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Demonstracijos
Lietuvoje

Niekas nenori Vokie 
tijos kanclerystės

Latvija ratifikavo interna 
cionalinį teismą

Lenkija, nesideda prie mažo
sios entente sąjungos

Demonstracijos Lietuvoj
Reikalaujama nepriimti dery

bose jokių sąlygų, kurios 
varžytų Lietuvos suvereni
tetą Klaipėdos krašte.

įvyko jau 
kuriuose 

pasitikėji-

WASH1NGTON, D. C 
pos 17 (LIB.) — Sąryšyje su 
Klaipėdos derybomis Paryžiu
je visoj Lietuvoje 
du šimtai mitingų, 
pareiškiant pilno
jimo vyriausybei, griežtai rei
kalaujama nepriimti jokių są
lygų varžančių Lietuvos su
verki itetą Klaipėdoje ar tei
kiančių specialių privilegijų 
Lenkijai. Nauji mitingai įvy
ksta kasdien.

Niekas nenori kanclerystės
Stresse- 
kancle-

31. — 
kancle- 

pasi-

Fabrikantų vadovas 
man irgi dabar nuo 
rystės kratosi. 

-------- j—
BERLINAS, liepos 

Kadangi niekas nenori 
rio vietos, Cuno galbūt
liks ir toliau savo vietoje, arba 
bus priverstas pasilikti, nors 
yra žinių, kad jis nori rezig-. 
nuoti ir sugrįsti savo senojon 
vieton — už viršininką laivų 
kompanijos. Kiekvienas pri
pažįsta, .kad jis supainiojo po
litinę padėtį, liet niekas neno
ri dabar bandyti ją išpainioti.

Keletą mėnesių atgal fabri
kantų partijos vadovas Dr. 
(histav Stressemann labai ver-> 

kad patapus
dabar, kada 
siūloma, jis 
jos.

kanclcriu.
ta vieta jam 
jau kratosi

labiausia yra

Bet
yra 
nuo

Cuno valdžia
kaltinama už tai, kad ji neap-

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?
Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai
ną.

Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

Ruhrskaitė kiek ilgai tęsis 
konfliktas ir leido franeuzams 
užgriebti didelius anglių san
dėlius. Taipjau kad jis neat
liko savo svarbiausio uždavi
nio — priversti fabrikantus 
ir bankierius duoti didesnę fi
nansinę paramą šaliai. Aukso 
paskola nepavyko, kadangi fa
brikantai atsisakė ją remti. O 
tai privedė prie markės puoli
mo. Vokietijos bankieriai ir 
fabrikantai yra perdaug stip
rus, kad privertus
keti, bet buvo tikimąsi, 
Cuno, kaipo vienas 
geruoju prikalbins 
leisti.

Stinnes laikraštis
sumanymą įkurti naują ban
ką, kuris priėminėtų aukso de
pozitus fabrikantų ir komer
santų. Tas lankas nebūtų po 
valstybės kontrole. Taip, Stin
nes depozitui) tų savo pelną 
doleriais, o išmokėtų savo dar
bininkams beverčiomis mar
kėmis. Tokiu budu Stinnes 
ir kiti fabrikantai turėtų auk
są ir užsienio valiutą savo 
rankose, o visi kiti Vokietijos 
žonės turėtų tenkintis nupuo
lusio mis markėmis.

juos nie
kad 

jų, galbūt 
juos nusi-

paduoda

Lenkija atmetė mažąją 
entente.

Užtai prie mažosios entente 
prisidėjo Graikija.

SINAJA, Rumunijoj, liepos 
31. — Mažosios entente vals
tybių (Jugo Slavijos, Cecho- 
Slovakijos ir Rumunijos) kon 
ferencija užsibaigė vakar, 
Lenkijai vis dar neprisidėjus 
prie sąjungos, Jx?t užtai prisi
dėjus prie jos Graikijai.
Konferencija nepagerino rei

kalų visos sąjungos ir santi- 
kiai tarp Čecho-Slovakijos ir 
Lenkijos žymiai pablogėjo. 
Santikių pablogėjimas pasirei
škė delei kivirčių už rubežių 
tarp tų dviejų šalių KarpatųJ 
kalnuose.

Graikijos ambasadorius pa
siūlė sukurti naują Balkanų 
sąjungą, j kurią, įeitų Jugo 
Slavija, Rumunija ir Graikija, 
bet ČechoSdovakija nedalyvau
tų. čechoSlovakija smalkiai 
protesto prieš tokią naujų 
sąjungą, bet sąjunga visgi ta
po priimta principe, o smul
kmenos bus išdirbtos vėliau.

Konferencija užsibaigė neai
škiu pa^eiškfmu draugingumo 
Francijai, bet prisilaikant be
šališkumo 
ginčiuose 
tybių.

gaflinčiuose iškiltii 
tarp didžiųjų vkls-
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Gatvekarijmechaniku 
streiko paėjus didėja

Atmetė suteiktąjį motorma
nams ir konduktoriams al
gų pakėlimą;*

Vakar gatve-

Latvija ratifikavo interna
cionalinį teismą

----- ,--
GENEVA, liepos 31. — Lat

vija pranešė sąjungai, kad ji 
ratifikavo protokolą, Ikuriuo 
įsteigiama internacionalinį 
teismą. Tokiu -budu jau 37 
valstybės tą teismą ratifikavo.

Amerika veikiai pasirašys 
sutartį su Turkija

Sutarties tekstas jau paduo
tas valstybės departamen
tui.

Anglai susirūpinę Fran 
cijos atsakymu

Ministeriai į atsakymą žiuri 
pesimistingai ir nesitiki .su
sitaikymo. •

-LONDONAS, liepos 31. — 
Kabinetas šiandie turėjo svar
styti Francijos ir Belgijos at
sakymus į Anglijos kontribu
cijos notą. Politiniuose rate
liuose pripažįstama, kad mi- 
nisteriai yra labai susirūpinę 
tais atsakymais.

Visi sprendžia, kad Franci
ja nenusileidžia ir kad ją re
mia Belgija pasyvio priešini- 
mos ir okupacijos klausimuo
se. Tečiaus kartu sprendžia
ma, kad Belgija išreiškia pa
geidavimą .išrišti kontribucijos 
klausimą ir sutinka priimti 
paskyrimą internacionalinės 
komisijos nustatymui Vokieti
jos nuojiegumo mokėti kon
tribuciją. Belgija taipjau pri
imanti ir niekurius kitus kon
struktyvius pasiūlymus.

Apie Italijos valdžios nusis
tatymą nėra tikrų žinių. Nie- 
kurie tvirtina, kad Mussolini 
jau pasiuntė ar siunčia notą. 
Kiti gi tvirtina, ' kad Italija 
raštiško atsakymo neduos, bet 
pasitenkins paaiškinimais žo
džiu. Ji pritarianti Anglijos 
kontribucijos pienui.

Nickurie laikraščiai reika
lauja, kad kaip Anglijos no
ta, taip i f Ftancijos ir Belgi
jos atsakymai butų paskelbti 
viešai, taip kad galima butų 
matyt visų paliestųjų šalių 
nuoširdumą ir ar jos
nori išrišti tą painų kontribu
cijos klausimą.

CHIOAGO. 
karių koniipanjijbs mechanikai 
ir paprasti darbininkai for
maliniai atmetė suteiktąjį mo- 
tormanąms ir konduktoriams 
algų pakėlimą kaipo toli ne
užtek tiną ir pakartojo savo 
pirme^nį reikalavimą pakelti 
algą nėmažja'u 10c. į valandą.

Padaryta i pasitarimas su 
kompanija-, 1 bet < -iš to pasįtar 
rimo nidko ' neišėjo,1 Penkta
dieny vSHbus pasitarimas. 
Kompanija siūlo jiems tik to
kį pakėlimą1 algų, kokį su
teikta motormanams ir kon
duktoriams. V

Jei nebus prieita prie susi
taikymo, veikiausia bus pa

skelbtas tų darbininkų strei
kas. Bet laikas streikui dar 
nėra ' nustatytais. Tečiaus uni
jos viršininkai jau turi įgalio
jimus nuo darbininkų paskelb
ti streiką kada tik matys rei
kalo ir kada susitaikymas su 
-kompanija pasirodys negali
mas.

........... —■■■ j . ....................................
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Tikimąsi nupiginimo tele 
fontį Kainos

Manoma, kad telefonai bus 
nupiginti 60c* į mėnesį.

CHICAGO. — Vakar prieš 
Illinois prekybos komisiją už
sibaigė galutini ' argumentavi
mai dėl nupiginimo telefonų 
kainos. Nuospąesndį komisija 
išneš už kelių dienų. Manoma; 
kad ji nuspręs nupiginti tele
fonų kainas <po 60c. į mėnesį, 
taip kad telefonas apsieitų 
$2.10 į mėnesį, arba 7c. į die
ną, vieton dabartinių $2.70, 
arba 9c. į dieną. . ‘ .

tikrai Uždarinėja aliejaus valy 
tojus

Laukia progos Įvažiuo 
ti Amerikon

Kad tuo palaikius augštas 
gasolino kainas.

14,000 immigrantų laukia at
sidarant rugpjūčio kvotos.

NEW YORK, liepos 31. — 
Keli laivai su immigrantais iš 
Europos ir Azijos jau stovi 
Gravesand užlajoj, laukdami 
prasidedant rugpjūčio men. 
kvotos, kad tuos immįgran- 
tus galėjus išsodinti Ameriko
je. Dar keli , laivai baigia 
plaukti prie tos užlajos, taip 
kad kada atsidarys nauja kvo
ta, 14 laivų su 14,000 immi- 
grantų puls prie New Yorko, 
kad savo immigrantus pir
miausia išsodinus.

Immigracijos komisionie- 
rius sako, kad už pusės valan
dos uštuonių šalių kvotos vei
kiausia jau bus užpildytos. 
Ant Ellis salos nėra vietos nė 
dešimtai daliai tų immigrantų 
sutalpinti, taip kad jie turės 
pasilikti ant laivų nuo 10 d. 
iki dviejų savaičių. Komisio- 
nierius kaltina laivų kompani
jas, kad jos norėdamos < 
giau pasipelnyti, ant karto 
grūda tiek immigrantų.

PONCA CITY, Okla,. liepos 
31. Maryland Refinery Co. už
darė savo aliejaus valyklas ir 
galbūt laikys r jas. uždarytas 
per visą rugpjūčio mėnesį.-’

Pereitą savaitię susirinkime 
Chicagoje aliejaus ir gasolino 
kompanijos> Sutarė laikinai už
daryti aliejaus i . valyklas vakar 
rinėse Valstijose,; kad tuo pa
laikius augštas gasolino kai
nas, kadangi gasolino dabar 
yra tiek, kad reikėtų jį nupi
ginti.

Valdžia tyrinėsianti 
lyklų uždarinėjimą.

tą va-

Mirė nuo munšaino ■■
GHIC1AGO. Konstantas

Tunelius, 45 m., 3016 Ellis Av- 
enue, pasimirė nuo širdies li
gos, kurią pagimdė perdaug 
didelis vartojimas munšaino.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 81 d., užsienio pi-

daii- 
i su-

KEOflKUK, Iowa, liepos
Keturi darbininkai liko

31?
su-
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LAUSANNE, liepos 31. — 
Turkijos ir Amerikos eksper
tai patiekė formulą, kuri bus 
įrašyta Turkijos-Amerikos su- 
tartin ir kuri palieka visą 
klausimą Amerikos Reikala
vimų atlyginimo nuostolių lai
ke karo busiančioms dery
boms. Formules tekstas tapo 
telegrafuotas įVVashi’ngtonan 
patvirtinimui.

Turkijos-Amerikos sutar
ties pilnas tekstas irgi jau yra 
paduota# valstybės departa
mentui ir Amerikos delegaci
ja laukia galutinų instrukcijų 
ir užgyrimo sutarties.' Kaip 
tik bus gautas abiejų valsty
bių sutarties užgyrimas, su
tartis tuoj aus bus pasirašyta 
abiejų šalių delegacijų.

Sutartis suteikia Amerikai 
didelių privilegijų prekybos 
dalykuose ir Amerikos bižnie- 
riai Turkijoje galės varyti sa
vo biznį lygiomis su kitais 
svetimšaliais.

Tapo sutarta daryti dvi su
tartis: vieną draugingumo ir 
prekybos, o kitą išdavimo nu
sikaltusiųjų. '

27 žmonės užmušti 
Vokietijoj

BERLINAS, liepos 31. — 
Gauta žinių, kad 27 žmonės li
ko užmušti ir 25 sunkiai su
žeisti Hamburgo-Municho eks
presiniam traukiniui užbėgus 
ant stovinčio garvežio prie 
Kreinsen stoties, arti Cassel.'

Pašalino miesto salvę
A-IX LA CHAPELLE, liepos 

31. — Belgijos kareiviai šian
die pašalino šio miesto burgo- 
mistrą (miesto galvą — ma- 
yorą) ir penkis narius miesto 
tarybos. Priežasties pašalini
mo neskelbiama.

Užėmė angliij kasyklas
DUSSELDORF, liepos 31. 

— Francijos kareiviai šiandie 
užėmė penkias anglių kasyk
las Dortsfeld mieste. Anglia
kasiai tuojaus metė darbą, o 
franeuzai uždraudė angliaka
siams daugiau įeiti į kasyk
las. 

-----
POTVINIS MARYLANDO 

VALSTIJOJ.

šimtai žmonių liko be 
pastogės.

Reikalauja rezignacijos
BERLINAS, liepos 31. — 

Socialįstai reikalauja, kad 
rcichsbanko prezidentas Bu- 
dolf Havenstein ir visi to ban
ko direktoriai pasitrauktų — 
rezignuotų. Reikalavimas yra 
paremtas tuo, kad jie neišdir
bo ir neįvykino jokio finansi
nių reforinų pieno, kuris bu
tų sustabdęs markės puolimą. 
Socialistai sako, kad pašali
nus dabartinę administraciją, 
reiclisbankas atgautų pasitikė
jimą ir kreditus kaip namie, 
taip ir užsieriy.

Socialistai taipjau reikalau
ja patrigubinimo taksų ir pri
vertimo ūkininkus pardavinėti 
savo produktus.

BALTUM ORE, (Md., liepos 
31. — -Smarkus lietus ir aud
ros, siautusios vakariniame 
Marylandc, pagimdė Patapsco 
upės išsiliejimą. Vanduo nu
nešė tiltus ir namus ir šim
tai žmonių liko be pastogės. 
Vienas miestelis visai užlietas. 
Nuostoliai siekia milioną dole
rių, bet žuvusių žmonių nėra

Ku Klux Klanas nepirks Val- 
paraiso universiteto.

VALPARAISO, Ind., liepos 
31. — Universiteto prezidentas 
Evans paskelbė, kad derybos 
su Ku Klux Klanu apie finan
savimą Valparaiso universite
to liko nutrauktos ir nėra vil
ties, kad Klanas tą universite
tą nupirktų.

PREZIDENTAS HARDINGAS 
GERESNIS.

liep. 31. 
prižiūri 

šįryt pa-

SAN FRANCISCO, 
— Daktarai, kurie 
prezidentą Hardingą, 
skelbė, kad prezidentas perei
tą naktį jautėsi daug geriau 
ir kad jis veikiai pasveiks. Pas 
jį išsivystė bronchinis plaučių 
uždegimas ir prezidentas ko
voja už savo gyvastį. Ypač va
kar buvo jaučiamas didelis su
sirūpinimas. Bet naktį prezi
dentas gerai pasilsėjo ir šį
ryt jautėsi geriau.

Shkoma, kad prezidentas su
sirgo delei didelio nuovargio. 
Jis išbuvo kelionėje 39 dienas, 
nuoaltos laikė prakalbas, lan
kėsi po įvairias apielinkes 
prie įvairių klimatinių sąlygų, 
be to gi visą \ laiką turėjo at
likti visus kitus oficialinius 
reikalus, taip kad jam nelik
davo laiko pprisilii.

Francija ir Italija južbaige 35 
mėty šilko karą.

Anglijos 1 sv. sterlingų ........$4.59
Austrijos 100,000 kronų........ $1.45
Belgijos 100 frankų j........... $4.80
Danijos 100 markių ............ $17.90

Finų 100 markių ....................  $2.78
Frantijos 100 frankų .... ....... $5.87
Italijos 100 lirų.......................... $4.40

Lietuvos 100 Litų----- --------- $10.00
lenkų 100,000 markių .........  55c
Norvegijos 100 kronų ........ $1645
Olandų 100 kronų ................  $39.34
Šveicarų 100 kronų..................$17.87
Švedijos 100 kronų ............ $26.60
Vokietijos ŽO0|OO£ markių pųhu lOe

RYMAS, liepos 31. — Pasi
rašymas Franrijos-Italijos šil
ko sutarties skaitomas yra 
svarbiu įvykiu tų dviejų šalių 
sentikiuose, nes jis 
muitų karą ant šilko
tų, kuris tęsėsi per virš 35 
metus. -Sulig sutarties 
lys duos viena kitai patogiau
sias sąlygas savo šalyje.

užbaigs 
produk-

abi ša-

No. 180

Keturi žmonės užmuš
ti automobiliy

CHICAGO. — Vakar auto
mobiliai Chicagoje užmušė 
keturius žmones, o du sunkiai 
sužeidė, neskaitant lengvai su
žeistų.

Be to vieną vaiką užmušė 
gatvekaris.

RADO HOTELY NEGYVĄ 
KUNIGĄ.

Nors kunigas buvo senas, bet 
gyveno su jauna mergina.

MlNNEAiPOfLilS,. -liepos 31.
— Rogers hotely Šiandie rasta 
negyvą kunigą W. J. Loichren 
iš Superior, Wis., 60 m. am
žiaus.

Jis gyveno ir kitame kotely
je, kur kartų su juo buvo jau
na mergina iš Minneapolis, 
Ruth Williams. Jis buvo už
siregistravęs tame hotely kai
po “Mr. Martin” su pačia.

Mergina, kuri buvo kartu 
kambary, kur rasta jo lavoną, 
tapo sulaikyta kamantinėj i- / 
inams.

JAU VIENAS KANDIDATAS 
ATSIRADO.

MONTGOMERY, Ala., lie
pos 31. — Demokratų partija 
jau turi vienų ankstyvą kan
didatą j prezidentus. Juo yra 
senatorius Oscar W. Under- 
wood, kuris šiandie paskelbt? 
savo kandidatūrą.

Daugiau kandidatų kol kas 
neatsiranda. Fordas irgi dar 
netaria galutino žodžio. Bet 
besiartinant rinkimams 
didatų į prezidentus kaip pas 
demokratus, taip ir pas repub 
likonus atsiras ištisos virtines.

šiandie — dalinai apsiniau
kę ir šilčiau, į vakarą lietus; 
ryto daug vėsiau.

Saulė teka 5:42 v., leidžiasi 
8:10 v. Menuo teka 10:17 v. 
vakare.

SIŲSKIT PER 

N AUJI EMA S 
PINIGUS LIETUVON

Toprašo LietUMoįžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai’
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ŪSŲ MOTERIMS

IŠGARUODINTAS PIENAS
Laiko lentelę vaisiams.

kas

kiauliena.Barščiai

įgriso gyventi.

(Lithuanian)

užpakalinio pe- 
maišydama, kad

VARDAS .. 
ADRESAS

va r 
švic 
šon

Mėsa 
Pyragai 
Pajai 
Pudingai

nekainuoja daugiau kaip kiti paprastos rųšies pie
nai, bet turi už savęs tyrumo, šviežumo ir gerumo 
gvarantiją, kurią Borden palaikė nuo 1857.

Kepime kur. reikalaujama Smetona, kartokit 
neatskiesta. Tokiu |>udu turėsit gardžius mai
stingus valgius pigia kaina.

20 minučių
16 min.
— 16 min.
- min.

Dabar, yra laikas vai 
sius konservuoti.

- 20 min.
- 30 min.
16 min.
- 20 min.

- 20 min 
16 min.

Vartokit Bordenę Išgaruodintą Pienų vietoj 
brangios Smetonos kavai. Yra geresnis ne
gu pienas ir pigesnis negu Smetona.

Del paprasto kepimo su |>ienu, atskieskit Bor 
deno Išgaruodintą Pieną lygia dalimi van 
dens ir vArtokit kaip pipną.

is vie-
Iš kau- 
kaip iš

i. Jeigu 
Toks pa

turėtų būti kasmet

Biržai. Birželio 11 dieną mie
sto sode pasikorė 6 klases gim
nazistas Bružas. Nutrukus men
kai virvei pasikorėlis ilgai gulė
jo žolėje ir tiktai birželio 19 die
ną surado. Dvi dieni po suradi- 
pio gimnazisto, birželio mčn. 21 
d. ankstį rytą savo kambaryj 
pasikorė siuvėjas Cibulskis.

valandos ant 
čiaus, tankiai 
neprisviltų.

Supiaustyk 
šia 
mažus

Kiekviena moteris turėtų pa
naudoti šį laiką vaisių konserva
vimui.

Galima konservuoti avietės, 
višnias, agrostus, serbentus ir 
kitos uogos, taigi pyčias, slyvas 
ir tt. j

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

Uuogos galima ir Šiaip kon
servuoti. Ant kiekvieno svaro 
cukraus, vieną svarą uogų.

Nuvalyk ir nuplauk uogas. Iš
virk tirštą siropą ir kuomet si- 
ropas bus gatavas sudėk uogas.

Virhik kokį pusvalandį arba 
% valandos.

Supilk išvirtas uogas į karš
tas sterilizuotas stiklines (Pa
imk stiklines, sudėk į puodą su 
šaltu vandeniu ir pavirik valan
dą). Kuomet uogos stiklinėse 
atauš, užjilk stiklines tiesiai ant 
uogų) karštu parafinu (parafiną 
galima gauti kiekvienoje groser-

Jei dužinot kaip kept syi Uordeno 

Išgaruodintu Pienu, išpildykit kuponą, 
paženklinant jokias pamokas norit ir 
mes pasiųsim visai dovanai.

žuvų bandukės. ;'K
Vartok bet kokią likusią 

Žuvį /Sukapok sunųlkiaj (i$-

du kaupini! šaukštu 
druskos ir pipirų pa- 

Sutrupiuk kėlu
si! maišyk su ko-

ant dangčio, net kuomet antras 
dratas nėra paspaustas 
nė, tai sulenk dratus. 1 
drutimmas 
padarytas.

Guminiai

Kepenys ir cibuliai.
Supiaustyk kiek nori svogu 
į ir sudėk į skauyadą -~si

pridėk prie jų 
puoduko pieno, 

druskos, su
ganą išsijotų 

lengvą 
Galuti-

Mprkos ir ropės.
Virink kiek nori ropių ir 

morkų iki bus visai minkštos. 
Tada nuimk ir sugrūsk. į koT 
še. Vartok daugiau moįkų ne
gu ropių. Pridėk gana didelį 
šmotą sviesto ir druskos ir pi
pirų ’ pagal skonio. Padėk ant 
stalo labai karštą.

Galima valgyti su mėsa, ar
ba kaipo atskirą valgį. Labai 
sveikas valgis vaikams.

Mėsos piragaičiai.
Sukapok labai , smulkiai ga

na liesos mėsos (gali vartoti 
likusią, šaltą mėsą), kad pri
pildyti puoduką. Gerąi išpalk 
du kiaušiniu 
du trečdaliu 
pusę šaukštuko 

kapotą mėsą ir 
miltų, kad padaryti 
(gana skystą) tešlą, 
nai pridek 2 šaukštuku 
ing povvdcr” ir viską gerai iš
maišyk.

Ištaukuok jblėtas (taip va
dinamas ‘hnuffin pans”). Tos 
Įdėtos turi 6—12 atskirų ma
žų vietų.

Kepk karštame pečiuje.

šaukštus tau- 
puoduko 

Jau-*

Kopustai su pienu ir krekėm.
• /

Supiaustyk tris svarus ko
pūstų labai smulkiai. Sudėk į 
puodą, pridek šaukštuką drus
kos ir užtektinai vandens, kad 
apsemtų. Uždengk puodą ir 
įdėk į vidurį pečiaus. Kepk iki 
bus minkšti, maišydama ko
pūstus kokius du kartu lai
ke kepimo. Išimk iš pečiaus, 
nusunk vapdenj, pridek gana 
pieno, 
sviesto, 
gal skonio, 
rias krekės 
pustais. Uždėk ąiit pečiaus ir 
leisk užvirti. Nuimk ir padek 
šilton vieton, kad stovėtų ko
kį pusvalandį prieš valgant.

kuomet nevartok gumą daugiau 
kaip vieną sykį. Nubirk geriau
sios rųšies gumas. Išbandyk jų 
elastiškumą. Geras gumas ga
lima stipriai tampyti ir jie ne
truks. Jiems nekenkia virini
mas.

imk pirma kaulius), sutrink 
bulves į košią ir imk 2 syk 
tiek. Sutrink gerai su žuvi
mis, uždėk druskos ir pipirų. 
Padaryk bandukes, išvoliok 
duonos' trupiniuose ir virink 
taukuose iki bus rudu Vietoje 
bulvių, įgali vartoti ryžius. .

Prancūzų žirnių sriuba.

Pamerk 1 kvortą perskeltų 
žirnių per naktį. Ant rytojaus 
nusunk vandenį ir sudėk žir
nius į puolią su kaip tik už
tektinai šjalto vandeųs, kad 
apsemtų žirnius, taipgi pri
dėk 1 šaukštuką sodos. Už
dengk ir virk 15 miliutų. Nu
sunk ir numesk tas odas, ku
rios bus atsiskyrę nuo žirnių. 
Užpulk 4 kvortas . vandens, 
įdėk šmotą sudintų lašinių ir 
vieną didelį svogūną, smulkiai 
sukapotą. Virink iki žirniai 
bus visai minkšti. Pridėk 
druskos ir pipirų pagal skonį 
ir didelį šmotą svieąto.

Patariama valgyti su pake
pintais mažais šmoteliais su
džiovusios baltos duonos arba 
“krėkėm.”

pove
iki bus 

pridėk cukrų, 
gerai išmaišyk; 
išplaktus trynius

Obuoliai ■
Vyšnios -
Serbentai
Agrastai
Persikai (peaches) — 16 min 
Grušios - 
Ananasai
Slyvos —
Avietės -
Rabarborai
Žemuogės -

kaulius, kumpį ir tt.
Kaip užvirs įdėk druskos, 

svogūnų, keletą grudų pipiro, 
pusę lapelio. Virink 2—3 va
landas. Prie galo virimo sudėk 
atšutintus ir smulkei supjau
stytus ar kapotus batvinius. 
Geniausi yra raudoni, maži, 

vadinami coškliniais, bet jų 
nereikia dėti daug, apie 3—5, 
nes perdaug įdėjus barščiai 
būna aštrus ir neskanus. Pas- 
skui reikia įdėti rūgštį, ragau- 
iiant, kad nebūtį perrugštųs, 
šaukštuką arba du šaukštukų 
cukraus ir galima paplakti 
biskį miltų su vandeniu ir 
įpilti. Valgyti raudonus arba 
užbaltintus su rugšča arba 
saldžia Smetona. Į barsčius 
galima vartoti visokis atlieka
mas sunkas (gravy’), nes jis 
iš miltų ir taukų padarytas 
priduoda skonį ir tirštumą 
barščiams.

Patartina šeimininkėms at
liekamus kaulus bet kokios 
keptos mėsos irgi neišmesti,; 
bet sudėti į podą ir užpilt van
deniu ir išvirti barščius, nes 
iš įvairios mėsos kaulų karš
čiai skanesni ne kaip 
hos bet kokios mėsos, 
lų barščiai geresni ne 
mėsos.

Plonas, sirupas pasidaro viri
nant 1 dalį cukraus ir 4 dalis 
vandenio (pavyzdžiui: 1 puodu
ką cukraus ir 4 puodukus van
dens) .

Vidutinis sirupas: Viepa dalis 
cukraus, 2 daiįs vandens (1 puo
dukas cukraus, 2 puodukai van
dens).

Tirštas sirupas: Viena dalis 
cukraus ir viena dali& vandens 
j(l puodukas cukraus, ir 1 puo
dukas vandens).

Pasekmingas užlaikymas vai
stų paeina nuo atsakančio steri
lizavimo ir drūto uždarymo, o ne 
nuo vartojimo daug cukraus. 
Perdaug cukraus nėra gerai, nes 
nes paslepia skonį ir labai su
traukia vaisių ir priverčia jį 
keltis į viršų bonkos.

Bonkos. Bile bonką galima 
vartoti, jeigu jį švari ir stipriai 
užsidaro. Bonkos su plačiais 
atidarymais yra parankiausios. 
Pirm negu pridedi bonką, žiūrėk, 
kad nebūtų įskilus ar kitaip ne
tinkanti.

štai išbandymai dėl netinkan
čių bonkų:

Su užsisukančiais dangčiais:
1. Uždėk viršų (dangtį) ant 

bonkos be gurno. Drūčiai barš
kink aplink išlaukinę dalį dang
čio su pirštu. Jeigu barška, 
dangtis nėra geras.

2. Uždek gumą ir lengvai už
daryk dangtį. Ištrauk gumą. 
Paleisk jį. Jeigu guma sugrįžta 
į vietą tarp bonkos ir dangčio, 
dangtis nėra geras.

Su stikliniais dangčiais:
1. Uždėk stiklinį dangtį ant 

bonkos be gurno. Pabarškink 
aplink išlaukinę dalį dangčio su 
pirštu. Jeigu dangtis supasi, jis 
nėra geras. ' >

Vienas iš parankumų vartojime Bordeno Iš- 
garuodinto Pieno yra kad galit pirkt Bile 
skaičių blėšinių ir turėt vartojimui kada no
rit. Nesurugs atdaroje blėšjnėje, nepaisant 
koksai oras.

servoįiti: sudėti žalius vaisius į 
bonkiis ir užpilti verdančiu stro
pu, arba vaisius virti su siropu, 
p pasku^ sudėti į bonkas.

Pirmiausias būdas yra neblo
gas, bet mažiau su uogomis var
tojamas. Taip sudėti gerai yra 
slyvos, pyčės, aprikotas.

čia priduodu abu budu 
nori gali pasirinkti:

Abelni patarimai:
Boileryje, arba šiaip puode, 

kur sudedi bonkas pridėtas vai
siais gali įdėti kiek šieno, šiau
dų, arba kokią lentyną, kad bon
kos nesusimuštų. Vanduo puo
de turi būti karštas. Vanduo 
turi bonkas apsemti ir būti dar 
apie colį virš bankų. Jei dang
tis indo netvirtai užsidaro, už
dėk piriu audeklą, paskui dangtį; 
Pirm sudėjimo vaisių dėl užlai
kymo. žiūrėk, kad bonkos ir 
danginai butų geri ir kad vaisiai 
butų sveiki ir nunokę ir gerai 
nuplauti. Bandyk sudėti vai
sius kaip greičiau galima po nu- 
skynimo, nes kuo šviežesni pro
duktai, tuo geriau.

Vaisius geriausia užlaikyti 
vartojant siroją iš cukro ir van
dens. Kuomet pridedi bonkas 
šaltais nevirintais vaisiais, pri
pilk jas pilnutėles verdančio si- 
ropo.

Yra trys rųšis siropų: 1) plo
nas; 2) vidutinis: 3) tirštos.

Del saldžių vaisių vartok plo
ną siropą, dėl kiek rūgštesnių 
vidutinį, o dėl visai rūgštų, tirš-

Aukso piragas
3 valomus 

kų arba sviesto 
cukraus, tryi/ius dviejų k 
žinių, 14 puoduko pieno, 
puoduko miltų (pastry' flour) 
2—3 šaukštukus bakui 
der. Trink 
smetonuotas, 
pamažu ir 
pridėk gerai 
ir vanilę. Sumaišyk gerai. Pri
dėk pramainu miltų, išsijok- 
tus su baking ppwder ir pie
ną. Sudėk į vieną diktolęai iš
tausotą blefą arba į dvi ma
žas blėtas. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje nuo 35 iki 
40 minutų, arba iki iškeps.

kepenis (geriau- 
imiti veršio kepenys) į 
šmotus apie colį ir pu- 

Ičio ir 3 colius ilgio. Už- 
*pil,U verdančiu Vandeniu ir 
leisk stovėti minutę laiko. Ta? 
da nusunk. Sudėk kepenys į 
skauradą su svogūnais, pridek 
truputį druskos ir pipirų ir 
kepk išlengvo apie 15 m inu tų, 
o paskui ant karštos Ugnies 
vėl 15 minutų.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

Chicagos Ofisas: 510 N. Dearbom St 
Telefonas: Dearborn 3105 

,------ —kuponas
Duona 
Saldainiai 
žuvis 
Padažalas 

Zupe
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
r: J»S. TAS JUMS BUS I

‘ ANT NAUDOS. V

S. L FABIONRS CO.
i>lESp\ i

809 W. 351h St„ Chlcago
‘Į'el. Boutevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR 1PAR- 
DAV1MO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam įmigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Į———————
■ ............... ■— I

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergę. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
nu i ■■ • .. .i ■—

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt S’t.
Telefonas Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.
■ ■ .i n. r

Tel. Dearbom 9057

A. 1. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

< Cor. Washiji£ton & Clark
Namų TeL: Hyde Park 3395

i i u i i i ....... ii i ;• i n i J

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room 530
7 Tel. Čėntrąl 6390

Vale. 3223 S. llalst'ed St., Chicago.
Tel. Yards 4681

■ ■ i ■ ,„P

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Rectęr Building
79 West Moproe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. ' Vai.: 6 iki 9 vai.
v—— llllll I /
................. . * - i -

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom S’t., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Te!.: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
/ ĮTAISYMAI 4

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBJNG & HEATING
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av.. 461 N. Halstcd SL
Telephone Haymafket 1018

r—■ i
Tai. Lafayatte 4221

Pliunbing, Heating
Kaipo lietuvi*, lietu vijūną 

patarnauju kuogariaeaiaL
M. Yužk., ' ,

322S W. >8tk St, Cklccfc IU. I

LIEPOS
DRAByziy 1 
PATUPIMO 
IŠPARDAVIMAS z

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinu siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr>- 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umauj iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolj. *

Perskaityk atsargiai Šias kainas.
1 ir 2 kelnių giutai dėl vyrų ir jaunų 

'vyrų vertės nuo $22.50, $25.Q0 ir 
$27.50 dabar ... .... . ..................  $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų, 

nuo $30.00, $32.50 ir $35.00. D«bar....................   $25.0€!
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
^AV?xrt!s “uo $37-e0» $42-50 f
$47.50. Dabar.... ........................... $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 

' nuo $22.50, $25.50 te
$27.50. Dabar ............. $18350
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau. ;
Vaikams 2 kelnių siutai po ' $8.50 <te 
augščiau.

/ S. GORDON /
739 W. 14th St?.

1-mos durys i rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 vak 

j Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakar) 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet,
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KORESPONDENCIJOS
-—-   . ■■ ■ ■■.----.-r— .

Pentwater, Mieli.
Del neatsargumo žudė 

500 dolerių.

P-lė Kudulaite
• v1 s

The Stock Yards
Savings Bank

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. ,.Jj čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.
----- .

Long Distance Telephone 
Calls at Low Rates

O N many long distance telephone calls the 
party wanted is present and therefore 

reached promptly at the number or location 
called. Had the call been madeby number orby 
giving the name of the subscriber at whose tele
phone you expect to reach your party, and with- 
out asking for a particular person wanted, that 
person might have been reached just the šame.

šis faktas, patvirtintas 
musų ilgu patyrimu, davė 
mums sugestiją įsteigti toli
mesnio pasikalbėjimo patar
navimą, kurį mes vadiname 
“station-to-station” patarna
vimą, kur mes galime su
teikti apie dvidešimts nuo
šimčių pigiau negu papras
tas, arba “person-to-person” 
patarnavimas.

Daugely atsitikimų nėra 
reikalo kalbėti su ypatingai 
reikalingu žmogumi. Biznis 
gali būt atliktas su kuo nors 
kitu, arba gali būt paliktas 
ženklas kuris atsako pašau
kimo reikalavimams.

Draugijiniose pašausimo
se, labiausiai namų pašauki
mams, labai tankiai yra taip 
pat smagu pakalbėti bile su 
kuo iš tų namų.

“Station-to-station” pašau
kimai sutinka visus tuos atr 
sitikimus ir daugelį kitų. 
Mes patariame jums pastu- 
dijoti musų tolimesnio pašau
kimo telefonų reikalavimą 
tikslu kaip pavartoti šį pa
tarnavimą.

Kainos už “station-to-sta
tion” pašaukimą yra apie dvi
dešimt nuošimčių pigesnės 
negu už “person-to-person” 
pašaukimą. Vakarais (nuo 
8:30 iki vidurnakčiui) dar di
desnis nupiginimas yra daro
mas už “station-to station” 
pašaukimus. Nuo pusiaunak
čio iki 4:30 ryto naktinės 
kainos už “stątion-to-sta- 
tion” pašaukimus yra apie 
vieną ketvirtadalį dieninių 
kainų. (Minimum numažinta 
kaina ant tų pašaukimų yra 
25 centai).

Kad padarius “station-to- 
station” pašaukimą, klauskit 
operatorkos dėl “long dis
tance” ir kuomet “long dis
tance” atsako, paduokite jai 
savo vardą ir telefono nume
rį ir pasakykite jai kad jus 
norite padaryti “station-to- 
station” pašaukimą — (pa
sakant pirmiausiai tolimes
nio miesto vardą ir paskiau 
telefono numerį). Jei jus ne
žinote numerio, suteikite var
dą ir adresą ant kurio gal 
būt telefonas yrą užrašytas.' 
Tuomet bus suprasta, kad 
jus kalbėsite bile su kuo ku
ris atsilieps. Apkainavimas 
prasidės kuomet tolimesnis 
telefonas bus atsakytas.

Liepos 28 dienų buvo atva
žiavęs iš Madison, Wis., vienai 
žmogus, Antanas Urbanavičius, 
pirkti šioj apieiinkej farmą. No
rėdamas apsieiti be agentų, j ie
škojo farmos, kurią galėtų pirk
ti tiesiai iš savininko, kad pigiau 
apsieitų. Apsukęs visą apielinkę 
ir neradęs tinkamos farmos no
rėjo eiti pas vietos agentą F. 
Andreką, bet kely susitiko ka
žin kokį džentelmeną automobi
liu važiuojantį. Įsišnekus, tas 
džentelmenas pasisakė, kad jis 
turįs parduoti farmą — 180 ak
rų su geromis trobomis — ir 
parduosiąs už $1200. Nusivežė 
Urbanavičių parodyti. Tam for
ma patiko ir jis ten pat davė 
tam džentelmonui ant rankos 
500 dolerių. Ant rytojaus Urba
navičius turėjo atvykti miestan 
į tam tikrą vietą, kur busiąs 
ir pardavėjas, ir padarysią rei
kalingus dokumentus. Ant ry
tojaus Urbanavičius nuvyko pa- 
skirton vieton, bet pardavėjas 
visai nesirodė. Išlaukęs beveik 
visą dieną Urbanavičius nubėgo 
pas agentą Andrekų pasipasako
ti, kas atsitiko. Abudu nuva
žiavo “pirkton” farmon. ir pasi
rodė, kad farmą visai kitam 
žmogui priklauso. Vadinas, žmo
gus buvo prigautas kažin kokio 
visai nepažįstamo “džentelme
no”, išviliojusio iš jo 500 dole
rių. Bet ir pats pirkėjas šiuo 
atveju elgėsi visai neišmintin
gai, derėdamasis su žmogum, 
kurio jis visai nepažįsta.

P. D. Andrekus.

kas jau nebe esąs šio komiteto 
pirmininku, kuomet jis išvažia
vo laikinai Lietuvon, nors jisai 
pirmininku tebėra ir tik jo vie
ton tautininkų - sandariečių srio- 
vė, pagal susitarimo su klerika
lais, buvo pastačiusi jo pava
duotoją J. O. Sirvydą.

7. Per savo nešvarų elgimąsi 
konferencijose priešais visus 
tautininkus, klerikalai atbaidė 
visas tautines pašalpines drau
gijas, kurios savo atstovus iš 
konferencijų pradėjo atšaukinė
ti viena po kitos.

8. Pasilikę konferencijoje di
džiuma klerikalai pradėjo raši
nėti “protestus” prieš L. K.‘V. 
K-to narius, būtent prieš pirmi
ninką A. Mikalauską, nelaukda
mi jo sugrįžtant iš Lietuvos net 
pakeldami šito klausimo pačia
me komitete.

9. Iš paviršiaus neva dirbda
mi bendrai, užpakaliniais keliais 
rengia savo Federacijos vajų ir
gi tiems patiems reikalams, tik 
per Tautos Fondą, kuris, kaip 
jau visuomenei žinoma tiek daug 
pinigų ištraukė iš Amerikos lie
tuvių buk tai Lietuvos gelbėji
mui ir klerikalų politikai suaik- 
vojo. • '

10. Atmetė tautininkų - san
dariečių reikalavimą, kad pusė 
aukų Blooklyne renkamų politi
kos reikalams, butų skiriama 
Lietuvos kraštams vaduoti.

11. Melagingu budu įsiūlė Lie
tuvos Kraštų Vaduotės Komite-

*

tui priimti savo nubankrutytą 
“direktoriatą”, kuriame esą dar 
likusių pinigų, bet pasirodė, kad 
esama dar 500 dolerių skolų Lie
tuvos Misijai.

12. Klerikalai apgaulingu bū
du nori rinkti pinigus iš Ameri
kos lietuvių vardu Lietuvos 
Kraštų Vaduotės Komiteto ir 
tais pinigais savo nubankrutyto 
direktoriato skolas mokėti.

Taigi matosi, kad klerikalai 
nuo pat pradžių, kuomet mes 
juos priėmėm į mūšų sutvertą 
Lietuvos Kraštų Vaduotės Ko
mitetą, praktikavo šmeižtus, ke
liones, melus ir prigavystes. 
Aišku darosi, kad su tokiais ne
švaraus elgesio žmonėmis ben
dras darbas nėra galimas, nes 
jie tik musų energiją ir gerus 
norus aikvoja, o užpakalyje vi
suomet turi mintyje ne Lietuvą, 
tik savo partiją.

Todėl nutarta: Iš busiančių 
konferencijų su klerikalais at
šaukti vidurinės srovės arba 
tautininkų - sandariečių delega
tus ir pertraukti su klerikalais 
visokį bendrą darbą ant visados.

Apie tai plačiai pranešti 
spaudon ir visoms Brooklyno- 
New Yorko lietuvių draugijoms, 
kuopoms ir visuomenei.

Konferencijos išrinktoji ko
misija.

M. L. Vasil, 
Joseph Rugis, 
C. A. Masaitis, 
A. Kondrota.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukta kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, bu 
musų laivais de luxe

"Resolute”, “Reliance” 
“Aibert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III kleaos pa- 
aažieritiB ir populiariški laivai 
"Mount Clay”, Mount Carroll,” 
“Mount Clinton”, “Hansa”, “Thu- 
ringia” ir “Westphalia” bu cabin 
ir III klesa. Gerns ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apyntovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, 111.

Arba bile autorizuoto agento.

Garsinkitės Naujienose

Brooklyn, N. Y.
Tautininkai nutraukia ryšius su 

klerikalais. Jų rezoliucija.

TAUPUS ŽMOGUS

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

Mis. A MICHNIEVICZ-VIūIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 g»L 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Peri n syl van i- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laikej 
gimdymo ir pol 
gimdymo.

Už dyką pata-' 
rimas, da ir kito-! 
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitčs, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 Ūd 9 v. 
vakare.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^■DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

For furthcr Information call “Long Distance” who 
will ųuote “station-to-station” rates to any point.

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai įr
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas** 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią 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 geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI

Birželio 28 d. vietos tautinin- 
kų-sandariečių veikėjai - buvo 
sušaukę konferenciją Liet. 
Amerikos Piliečių Kliube, 803 
Driggs Avė. Buvo kalbama dėl 
Lietuvos Kraštų Vaduotos Ko
miteto, kurį tautininkai buvo 
įkūrę, o paskui prie jo prisidėjo 
ir klerikalai. Pastarieji betgi 
tuojau ėmė stengtis svarankiai 
komitete šeimininkauti.

Tat šiame susirinkime tauti
ninkai nutarė atšaukti savo at
stovus iš komiteto ir nutraukti 
visai ryšius su klerikalais. Bu
vo priimta šitokia

Rezoliucija
1. Tautininkai - sandariečiai, 

su pagalba tautinių pašalpinių 
draugijų, jau buvo sutverę Lie
tuvos Kraštų Vaduotės Komite
tą vasario 11 d., 1923 m., prie 
kurio paskui prikvietė klerikalus 
draugėn per jų konferenciją, ko
vo 11 d., kur klerikalai priėmė 
šio komiteto vardą.

2. Klerikalų sriovės vadai sa
va valia permainė šio komiteto 
vardą ant “Lietuvos Pakraščių 
Vaduotės Komiteto”, kuris var
das jau duoda suprasti, jogei 
Vilniaus krašto klerikalai nebe
norės vaduoti, bet tik kokius tai 
“pakraščius”.

3. Sandariečiams pareikala
vus šitą vardą atitaisyti, kleri
kalai nors kaltę prisipažino, bet 
vistiek išsikoliojo ir melagin
gai savo kaltę vėl suvertė ant 
sandariečių, sakydami, buk “Sir
vydas reikalavęs juos, t. y. kle
rikalus, tokį klastingą darbą pa
daryti” (žr. “Garso” num. 24).

4. Pradėjo sistematinę melų, 
šmeižtų ir koliojimosi kampani
ją per “Garsą” ir “Darbininką” 
prieš tautininkus - sandariėčius 
dar vos tik Lietuvos Kraštų 
Vaduotės Komitetui susitvėrus.

5. Šio komiteto pirmininką A.
Mikalauską, kuris nuo tautinin- 
kų-sandariečių buvo įėjęs komi- 
tetan, pradėjo sistematingai 
kolioti ir diskredituoti patsai to 
komiteto sekretorius, J. Mačiu
lis. w

6. “Garsas” num. 23 sava va
lia paskelbė, jogei A. Mikalaus

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

.Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Trisdešimts mėly Konsetvatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
1 v

Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai
-------------------------------------------------- ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------—--------------------- ----

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8Jr 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevąrd 5918

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699Viii n“ , ,/

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
‘ 8107 So. Morgan St..

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nfao 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

r 
8815 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401
Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M. 

Ned. 9—12 A. M.

f- ------ -s
► telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. ,
Gyvenimo vietą: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
w 1821 So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

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

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

nuo 5:30 iki 7:3® vakare.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago. III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257
Viii. .. . . . . . . . . —Z

DR.A.MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E; Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574, 
CHICAGO, ILL.L-_ _ _ _ _ 4

Tel. Blvd. 3138
M. WoTtkew’ch 

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
kime. Teikiu y- 
patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 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 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8130 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

h ........... ............................... /

DR MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4031 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

iki 1 vai. po pietų.

- - - —- - - -
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th Si, 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
b ..... — į m i

Rezidencijos tel. Van- Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr: A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas; 3335 So. Halsted StM Cnicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis .10—12 dieną, 
Res. 1139 Independęnce Blvd. Chicago

. , ■ ------ ---
f...... " ...■'

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

Optometrlst
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava 
Kampas 47-toa gat

2-ros lubobs

Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS
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The Lithuanian Daily Newa 

Pubtiahed Daily, except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

t Subscription Katėsi
I.Oti per year in Canada.
.00 per year outside of Chicago.
LOS per year in Chicago. 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March žnd, 1879.

riams yra progos išsigarsin- 
ti ir gauti Gompėrso palai
minimą. Kapitalistams, ku
rie tankiausia finahsuoja tų 
politikierių rinkimų kampa
nijas, jie nėra pąvojingi. Jų 
radikalumas tėra tik pavir
šutinis, — dėl žmonių ^kių. 
Gi tikrenybėje jie remia 
kapitalistus.

. Republikonų ir demokra
tų politikieriai gerai žino, 
kad daug lengviau yra pri
gaudinėti darbininkus, negu

Naujienos eina kasdien, ifekiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas) Roosevelt 8500.

Naujienos eina 

drovi, 1789 So. E

$8.00
.4.00

.75

Užsimokėjimo kaina) 
Chicago je — paštu) 

Metams----- ------ -
Pusei metų_____ _________
Trims mėnesiams —...............
Dviem mėnesiam . ......
Vienam mėnesiui... ..........—

ĮChicagoje per nešiotojai:
Viena kopija .  ..........-..a—* 8c
Savaitei--------- ----- - -------------- „ 18c
Mėnesiui 75e

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:'

Metams.................. ..................... $7.00
Pusei metų t________________  3.50
Trims mėnesiams_______ L75
Dviem mėnesiam________ —. L25
Vienam mėnesiui _  — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta) f A

Metams...........~.......... ............  $8.00
Pusei metų___ ______ ________ 4.00
Trims mėnesiams_______ .......... 2.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Aukščiausias 
Teismas.

konstitucinis. Metams pra
ėjus įstatymas liko pripa
žintas konstituciniu. 1869 m. 
imti mokesniai nuo įplaukų 
buvo pripažinta legaliu da
lyku, o 1894 m. Teismas iš
reiškė priešingas nuomones.

Iš to matyti, kad įstaty
mas nėra nekonstitucinis,' 
jeigu Aukščiausias Teismas! 
padaro jį tokiu. Tas Teis-I 
mas gali savo nuomones pa
keisti.

Kongresas ir prezidentas
gali pravesti įstatymą, Yie- kapitalistus. Jie stoja (kur 
žiūrint į tai, kad Aukščiau- tai yra būtinai reikalinga) 
sias Teismas paskelbs įstaty- už labai pažangius patvar- 
mą nekonstituciniu. Tatai jie kymus, tikėdamėsi, kad 
gali padaryti padidindami Aukščiausias. Teismas pa
teisėjų skaičių^ Tokiame at- skėlbs juos nekonstituciniais. 
vėjyje naujais teisėjais pa- Tuo budu ir vaidinama ta 
skiriama tokie žmonės, kurie komedija. Jeigu kongresui 
remia proponuojamą įstaty- ir prezidentui ištikrųjų rū
mą arba, kaip teisėjas Wal-pėtų apsaugoti darbininkų 
ter Clark, laikosi tos nuo- reikalai, tai jie galėtų to at- 
monės, jog kongreso išleistą siekti visai legalėmis įmone- 
įstatymą Aukščiausias Teis- mis, . būtent, pakreipiant 
mas neturi teisės skelbti ne-1 Aukščiausiąją Teismą savo 
konstituciniu. [pusėn. Bet aišku, kad seno-

Konstitucijoje nieko nėra sioms partijoms tatai neru- 
pasakyta apie Aukščiausio- pi. “Pažangieji” tų partijų 
jo Teismo teisėjų skaičiaus vadai kartais labai griežtai 
aprubežiavimą. Kongresas smerkia Aukščiausiąjį Teis- 
jąu kartą padidino teisėjų mą. Girdi, žiūrėkite, ta re- 
skaičių. Pirma Jungtinių akcinga įstaiga visas musų 
Valstijų Aukščiausias Teis- geras pastangas niekais pa- 
mas susidėjo iš 5 žmonių, o verčia. Tečiau skaitytojai 
dabar, kaip žinia, jis suside- dabar patys gali, numanyti, 
da iš devynių žmonių. kad tai nėra jokis pasiteisi-

TZ . .. . nimas. Jeigu palankus dar-Kongas ir prezidentasLo jstat d yra
tun teises skirti naujus tei- ske]biami nekonstituciniais, 
sejus. Sakysime, 1869 m. tik ka kon_ 
Auksciausias Teismas 5 bal- , . .j 5. v o - i -j- gresas, taip prezidentas liesais prieš 3 paskelbė leidimą & ’. v *1, • X, i . , ... . . ra pasiryžę tuos įstatymusbanknotų nekonstituciniu. r ..x •. . , . pravesti. Ir tai suprantama:Greit po to vienas teisėjų, r . ... rn-, . Į .v. . . senosios partijos atstovaująkuris buvo priešingas jsta-L .. ..5 . .____L . . rn. u j Į kapitalistams ir pirmon gal-tymui, rezignavo. Tuo budu 1 . . . .x • j j • i von rūpinasi jų reikalais, teisme atsirado dvi vakan- 
sijos. Prezidentas ir kongre- —— ----- —
sas paskyrė du nauju teisėk\Klaiped0S 
ju, kurie rėmė banknotų lei-\(JprrihQQ 
dimo įstatymą. Sekamais J
metais Aukščiausias Teis- Klaipėdos klausimas vėl
mas penkiais balsais prieš liko neišrištas. Derybos su 
keturis pripažino įstatymą Antante pairo. To ir buvo 
konstitucinį esant. galima tikėtis. Kai įvyko

Taigi kongresas ir prezi- Klaipėdos sukilimas, Antan- 
Ldentas pilnai gali pravesti tės padėtis buvo gan kebli, 
tokius įstatymus, kokie jiems Ji nors siuntė Lietuvai viso- 
patinka, ir tai visai legaliu kių grąsinimų, bet stvertis 
budu. Alfred B. Lewis sako, jėgos nedrįso, nes bijojosi, 
kad ir ultra — reakcingas kad toks žingsnis nesukur- 
Aukščiausias Teismas nega-ltų naujų komplikacijų, ku- 
lėtų sustabdyti socializmo] rių padariniai galėjo būti vi- 
vykinimą, jeigu kongresas sai negeistini Antantei. Rei- 
ir prezidentas pritartų to- kia atminti, kad tuo laiku 
kioms reformoms. Visa kas buvo prasidėjęs Ruhro sri- 
butų reikalinga tokiame at- ties okupavimas. Užtat An- 
vėjyje, tai padidinti teisėjų tantos rankos buvo pilnos ir 
skaičių iki 19. Devyni senie-Įjos politika Klaipėdos klau- 
ji teisėjai galėtų priešin
tis reformoms, bet dešimts 
naujų teisėjų palaikytų kon
gresą ir jo leidžiamus įsta
tymus. Tuo budu įstatymų 
konstitucingumas butų už
tikrintas.

Bet jeigu yra galimybės 
palenkti Aukščiausiąjį Teis
mą ton pusėn, kuri kongre
sui yra pageidaujama, — 
tai kodėl to dabar nedaro
ma? Kodėl nieko nedaroma, 
kuomet tokie svarbus įstaty
mai (kaip minimum algos 
nustatymams moterims ir 
draudimas samdyti vaikus 
fabrikų darbams) yra pa
skelbiami nekonstituciniais? 
Atsakymas gali būti tik 
toks: senatoriai, kongres- 

,manai, etc. visai besirūpina 
darbą žmonių reikalais.. Jie 
kartais balsuoja už labai ra
dikalius įstatymus, iškalno 
žinodami, kad tie įstatymai 
Aukščiausiojo Teismo bus

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas ne kartą 
jau pasižymėjo savo reak
cingais nuosprendžiais. Kiek 
pažangesnius įstatymus jis 
tuoj paskelbia nekonstituci- 
niais esant. Štai visai nese
nai Columbijos distriktąs iš
leido įstatymą, kuriuo ei
nant moterims nustatoma 
minimum alga. Aukščiausias 
Teismas atrado, kad tas įsta
tymas esąs nekonstitucinis. 
Tai butų nieko. Bet nesąmo
ningumas to nuosprendžio 
pasireiškia, kad prieš kiek 
laiko tas pats teismas pripa
žino, jog Oregon valstijoje 
išleistas įstatymas, kuriuo 
nustatoma moterims mini
mum alga, yra pilnai kon
stitucinis. Vadinasi, įstaty
mo konstitucingumas parei
na nuo teisėjų ūpo.

Nelabai senai Aukščiau
sias Teismas išreiškė tą nuo
monę, jog butų priešinga 
konstitucijai leisti tokie įsta
tymai, kuriais kliudoma sam 
dytis vaikai įvairiems dar
bams. Išėjo aikštėn taipgi ir 
tas faktas, jog vienas teisė
jų gauna iš plieno trusto 
$10,000 “pensijos” metams.

Visa tai kuoaiškiausia pa
rodo Aukščiausiojo Teismo 
reakcingumą. Nebereikalo 
tad pažangioji spauda griež
čiausiu budu ir smerkia tą 
įstaigą. Vienok, reikia tiesą 
sakyti, jog visos atsakomy
bės už įstatymų reakcingu
mą negalima vien tik ant 
Aukščiausiojo Teismo suver
sti. Nemaža kaltės dalis 
krinta ant kongreso ir pre
zidento. Kongresas ir prezi
dentas visai legaliniu budu 
gali padaryti taip, kad Auk
ščiausias Teismas išleistus, 
įstatymus negalėtų paskelb
ti nekonstituciniais. Tai ga
li labai keistai skambėti, bet t 
tai faktas. . j

Praeityje Aukščiausias 
Teismas daug kartų mainė 
savo nuosprendžius. Išprad- 
žių jis atrado, kad įstatymas 
leidžiantis spausdinti nacio
nalinius banknotus yra ne- Tuo budu tiems politikie- ka.

simu nebuvo griežta.
Bet neilgai taip tęsėsi. 

Prasidėjo francuzų-lenkų in
trigos. Lenkai pareiškė savo 
pretensijas prie Klaipėdos. 
Antantes politika ėmė aiškė
ti. Kai Lietuvai liko Antan
tes pranešta, kokiomis sąly
gomis bus vedamos /derybos 
dėl Klaipėdos, tai jau tada 
buvo galima spręsti, kad ko
va bus sunki. Ypač metėsi 
akysna projektas Klaipėdos 
uosjto valdymui. Sulig to pro
jekto uosto valdymas turėjo 
būti pavestas specialinei ko
misijai, susidedančiai iš Lie
tuvos, Klaipėdos, Lenkijos ir 
Antantes atstovų. Tas pro
jektas įdomus yra tuo, kad 
faktinai Lietuva nebūtų ga
lėjusi Klaipėdos uostą kon
troliuoti,; nes Jęnkų A atsto
vas, Aritaiitai -padedant, bu
tų galėjęs šeimininkauti uo
ste. Gi žinant Antantes po
litiką nebuvo jokių davinių 

paskelbti nekonstituėinįąis. manyti, kad ji nebus šąliš-

Štai kodėl Lietuvos dele- 
.gačija negalėjo priimti An
tantes komisijos reikalavi
mą prileisti lenkus prie Klai
pėdos uosto valdymo. To rei
kalavimo priėmimas fakti- 
nai butų reiškęs Lietuvos at
sižadėjimą nuo Klaipėdos 
uosto kontrolės.

Taip dalykams susidėju
sius, Klaivėdos klausimas 
Lietuvai vėl darosi vienas 
opiausių. Lietuvos liaud
žiai vėl teks įtempti savo jė
gas atrėmimui lenkų pasikė
sinimo ant Klaipėdos. Fak
tas yra tas, kad kas kontro
liuos Klaipėdos uostą, tas 
konti4)liuos ir visą Klaipė
dos kraštą.

Apžvalga
SOCIALISTAI KALTI

farsas” rašo;

1 “VyriausyM8 viršunėše
sėdi socialistai ar indefe-
rentąi dėlto, girdi, kad ne

sama kompetentingesnių 
žmonių juos pakeisti. Tai 
yra aiškus savimi nejtasitk 
kėjimas. Mes .žinome, kad 
jau dabar liet, katalikų in
teligentijos yra pakankamai 
ir jos skaičius vis dar au
ga. A

“Kol visa vyriausybė, vi
sų departamentų direkto
riai nebus katalikai, tol Lie
tuvos vyriausybes aparatas 
nesisuks taip kaip reikia, 
nes socialistai nori, kad vy- 
riauisybči nesisektų. Jiems 
labai lengvai kuolus į valsty
bes vežimo ratus kaišytu 
nes jie arti prie jo stovio. 
Mažai tokių socialistų tetu
rime, kurie butų valstybei 
atsidavę. -

“Yra* oitas, kad žęmės 
. reformai kliudė socialistai, 
kad užsienių politika nėra 
tinkamai vedama dėlto, kad 
užsienių ministerijoje sėdi 
katalikų [priešai Balučiai, 
Klimai ir' |eįtokie.”
Lengvai ir suprantamai vi

si Lietuvos nepasisekimai iš
aiškinta. Lietuvoje klerikali

nio rojaus tol nebus, kol geri 
katalikai, t. y. kademai, ne
apims visą valdžios aparatą. 
Jžsienio politika •nebus tinka
mai vedama tol, kol ministe- 
riams vieta nebus pavesta ko
kiam nors Purickiui, kuris 'ga
li puikiai šmugelį varyti sacha
rinu.

Visi žino, kad “aukštenybė
se” dabar sėdi kademai, ku
riems vadovauja ištikimas Gal
vanauskas. Socialistų valdžios 
staigose kaip ir nėra, jeigu 
neskaityti Seimo. Jeigu yra 
eur valdžioje liaudininkų, tai 

. ie nusverti aplamoje valdžios 
politikoje daug negali. Be to, 
au metas ^Garsui” butų bent 

dabar žinoti, jog liaudininkai 
atsižadėjo socialistų vardo.

PETROGRADO VAIZDAI

‘“Keleivis” deda New Yorko 
aikraščio “Ėvenihg World” 
korespondento, pranešimą apie 
^etrogrado stovį. Korespon
dentas F. A. McKenzie štai 
kaip aprašo Petrogradą:

i ,
“Buvusi Rusijos sostinč 

Petrogradas perstatų savi
mi baisų apleidimo* reginį. 
Miestas išrodo kaip kokia 
✓ šmėkla. Jo gyventojų skai
čius labai sumažėjo. Jo di
dybe' išnyko. MagazinU $- 
dž&uma itebdstovi uždaryta.

gąi ant ;šonmią,[riogso griu
vėsiai dailių kitą syk trip- 
besių. Net vyriausioji Pet
rogrado gatvė — Nevps 

’ ' • — neteko savo 
i

Prospektas 
senovinio puikumo.

“Daugelyje vietų duobės
pasidarė po šešias pėdas ir

\ • - į ’

daugiau. Ant Nevos Pros
pekto nesenai dalis gatvės 
įgriuvo visai. Važiavęs tuo 
tarpu ta vieta autompbilius 
įgriuvo kartu su gatve.

“Ir skurdas tarpe darbi
ninkų neapsakomas. (Dabar
tiniu laiku Petrograde pri- 
skaitoma J 100,000 žmonių 
be darbo.

“Petrogradas nukentėjo 
puo bo'lševįkų revoliucijos 
kur kas daugiau negu kiti 
miestai. Negana kad val
džios įstaigos tapo iškeitęs 
iš čia J Maskvą, Petrogra- 
dui teko da pergyventi ilgą 
pramonės ir jureivybės per
trauką, kuri buvo iššaukta 
uosto blokada, laike kurios 
čia buvo sustoję visi laivai. 
. vIr Petrogrado gatvėse da

bar matosi liūdnas ištuštė
jimo paveikslas: namai riog
so tušti, apleisti ir iširę.

“Daug buvo kalbama Pe
trograde, kad vokiečių ir 
anglų pramoninkai siūlo 
sovietų valdžiai, kad ši per
duotų jiems uostą ir dalį 
miesto atstatymui, Bet tos 
kalbos kalbomis tik ir pa
siliko.”

Skaitytojų Balsai Kaip kur dalinami dva
rai Lietuvoje.

[Už ifreikitas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

. .. .■.... ■ —

LAISVAMANIAI IR KUN. 
MOCKUS.

Sunki žmonių pa 
dėtis Lietuvoje.

Litų nėra, -r- žmonės apkrau
ti mokesčiais. — Bankai 
plėšia baisius nuošimčius.— 
Ūkio produktai pigus, o pre
kės neįperkamos.—Oro šal
tumas.

[Iš laiško iš Lietuvos] 1

.. .Pinigų pas šiaip žmones, 
tiek krikščionis tiek žydus, 
nėra, jų yra tik bankuose. No
ri žmogus pasiskolinti būti
niems ūkio reikalams, bankai 
ima nuo 90 nuoš. iki 180 nuoš. 
ir tik duoda paskolos ilgiausiai 
trims mėnesiams laiko, taip 
kad ūkininkai negali imti per 
nuošimčius;. O antra, ufkinjin- 
kams sunku gauti iš bankų 
daugiau per 800 litų, ir tai 
tik iš Vailpkaičių banko. Kiti 
bankai Ūkininkams 
Man pačiam reikėjo, 
per 
nes 
už 
jau

pigus.

neduoda, 
tai tik 

NN. gavau iš *** banko, 
jis ten yra direktorius, ir 
tris tūkstančius litų ture- 
išanksto užmokėti (geriau

sakant jie patys atsiskaitė) 
270 litų; duodami vieną tūks
tantį dviem mėnesiam, o ki
tus dviem ir pusei ir trims 
mėnesiams...

Gyvenimas labai nenorma
lus. Krautuvėse viskas brangu, 
o Lietuvos produktai
Pramonės, krautuves ir ūkiai 
apkrauti mokesčiais;
labai dejuoja. Tik pramoninin
kams, biznieriams, krautuv- 
ninkams galimą aferai gyventi, 
nes kad mokesčiai brangus, 
tai jie vis kelia kainas pre
kėms. Nei valdininkai, nei 
darbininkai, nei ūkininkai taip 
daryti negaji. Vieni nuo vald
žios, kiti nuo .jų priklauso, 
treti nuo užrubežio...

.,. .Laukai atrodo neblo
giausiai, tik visas .pavasaris ir 
pradžia vasaros buvo labai 
šalta — saulės nėr, nei paga- 
dos, nei lietaus. Jau pradėjom 
šienauti [Laiškas rašytas liex 
pos 5 d. — Red.], bet pagados 
nėra, tai nežinia kaip suim- 
sim. Vaisių turbut visai šie
met nebus; Žemaitijoj dar ką 
tilc sodai peržydėjo, o kai kur 
tai dar dabar 'yra vyšnių ir 
obelių žydinčių.

žmonos

Iš Okupuotos Lietuvos
Grinevičiai, Vileikos apsiūt. — 

Čia 'lenkų 4 ulonų pulko 2 Eska
dronas, karininko Gecevičląus 
vedąųiąs,\u^pt|Qiė vietas gyven
tojų gyvulius,? kurie ganėsi ser
vitutų -ganyklose. Sužeista 10 
karvių, iki-kraujų sunešti ga
nę gyvulius piemens ir be to su
žeista 11 * kaimiečių, atbėgusių 
ginti savo gyvą intentorių.

(L-va).

šitokiu angalviu “Naujieno
se” nr. 166, p. Studentas rašo 
žinią, kad Lietuvių Laisvama
nių 1 kuopa rengiasi parsi
kviesti “savo garsų pamoksli
ninką Tam.’ Mockų”. Esą, 
brangiai pareinąs — nutarė 
užtraukti paskolą; ,

Šie nutarimai p. Studentui 
baisiai nepatiko, todėl jis lais
vamanius pavadino mažai ap
sišvietusiais. ’

Man nerupi pasakyti, kad 
laisvamaniai viską žino. Lais
vamaniai ir jiesisa'ko, kad jau 
gana apsišvietę. Visko nežino 
netik laisvamaniai, studentai, 
bet nei profesoriai. Mes švies
dami kitus, mokinamos ir pa
tys, , f

Svarbiausias p. Studento 
argumentas yra — kam lais
vamaniai rūpinami “nemokšų” 
Mockum. Esą geriaus tuos pi
nigus apverstų “gerų kalbėto
jų įsigyjimul.” šis p. S. pasa
kys man primena pasaką: Kri
staus iždininkas pamatęs mo
terį, kuri brangiais aliejais 
laistė Kristaus kojas, sumur
mėjo: ‘Kam naikint tokius 
brangius daiktus; geriaus juęs 
parduoti, o pinigus išdalyti' 
pavargėliams.” Jam negaila 
laisvamanių pinigų, bet gaila, 
kad jie tėkš pargabenimui 
Mockaus. Gal būt, kad pini
gai yra reikalingi ir kitiems 
sušelpti. Iš teisybės, mes šel
pėme ir daugelį studentų, o 
kur jie šiandie? Jie kalba, bet 
ne apie laisvamanybę. Kai ku
riems daugiau rupi tamsybė, 
negu apšvieta, nes kur tamsy
bė — ten geresnis biznis.

Ant galo turiu priįpinti, 
kad velnias nėra taip bai
sus, kaip jį piešia. Mockus nė
ra tiek kvailas, kad kalbėtų 
tą, kojis “nežino”. Jis žino 
bibliją ir moka ją be pasigai- 
jimo kritikuoti. O traukti žmo
nes iš klerikalizmo nagų yra 
ne tik naudingas, bet ir reika
lingas daiktas, ir Mockus toje 
dirvoje yra pasižymėjęs, ir jis 
žino ką kalba. Jo prakalbose 
visada būna pripildytos salės. 
Tiesa, jis naudoja ir gana hu
moro. Bet ar negirdėjai, bro
li), profesionališkus Amerikos 
kalbėtojus, kurie pąstebėję, 
kad publika ima snaust, surė- 
žia apie “me-ne-mo”.

M. X. Mockus yra daug pa- 
sidarbaVys laisvamanybei. Vi
si, kurie girdėjo jo prakalbas, 
klausia: kur yra Mockus; ko
dėl jis nekalba? Mockus šiuo 
kartu yra blogame padėjime. 
Jis neturi šaltinio, iš kurio 
jam plauktų pagelba, kad jis" 
galėtų važinėti ir sakyti pra
kalbas. Jis buvo tąsomas kle
rikalų po teismus ir dėl to jo 
finansų ministeris sustreika
vo.

Mes privalome jį ’paremt, 
kad jis galėtų stot prie darbo 
— sakyt prakalbas.

— Samsonas.

Šiaulėnų valsčiuj iki šiol dar 
nėra nei vieno dvaro išdalinto 
ir nei vienas kareivis nei beže
mis nėra gavęs ir pusės hekta
ro žemės iš bent kario dvaro, 

»nors yra tokių dvarų, kurių po
nai nei patys žemės dirba nei 
kitam duoda. Patogus žemės 
skl^i jau kelinti metai stovi 
pudymu. Bežemiai neturi kur 
bulvių pasisodinti, o Mūrų dva
ro žemės sklypai dirvonuoja. 
Pats savininkas tedirba tik apie 
100 hektarų iš 400, kitą gi vi
są išnuomuoja hektarais vietos 
gyventojams, imdamas už hekta
rą nuo 3 iki 6 pūdų rugių.

/ •

Nors jau Šiaulėnuose ir žemės 
Reformos Komisija yra susitvė
rusi ir kandidatų sąrašas, no
rinčių ir reikalingų gauti žemės 
viršija žemės normą ir laukia 
dalinimo, bet negali sulaukti. 
Dvarponiai tuo tarpu patys par
celiuoja ir pardavinėja kiek tik 
kas perka (Musų dvare galima 
pirkti: parduoda hektarą po 
1000 'litų).' • '

Titavėnų — šilavos valsčiuose 
(Raseinių apskr.) jau truputį 
dalino ir dar žada dalyti, bet 
kaip dalino tai ir pats velnias 
nesuprastų. Išdalino keletą pali
varkų, priklausančių Pašakarnio 
dvaro ponui Zaleckiui. Išdalytas 
šįmet Mureliškių palivarkas apie 
100 hektarų ir kiti, bet kas ga
vo žemės iš to Mureliškio, sun
ku pasakyti, žemės reforma te
duoda tik iki 20 hektarų žemes 
III rųšies, o Mureliškio Bridžiai 
(tai palivarko nuomininkai), du 
broliai ir tėvas apie 70 metų 
gavo po 30 hektarų. Viso labo 
visi turi 90 hektarų, tik likusius 
apie 4 hekt. gavo vienas maža
žemis. Vadinasi Miuleriškio pa
livarkas jau išparceliuotas.

Titavėnų valsč. Sagrižuvio 
dvaro savininko p. Romerio, ku
ris visame valsčiuj turi daugiau 
žemės negu visi valsčiaus.-gy
ventojai, buvo paskirtas parce
liuoti vienas Ramoniškio dvaras 
apie 300 hektarų, bet ir tas šį
met sako nebusiąs dalinamas.

— Valstietis.

KIJEVO — PECERŲ LAURA.

Iš Kijevo — *Pečerų Lauros 
bolševikai, iškratę ten buvusius 
šventuosius, norėjo padaryti 
“niuzėjaus miesteJj” (taip jie 
šaukė), bet tik dalį šventųjų 
pavyko muzejui sunaudoti, 
kadaiigi tam priešinęsi žmo
nės. —(L. Ž.)

Kiek žeme gali išmai
tinti žmonių.

Žemės rytelio paviršius turi 
130 milionų ketvirtainių kilome
trų sausuirios, iš kurios apdirbi
mui tinka vos 26 milijonai. Iš 
to pusė reikia atskirti miškams, 
pievoms, medvilnei ir t. t. Mai
sto produktų kultūrai pasilieka 
daugiausia 3000 milionų hekta
rų. Kiekvienam gyventojui rei
kalinga bent 1,2 hektaro žemės. 
Tad gyventojų skaičius galėtų 
priaugti ne daugiau, kaip iki 2,- 
500 milijonų, šiandien gyvento
jų skaičius, siekia jau 1700 mi
lijonų ir gali greit pasiekti aukš
čiau minėtojo augščio. Bet ve
dant intensyvį žehiės ūkį, kaip 
kad dabar yra kultūringose ša
lyse, žemė galėsianti išmaitinti 
dvigubai tiek gyventojų.

(L. S. B.)

BE PIENO, NĖRA ŽMOGAUS 
__ *

Parašė C. Houston Goudiss. Leidė
jas The Forecast, Amerikos geriau
sias maisto magazinas. Įsteigėjas The 
Forecast mokyklos valgių. Maisto pa
tarėjas, The People’s Home Journal. 
Lektorius apie virškinimą.

Nei vienas žmogus negali nustoti 
reikalavęs gryiio, riebaus pieno kaipo 
dalies kasdieninio maisto.

Tas labiausiai tinkamas gamtinis 
maistas — vienui vienas paskirtas dėl 
maisto reikalavimu — be kurio nei 
vienas vaikas negalėtų užaugti, pasi
lieka visam amžiui kaipo reikalingiau
si dalis maisto, kuris suteikia svei
katą ir^ vikrumą.

Jaunimas turi nepamiršti, kad pie
nas jiems yra būtinai reikalingas, 
kuris suteikia kunui šilusią ir priduo
da energijos, bet taipgi suteikia daug 
įvairią reikalingų mineralių druskų 
reikalingų kunui ir daugiau vitami
nų negu kiti kokie maistai.

Dabartiniame periode gyvenimo pie
nas galimas gauti kaipo maistas 

dviem budais — geriant šviežų pieną 
ir valgant pagamintus pieninius val
gius.

Suaugusiam žmogui pienas yra pui
kus dastatytojas virškinančių maisto 
dalių. Ir kuomet šviežio pieno kokiu 
nors budu negalite gauti tuomet var
tokite, ovaporated pieną.

šešias dešimtis keturi metai tam 
atgal, Gąil Borden, išrado evaporated 
pieną ir užtikrino kiekvienam visur 
užtektiną dastatymą visai gryno pie
no namų reikalavimui.

Virimui Borden’s Evapdrated Pie
nas daugely dalykų yra .geresnis kai
po maistas. Pirmiausiai jis yra ab
soliučiai grynas. Jis gali stovėti Hi
le kiek laiko visokiame klimate. Jis 
negali susigadinti kuomet stovi ke- 
nuose. Ir jis suteikia tikrą pieną su 
Smetona pal ikta jame.
- 'Del smetoninių sriubų arba kepimo 
ar pudingų, pajų, sosų ar desertų, 
daugelyj atsitikimų yra geresnis ne
gu šviežias pienas.

Kuomet jis neturi sau lygaus ge
rume, riebume ir gardume, tai gali
ma jam pasitikėti, kad gausite gerus 
rezultatus.

Keturias dešimts dirbtuvių pastaty
tų arti laukų kur yra auginamos ge
riausios karvės pagal nustatytus rei
kalavimus žmonių kurių parašas rei
škia gerumą.

r
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CHICAGOS 
ŽINIOS
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Iš C. B. Shane Co. rub- 
siuviy streiko

Streikas vis dar tęsiasi. Strei- 
kierių ūpas abai geras. Strei
klaužių skaičius visai suma
žėjęs, — Streikieriai tikisi 
greit laimėti streiką.

C. B. Shahe Co. rubsiuvių 
streikas vis dar tęsiasi. Strei
kieriai gerai laikosi. Jų ūpas 
yra labai geras. Streiklaužių 
skaičius veik visai sumažėjęs. 
Mat vis daugiau ir daugiau 
streiklaužių prisideda prie 
streikicrių. Streikieriai yra 
įsitikinę, 'kad sitneikas neužil
go baigsis. Ir tai pilnu darbi
ninkų laimėjimu.

Streikieriai laiko savo susi
rinkimus veik kas dienų. Jie 
dažnai persikviečia kalbėtojus. 
Vakar jiems kalbėjo K. Au- 
gustinavieius. Jis aiškino dar
bininkų organizacijų svarbų 

ir skirtumą tarpe organizuotų 
ir neorganizuotų darbininkų. 
Jis priparodė, kad tik gerai 
organizuoti darbininkai gali 
iškovoti geresnes savo gyveni
mo sąlygas. Be to, jis daug 
naudingų darbininkams daly
kų papasakojo. Jis kalbėję 
bešališkai ir vien tik tą, kas 
darbininkams reikalingiausia. 
Todėl iš jo kalbos darbininkai 
daug) ką gero pasimokino.

—Streikieris.

Atidengė policisty mun- 
šaino šmugelį

Policistai ir policijos viršinin
kai pardavinėdavę munšainą 
minkštųjų gėrimų smukli-* 
n inkams.

Policijos galva Collins pa
keikė, kad policijos departa
mente daug policistų ir polici
jos viršininkų varą munšaino 
šmugelį. Pasak jo, daug poli
cistų bei policijos viršaičių pri- 
versdavę minkštųjų gėrimų 
savininkus pirkti nuo jų alų, 
vyną, munšainą, ir cigarus. Gi 
kurie atsisakydavę tatai dary
ti, tai jie grąsindavę areštu 
bei leidimo atėmimu. Sako, 
ytin negražių darbelių buvę 
daroma...

Miliono doleriu dra
bužiu paroda.

Šiomis dienomis Louis Ber- 
man ir Co. atidaręs miliono 
dolerių moteriškų drabužių 
(fur) parodą Marigold Gar
delis. Brangiausi moterų kai
liniai (fur) drabužiai yra ro
doma. Įvairių madų ir spal
vų kailiniai galima pamatyti.

Prieglaudos namų 
vaikų “outingas”.

Vakar įvyko prieglaudos vai
kų “outingas” Mųnicipal Pier. 
Vaikų dalyvavę virš dviejų 
šimtų.

Gatvekariy darbininkai 
nubalsavo streikuoti

Atmesta arbitracijos nuospren
dis. — Įteikta darbdaviams 

ultimatumas.

Chicagos gatvekarių darbi
ninkai pereitą pirmadienį veik 
vienbalsiai nubalsovo streikuoti, 
vietoj priimti arbitracijos nuo
sprendį. Jie reikalauja padinti 
užmokestį nuo 10 ligi 45 centų 
valandai daugiau. Bet bendro
vė siūlo tik 8 centus valandai.

Nepaprastame susirinkime 
dalyvavo virš 2000 darbininkų ir 
mechanikų. Jie nutarę streikuo
ti ir pavedę unijų biznio agen
tams paskirt streikui laiką, jei 
darbdaviai atmes darbininkų rei
kalavimus.

Vakar tuo reikalu įteikta gat
vekarių bendrovės vice prezi
dentui Guy Richardson unijų 
ultimatumas.

Jei gatvekarių bendrovė atsi
sakys išpildyti darbininkų rei
kalavimus ir jei darbininkai sto
vės už savo reikalavimus, tai 
sterikas bus neišvengtinas. Gi 
gatvekarių darbininkams su
streikavus, suprantama, negalės 
vaikščioti nei gatvekariai.

Paprasti darbinirikai laikė sa- 
vo susirinkimą Hot Carriers sa
lėj prie Harrison ir Green gat. 
Apie 750 darbininkų dalyvavo 
susirinkime. \ Gi mechanikai su
sirinkę į Chicago Labor temple, 
119 So. Throop gat.

Kaip viename, taip ir kitame 
susirinkime1 darbininkų ūpas 
buvo geras ir visi, matyt, yra pa
siryžę kovoti už savo būvio pa
gerinimą. ■ . A

Ar pasiseks darbininkams be 
streiko susitaikinti su darbda
viais, dar nepermatoma. Grei
čiausia gal priseis darbininkams 
streikuoti.

Italė moteriškė nori, 
kad ir jos vaikai sykiu 

su ja džėloj mirtų.,
M r s. Nitti, itajė moteriškė, 

kuri taĮM) priteista pakorimui 
pareiškė, kad jei ji turėsianti 
sėdėti kalėjime, tai ji to paties 
norinti ir savo vaikams; gi jei ji 
turėsianti mirti, tai ji norin
ti, kad su ja drauge mirtų ir 
jos vaikučiai.

Jos vaikai atiduota į St. 
Mary’s namus Dės Plaines.

Panaikino darbininku 
unijos čarterj.

,r - į - -. ‘ , i. ■ -r

International Brotherhood 
o f ElectricaJ Workers virčai- 
čiai pranešę Chicagąę Bųild- 
ing Trades tarybai, kad jie 
atėmė EĮectrical Workers aųd 
Fixture Hangers local 381 čar- 
terį.

Daug karvių sirgę 
džiova. «

Valstybės veterinaro asis
tentas peržiūrėję^ karves, ku
rių pieną vartoję Chicagos Pa- 
;aisos (Purentai Sehodl) mo
kykloje. Rasta veik, pusė gal
vijų paliesta džiovos. Visos ne
sveikos karvės tapo pašalinta. 
Taipjau ir jų pienas sunaikin- 
tas4 '

Šeši asmenys užmuš
ta gatvėse

Pereit^' pirmadienį automo
biliai suvažinėjo šešis akmenis 
Chicaigoje. Jų tarpe vieną 8 
metų mergaitę. Taipjau vieną 
moteriškę. f

Nuo Naujų Metų automobi
liai užmušė 387 žmones, mun- 
šainas nuhųodijo 123, o re
volveriais nušauta 139.

Neduoda leidimo “Gim
dymo Kontrolės 

Klinikai”.
Kai kurios moterys kreipėsi į 

Sveikatos Komisijonierių Her- 
man Bundesen leidimo atidaryti 
Chicagoje “gimdymo kontrolės 
kliniką” reikalu, bet pastarasis 
atsisakęs tokį leidimą išduoti. 
Tokios “klinikos” užduotis, butų 
duoti reikalingiems vedusiems 
žmonėms patarimus kaip “apsi
drausti” nuo didelės šeimynos.

Tuo reikalu buvo kreiptasi ir 
prie miesto majoro Denver, bet 
ir šis atsisakęs ką nors gelbėti 
Illinois Gimdymo Kontroles Ly
gai.

Tečiaus “lygietės” dėl to ne
nusiminusios. Sako, jos tokį lei
dimą, ankščiau ar vėliau, vis tik 
gąiis.

Kai komiteto narės buvo už
klaustos kiek x vaikų jos turin
čios, tai atsakai buvę “nei vie
no”.

Už nesugražinima laik
rodėlio' nušautas.

John Seragusa, 17 mėtų, 903 
Townsend gat., tąpo nušautas. 
Jį nušovė Joseph Pagonie, 2126 
N. Racine avė.

Dalykas buvo tame. Pagonie 
paėmęs laikrodėlį iš.Seraguso ir 
jam nebeatidavęs. Jiedu ir Pa
gonie tapęs nugalėtas. Po to, 
jis parėjęs namo ir atsinešęs re
volverį. Xs šovęs į Seragusą ir 
paskui pabęgęs.

r r1 1 ' ■ ’

Apiplėšė du milionieriu.

Charles Deere ir Valentine 
Barlett pranešį policijai, kad 
“bomai” atėmę iš jų $2,500 ver
tes graznos. t

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tieeiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Yp a t iš k ai arba raštu į

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
» ....... .................—■■■■■■. . —/
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NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakarė.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet
L........... .................. ------------------------- ■ ?

Ekspliozija apdegino 
du vyru.

Bedirbant. eksplačdavo gazo
lino torčiai ir pavojingai ap
degino John P. Jonės, 20 me
tų, 3621 Lake -Purk avė., ir 
Edwin King, 1041 S. High- 
land avė.

Girtas gavo $200 pa
baudos ir 3 mėne

sius džėlon.
, Rocco Marcelio, 2643 Htiron 

gat., kuris girtas važiuodamas 
įvažiavo kito automobilin, ga
vo $200 pabaudos ir tris mėne
sius kalėjimo.

Užsimušė nukrisdamas nuo 
stogo.

Joseph Prfescott, 1000 W. Van 
Buren gat., nukrisdamas nuo 
keturių aukštų namo (5000 El- 
ston avė.) mirtinai susižeidė.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus; taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimą.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija A ųi etikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pres. '

, 1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
» .....į ■ ......................... u .....................................................—....... .

Ofiso' Telefonas RD H A RROAD • Busto Telefonas 
Central 4104 A/ IV. Al. A, JjlvvJ  r4.lv Armitage 3209

VIDŲRMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso<Vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

____________________ I ■ ■ t - ,

Dovanos
* f

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 
dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

... 1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didele eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 

' eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

< Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus .metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią j 

knygą DOVANAI.
Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi

gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsim'© prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

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

Gatvekaris suva
žinėjo vaiką.

Pereitą pirmadienio vakarą 
gatvekariai suvažinėjo Michaelį 
Luciew, 7 metų, 521 N. Marsh- 
field avė. Vaikas bėgęs ,pro už
pakalį'važiuojančio gatvekario ir 
užbėgęs ant kito iš priešakio 
smarkiai važiuojančio. Vaikas 
ant vietos mirtinai suvažinėtas.

tuvių Rateliuose
Kaip žmonės rengiasi į an- 

trąjį Naujienų pikniką
Vyrai, moterys ir merginos, 

ar jus man tikėsite ar ne, bet 
aš vis tik turiu prisipažinti, 
kad aš jau pradėjau savo for- 
duką apžiurinėti, kad jis butų 
gerame “šeipe” važiuoti į di
delį pikniką, kuris įvyks ne- 
dėlioj Gardners Grove darže.

Kaip pamatė Darata, kad aš 

savo forduką valau, tuojaus 
užklausė:

“Na, kur jau taip rengėsi 
važiuoti?”

“Ar dar nežinai, kad septin- 
tadieių, rugpiučio 5 dieną, bus 
Naujienų piknikas?”

“Tai gal ir mane sykiu pa
imsi?”

“Gal būt, bet aš bijau, kad

(Tąsa ant 6-to pusk)

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto 1 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti ,

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisila
kite 75c. tiesiai į labaratorijp.'

F. AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.

Siunčia pinigus Lietuvon. 
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokiu^ 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

G. Benošius
1616 W. 47th StreetL..... ' U I I |l I i

Nenešiokite Diržo
Po Hku bandymą, iiradjome mechanii- 
ką syatemą, kuri išgydo rupturą Tyrą, 
moterų ir vaiką.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturoe Systema pa
sidarytų greitai žinoma, "bu« demon
struojama DYKAI šio mokslinio systo- 

mos išradimo tiems 
kurie kenčia nuo 
rupturos. Jis turi 
)asisckimo kur kiti 
neturi. Nedaro skir
simo jei jus ban
dėt kitus visus da
lykus, ateikite it 
pamatykite demon

stravimą — dėl sa
la nėna plieninių 

sprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą nuo Mr. F J. BAB- 
COCK, kuris turėjo daugiau negu dvj- 
deširąta metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje. i ’

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems užinteresuotiems

Aš pavartojau Kcmp systemą ant rup
turos kairiojoj slepia noj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per
ėjau karinę daktarišką egzaminaciją ir 
tarnavau kaipo -kapitonas lauko ligoni
nėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nes aš ži
nau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D. 
217 E. 31st 81., Chicago.

Per sekamas trisdešimts dienų 
Yt kainos.

Kiekvienas kenčiantis rtuo rupturos, ku
ris ateis j musų nuolatini ofisą . re- 
mianties šio skelbimu, laike sekamų 80 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą gauti gydymą už pusę kai
nos.

Neatidėliokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra.
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 5:30 po 

pietų. Seredomis ir subatomis nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldle- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 So. Wabash Avė.

(Netoli Adams St.) Chicago.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia Iniomėt lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės au- 
ailieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų Ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, ųamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirks*- 
Jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS .

1801 So. Ashland Avė, 
kampas 18 gatvia

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14. 15, 13 ir K. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Saptintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Tclephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D. 

2359 So. Western Avė.
Valandos priėmimo;
Nuo 9 A. M. iki 2 P. M.

Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.
Nedčliomis pagal sutarimą.

V —..... i L >

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinim-ą, dusui j ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135

Valandos; 3 vai. iki 9 p. m. Nedalioj 
* 9 iki 12 a. m.

BY LOUIS RICHARD
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Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan.St.

Valandos: Pancd., Utarnin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

Kliniko valandos: Utarnnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

LIETUVON- 
užrašykite savo .gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 

^mėgsta. '
V L ............................. . ________________ _ ■ —



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Rugp. 1, 1923

Lietuviu Rateliuose,
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

mano fordukas nesulūžtų, nes 
tu biskutį perstora...”

“Eik jau, eik. Nei aš jau 
taip stora, nei ką.”

“Kad jau taip labai užsima
nei, tai galėsiva drauge nuva
žiuoti, ar ką. Bet tiktai aš bi
jau, kad tu neįsipitrėtum į 
kokį kitą Petruką... Tada pa
liksi mane vieną vėpsoti...”

“Apie tai, tai dar pamaty
sime. .. ”

Bet ne tik aš vienas su Da
rata pradėjome rengtis j Nau
jienų pikniką, kaip girdėt, tai 
ir kitos mano pažįstamos Bar
butės, Javutės, Katriutės, Mag
nates ir kitos “gegutes*’ jau 
smarkiai pradėjo rengtis į tą 
gražiausią Naujienų iškilmę.

Ir taip reikia!
—Petriukas.

Moksleivių išva
žiavimas.

Pereitą septintadienį, liepos 
29 dieną Jefferson giriose L. P. 
M. L. A. 2 kuopa turėjo drau
gišką išvažiavimą. Dar prieš 
dvyliktą valandą dienos atvažia
vo keli vežimai su įvairių orga
nizacijų komietetais.

Tą pačią dieną ir toje pačioje 
vietoje* suvažiavo rodosi net 7 
organizacijos. Komunistai, Si- 
mano Daukanto Dr-ja ir L. M. 
P. S. užėmė patį kalnelį, o sanda- 
riečiai ir LS. S. VIII Rajonas ap
sistojo pakalnėje.

Moksleivių komitetas tarėsi 
ir su vienos grupės ir ru antros 
komitetais. Moksleivius, Kaipo 
nepartyvę organizaciją noriai 
priėmė ir kom. ir socialistai 
su sandariečiais. Pasidarė du 
bendri frontai. Vienok moks
leiviai pasiliko su pakalniečiais.

Apie ketvirtą valandą prasidė
jo programas. Pirmiausia buvo 
sandariečių, paskui socialistų ir 
ant galo moksleivių. Sandarie- 
čiams kalbėjo moksleivis šemoš- 
ka, adv. Kuodis ir p. Valančius. 
Nuo socialistų kalbėjo Dr. Mont- 
vidas. Moksleiviams kalbėjo 
L. P. M. S. 2 kuopos pirmininkė 
p-lė L. Narmontaitė ir dail. M. 
Šileikis.

P-lė L. Narmontaitė aiškino 
moksleivių tikslus, kodėl mok
sleivių organizacija yra reika
linga ir kokie jos principai: Pa
sak jos, moksleiviai organizuo
jasi, kad galėjus sėkmingiau 
darbuotis visuomenės tarpe, pa- 
sidalynant įgytu savo mokslu su

A. f A.
ANDRIUS NORVAIŠA

Persiskyrė su šiuom pasau
liu 10:30 vai. ryto per nelaimin
gą atsitikimą. Liko užmuštas 
sunkaus anglių vežimo. Buvo 7 
metų amžiaus. Laidotuvės įvyks 
ketverge 8:30 vai. ryto is na
mų 1827 S. Union Avė. į Ap- 
veizdos Dievo Bažnyčią, o iš ten 
į šv. Kazimderio Kapines. Mel
džiame visus gimines ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę Motina Marijona, 
brolis Juozapas ir sesuo 
Alena Norvaišai.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
51759 O. Mileškienei
51760 J. Mileškienei
51661 E. Kaliniutei
51772 P. Garbaniui
51690 B. Gedminaitei
75346 J. Paplauskas
75347 A. Kaželienei
75350 J. Zaromskui
85344 M. Malinauskui
85356 E. Kavaliauskienei
85358 A. Viskantas
85368 P. Vilavičienei

Kvitai su paėmėjų parašais ranflasf 
“Naujienų” ofise.

lietuviais ir kad moksleiviai 
galėtų jėustis esą lietuviais. Mat 
susiorganizavus esą kur kas ge
riau kooperouti su plačiaja mi
nia ir palaikyti lietuvystę sovo 
tarpe. Baigdama savo kalbą, ji 
prašė publikos paaukoti kipk kas 
išsigalėdamas moksleivių reika
lams.

Toliau kalbėjo dail. M. Šilei
kis. Jis aiškino kaip ir kur at
sirado pirmaiss raštas, pas ko
kias • tautas jis pirmiausia 
buvo praktikuojamas ir kas j; 
pavelde. Jis priparodė, kad to
kiu pat budu atsiradęs ir plasti
kos menas ir kaip jis išsivystęs 
į klasinę dailę. Jis sakė, kad 
kai bažnyčia tapusi atskirta nuo 
valstybės, tai tada ir dailė tapu
si laisva ir “madonų” jau niekas 
dabar nebepiešią. Vietoje to, 
dailė perėjusi į pramonę.

Aukų surinkta virš $9.00.
Reikia pažymėti, kad publika 

širdingai rėmė moksleivius ir 
gausiai aukavo, už ką komiteto 
vardu tariu ačiū.

Programui pasibaigus, visi 
bendrai žaidė prie muzikos ir 
sukurtos ugnies.

Moksleiviai savo troko dėl biz
nio neturėjo, bet p-lės L. Nar
montaitė ir J. Juozapaitė turėjo 
atsivežusios skanių užkandžių iš 
namų. — Kp. K ores p.

Bridgeportas
Liepos 30 dieną 9:30 vaka

re ant Halsted St. likosi sun
kiai sužeista automobiliu p-įa 
Gritienė, kuri laiko grosernę 
3538 So. Halsted St. Gritienė 
likosi nugabenta į St. Pauls 
ligoninę -ir randasi kritiškame 
padėjime. Suvažinėtojais areš
tuotas ir ranadsi po policijos 
priežiūra.

Atsiimkit laiškus iš Pašte
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

4 Apsega Kazimeras
7 Balčius Jonas
9 Balturusunaitei Waranika

17 Berzanskis Felix
20 Brozauskas Juozapas
22 Butrimas Joe
23 Bukorris Julios
53 Jwaszkiewicz Mrs Anna
54 Jonikas M. J.
55 Juzulenas Paul
56 Juskenas Justin 
58 Kantulis Peter 
65 Kocsis Jozeph
69 Kulbis Kazimeru
71 Kudzma Tony
72 Lapavicius Petras 
93 Mikalauskis Adomas
95 Mikalajūnui Antanui '
98 Navakai Jonui 9

112 Petkus John
113 Petreikis Charles
114 Petrausku Kazimera
133 Sapunas Paul
143 Sereikai Jurgini
144 Šeštokas Antanas 
146 Šimkus Antan 
152 Sragis Petras
154 Strikaitis Joe
155 Statkui N
157 Stiebris Marta 
164 Witkunski Wilim 
170 Zerglis Martin 
172 Zilnis Ignacy

15301 N. Šatkauskui .
95315 D. šervinskui
95317 M. Meleraitienei
95319 A. Gaidamavičaitė
95321 Ą. Danopas
95324 O. Stropienei
95326 M. Motuzienei
95329 J. Talačkai
95330 J. Staškunui
95335 P. Vamelėnei
95291 J. Venckus

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi priąirasęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpjūčio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ii* par
davinėjimas pereina j globą Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norlntįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

L. L. P. Stočių Valdybų Chicagos 
Apskr. Susirinkimas Įvyks trečiadie
nį rugpiučio 1 dieną, 8tą vai. vaka
ro, Aušros Vartų parapijos svetainėj, 
Oakley Avė. ir 23čias Place. Visų sto
čių prašome atvykti susirinkiman, nes 
yra svarbių pranešimi} iš Washinj<to- 
no. — Valdyba.

Liet. Kriaučių Kliubo Sav. Paš. .mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
rugp. 1 d., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi nariai prašomi at
silankyti. —r Sekr. K. Rugis.

LSS'. Pildomojo Komiteto posėdis 
įvyks seredoj, rugpiučio 1, 1923, Nau
jienų name, 8 vai. vakare. Visi P. K. 
nariai malonėkite dalyvauti posėdy.

A. žymontas, LSS. Sekretorius.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, Rugpiučio 1 d., 7:30 vai. 
vak., Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku susi
rinkti, nes randasi daug svarbių da- 
ykų aptarti.

Norintys įstoti kviečiame atsilan- 
cyti. Nariais priimami visi namų sa
vininkai Chicagoj*.

Nut. Rašt., A. Bugailiškis.

Roscland. — Visiems, kurie turite 
paėmę “Aušros” serijų parduoti, ne- 
lamirškite sugrąžinti iki Rugpiučio 
> d., nes tą dieną bus “Aušros” išva
davimas į Washington Heights miš- 
cus. Kurio j*au esate pardavę, grą
žinkite tuojau, o kurie dar neišpar- 
davėte, stenkitės parduoti. Sugrąžin- 
:i galite tą pačią dieną išvažiavime, 
jet nevėliaus kaip 5 vai. vakaro.

* ' — K. Danyla.

Jaunosios Birutės repeticijos įvyks 
irečiadicni, Rugpiučio (August), 1 d., 
Mark White Sųuare didžiulėje svetai
nėje. Pradžia 7:30 vai. vakare. Bu- 
dte visi laiku. * — Valdyba.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
dainų praktika įvyks penktadienį, 
tugpiuČio 3 dienoj, 816 W. 31st St., 
laymond Chapel. Pradžia lygiai 8 

vai. vakare.
Visi dainininkai po atstogų priva

lote būti atgal prie dąi'bo, tai yra 
prie dainavimo, nes,turime gerai pri
sirengti prie musų rengimą ateinan
tį koncertą.

Vyrai, kurie mylite dainą ir norin
ti dainuoti galite prie choro prisidė
ti ir lavintis dainavimo.

Choro mokytoju yra vienas iš ga
biųjų Chicagos Chorovedžių A. J. Kve
daras. Prisidėjusėji prie dainavimo vi
sados turės, naudos, nes prasilavins 
dainavime. — Valdyba.

Draugystės Darbininkų Lietuvių Są
jungos susirinkimas įvyks penktadie
nį, Rugpiučio 3 dieną, 7:30 vai. vak., 
D. šemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė. Būtinai turi visi nariai susirink
ti laiku, nes turim daug naujų daly
kų apsvarstyt draugystės gerovei. 
Nuo liepos 6 d. susivienijo trys drau
gystės į vieną, tai privalo kožnam ži
not visus draugystes reikalus; taipgi 
ligonis užsinaalduodamas ar atsimal- 
duodamas turi kreiptis į'Nut. Rašt., 
G. Pakeltis, 4315 S. Califomia Avė.

PASARGA.

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Man t Naujienų darbininkai gerinus 
'alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimal, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt ii kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neii- 
tirs«jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint Į sekamos die» 
aos Naujienas, turi«priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vaj. va
karo.

ASMENĮ JIESKOJIMAi
JIEŠKAU savo brolio Adolpho Ba

rono. Girdėjau gyvena Canton, Ohio. 
Mes važiuojam1 į Lietuvą ir norėtu
me , pasimatyti. Meldžiu brolį, ar kas 
žinot pranešti.

A. BARONAS,
107 Kosciusko St., 

Laporte, Ind.

Aš Matas Rimkevičius pajieškau sa
vo brolio Kazimiero Rimkevičiaus ' 
Stasio sunaus paeinančio iš čeniškių 
valšč., Kauno apskr., kuris gyvena 
Amerikoj apie 15 metų. Prašau atsi
šaukti ant šio adreso, o jei kas žinot 
apie jį, meldžiu pranešti už ką busiu 
labai dėkingas. John Zoobrick, 1003 
E. 5th St.» West Frankfort, III.

APSIVEDIMAL
PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 

nuo 30 iki 35 metų senumo, geistina 
butų, kad būt doras iy mylintis, gra
žiai pasiturinti gyvenimą. Geistina 
būt, kad augštas, diktas tinkantis 
biznį. Turi būt pasiturintis, aš turiu 
nemažai. Meldžiu su pirmu laišku sių
sti paveikslą, tam tik duosiu atsaky
mą. Paveikslą grąžinsiu ant pareika
lavimo. Naujienos Box 293.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumo tikėjimo, tik 
be vaikų, nuo 20 iki 25 m. Aš ne
vartoju svaiginančių gėrimų. Katra 
sutiksite apsivesti malonėkite prisių
sti ir savo paveikslą.

M. R. L. P. O. Box 97 
Westville, III.

JIĘSKO KAMBARIŲ ~
REIKALINGAS kambaris ir garad- 

žius vaikinui prie pastovių žmonių. 
Garadžius turi būt ne trumpesnis kaip 
18 pėdų ilgio. Kas turite tokią vietą 
malonėkit atsišaukti greitai. Turi būt 
Brighton Parko apygardoj.

K. WERTELKA, 
6338 So. Mozart St.

i Tel. Republic 3490

REIKALINGAS geras kambaris dėl 
vaikino prie lietuvių Brighton Parke, 
be valgio. Taipgi 'reikalingas garad
žius sykiu arba atskirai. Turinti ma
lonėkit atsišaukti greitai.

4338 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7635

PAJIEŠKAU ruimo/ jaunai porai, 
be vaikų pas laisvus žmones ir kad 
duotų sudynus pasigaminti valgyti. 
Ruimas turi būti Nprth Sidc, Bright
on Parke arba apie 63 St. ir Mar- 
ųuette Park, Chicago.

Adresas Naujienų Ofise: k
Box 292 *•

iSRENDAVDJIMUI
ANT rendos Real Ęstate ofi

sas. Rakandai pardavimui pi
giai.

Atsišaukite:
J. BURKE,

736 W. 35th St.

BRIGHTON PARK ant Archer Ay. 
Išrandavojam-as Storas su 4 kambarių 
flatu dėl pagyvenimo, garu apšildo
mas, naujas mūrinis namas. Renda 
nėra brangi, o kąs. .norėtų tai gali ir 
namą pirkti. Greįtu laiku budavos 
priešais didelį teatrą. Gera vieta dėl 
visokio biznio, išskiriant saliuno. 
Kreipkitės po Nr. 3827 Archer Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
------------■--------------- I . ■ I I

STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiStimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4.- Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir ąpie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBlNINKy
moterų

REIKIA —
Merginų indų plovėjų į rąptautaną, 

$15.00 į savaitę ir valgis. Kas antras 
nedėldienis liuosas.

J. W. GALL, 
3205 N. Clark St.

Phone Wellington 6214

REIKIA —
Stiprių - moterų lengvam 

dirbtuves darbui.
PULLMAN COUCH 

COMPANY, 
3759 So. Ashland Avė.

REIKALINGA sena moteris 
prie pažiūrėjimo mažų vaikų. 
Kambarys, valgis ir gera mokes
tis. Atsišaukit į grosernę.

JAMES GRICIUS, 
3538 So. Halsted St

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ__________

REIKALINGAS atsakantis 
barberys. Gera mokestis. Atsi
šaukite greitu laiku.

L. STRIUPAS, į

1823 W. North Avė.

REIKALAUJU pirmarankio 
pielforiaus, prie kepimo juodos 
duonos. Gera mokestis atsakan
čiam darbininkui.

FRANK BRASUS, 
139 E. 107th St

, Phone Pul'lman 0945

REIKIA PLUBMERIO, kuris 
moka sudėti toiletus ir kitus 
reikalingus dalvkus namuose.

723 \V. 19-'h St.
Po pietų subatoj ar nei

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

i REIKIA darbininkų į ge
ležies atkarpų jardų. Nuolat 
darbas, gera mokestis.

Jacob Lanski
37-th St. & Homan avė.

REIKIA darbininku dienoms ir nak
tims, geros darbo sąlygos. Atsišaukit 
nuo 8 vai. iš ryto iki 5 vai. vak.

Joseph T. Ryerson & Sons
16 St. & Rocktvell St.

3 durįs

REIKIA bučeriaus mokančio. 
Gera užmokestis ir pastovus 
darbas.

3301 Emerald Avė.
Telephone Boulevard 4865.

REIKALINGAS antrarankis 
bekeris prie kepimo duonos ir 
keksų. Darbas ant visados. Kreip 
kitės ypatiškai ar 'laišku.

F. BALSEVIČIA, 
322 N. Sheridan Road, 

Kenosha, Wis.

REIKALINGAS
BUčERIS.

Atsišaukite:
CHICAGO MEAT MARKET, 

1845 W. 47th St. .

REIKALINGAS patyręs bar- 
beris. Darbas ant visados. Uni
jos mokestis.

Atsišaukite:
4642 S. Western Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė ir automobilis, fordas. Priežastis 
pardavimo, turiu dvi biznis. Priim
čiau partnerius. Paduodu labai pi
giai tik už $500,00.

1822 Canalport Avė.
Savininkas

549 Liberty St.

PARDUOSIU grosernę arba 
mainysiu ant nedidelio namo. 
Gera ir išdirbta vieta, kur vi
sados galima daryti gerai biz
nis. Kreipkitės. A

3500 So. Emerald Avė.
į i 9 .

PARSIDUODA ICE CREAM 
parlorhs ir saldainių krautu
ve. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite
5317 So. Weritworth Avc.

PARSIDUODA saliunas labai 
geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Gera proga ge
rai ypatai. Priežastis pardavi
mo, savininkas apleidžia (re- 
tired) biznį visiškai.

3908 S. Western Avė.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki Studio. Labai 

naudinga proga dėl jauno žmogaus. 
Priežastis pardavimo yra svarbi. Kai
na prieinama.

Kreipkitės į Naujienų Skyrių 
No. 46.

3210 So. Halsted St.

PARSIDUODA barbame. 
Turiu apleisti Chicago, todėl 
parduosiu tuoj.

570 W. Madison St.
PARSIDUODA saliunas. Ge

roj vietoj tarpe šapų, geras biz
nis, senai išdirbtas. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišaukite greit, nes turiu tuoj 
parduoti. 1511 S. State St.

PIRMOS klesos krautuvė, gro- 
serne ir bučernS pardavimui.

Atsišaukite:
3300 Wailace St

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvė, ice cream soda ir namas, 
$5,000 pinigais, išmokėjimais. 
Gera vieta uždirbimui pinigų.

Atsišaukite:
4842 S. Ashland Avė.

, PARDAVIMUI graži šapa, 
puikiai įrengta. Puikus bargenas 
tam kas pirks tuojau. Taipgi 
yra daug įmonių, kad įrengus 
kitų šapų. Šaukite:

Boulevard 8150. •

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, gerai išdirbtas biznis. 
Pardavimo priežastis partnerių 
nesutikimas. Apie pardavimo 
sąlygas klauskit:

Phone Wentworth 8644.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosemė, Brighton 

Paike, arba mainysiu ant automobi
lių, Dodge, Maxwell, arba Ford. At
sišaukite greitai, didelis bargenas. Sa
vininką galima matyt nuo 9 ryto iki 
1 vai. po piet.

2515 W. 88th St.

t EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosemė, 

gera vieta, visokių tautų apgyventa. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Kas 
pirmutinis, tai tas laimės. Kas nori 
pirkti nepraleiskit geros progos.

1302 W. 103rd St.
Chicago, III.

PARSIDUODA barbernė, senai iš
dirbtas biznis, per 18 metų. 3 kėd
žių, 8 kambariai pagyvenimui, ilgas 
lysas, 3 metai. Parduosiu, nes einu į 
kitą biznį.

Atsišaukite:
• 1829 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 9031

AUKSO MAINOS.
Bučeme už pusės kainos, daro biz

nį $125 į dieną. Parsiduoda labai pi
giai, arba išsimaino ant namo, loto, 
arba automobilio. Kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St.

Phone Blvd. 9641

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė 
už labai pigią kainą. Lystas 2 me
tams. Rendos $30.00 į mėnesį. Rui
mai gyvenimui. Priežastis pardavi
mo svarbi.

Atsišaukite:
5615 Wentworth Avė.
Tel. Wentworth 4053

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likatessen prie bizniavęs gatvės, 
lysas ilgam laikui, 4 kambariai 
gyvenimui. Turi būt parduota iš 
priežasties ligos.

1942 W. 47th St
, -___ . . —........... L . ——

PARSIDUODA barber shop, 
geroj vietoj, gerass,pelnas. Tu
ri būti greitu laiku parduotas, 
nes savininkas turi kitą biznį.

Atsišaukite:
4642 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
siu ant namo bučemę ir groser
nę, cash biznis. Priežastis par
davimo, senatvė.

2057 W. 22nd PI., 
Tel. Canal 2881

PARDAVIMUI saliunas. Par- 
sidudda pigiai, nes mes turime 
išvažiuoti į kitą miestą. Atsi
šaukite tuojaus. :. ’

FRANK KIGAS,
, 1409 W. 14th St.

AUTOMOBIUAI
PARDAVIMUI aukštos klesos 7 sė

dynių ir 4 (speeds) touring automo
bilius, 1918 kainavo $5,500.00. Dabar 
randasi geram stovyj, visi nauji ta- 
jerai. Parduosiu tik už $500.00.

W. G. NOVAK, 
2210 W. 22nd St 
near Leavitt SL 

RAKANDAI ”
PARSIDUODA rakandai 4 

kambarių. Parduosiu ar pavie
niai ar visus sykiu. Turiu greit 
parduoti, nes išvažiuoju į Lietu
vą. 783 W. 18th St. Klauskite 
Džianitoriaus.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI du namai, mūrinis 

ir medinis. Mūrinis turi 8 flaf.us ir 
2 bizniu. Medinis turi tik grosernę 
ir bučeftię. Bizniai yra seni per 18 
metų. Gali pirkti namą su saliunu, 
sykiu ir pekamę.

x 118 Midland Avė. 
Joliet—Rockdale, III.

BARGENAS
$3,000 žemiau kainos. Kampinis 

2 augštų mūrinis namas, 4 flatai po 
5 kambarius, didelis skiepas.

4701—12th PL ‘ 
2 flatas iš fronto.

PARDAVIMUI modemiškas naujas 
mūrinis 2 flatų, 5—5 kambarių, lotas 
40x125. Yra, 2 apšildymui Įrengimai, 
5 minutės ėjimo iki C & N. W. sto
ties. Tik $12,500. Išmokėjimais.

R. J. DARNELL,
514 So. 5th Avė., Maywood, III.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas su saliunu. Bargenas dėl 
biznieriaus.

Atsišaukite:
2725 Wentworth Avė.

T _________________ _. .................. . ...... . ...................................... ~

PARDAVIMUI du namai ant 
4 lotų, labai pigiai. Galima lai
kyti karvių ir auginti vištų. Kai
na $2,700, $1,500 pinigais.

Atsišaukite: 
5629 So. Kilboum Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI laikraščių stendą 

Westem Avė. ir 47th St. Kur parsi
duoda visokių tautų laikraščiai. Duo
da į savaitę $40.00 pelno. Tiktai 
$400.00.

Parduodu lotą ir gale loto mažas 
namukas. Arti didelios mokyklos, kur 
bus galima visokį biznį daryti, tik
tai $800.00. Viską nupirksit pigiai, 
nes turiu apleisti miestą dėl nesvei
katos.

Kreipkitės:
5755 So. Homan Avė.

Tel. Prospect 8438

PARDAVIMUI 4 ruimų Cott- 
age, elektra, gasas ir visas na
mas yra gerame padėjime. Nu
pirksit už prieinamą kainą.

Kreipkitės:
4623 So. Califomia Avė.

PARSIDUODA bučernė, gro
sernė, naujas namas ir kampi
nis lotas sykiu. Priežastį patir
site ant vietos.

5547 Archer Avė., 
Summit, III.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
2 flatų puikus mūrinis namas su 

visais įtaisymais. Mainysiu ant loto, 
arba kokio nors biznio. Kaina tiktai 
$8,500. Perkantį reikia mokėti tiktai 
$1000, o kitus kaip rendą po mėne
siais. Kreipkitės pas: C. P. Surom- 
skis, 3346 So. Halsted St., Chicago, 
III., Phone Blvd. 9641. r

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS!

Parduosiu arba mainysiu naują 6 
kambariu mųrinį cottage su visais 
Saskiausiais įrengimais. Mainysiu ant 
učemės grosemės, automobilio arba 

kitko. Kaina $6,300.00.
6 apartmentų mūrinis namas ant 

2-jų lotų, geroj vietoj prie didelių 
teatrų, krautuvių ir parkų. Parduo
siu arba mainysiu ant mažesnio na
mo. Rendos į mėnesį $450.00.

2 aukštų mūrinis namas 5-6 kam
bariai. Mainysiu ant bučemčs, gro- 
sernės, automobilio ar ant bile ko. 
Pasiskubinkite, šis namas turi būt iš
mainytas šią savaitę.

Parduosiu arba mainysiu ant loto 
arba didesnio namo mano 5 kamba
rių naują mūrinį cottage įrengtą iki 
paskiausios mados. Kaina tiktai $5,- 
800.00.

Jei tamstos turite miesto praper- 
tę ar kitokią nuosavybę ir norite iš
mainyti ant farmos arba namo prie
miesty  j kur galima auginti gyvulių, 
matykite su mumis. Mes turime la
bai puikių farmų arti karų ir mie
sto. Atsilankykite dienos laike arba 
vakare iki 9 valandai.
4338 Archer Avė. prie Kedzie.Ave. 

Klauskite J. Pakalnio.
— — —- ■■■ ■ ■ ■ ■

PARDAVIMUI namas mūrinis su 
groseme ir delikatessen krautuve. 
Nupirksit pigiai visą namą ir biz
nį, nes man reikia išvažiuoti kuo- 
greičiaus iš Chicagos. Vieta apgy
venta svetimtaučiais.

Atsišaukite:
7032 St. Lawrence Avė.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas-—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų tie
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dreslų siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuękite.

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lieluviy Mokykla 
3106 So. Halsted St< 

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Plridy- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst Istorijos. Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:80 vai.

..................... .. i, „i i

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$26 Instrikdjoe $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyt su mumis. Motiname 
važiuot ir taisyt praktiHtiausiu budv, 
visotio iidirbimo automobilius, bais- 
nius Ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OP MOTORING 

1507 W. Madison St.
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