troką. Pranešti J. Motuz, 
4306 So. Wood St.

RENDON 4, 5 ir6 kambarių 
flatai, yra elektra ir vanos, 
da nebrangi.

928 >W. 14 St.
Tel. Canal 4814

ren-

REIKIA OlflBININIty
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALAUJAME keletos vy
rų ir moterų Chicagos mieste 
ir apielinkėse lietuvių koloni
jose, kurie norėtų gauti gerą 
pelningą darbą ant visados, bet 
turi būti sąžiningi ir dori žmo
nės, t'Uri turėti gerą pažintį 
tarpe lietuvių. Tokiems, kurie 
ga^s užimti šį darbą yra la
bai gera ateitis ir pelnas. Kad 
gauti šį užsiėmimą, būtinai 
reikia atsilankyti ypatiškai. At
sišaukite po No. 3241 S. Hals
ted St., Chicago, III., antros 
lubos.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA mergina ar moteris 
j restauraciją prie išnešiojimo val
gio, kad ir nelabai butų patyrusi. 
Geros sąlygos, • nuolatinis darbas.

Atsišaukite
1947 So. Halsted St., 

Tel. Canal 2938

ASMENŲ JIESKOJĮMAlĮ RE1K|A ūarbININKŲ
PA J IEŠKAU savo draugo Andriaus

Giraičio, metai atgal gyveno Spring 
Valley, III., dabar Chicagoje, bet ne
žinau kur. Malonės atsišaukti arba 
kas jį žino pranešti sekamu adresu:

ANTANAS MIKALAUSKAS
660 W. 14 St., Chicago, III.'

VYRŲ

VYRAI KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU susipažinimui mergi

nos arba našlės nuo 25 iki 30 metų 
senumo. Aš esu vaikinas 33 metų, 
tai merginos arba moterys kurios lai- 
kinAte dorą ir linksmą gyvenimą, tai 
meldžiu atsišaukti. Jeigu patiksim 
vienas kitam, tai galėsime apsivesti. 
Platesnių žinių kreipkitės per laišką, 
žemiau paduotu adresu:

J. P,
708 — 17 PI. ir Union Avė., 

Chicago, III.

PAJ1EŠKAU AiBSlVEDIMUI 
merginos arba našlės, meldžiu 
atsišaukti sekamu adresu: Vai- 
vinas, 1421 So. Halsted St. 3rd 
fl. front, Chicago, III.

Padarykite savo liusą laiką bran
giu. Mes turime suorganizavę Lie
tuvių Skyrių ir reikalaujame keleto 
gerų ištikimų vyrų dirbti su mumis 
keletą valandų kasdieną arba keletą 
dienų kas savaitė, per visus šiuos 
šiuos metus. Jus galite atlikti š 
darbą labai lengvai, be atsitraukime 
nuo dabartinio Jtisų užsiėmimo, laba: 
geras pelnas. Puikus pakėlimas gy
venime.

Atsišaukite greitai nuo 9:30 iš 
to iki 1 vai. po pietų.

Klauskite
ADAM MARKŪNAS 

Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
Room 800 

Ist National. Bank Building 
68 W. Monroe St., 

Chicago, III.

ry-

JIESKŪ PARTNERIŲ
PRIEREIKIA PARTNERIO 

BIZNIO
Proga jaunam vyrui 

prie Chicagoje įsteigtos 
cijos, kurios tikslas butų padary
ti čia sau ateitį. Aplikantas turi 
būti geras darbininkas, teisingas ir 
galįs įnešti $2,000 iki $3,000, kurie 
bus pilnai apsaugoti. Algos $50 į 
savaitę ir pasidalinimas pelno. At
sakykite angliškai. Pasimatykite 
su Mr. Kaspar, Room 1110 

110 S. Dearborn St.

prisidėti 
korpora-

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, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PATNTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

KAS NORS paskelbėte neteisingai. 
Tas vaikas yra gyvas. Klausiu jo 
paties, kas yra padavęs j laikraščius. 
Prašau suteikti to žmogaus 
busiu dėkingas,

J. B.,
807 Hess Avė., 
Saginavv, Mich.

adresą,

NAMUS PAGRAŽINU!
Kam.* reikalinga namus išmolevoti, 

dekoruoti ir popieriuoti, aš atlieku 
darbą geriausiai, gražiausiai 
nebrangią kainą.

Reikale kreipkitės
WOLTER PROKUP,
3123 So. Wallace St.,

Tel. Yards 5377

ir už

. REIKALINGAS 
šiek tiek patyrimo 
bo.

Atsišaukite
1727 S. Union Avė.

bučeris su 
prie to dar-

REIKIA bučerio patyrusio 
savo darbe. Darbas ant 
sados.

1840 So. Halsted St. 
Tel. Canal 5821

vi-

REIKALINGAS lietuvis so- 
licitorius Stock Yardų Distrikte, 
kuris kalbėtų angliškai. Geri 
pinigai dėl jauno vyro. Atsišau
kit po 10 vai. ryto.

811 W. 31 St.

REIKALINGAS BUČERIS 
— Atsišaukit tuojaus.

1967 Canalport Avė., 
Chicago, III.

REIKALINGAS senyvas vy
ras dirpti ant formos.

Kreipkitės
11750 So. Ashland Avė.

e

RAKANDAI
PARSIDUODA furničiai ir 2 pa

gyvenimų namas, pirmas floras 7 
kambarių, su sun parlor, rendos 
atneša $70 į mėnesį, antras floras 
5 kambarių, yra porčiai iš prie
kio ir užpakalio, rendos į mėnesį 
$60.83, furnace šildomas. Ant tre
čių lubų yra kambarys, rendojasi 
už $25, yra vanduo ir elektra, ga
lima padaryti 4 kambarių flatą su 
mažu kaštu ir rendos gauti $45, > 
3 karų garadžius, neša rendos $21. 
Beizinente šapa neša rendos $25, 
yra geras vištininkas su elektra. 
Lotas yra 37% pėdų, iš abiejų pu
sių po 15 pėdų tuštuma. Labai pui
kioj apielinkėj. pačioj širdy mies
telio, yra visi parankumai, kam
bariai puikiai išdekoruoti. Viso 
rendos neša į mėnesį $201.83. Par
duosiu už $13,000. greitam parda
vimui, nes savininkas važiuoja i 
kitą valstiją ant farmos, $3700 yra 
morgičių, $6000 cash, kitus išmo
kėjimais.,,

J» Shusllfi, 10929 S. Stdte Sh

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
PASIRENDAVOJA KAMBARYS 

šviesus, švarus tinkamai prirengtas 
dėl 2 asmenų. Parendavosiu vyrams, 
merginoms arba vedusiai porai (be 
vaikų). Paranki vieta prie mažos ir 
tykios šeimynos. Turi būti blaivus. 
Atsišaukite: 2857 E. Emerald Avė., 
kampas 29 St. (iš fronto 3 lubos).

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

visokių smulkmenų krautuvė, 
su namu arba atskirai galima 
pirkti tos rūšies štorų arti nė
ra per visą bloką. Kreipkitės 

6009 So. May St.

Trečiadienis, Liep. 23, 1924

NAMAI-2EME
PRANEŠU VISIEMS

RUIMAS rendai veinam ar 
dviem vaikinam su valgiu ar 
be gera vieta gyvenimui, 
kreipkitės, 2 lubos užpakalis.

3354 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 3 sėdynių barber- 
nė (Barber Shop). Sykiu parduodu 
ir rakandus, automobilių, pianus, vi
so 4 ruimų rakandus. Pirkti galima 
sykiu ar atskirai. Skubinkit gausit 
batgeną, nes apleidžiu miestą greitai.

Kreipkitės
3347 So. Wallace St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė visokių tautų a p gyven
toj apielinkėj, lysas 4 metams, 4 
ruimai pagyvenimui, pirksite 
gana pigiai. 821 W. 34 St., Chi
cago, Illinois.

NAMAI-2EME
PARDUOSIU arba mainysiu ant 

visokio biznio, 2 aukštų po 4 kamba
rius, cementuotu skiepu namą, elek
tra. Nupirksit pigiai .

Kreipkitės tuojaus
839 W. 33rd St.,
2 lubos frontas.

PARDAVIMUI dničeAnė ir 
grosernė Roselande, senas iš
dirbtas biznis; lysas 3V£ metų, 
renda pigi; nupirksit pigiai.

B. PETKUS,
10742 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI mūrinė cottage, 
galima tuojau gyvent, viršuj 4 kam- 

ariai, yra augštas; toiletai ir va
nos. Apačioj yra vasarinė virtuvė 
ir ekstra toiletas, landrė, pleiste- 
riotas skiepas, gasas, elektra, stik
liniai porčiai, kieto medžio užbai
gimo. 5016 S. Talman Avė.

TURIU tuojau parduoti grojiklį pi- 
ią, nes apleidžiu miestą liepos 26.1aną: . _____ ____

Parduosiu $700 vertės grojiklį pianą, 
su benčium, kabinetu ir 98 muzikos 
rolelių už $135, ir $11 už storage. 
Klauskit Mrs. Pluezaks grojiklio pia
no, 1398 Milwaukee Avė., 1-mas 
augštas.

BARGENAS!
Parsiduoda 1-mos klesos bučemė ir 

grosernė, lysas 5 metams, 4 dailus 
ruimai pagyvenimui, visokių tautų 
apgyventa nėra kredito. Jeigu jus 
norite gero biznio, tai jums užsimoka 
šitą pamatyt greitai.

2602 W. 23rd St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė, la
bai geroje vietoje. Biznis iš
dirbtas per ilgą laiką . Turiu 
parduoti, nes išvažiuoju į Lietu
vą, 424 W. 103 St.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
ant South Side gražioj vietoj ir geras 
biznis gražu gyvent, parduosiu už 
$1800, verta $2500. Gali pirkti su 
maižai pinigų, likusius ant išmokėji
mo. J. Balchunas, 3200 S. Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 9265.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
e 2050 W. ' Štr. UŽ tikrą pasiuly- 

.........  Biz-
ne
mą galima nupirkti ir su namu, 
nis gerai išdirbtas, randasi lietuvių 
apRyventoj apielinkėj. Parsiduoda 
dėlto, kad turiu 2 bizniu. Taipgi mai
nyčiu ant namo ar loto . Atsišaukit 
pas savininką.

2210 W. 22 Str.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, visokių tautų apgyventa vieta, 
yra 4 puikus kambariai, garadžius, 4 
metų lysas ,rendos $45 j mėžnesį. Sy
kiu parduosiu ir rakandus, viskas už 
$3750.

Atsišaukite
8856 Lowe Avė.

GREITAS BARGENAS valymo ir 
prosinimo ir siuvimo šapa su kamba
riais pagyvenimui, renda $35, buvo 
siūlyta $400, dabar parduosiu už 
$250, nes turiu parduoti šia savaitę. 
Ateikit su depositu.

209 W. 51st St., 
arti Wentworth Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, naujausios m-ados įtaisai; biznis 
už cash; parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Pardavimo priežastis — liga.

J. REKAŠIUS,
3300 So. Wallace St.

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

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė, prieinama kaina.

Atsičaukit
1846 W. 46 St.

ir

DELICATESSEN KRAUTUVĖ, 
geriousioj vietoj North Sidėje, geri 
įtaisai ir atakas, pigi renda; garu 
šildoma viėth; geras lysas; senai 
įsteigta; neta kompeticijos. Turi 
būt parduota delei svarbaus prietikio. 
Didelis bargenas dėl greito pirkėjo.

Atsišaukite
937 Diversey Blvd., 
arti Sheffield Avė., 

priešai L. Stotį.

PARSIDUODA grosernė rūkytos 
mėsos, Ice Sream, kendės, tabako ir 
cigarų krautuvė, turi būt parduota 
šią savaitę, biznis išdirbta per ilgus 
laikus ,4 gražus kambariai pagyveni
mui, garadžius dėl karo, pigi renda, 
parduosiu pigiai, nes apleidžiu Chica- 
gą, 5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai delika- 
tesen. PHežastis pardavimo — 
liga.

Atsišaukite,
741 W. 51 St

PARDAVIMUI 2 mediniai 
namai, cementiniais pamatais, 
2—4 ir 2—6 kambarių. Par
duosiu labai pigiai, nes išva
žiuoju iš Chicagos.
4719 S.<Maplewood Avė., 2 apt.

RETAS BARGENAS
Pardavimui Road House, Wheat- 

field, Ind. 14 kambarių ir nesvaigina
mų gėrimų Annex, su rakandais ir 
visais prirengimais, kaina $5,000, pi
nigais $2,000, kitus išmokėjimais.

VICTOR L. SCHLAEGER 
8821 Commercial Avė., 

Phone South Chicago 0764

PARDAVIMUI 12 flatų mūrinis 
namas, prie 13 St., netoli Ashland 
Avė., pečiumi šildomas, elektra, 
įplaukų $3,000 j metus, pigi renda. 
Kaina $17,500, pinigais reikia $6,000. 
Del tolimesnių informacijų pasimaty- 
kite su Mr. Hecker, 155 N. Clark St., 
Room 513, arba telefonuokite State 
8030.

2 flatų medinis namas, 5-5 kamba
rių .akmeniniu pamatu, lotas 50x125, 
kaina $8500, netoli gražaus Mar- 
ųuette Parko, mokyklų ir bažnyčių. 
Nepraleiskite šios progos nepamatę 
šio bargeno. Atsišaukite šiandien.

2514 W. 63 St., 
Phone Republic 1932

PARDAVIMUI 6 
IA/2 augšto cottage, 
$1,000, kaina $6,500. 
pirkinys,

5923 So. Robey
Tel. Diversey 1971

kambarių 
pinigais 

Geriausis

st.

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, 6—5 kambarių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

2441 W. 451h Place

Farma $700
įmokėdamas nupirksi 80 akerių gra
žiausią farmą, su visais gyvuliais ir 
mašinomis, kas reikalinga ant far- 
mos. Taipgi savininkas mainys ant 
namo arba bile kokio biznio. Priims 
lotus už pirmą įnvokėjimą.
C. P. SUROMSKIS and CO.

3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641 

Chicago, III.

PARDAVIMUI farma 119 akrų, 70 
aknj dirbamos, 12 galvijų, 3 arkliai, 
2 dideles kiaules, apie 70 vištų, visas 
laukas apsėtas, yra visos mašinos ko
kių tik reikia . Parduosiu pigiai bo 
turiu 2 farmas. Vieną turiu parduo
ti. Del platesnių žinių kreipkitės laiš
ku. O. J. Lukas, R. 2, Box 43, Bryant, 
Wis. j

6 KAMBARIŲ medinis namas, 
elektra, gesas, maudynės, ąžuoli
niai trimingai, furnasu šildomas, 
kampinis lotas, prieinama kaina— 
ant lengvą išmokėjimu kaip ren- 
$7000, iinokėt $3000. Likusi suma 
da. F. Reinhart, 

2103 W. 68 St. 
Phone Republic 6829

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 5 ir 6 ruimui. Pirmas aukš
tas garu šildomas. Cementuotas ir 
aukštas besmentas. Vieta 6328 So. 
Justin St, Nupirksit pigiai, nes 
reikia išvažiuoti ant ūkių gyventi. 
Kreipkitės prie savininko.

M. Kunevičia 
845 W. 33rd PI.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI lotai, 32 pėdų 

platumo, ant 103 Place tarp 
State St. ir Parry Avė.

Kreipkitės:
W. C. WOOD 

John Buika
•Parkway bldg, 

11055 So. Michigan Avė*

Kurie pirkote ukes ir gyvenate Chi
cagoj. jei turite kokį reikalą ateikit 
pasikalbėti . Arba tie kurie manote 
pirkti, ar norite pirkti ar parduoti ar 
mainyti, meldžiu atsilankyti, ligi 
LIEPOS 26 DIENOS aš busiu Chica
goj, esu atvažiavęs su reikalais. Se
niausias ir teisingiausias ūkių parda
vėjas. Turiu visokių ūkių: su javais 
ir gyvuliais, gerais namais ir puikiais 
sodnais, ant kranto ežerų, žodžiu sa
kant tokių, kokių kas nori, už pigiau
sią kainą ant lengvų išmokėjimų, lie
tuvių kolonijose .derlinga žemė, prie 
gerų marketų.

P. D. ANDREKUS, 
4422 S. Artesian Avė., Chicago, III. 

namas užpakalyj 
arba Pentwater, Mich.

Specialis Bargenas
2 flatų, mūrinis, 5-5 dideli kamba

riai, sun parlor, arŽuoliniai trimai vi
sur, hot water heat ,paipos ir boileris 
apdengti, skiepo lubos pleisteriuotos, 
2 karų garadžius, lotas 30x125, ran
dasi p.rie Maplewood Avė., netoli 63 
St., kaina labai pigi greitam pirkėjui. 
Savininkas,

2514 W. 63 St.
Phone Republic 1932

PARDAVIMUI 2 flatų namas, skie
po lubos pleisteriuotos, 5-5 kambarių, 
platus lotas, naujas namas, arŽuoli
niai trimingai, garu šildomas, netoli 
63 St. ir Kedzie Avė. Kaina $16,000, 
pinigais $5,500, kitus po $55 į mėnesį.

SECURITY REALTY CO.,
10 S. La Šalie St., 

Rm. 624.

Marpuette Manor
Augštos klesos naujas 6 kambarių 

mūrinis bungalow, sun parlor, visur 
arŽuoliniai trimingai ,hot water heat, 
reikia tiktai $3,000 pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais.

WEBER AND WILLIAMS 
BUILDERS, 

2514 W. 63 St., 
Phone Republic 1932

PARSIDUODA 6 kamb. mū
rinis namas ir 2-jų karų mūri
nis garadžius, saulės kambarys, 
“Fire place” book cases, miega
mas porčius; namas yra vė
liausios mados, 2-jų metų senu
mo ir randas dailioje vietoj arti 
Marquette park ir Kedzie Avė. 
Parsiduoda labai pigiai $8250. 
T. Prospect 7107 6438 S. Troy st.

PARSIDUODA naujas 2-jų augštų 
muro namas 5 kamb. viršui ir 5 že
mai, visi kieto medžio trimingai, 
karštu vandeniu šildoma; 2 karų mu
ro garadžius su vandeniu, auromis ir 
Šviesa.

6154 So. Mozart St.
arti 62 St.

PIRKIT NUO SAVININKO
Pardavimui 3 bizniavi lotai prie 

Westem Avė. ant 69 St., N. E. 
kampas ir 2 lotai ant Western Avė., 
prie 82 St. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
2033 W. 21 PI., 

Phone Canal 4982

MOKYKLOS
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, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

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

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

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos. Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografiios, Politinės 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.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji Ir Prekynos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chlcagm,
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