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ma urna Anglams
Apie alianty konferenciją 

Londone
Francijos kompromiso pasiūly

mas gal išves konferenciją 
iš sukliuvimo.

'LONDONAS, liepos 31. — 
Aliantų konferencijos eksper
tų komisijos nariai, peržiūrėję 
pateiktus vakar Francijos eks-

Latvių protestas dėl ka
ringos Trockio kalbos
RYGA, Latvija. — Del ka

ringos kalboš, kurią Trockis 
pasakė laike iškilmingo Latvių 
komunistų įteikimo sovietų 
valdžiai ’ aeroplano z “Latvių 
Šaulys,” ypač dėl tų kalbos 
vietų, kurias sovietų cenzūra 
išbraukė, Latvijos valdžia pa-

Sovietų delegacija skundžias, kad 
anglai traktuoją ją su panieka

Nonpartisan Lyga nutarė remti
La Folletto tikietą

Sovietai stasysią ang
lams ultimatumą

LONDONAS, liepos 31. — 
Kad kokia, lai Anglija gali 
(lai- susilaukti sovietų Rusijos 
ultimatumo — ultimatumo su 
reikalavimu, kad Anglų-Rusų 
konferencija, kuri jau ilgas 
laikas kaip tęsiasi Londone, 
butų galų gale pabaigta.

Rusų delegacijos Londone 
lyderis, Kristijonas Rakovsky, 
kurs dabar išvyko Maskvon 
tuo klausimu pasitarti, prieš 
išvažiuodamas pasiuntė šitokią 
sovietams telegramų:

“Britų diplomatijos ir biz
nio sferų elgesys rodo, kad 
konferencija turės dar kažin 
kol tęstis. Absoliučiai nėra n* 
jokios vilties prieiti prie susi
tarimo.

“Todėl gi, man reįlos, vertė
tų įteikti Britų užsienio reika
lų ministerijai ultimatumas ir 
reikalauti, kad ji duotų ka te
geri ogus atsakymus į klausi
mus, kurie jai buvo pat pra
džioj sovietų valdžios pastaty
ti. Nuo to, koks bus »Britų at
sakymas į tų ultimatumų, pri
klausys pačios konferencijos 
likimas.

“Britų atstovai ir finansinin
kai draugingu bu d u su mumis 
nesielgė. Su atskirais nariais 
ir su visa musų delegacija ap
lamai jie elgias iš aukšto ir su 
panieka, ir dėl to derybos ne
gali glūdžiai eiti. Ir los dery
bos nuolat buvo tęsiamos ir iš 
vėžių išstumiamos.”
Karachan — pirmas sovietų 

ambasadorius Kinams
PEKINAS, Kinai, liepos 31. 

— L. M. Karachan, kurs ėjo 
pareigas kaipo sovietų atstovas 
Kinams ir vedė derybas pasi
baigusias tuo, kad Kinai galų 
gale pripažino sovietų Rusiją, 
šiandie pristatė savo kreden
cialus kaipo pirmas sovietų 
Rusijos ambasadorius Kinams.

E>el Rusų-Japonų derybų

Sovietų Rusijos pertraktaci- 
įų su Japonija atnaujinimas, 
pasak Karachano,. pareisiąs nuo 
to, ar Japonija norėsianti eva
kuoti šiaurinę Sachalino dalį 
tam tikrai nustatytu laiku. 
Japonija negalinti reikalauti

sau monopolio ar išimtinų tei
sių toj teritorijoj, sako Kara
vanas savo pareiškime spaudai, 
atsakydamas į paskelbtų spau
doj Japonijos premjero Kato 
pareiškimų.
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NONPARTISAN LYGA Už 
LA FOLLETTĄ

RISMARCK, N. D., liepos 
31.— Laikytoj Čia North Da- 
kotos Nonpartisan Lygos kon
ferencijoj vienbalsiai nutarta 
remti progresyviųjų kandida
tus į prezidento ir vice-prezi- 
dento vietas — senatorių La 
Follettą ir senatorių5 VVheelerį.

North Dakotos Farmer-La- 
bor partija taipjau nutarė La 
Folletto t i kietų remti.

600 žmonių užmušta ge- 
ležiiikeliu kryžkelėse

NEW YORKAS, liepos 31.— 
Valstijų prekybos komisijos 
statistikos biuro skaitmenimis 
per pirmuosius šių metų ketu
ris mėnesius gelžkelių kryžke
lėse Jungtinėse Valstijose už
mušta 600 žmonių, t. y. apla
mai imant po penkis žmones 
kas* viena diena. Be to dar per 
tą patį laikų buvo fsužeisti 
kryžkelėse 1,485 žmonės.

Kova su Ku-Klux-Klanu

pertų pasiūlymus kaipo kom
promiso planų susitaikyti de 
paskolos Vokietijai garantijų, 
pareiškė, kad tie pasiūlymai, 
su mažomis pataisomis, busią 
gal būt konferencijai priimti
ni.

Vienas Francijos propozicijų 
punktas numato tam tikrą ar- 
bitracijos tribunalą iš trijų 
narių, kuris turėtų veikti kai
po “grand jury” atsitikime, jei 
reparacijų komisijoj nepasi-

siuntė Maskvai aštria protes
to notų.

Į tą Latvijos protestą sovie
lų valdžia atsako, kad pado- 
vanotasai aeroplanas esąs ski
riamas ne karo tikslams, kad 
sovietų Rusija neauklėjanti jo
kių agresingų siekimų Latvi
jos atžvilgiu, ir noripti turėti 
su ja draugingiausių santykių.
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| GOLOVINAS

Tuo vardu neužilgo pra
dės tilpti “Naujienose” 
Jacob Wassermann’o apy
saka iš Rusijos perversmo 
laikų. Apysaka tęsis per 
keliolika numerių, tad se
kite ją nuo pradžios iki 
galo.
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GALESBURG, III., liepos 31. 
— žmonės visur ima rodyti sa
vo nepalankumų Ku-Klux-Kla- 
niečiams ir progai pasitaikius 
puola juos. Praeitą naktį klanie- 
čiams automobiliais važiuojant 
į savo naktinį mitingą laukuose, 
buvo padarytas ant jų puolimas. 
Paleista keliolika šūvių.

Tardys Ku-Klux-klaniečiy muš
tynes Lancastery.

Boston, Mass., liepos 31. — 
Massachusetts gubematoriufej 
Cox įsake pradėti tardymą įvy
kusių vakar naktį muštynių 
Lancastery, kame trys žmonės 
buvo pašauti ir daugelis sužei
sti pagaliais ir akmenimis. Tose 
muštynėse dalyvavo apie 300 
Haniečių ir apie 500 priešingų 
jiems miestelėnų.

Valstijos policijos viešininkas 
Parker pareiškė, kad policija 
duosianti visokią apsaugą ki
niečiams, idant jie galėtų ramiai 
savo mitingus laikyti.

NEW YORKAS, liepos 30. — 
Anglų išradėjas Harry Grindell 
Mathews, išradęs taip vadina
mus “mirties spindulius”, nu
žudė regėjimą. Viena akim jis 
dar truputi mato, bet antraja 
nebemato visai.

reikštų pilnos vienybės pa
skelbti, kad Vokietija prasi
lenkia su savo priedermių vyk
dymu. Kitas punktas ntimato 
sudarymų tam tikro aparato, 
kurs žiūrėtų trukumų, kurie 
gali pasireikšti Davves’o plano 
operavims; dar kitas įsteigia 
garantijas prieš Vokietijos 
bandymų išsisukti nuo mokėji
mų natūra.

Pratęsia ekonominę sutartį
DUSSEDDORiFAS, liepos 31. 

— Vokiečių kasyklų savininkai 
ir Francuzų-Belgų komisarai 
Ruhre sutarė esančią dabar ta
me krašte galioj ekonominę 
sutartį pratęsti, ligi bus pra
dėta vykdyti Da,wes’o planas. 
Padaryta betgi išlyga, kad po 
rugpiučio 15 Vokietija gali at
sisakyti nuo sutarties, prane
šus apie tai penkiomis dieno
mis anksčiau.
Vokietija yra jau sumokėjus 8 

bilijonus aukso markių
PARYŽIUS, liepos 31.— Re

paracijų komisijos pranešimu, 
iki šių metų birželio 30 Vokie
tija yra jau sumokėjus repa
racijų gyvais pinigais ir pre
kėmis viso 8,405,932,000 auk
so markių.

Graikę kareiviai sušaudę 
19 bulgaro

Bulgarijos valdžia pasiuntė 
Graikijai protestą
SOFIJA, ' Bulgarija, liepos 

31.— Gauta žinių, kad graikų 
kariuomenės kuopa Graikijos 
Makedonijoj sušaudžius devy- 
nioliką Bulgarijos kaimiečių.

Bulgarijos valdžia padarius 
aštrų protestą Graikijos val
džiai ir paprašius, kad inter
nacionalinė Graikų-Bulgarų 

emigracijos komisija ūmai pa
darytų tyrinėjimą.

HUGHES VYKSTA 
BELGIJON

PARYŽIUS, liepos 31. — 
Jungtinių Valstijų sekretorius 
Charles E. Hughes šiandie iš
vyko į Briuselį, kame jis pa
buvęs porą dienų keliaus į 
Bėrimą, o iš ten jau, per Bre
meną, grįš namo.

■ ■■ .. . ■ .............. . -M- ■ V

MIRTIES SPINDULIŲ IŠRA
DĖJAS NETENKA 

REGĖJIMO

DOVER, Minn., liepos 30. — 
Įsilaužę į vietos First State 
Banką plėšikai bandė išsprog
dinti voltą pagalba nitrogliceri
no, bet tik sudraskę safety de- 
posit baksus, iš kurių nedaug 
ką laimėjo, paspruko.

Cuno taikomas Vokietijos 
prezidento vietai

Rinkimai įvyks ateinančių me
tų gegužės mėnesį.

BERLINAS, liepos 31.
Buvusio Vokietijos kanclerio 
Vilhelmo Cuno draugui paty- 
lonis pradėjo agituoti, kad at
einančiais rinktinais fpasodli- 
nus jį Vokietijos respublikos 
prezidento kėdėn. Esamojo 
prezidento Eberto terminas 
baigiasi 1925 m. birželio 30 
dienų, tat rinkimai turės įvyk
ti gegužės mėnesį. • Cuno vei
kiausia kandiduos bepartiniu 
tikietu, kadangi jis nepriklau
so nė jokiai vokiečių buržuazi
jos partijų, kurios veikiausia 
susijungs, kad pastačius bend
rą kandidatų opozicijai prieš 
socialdemokratų kandidatą.

ANGLIJOS LAKŪNAS MAC- 
LAREN 3PRAPOLĖ

J. V. Pakraščio Sargybos 
Laivas Algonųuin, Atkos Salų, 
iepos 31. — Nuo laiko, kaip 

skrendąs aplink pasaulį Angli
jos lakūnas MačLaren praeitų 
ketvirtadienį atskrido į 'Petro
pavlovsku, Kamčatkoj, nieko 
daugiau apie jį nebegirdėt. Vi
sokį bandymai susižinoti su 
juo bevieliniu telegrafu iki 
šiol nedavė jokių vaisių.

Amerikos lakūnai Škotijoj
KIRKWALL, Orkney Salos, 

Škotija, liepos 31. — Skren
dantieji aplink pasaulį Jungti
nių Valstijų lakūnai, kuriems 
vadovauja Įeit. Smith, atskri
do čia šiandie iš Brough, Ang
lijos. Rytoj išskris į Islandi
ją-

ORAS
Chicago ir apielinkė.— šian

die veikiausia bus giedria; tru
putį šilčiau po pietų; vidutinis 
šiaurėryčių vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niai siekė 64° F.

Šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 8:11. įMėnuo teka 4:48 
ryto.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, liepos 31 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Belgijos, 100 frankų .............  $4.57
Danijos, 100 kronų ................ $16.16
Italijos, 100 tjrų ................... $4.33
Francijos, 100 frankų ........... $4.99
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ........ $13.58
Olandijos, 100 florinų ........... $38.26
Suomijos, 100 markių ........... $2.25
Švedijos, 100 kronų ........... $26.64
Šveicarijos, 100 frankų ........ $18.61

Komunistę opozicija su 
Trockiu prieky įspėja 

Politbiurą
Reikalauja sumažini ištaidas 

užsienio komunistų organi
zacijų subsidijoms.

MASKVA, liepos 30. — Ko
munistų partijos rateliuose 
karštai diskusuojama naujas 
komunistų opozicijos pareiški
mas, padarytas raštu Politbiu- 

irui ir, be kitų, pasirašytas 
Trockio, Sopronovo ir Preobra- 
ženskio.

Savo pareiškime opozicija 
nurodo būtiną reikalų suma
žinti visi kreditai, skiriami ko
munistų internacionalo vykdo
mojo komiteto reikalams, —• 
šelpimui užsienio komunistų 
organizacijų ir partijų.

Pareiškimo autoriai nurodo 
sunkių finansinę padėtį, kurių 
dabar sovietų valdžia pergy
vena sąryšy su tvirtos valiu
tos įvedimu, tuo tarpu reikė
sią išleisti stambios pinigų su
mos kovai su gresiančiu kraš
tui badu, reikėsią teikti nu
kentėjusiųjų dcl nederliaus ra
jonų ūkininkams pašalpų sėk
lai etc. Jie įspėja Politbiurą, 
kad greitu laiku galį atsitikti 
taip, kad naujieji iždinės pini
giniai ženklai vėl virsią pir
mykščiais sovietų ženklais, su 
visomis plaukiančiomis iš to 
pasekmėmis.
čekistai studentų laikraščio 

redakcijoj
Andais “čekus” Agentų bu

vo padaryta krata studentų 
laikraščio “Krasny Student” 
cijoj. Ieškota korespon- 
(Raudonasis Studentas) redak- 
dencijos nuo tremtinių stu
dentų, išsiųstų j Solovecko sa
las ir Archangelsko guberniją. 
Suimta visi susirašinėjimai su 
sovietų Rusijos studentų orga
nizacijomis, 

v 
Darbininku neramumai v

Del griežto sumažinimo ga
mybos ir paleidimo darbininkų 
iš darbo, Briansko pramoninia
me rajone kilo dideli darbinin
kų neramumai ir riaušės. Tie 
neramumai persimetė ir į Mąl- 
cevo pramonės įstaigas. Nera
mumų vieton valdžia pasiuntė 
kariuomenės dalis. Bedarbiai 
ir iš darbo paleistieji darbinin
kai verčia dirbančiuosius strei
kuoti. Padėtis darosi dar rim
tesnė dėl kilusio bruzdėjimo 
geležinkelių tarnautojuose, ka
me valdžia taipjau ėmė ma
žinti etatus. Brianske darbi- 
sinkai puolę išdraskė manufak
tūros ir valgomųjų daiktų san
krovas.

BERLINAS, liepos 30. —Ofi
cialiais skaitmetinis Vokietijos 
importas šių metų birželio me
nesį siekė viso 753,000,000 auk
so markių ($188,250,000), o 
eksportas 475,000,000 aukso 
markių (118,750,000 dol.).

TESTAMENTAS: ŠUNIMS — 
$15, MOTINAI — $10 

SAVAITEI

NEW YORKAS, liepos 30. — 
Brooklyne praeitą šeštadienį 
mirė Mrs. Maude Vauz. Mirda
ma ji paliko testamentą, kuria
me pasakyta, kad iš savo palie
kamo turto ji skiria: trims ita
liškiems kurtams išlaikyti — po 
penkis dolerius savaitėj kiek- 
savaitūj iki gyvos galvos.

PEKINAS, Kinai, liepos 30. 
— Gautais pranešimais, šiau
rinėj Čihli provincijos daly 
tvanas sunaikinęs apie septy
nis šimtus miestelių.

Reikalauja mokyklų 
reformos

Kas buvo kaltas dėl 
karo kilimo?

Istorijos mokymo metodas tu
ri būt toks, kad ugdytų tau
tų susipratimą, o ne antago
nizmą

ŽENEVA, Šveicarija, liepos 
30. — Intelektualiu Kooperavi- 
mo Sąjungos susirinkimui Ar
gentinos atstovas Leopoldas 
Lugones pristatė painatingą 
elementarių mokyklų reformos 
programą. Jis nurodo, kad jei
gu pasaulis norįs išvengti ka
rų, turi būt visų pirma daro
ma pastangų sukurti žmoguje 
nauja politine sąmonė. Ypač 
dabartiniai istorijos mokymo 
metodai yra netikę ir turi būt 
pakeisti iš pat pamatų. Civili
zacijos istorija turi būt moko
ma taip, kad ji butų įnagis ne 
tautų antagonizmui kelti, bet 
geresniam jų tarpusavio susi
pratimui ugdyti. Be to reikią 
daugiau svarbos dėti matema
tikai, kaipo protavimo pagrin
dui.

Francuzas paskelbia dokumen
tus, parodančius, kad kaltė 
dėl karo krinta Francijai su 
Rusija.

PARYŽIUS, liepos 31. — 
Dešiintmctinėmis pasaulio ka
ro sukaktuvėmis Mathias 
Morbardt, Francijos viešpatau
jančios dabar partijos narys, 
išleido knygą pavardytą “Įro
dymai,” kurioj jis paduoda vi
są eilę dokumentų, įrodančių, 
kad atsakomybė dėl karo kili
mo krinta Francijai su Rusi
ja.

Naujasis premjero Herrioto 
laikraštis Ere Nouvelle (Nau
joji Gadynė) recenzuodamas 
tą knygą, sutinka su autoriaus 
Męrhardto kaltinimais ir ašt
riai atakuoja p. Poincare’ą.

žemės drebėjimas Anglijoj

WEST FRANKFORT, III., 
liepos 31. —• Gaisras sunaiki
no visą nedidelio kasyklų mies
telio Freemano biznio centrą, 
padarydamas apie 35,000 dol. 
žalos.

LONDONAS, 1. 31.— Maltby 
kasyklų d i strik te pasireiškė 
lengvas žemės drebėjimas. Vy
riausiųjų Maltby kasyklų ad
ministracija įsakė darbinin
kams, kurių ten dirba apie 
1000 žmonių, kasyklas laiki
nai apleisti.

BUENOS AIRES, liepos 31. 
— Campanoj, netoli Buenos 
Aires, gaisras sunaikino dides
nę dalį milžiniškų skerdyklų, 
priklausančių Anglo-South A- 
merican Meat kompanijai.

Areštuota buvęs provincijos 
iždininkas

TORONTO, Ont., liepos 31.— 
Gauta žinia, kad San Jose, Cal., 
areštuota pabčgusis Ontario 
provincijos buvęs iždininkąs 
Charles Matthe»ws, Jr., kalti
namas dėl jo padarytų sukty
bių sąryšy su valdžios pirki
niais.

GYVULIŲ LIGOS. .

Kaunas. — Per gegužės mėn. 
naminių gyvulių užkrečiamo
mis ligomis įregistruota tiek 
susirgimų: jplautinui — 2, 
juodlige — 2, arklių susna —- 
43, kiaulių raudonlige — 135, 
pasiutimu 7 ir paukščių sep
ticemija — 11. Birželio 1 d. 
lijeo 29 gyvuliai, sergą arklių 
susna, ir 2 — kiaulių raudon
lige.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: - 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: . TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Sveikatos Dalykai

Ausys, kurios negirdi 
ir kodėl

Dr. Nicoll New Yorko val
stijos sveikatos viršininkas iš
aiškina skirtumo ‘priežastis ir 
duoda penkis paprastus pata
rimus, kurių klausant, galima 
kurtumo išvengti. Pirmiausiai, 
niekuomet nemėgink išimti iš 
ausies vaško, kuriuo nors kitu 
daiktu kaip tik su minkšta 
skepetuke. Antra, įsakyk vai
kams nieko nedėti į ausis. Gu- 
zikai, žirniukai ir kiti maži 
dalykėliai daug sykių yra ,bn- 
vę kurtumo priežastimi. Tre
čia, jei koks gyvūnas ausyje 
įsigauna, reikia mėginti jį iš
plauti su šiltu vandeniu; jei 
tai nesiseka, tuomet reikia 
kreiptis į gydytoją. Ketvirta, 
joj liežuvčlini nesveiki. arba 
adenoidų buvimą parodo per 

nosį kvėpavimas, reikia eiti 
pas gydytoją ir pasiduoti išeg- 
zaminavimuj; visus nesveiku
mus reikia prašalinti. Penkta, 
jei ausys pradeda skaudėti, ir 
kurtumo ženklai pasirodo, rei-! 
kia k negreičiausiai teirautis 
pas gydytoją. Tuojaus gydant,: 
galima išvengti visiško kurtu-: 
mo.

Kada kalbama apie ausis, 
natūralu manyti, kad kalba
ma lik apie tą ausies dalį, ku
rią matome ir kuri apart bu? 
vimo geros vietos dulkėms ko- 
lektuotis taip pat suima ir bal
so vilnis ir perneša jas į vi- 
dūrines ausies dalis. Žinojimas 
musų girdėjimo aparato nema
tomų dalių Kbnsjtrukcijos pa
gelbės suprasti kas atsitinka, 
kuomet ausys pradeda skaudė
ti ir kokios yra kurtumo prie
žastys.

Apačioje centralio kanalo, 
kuris eina į ausies vidų, yra 
ištempta plėvelė, kuri vadina
ma ausies bugnu. Užpakalyje 
šio būgno yra vidurinė* ausis, 
kurioje yra keletas mažų kau
lelių ir jie taip sutvarkyti, kad 
kuomet vienas juda ir kiti ju
da. Vieno kaulelio viršūnė sie
kia ausies būgną iš vidaus.

Kas tik neleis tiems kaule
liams liuesai judėti, arba au
sies būgno sutrukimas, ar iš- 

• laukinio ausies kanalo užsi
kimšimas bus priežastimi gir
dėjimo netekimo, daugiau ar 
mažiau, priklausant ant kiek 
susi trukdys balso Vilnių per
nešimas.

Išlaukinis ausies kanalas tu
ri daug vaško. Jis suima dul
kes ir mažus gyvūnus, kurie 
įsigauna į ausį.

Špilkų, krapštukų, degtukų 
ir kitų aštrių dalykų niekuo
met nereikia į ausį dėti, kad 
tuomi iškrapščius vašką, nes 
taip galima perdurti arba kaip 
nors ausies būgną sužeisti. Jei 
pasirodo reikalas ausį išvalyti, 
reikia daryti su minkšta šlapia 
skepetaite, susukta smailiai.

Kartais tėvai mano, kad au
sies skaudėjimas yra vaikų 
paprasta liga ir gamtai duoda
ma liuosybė tai atitaisyti, kar
tais įlašinant šilto aliejaus, 
kad tuomi skausmą sumažinus. 
Daug protingiau yra pašaukti 
gydytoją, kaip tik ausys pra
deda skaudėti. Skausmas ausy
je su karščiu ar be karščio 
reiškia kokį nors užsikrėtimą, 
ir užsikrėtimas kartais gali bū
ti labai pavojingas. Jei gydy
tojas atėjęs randa, kad ausies 
būgnas ištinęs, tai jis pradu
ria jį, kad leidus skystimams 
ištekėti. Jei jis to nepadarytų, 
ausies būgnas pats truktų, ir 
ta ausimi daugiau nebūtų ga
lima girdėti.

Kaip galima kurtumo iš
vengti? Nuo vidurinės ausies 
į gerklę siekia maža triubelė 
vadinama Eustachian Triube- 
le. Ji įleidžia orą į vidurinę 
ausį, kad oro spaudimas ant 
ausies būgno butų vienodas iš 
abiejų pusių.

Jei liežuvėliai ir gerklės plė
velė apie tą triubelę yra svei
kam stovy, vidurinė ausis ne- 
užsikrės. Bet jei liežuvėliai ne

sveiki ir adenoidai auga ypač 
prie pat triubclės, galima leng
vai ausį užkrėsti ypač tuo lai
ku, kada žmogus turi šaltį no
syje ir gerklėj. Vidurines au
sies užkrėtimas daugiausiai at
sitinka tuojau po sirgimo ty
mu, skarlatina arba kuria nors 
kita liga. , [FLJS] 
----------------------------- ; ;

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Ar ne gaila?

Žemaičių ir Seinų Vyskupi
jų oficialinio organo “Gany
tojo” 5 Nr. straipsnyje “Du 
draugu” koks tai kunigas gai
lisi, kad papa negali... kišti 
Lietuvos laikraštininkus į ka
lėjimus ir juos tremti.. .

Jis rašo:
“ ‘Vairas’ šoko visu savo 

smarkumu ant aukščiausios 
dvasinės valdžios ----- Šventojo
Tėvo, kuris neturi nė kalėji

mų, kur tokių rašytojų liguis
tas įsikarščiavimas galėtų at
vesti, nė ištrėmimo vietų, kur 
le chevaliers san reur*) po 
atliktų sunkių žygių galėtų il
sėtis su savo Dulcinėjomis” 
(mano pabraukta. R.)

Kas gaila —‘-J lai gaila! Ugi,
i t • -. a
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šiame skyriuje mea laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus įdomius bOsianrioma 

motinoms ir motinoms jau- 

n, kMlkif.

KAdikiy aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mes jaukiame, kad tai 

yra dalykas, kuj mes tu
rime reguliaridkais laiko

tarpiais atvirai ir,laisvai 

pergvUdeatL

kUDIKIv
GEROVes skVRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 
Auginimui.

Dabar pasiekėme vietų, kur kūdi
kiui duodama kietesnių valgių. Labai 
svarbu įdėti maisto papročių kol 
kūdikis jaunas. Nes šiandieninis kū
dikio valgis nulemia kokis jis žmo
gus bus ateity.

Maistą kūdikiams nereikia aprinkti 
tik iš vieno ar dviejų valgių. įvai
rumas reikalingas, idant kūdikis gau
tų įvairią būdavo jaučią medžiagą. 
Vienodas maistas irgi nusibosta . Pa
prastai po 12 mėnesių motina turėtų 
nusistatyti valgių sistemą ir prida
boti, kad jos kūdikis kietai laikosi to. 
Kiekvienas naujas valgis turi būti 
atydžiai padaromas ir iš pradžių tei
kiamas tik mažais kiekiais. Visados 
reikia penėti reguliariškomis valando
mis ir neduoti nieko peneėjimų tar
pais. Pas daugelį kūdikių šitokį per
maina ir paplatinimas duodasi sun
kiai. Jie pilnai pienu patenkinti ir at- 
aisako nuo kitų sotesnių valgių. To
kiais atvejais neduok pieno iki nebus 
suvalgyta kietesnioji dalis. Jei abi da
lis duosi sykiu, tai kūdikis pasirinks 
pieną, o išgėręs jj neims kieto. Se
kanti sistema pavelys motinai pasi
rinkti tinkamų valgių penėjimui. Ne
patartina daryti permainų valgiuose 
labai karštame ore.

Vienas šaukštukas Eagle Brand 
kondensuoto pieno pridėtas prie vie
nos uncijos virinto vandens mišinį so
tumu vertą sveikam pienui. Kur tik 
vartojama žodis pienas sistemoje, rei
kia miešti Eagle Brand minėtu budu.

Maistą reikia duoti nuo 12-to iki 
15-to mėnesio — po penkis sykius j 
dieną:

.7 ryte. — Oatmcal,.miežių ar kvie
čių košelę, vienas ar du šaukštu
kai 6-8 uncijose pieno. Pasenusi 
duona ir sviesto, arba cukorius 
ir sviestas.

9 ryte. Sunka vieno orančiaus.
11 ryte. — Padroštuvės nuo jautie

nos, vienas ar trys šaukštukai, 
sumaišyti su tiekų, kiekiu duo
nos, o viekas pavilgyta jautienos 
sosu arba minkštai išvirintas 
kiaušinis sumaišytas sū pasenusia 
duona; šmotukas cukoriaus ir 
6-8 uncijos pieno.

3 po pietų. — Jautienos, vištos, ar
ba avienos bujonas, {trupinus ry
žių ar senos duonos šešios unci
jos pieno, jei reikalaujama. Duo
na su sviestu, arba cukorius. 
Daugelis to amžiaus vaikų jau 
ima is suvirškins obuolienę, ar 
slyvas. Jei to duodama, apleisk 
pieną.

6 vakare. — Du šaukštukai javinių 
košelių su 8 uncijomis pieno; šmo

tukas cukoriaus. Pasenusios duo
nos ir sviesto.

10 vakare. — šaukštukas košelės su 
8 uncijoms pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui reika
lauja daugiau pridėčkų prie valgių. 
Kitame straipsny apie tai pakalbė
sime.

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaite ir pasidėkit ateičiai. '

Garsinkitės Naujienose

puikus daiktas — visam pa
sauliui skirtas kalėjimas!

Iš visų šalių (žinoma, vietos

' ■ »I ■ ....... ■■ Kį ....................' " ", ■

Pabėgusius kąlinius baigią 
gaudyti

Iki liepos 1 d. įvairiose vie-
kunigų lydimi) važiuotų laik- įose }jUVq pagauta 46 kaliniai, 

kokioj včliauk policijos sulaikyta dar 
arba keletas. Tuo budu iš pabėgu

siųjų 75 kalinių nesuimtų 
daug tėra.

raštininkai “tupėti” 
nors Romos “geltonoj” 
koncentracijos liogery...

Net “įhilcinėjas” galima 
tų su savim vežtis...

Davus laikraštininkams “at
vesti”, juk reikėtų pagalvoti 
apie tai, kad juos “paspirgi
nus.”

Tiesa, “Šventas Tėvas netu
ri...” Senųjų 
priemonių.

Ar nę gaila, ponai “Žemai 
čių ir Seinų Vyskupijų oficia 
linio organo” rašytojai? —R.

spirginimo

ne-
I

Paleido gegužės 1 d. 
demonstrantus

Liepos 1 d. paliuosavo 
kalėjimo 12 astiicnų, kurie 
ministratyviai buvo jnubauįsti
už rengimą be leidimo demon
stracijos gegužės 1 d.! . I

ps 
ąd-

Koperacijos šventė Kaune 
buvo apvaikščiojama gan iš
kilmingai ir daug įdomiau, ne
gu praeitais metais.

i-

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewicz 

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
no kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri- 

Įžiurėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
ųalsted St.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

MR. HERZMAN1
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Canal
. J 3110. Ntiktį

Telefonai; J - - -----

■

*) Ricieriai be baimės.

iki

Telephone Yąrds 0994

DR. MAURICE KAHN

3110.
Drexel 0950

Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Francuziškas Daktaras

6
8

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

iki 2 vai. po pietų

Broliai

Liudiju Kad
“Turiu 60 metų amžiaus ir rukau 
cigaretus per 45 metus. Iš tiesų 
sakau, kad neradau cigaretų, ku
ris duotų daugiau smagumo už 
HELMAR”.

Dvidešimts HELMAR kainuoja 
kelius centus daugiau už pundelį 
paprastų cigaretų, bet HELMAR 
cigaretai turi gryną Turkišką 
Tabaką, o kiti tik pigų maišytą 
tabakų.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų. 

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina į Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

ROVĖS 10 orlO

%

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo susiorganizayimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imam! nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas kąygap ui p\isę kainos. 

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
, * • * ’ * • / .... J

Del platesnių informacijų kreipki t šs šiuo adresų:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, fJ. Y

DR. CHARLES SEGAt
Praktikuoja 17 metai

h ; 1 J Ofisas ! • ;.
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos

•vn Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
• Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 1Q valan

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

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10

• iki 12 dieną.

DR. M. J, SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3803 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

Dr. M. žilvitis
DENTISTAS

Perkėlė ofisą iš Brighton Park 
į Bridgeportą

3265 So.
Valandos nuo 9
Subatoje nuo 9
Nedėlioję nuo 9

Halsted St.
ryto iki 9 vakare, 
ryto iki 6 vakare, 
ryto iki 12 dieną.

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ,ir slaptų ligų

Gydo.su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

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

Telefonas Canal 0464 
■' ’ $ • * ' 

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyi- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS g 
PAS MUS. TAS JUMS BUS% 

ANT NAUDOS. >

S

n*-11 ■ ■■■ i i ,
Jei abejoji akimis, patsiteiravk
Dr. A. K. BLU&ENTHAL

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
KAIP JŪSŲ AKYS?

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes, e 

h———ui. .—r-* •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Jei akių silpnumas ar galvos .skaudė
jimus apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Boulevard 7679

Dr. J. Jakubauskas

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pullman 5147

Pasekmingai gydau stąjgįąs^jr 
chorinines ligas NAI’KAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

> operacijų
4647 S’o. Halsted St.,

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

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

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

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

Telephone Lafayette 4543l--- ---- -
C" 1 ' ..................

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. *38-th St., ChicaKo, III.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar- 
x nauti lietuviams.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

.............—■IĮ............. .....

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Sali e St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais*''*
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6705

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Lcavitt St. I
Telephone Canal 2552

Valandos:.# ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj jr Fetnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Vedlį, 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.

JOHN I, BAGDZIUNAS
,ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
nuo j a Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimu?

7 S'oulh Dearbom Street

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefoaas Canal 1697.

— ■» —.lt

J. P. WAITCHES
LĄVVYER Lletuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-51G 
127 N. Dearborn St., 

Telephone. Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377

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

Room 909 Chicago Trust Building 
79 West Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900
i R>z. 3203 S'o. Halsted St.

Yar^s 1015. Vai.: 6 iki 9 va).

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Ofisas vidunrhestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS J 
Advokatas

29 So, La Šalie S't. Room 520 
Tel. Central 6390

Vak. 32,23 S. Halsted St., Chicago J 
Tel. Yords 4681

J. BUCERZAN I
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279,

V Indiana Harbor, Ind.
..i,....

Plumingo ir z Apšildymo {rengimai 
Oląelio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir./ boile
riai. Jie bus brangesnis po/mėnesio 
gegužio. Sutaupyki! pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.
? PEOPLES PLUNMBING AND ■ 

HEATING SUPPLY CO. f 
490 Milwaukee Avė. and r
, 1 461 N. Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4251

Gydo.su


Penktadienis, Rugp. 1, 1924

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
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Pasitarus Centro Valdybai su 
kuopų komisijomis Centras pa
skelbia, kad Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo Amerikoje SEI
MAS įvyks rugpiučio 23 ir 24 
dienose, 1924 m., Chicagoje, 
(salės vieta bus paskelbta vė
liau). \

Centro valdyba kviečia visus 
Amerikos moksleivius dalyvauti 
šiame SEIME arba prisiųsti sa
vo delegatus, ar tai laiškus su 
rimtais patarimais apie mokslei
vių reikalus.

LMSA. Centras kreipiasi į vi
sus draugus, 
užjaučiančius
žmones, kurie yra baigę mokslą 
tokiose pat aplinkybėse, o dabar 
užsiima savo profesija. Todėl 
draugai, pasistengkite paduoti 
savo brolišką ranką jaunes
niems draugams siekiantiems 
mokslą ar tai žodžiu, ar tai savo 
materiale išgale.

Taipjau mes kreipiamės į 
lietuvių organizacijas Ameriko
je, kad jos suteiktų savo moralę 
ir materialę paramą sunkiai ko^ 
vojančiai su gyvenimo aplinky
bėmis moksleivijai.

Mes tikėdamies jūsų
džios užuojautos lauksime 
LMSA. SEIME!

Centro valdyba ir Apšv.
misija:

B. Simokaitis,
J. lazdauskis.

profesionalus ir 
moksleiviams

A. A. TULYS Ph. G.
Gerb. Tu lys šį pavasarį, birž. 

d. baigė farmaceutikos kur- 
Valparaisos Universitete. Be 
jisai pašventė apie porą me- 
abelnam mokslui

nuošir-
juaų

ko-

Nusivylimas
rytas. Saulė 
šildė ežero

liepos 
kaitriai 
vilnis, garlaivis plaukė

girdėjosi 
varpų 
vandenį 
Miestas

dirbtuvių 
skambesys, 

garlaivių 
darėsi aiš-

Išaušo 
nelabai 
smulkias 
ramiu, paauksuotu saulės spin
duliais vandeniu, skyrė į abi pu
si baltas putas. Antroj ežero 
pusėje, kurion musų garlaivis 
plaukė, matėsi miesto bokštai, o 
protarpiais kilo tai juodi, tai 
mėlyni durnai ir susiliejo vie
non milžiniškon durnų masėn. 
Miestas buvo apgultas kokio tai 
debesio, tai durnų ir dulkių mi
šinio...

Kai kur 
staugimas, 
drebinantis 
kriokimas,
kesnis, skirstėsi rūkas ir bokš
tai darėsi vis baltesni. Pasimatė 
ir miesto parkas, išlindo iš mig
los ir vis žalesnių darėsi. Sau
lės spinduliai apšvietė tiktai vie
ną šoną medžių. Musų laivas 
plaukė pro parką, parkas buvo 
didelis, kuriame girdėjosi pauk
ščių čiulbėjimas, karvelių bur
kavimas. Mes važiavome trijie- 
se į Chicagą Gudričo prieplau- 
kon paveikslų piešti.

Kas gali būti . estetingesnio, 
gyvesnio, jei ne audringas mie
stas, lyg milžiniškas 
pasriuvęs durnuose,

baidyklės žviegiantis 
Toli už miesto matėsi

pasaulis iš kurio
veržėsi 
balsas, 
juodas debesys, lyg milžiniškas 
kalnas, lipo aukštyn ir vis juo
desnių darėsi.

Apsistojome 
pradėti piešti 
vaizdą. Jonas 
nas dailininkas,
dailės akademiją, buvo taupus 
optimistas. Jis buvo nepaten- >

ir nutarėm jau 
vieną ypatingą 

Paprockas, jau- 
tik dar baigęs

—Bedarbės laikas — tariau 
aš. — Nėra darbo, tai atvyko
me nors paveikslų piešti. Reikia 
kas nors veikti. ,

—Ha-ha-ha — nusijuokė rau
dongalvis. — O mes niekad ne
dirbame, o gyvenam kaip ir jus. 
Prieš trejetą desėtkų metų čia 
buvo gyvenimas; niekas musų iš 
čia nevarė. Būdavo užklydo 
koks žioplys... klunk į galvą su 
gelžgaliu, padarei diagnozą kaip 
daktaras sako (rodydamas pir
štu į žilą senelį) ant kelinių ki
šenės ar kur kitur... ir plumpt į 
šitą kanalą... nieks nesužinos, 
štai daržovių sandėlis, matai, 
lenta, skylė, tai aukso kasyklos!
Matai, antroj pusėj kanalo drus
kos įmonė, tenai yra lenta įlu- 
žus... Mes gauname ir išsigerti. 
Kai ateina laivai iš Kanados ir
pasamdo mus iškrauti 
tai gauname užmokestį 
degtine, o ko mums 
bereikia!...

—O kur tamstos
Juk kai kurie jūsų turėjote šei
mynas — paklausiau.

—Mano šeimyna pasiliko Eu-

kur susitikau daug žmonių pa
našiai nusivylusių; mačiau daug 
menininkų, advokatų, inžinierių, 
žodžiu sakant, visų profesijų 
žmonių, kas mane ir privertė 
tapti jų draugais ant visados.”

Senelis susidėjo savo diplomą 
ir moters atvaizdą atgal į kiše
nę ir toliau tęsė savo kalbą:

“Matai, tamsta, (įrodydamas 
pirštu į sieną) ant sienos krai- 
da prirašyta, tai musų draugų 
buletėnas.”

—O kas ten parašyta ? — per- 
traukiaui aš.

—“Prirašyta visokių keiksmo 
žodžių. O pats autorius ten guli 
prie sandėlio vartų girtas — ke
pa ant saulės. Jis keikia valdžią, 
kapitalizmą ir viską, kas tiktai 
yra šiandie ant svieto. Jis yra 
kada tai buvęs operos daininin
kas, bet dideliu savo girtuoklia
vimu prarado balsą ir akymirka 

Vienas žilagalvis senelis, bet tapo paprastu dryskium nusto
damas garbingos vietos opero-

laivus, 
gera 

daugiaus13 
są 
to 
tų 
literatūrai.

P-as A. A. Tulys 
studentu redagavo “Moksleivių ropoję — atsakė raudongalvis. 
Kelius” ištisai du metus. Jisai — Jau trysdešimt metų kai aš 
daug pasidarbavo organizavimu vienas ir pilnai esu patenkin- 
moksleivių Valparaisos Univer- tas...
sitete ir ten pat vedė Lietuvių I
kalbos ir rašybos Skyrių. . inteligentiškos išvaizdos, pasike-

Dabar p. Tulys redaguoja 
“Sandarą”. Kaip matote ant pa
veikslo, jis yra dar jaunas vai
kinas ir jam yra daug progų iš
augti dideliu ir garbingu vyru.

ypatingai

būdamas

kintas tuo vaizdu, kurį

šeimyna?

lė nuo baržos kampo ir pasilipė- j e.
jęs aukščiau paklausė manęs: - - -

Ar jau senai baigiai moky- šaudymui už politinius reikalus, 
klą? Gerai pieši. Mane tiesiog pabuvęs kalėjime trejetą me-

Kartą jis buvo nuteistas-su-

. -------- ,-------- - j ir pajjuvęs n.čue|init: tivjvvų nrc-
♦’ stebina tamstos darbas, tik ke- tų negėrė dektinės, tai pasitaisė |.......... —~ uegeie ueKUiįvs, tai paftiuaise 

lios minutės kai pradėjai, o jau j0 balsas. Vieną gegužės rytą 
i visos vaizdo formos liejasi kru-ljjs turėjo būt pakartas. Penktą 

’ VATI IV nnxyxrn ~ ' * 1 • 1 S lll'llOSt/OS
diktavo, tašką. Dažus dedi drąsiai ir tei- jam kartuvės, o jis ir paaniršo,

mes iš-i
sirinkome. Jo skylėtas švarkas^011 *r perspektyva siekia savo valandą ryto buvo suruoštos
ir nuspardyti batai, 
jam ką tai savotiško, 
pilvą jau kelis kartus 
Jisai pasirinko aukščiausį mies- Akademiją ir baigiau prieš pen-'vo arijas iš operos. Dainavimas 
to triobesį ir dar pridėjo keletą kis metus. |
mažesnių triobėsių ir garlaivį —Aš irgi mokinausi Pary-‘gas, kad visas kalėjimo štabas
kas sudarė neblogą kompoziciją žiaus universitete. Baigiau me-!tapo nustebintas ir klausėsi jo 
ir energingai pradėjo darbą. Idiciną prieš dvidešimtpenkis me'dainos. Tą dieną jo pakorimas

—Argi tu, Jonai, manai par- tus ir buvau apsigyvenęs New- tapo atidėtas ir buvo pranešta 
duoti savo paveikslą savininkui Yorke. Paskui profesoriavau ’ vyriausybei, kuri dovanojo jam 
šio namo? — paklausė vienas.— Princetono universitete ir para- mirties bausmę ta sąlyga, kad 
Tavo nepirks, nes savininkas šiau keletą knygų. Tamsta gali gali būti iš jo naudingas žino
jau kito nupirko pereitoj pavei- matyti mano knygas kiekvie- gos visuomenei ir pačiai šaliai, 
kslų parodoj. ' nam knygyne. Mano pavardė Bet kas tau- Kaip tik išėjo iš

—Aš žinau, bet aš nesavinin- yra Dr. Simpson.
kui jį piešiu, šis paveikslas yra Aš nusistebėjau tokiu jo pa-[kai kirviu nukirto, 
jau nupirktas — atsakė Jonas, sigįrimu, bet Įpritai’dajm'as jo

Siuroj susmaugoj, jungėsi ei-[pasakojimui užklausiau: 
lė triobėsių po vienu stogu su | —Kas su tamsta atsitiko, kad 
daugeliu durų, bet nebuvo nė visa tai metei ir dabar gyveni 
vieno lango. Nuo sienos už trijų kitokiu gyvenimu? Juk esi gy- 
žingsnių čiužėjo vanduo ir lipo Rytojas, tai ir aptiekoje dirbda- 
krantan. Tarpe durų spragų bu- mas gali gauti neblogą algą? 
vo apstatyta lentomis, lyg bude
lės, kad saulė nekaitintų, 
buvo guoliai pataisyta ant pli- prasdamas, kad aš nenoriu tikė- 
kų ir atsibraizgiojusių nuo sau- ti tokiam jo pasakojimui ir mo
lės kaitros tentų, ant kurių gu-(terš atvaizdėlį, kurį jisai laikė 
Įėjo žmonės. Pasieniu vaikštinė- ant ištiestų savo delnų ir gailes- 
jo būreliais pilkų, apdryskusių tingai žiurėjo į jį. Mane apėmė 
žmonių, kurie pamatę mus pra
dėjo rinktis prie musų. Vieni jų 
buvo apžėlę, apiplyšę ir labai su
vargę, o kiti dikti, ištinę ir rau
doni. Manėme, kad jie mus pa
sitiks kaipo negeistinus sve
čius, kad užklydome neprašyti 
svetimon vieton, bet jie buvo 
pilni umoro ir sarkazmo, tiktai 
šokinėjo apie mus ir rodė savo 
šposus. Vienas raudongalvis 
riesta ir išpurtusią nosia ir iki 
kelių nudryskusiomis kelinėmis, 
paprašė manęs cigareto. Aš išsi
ėmiau ir padalinau visiems po 
cigaretą. Jie tėsę pasikalbėjimą 
su mumis.* Kai kurie, mano 
draugai nenorėjo turėti bendra 
su jais, nes juos tiktai nervavo.^wvl nubuvo muo

ir negalėjo dirbti savo darbą. Ikia... Leidausi į platų pasaulį, visus moksleivius;

o diržu sin£ai.
—Lankiau Paryžiuje Juhano da kaliniams miegant jis daina-
..  ........................................ _ ___ __________ j

(buvo taip malonus ir jausmin-
—Aš irgi mokinausi Pary-^as, kad visas kalėjimo štabas 

______ ---------- ------ - -- ------ - - ’
Idiciną prieš dvidešimtpenkis me ‘dainos. Tą dieną jo pakorimas

kad jis bus pakartas. Tą rytą,
perveržė.

Yorke. Paskui profesoriavau vyriausybei, kuri dovanojo jam

kiekvie-; gos visuomenei ir pačiai šaliai.
! . rr • 1

Jis išsiėmė iš švarko kišenės 
tai'seną suvalkiotą diplomą, lygr su- .. k , . . w _

šiurpulingas jausmas, o mano 
draugai klausėsi jo pasakojimų.

—“Tai mano moteris. Aš ją
medicinos

| kalėjimo, pradėjo gerti, balsą

Senelis baigdamas savo 
kojimą apsiašarojo, o 
draugai lyg iš sapno pabudę žiu
rėjo į jį. Raudongalvis pridėjo 
savo žodį “Amen”.

Pakilo nuo ežero audra, vėjas 
supurtė palapinėse dulkes ir 
per vandenį perbėgo Vilnelė 
tamsaus vandens. Debesys virš 
miesto kėlėsi kai mūras ir aky- 
mirka apgulė visą miestą, žai- 

jbas sužaibavo, perkūnas nudar
dėjo. Pasienių bėgiojo susirin
kusieji gyventojai, benamiai, ir 
nubėgo kas .sau, sulindo už len
tų. Senelis taipjau pasakęs 

(mums sudie įlindo į artimiausią 
palapinę. —M- Šileikis.

pasa- 
mano

mylėjau... Baigęs 
kursą apsivedžiau ir laikui bė
gant, žinai, naujam gydytojui, 
padėtis esti kritinga. Kas eis j 
jauną gydytoją, kuomet patyru
sių pakanka... Ji buvo turtingos 
giminės ir mane paliko vieną. 
Jinai susipažino su tulu pirkliu, 
kurio turtams nebuvo ribų ir 
apsivedė su juo. Dabar nežinau, 
ar jie dar gyvi randasi, 
nors vaikų bučia turėjęs, 
nors jie mane suprastų. Nusivy- bankieta komisija pranešė, kad 
limas mane padarė tokiu^ Kas bankieto darbas eina gerai ir 
iš to, jeigu žmogui nėra lemta tikietai tuoj bus atspausdinta 
būti žmogum ir mylėti kaip rei- kuriuos bus galima gauti pas

Iš CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMO.

Liepos 27 d- J. Semaškos na
muose įvyko LMSA. Centro^yąl- 
dybos susirinkimas. Susirinki
me tapo apsvarstyta daug naui- 

Kad dingų organizacijai dalykų ir nu
tai statyta seimui laikas. Be kitko

Republication of this article 
and the accompanying diagram 
is made through special per- 
mission of the Chicago Herald 
and Exanviner, the complete 
publishing rights being vested 
in the Chicago Herald and Ex- 
aminer through formai sopy- 
right issued by the United State 
Government.

daugelio vienos lemputėsIš 
diogTamų viena paprasčiausi^ 
ir praktiškiausių yra šita, kaip 
parodyta braižinyje. Toje dio- 
gramoje yra 23 lentelių (23 pla
to vernier condenser) vernierio 
rųšies kondenseris įjungtas pa
eiliui (series) į erdvinę (ante
na). Su variometru (varlome- 
ter) galim'a paviršutinai įtunyti 
siuntinio stotis, o su vernierio 
kondenseriu aiškiai nestatyti 
priėmimo garsus-

Nejudinamos rųšies miko kon
denseris (mica fixed condenser 
00IM. F.). 001 mikrofarado į- 
talpos yra įjungtas tarp lempu
tės planteles (Plato) ir žemės 
prijungimo. Tas kondenseris 
turi būti gerai išmėgintas, kad 
kur nors nebūtų kiauras. Jeigu 
butų kiauras plantelės elemen
tas arba B-elementas (plate bat- 
tery) greitai išsiaikvotų todėl, 
kad elektrinė srovė nuolatos 
plauktų per ausinius telefonus 
(head phones) į žemę nors apa
ratas ir nebūtų naudojamas.

Tas kondenseris gali būti iš
mėgintas sekančiai: Vieną šoną 
kondenserio reikia prijungti 
prie elemento, antrą šoną prie 
vieno šono barškučio (buzzer), 
o kitą šoną barškučio prie kito 
šono elemento (battery). Jeigu 
barškutis nebarška, tai konden
seris yra geras, o jeigu barška, 
tai kondenseris yra negeras 
ir turi mesti jį šalin kaipo be
vertį daiktą.

Cinuojant vielas prie konden
serio reikia greitai pridėti ir 
atimti varinį kaitintoją (solde- 
ring iron) taip, kad perdaug ne
įkaitinus jo.

Variometras gali būti bile ko
kis iš paprastai vartojamų. Yra 
patartina pirkti tokį, kur ant 
stovinčio lukšto (stątor), randa
si apie 70 apvyniojimų' jr apie 
tiek pat ant judamojo lukšto 
(rotor). Nors tie apvynioji- 
mai ir 
kritiški,
apvyniojimų, tai negalima bus 
įtunyti ilgesnių bangų stotis ir 
jeigu perdaug, tai negalima bus 
įtunyti trumpesnių bangų sto
tis.

Redelėlių kondenseris (grid 
condenser) taip pat turi būti 
nepajudinamos rūšies mika kon
denseris .00025 mikro farado į- 
talpos- Jis yra gretinai sujung
tas su redelėlių pertekėtoju 
(grid leak),kuris turi turėti nuo 
1 iki 5 megohmų resistijos, ge
naus nustatomos rųšies (adjus- 
tible). Tas priėmimo aparatas mimo aparatui, taip kad operuo-

nėra taip labai 
bet jeigu permažai

duoda geras pasekmes Jeigu yra tojas gali nieko daugiaus negir- 
vartojama didelė lemputė (U.V.- dėti kaip tiktai šviesos stoties 
200, C-300) kaipo detektorius cypimą generatoriaus (genera- 
bet geras pasekmes galima ap- 
laikyti ir su mažesnės rųšies 
lempute, jeigu nenorima steigti 
šlapią elementą (nes U. V.-200 
ir C-300 yra vartojama tiktai su 
šlapiu elementu (storage batte- 
rry), o kitas lemputes galima 
vartoti su sausais elementais 
(dry batteries).

Plantelčįs elemento! (Plate 
battery) arba B-elementai 
(B-batteries), turi būti tokios 
rųšies: nuo 16 iki 221/2 voltų, 
nes kaikurios lemputės geriaus 
veikia ant mažiaus voltų kaip 
22 •/a. Jeigu didesnės lemputės 
yra vartojamos, tai 6'/> ohmų 
rheostatas turi būti vartojamas, 
bet mažesnės lemputės reika
lauja didesnio rseostato, arba 
reikia elementus pritaikyti pa
gal filamento (filament) lempu
tės pajėga. Kaip daug voltų ar
ba elementų reikalinga, kad už
žiebus ganėtinai lemputės fila- 
mentą, tas priklauso nuo lempu
tės, W. D.-ll reikalauja 1.1 vol
to arba 1 sausą elementą, U. 
V-201A, C-300A—5 voltų arba 
nuo 3 iki 4 elementų sujungtų 
paeiliui. Su elementais turi būti 
atsargus naujokas, nes dažnai 
pasitaiko, kad vienas elementas 
W. D. 11 lemputės rodos, neuž
žiebia ganėtinai, sudeda du ele
mentus paeiliui (series) atidaro 
rheostatą ir neuždarydamas 
greitai išdegina filamentų lem
putes. Geriausia sujungti dau
giaus elementų gretinai (paral- 
lel) ir tada atidaryti rheostatą.

Erdvinė ilgio gali būti nuo 50 
iki 150 pėdų No. 14 neinsuliuo- 
ta viela. i'Gęrai, jeigu yra vietos 
užtektinai, tai ilgesni ir augštai 
iškelta erdvinė (antena) įduoda 
gerus rezultatus ir aparatas 
geriaus veikia.

Erdvinė reikia dėti sekančiai: 
No. 14 vario fosfato viela nein- 
suliuota, ištempk tarp dviejų 
stulpelių. Į abudu galu, įverk po 
porcelinį erdvinės insulatorių 
(antena insulator) ir užsuk ge
rai vielą. Į kitą insulatorių įverk 
virvukę ir pririšk prie stulpelio; 
į kitą stulpelį įdėk skremelį 
(pulley), išverk virvukę prie 
kurios yra pririštas kitas galas 
erdvinės vielos u ištiesk ta” 
kad \iela butų »:cvoil< tiesi, ka
da ’i erdvinės; virta yra pri- 
mieru >ta niurni vielą žemyn. 
Prie rn galo, kur skremeliukas 
įkabintas pricinavok insuliuotą 
vielą, kuri turi pasiekti aparatą. 
Ta viela nuo erdvinės iki apara- dienio vakare, rugpiučio j22 d., 
to neturi liesti stogo, sienos, o 8:30 vai. vak., Morrison viešbu- 
per sieną vedant turi būti išver- tyje, 79 W. Madison Str. 
ta per porcelines dudukes, nes 
to reikalauja nuo

sujung-
pasek- 

mažiau- 
pamesti

tor).
Prie žemės prijungimas taip 

Ipat gali būti geras kaip kad bu
vo minėta praeitam
Radio Skyriuje, bet žiūrėk, kad 
vielos, visur butų gerai insuliuo- 
tos ir švarus metalas sucinavo- 
tas arba gerai su šriubeliais su
veržtas, kur reikalinga 
ti. Norint gauti geras 
mes, reikia žiūrėti, kad 
šiai elektrinės pajėgos
o daugiausia jos naudingai su
vartoti. Kiekvienas prastas su
jungimas neinsuliavimas, . gali 
padaryti aparatą neveikiančiu.

Visas radio dalis jungiant į 
krūvą, reikia žiūrėti, kad vielos 
nesusisiektų viena su kita, nesi- 
lytėtų medžio arba popieros, nes 
tie daiktai turi drėgmės, o tada 
bus pamesta reikalingos elektri
škos pajėgos arba jeigu plante- 
lės ir filamento vielos susisiek
tų, tai. išdegintų lemputės fila- 
mentą.

J. Lazdauskis, B. S. M. E

Klausimai ir Atsakymai
liausimas.
Gerbiamieji: Aš turiu trijų 

lempučių radio. Kuomet aš už
suku radio, signalai yra gan 
garsus, bet už trumpo laiko jie 
pasidaro silpnesni. Jeigu aš ta
da uždarau radio ant kokios pu
sės valandos ir paskui vėl atida
rau, tai signalai vėl esti garsus, 
bet už kiek laiko vėl silpni! palie
ka. !

John Gailimas, Chicago, Ib 
Atsakymas p. J. Gailunui:, 

Priežastis neveikimo jūsų ra
dio gal bus viena svarbiausiu, 
tai yra nusilpnėjimas elementų 
(batte?ieąj),z Tatai mes pataria
me tamstai įdėti naujus elemen
tus į savo aparatą. Nusilpnėję 
elemetai užsukus veikia [gerai, 
bet greit nusilpnėja.

Bankietas
r engiamas pagerbimui baigu

sių mokslus narių ir priešsei- 
minis vakaras. .

Jau ir vėl artifigsi musų Sei
mas, o taipjau šiemet turinpe net 

'šešis moksleivius baigusius mo
kslus. Mes turime juos pagerbti 
surengdami jų pagerbimuį ban- 
kietą. Bankietas įvyks penkta-

Taigi tikimės, kad atsilankys 
to reikalauja nuo ugnies ap- valpairaisieči^i moksleiviai, ttes 
draudimo kompanijos. TaipjauJaįt rytojaus" įvyks Seimas, 
vedant erdvinę ir vielą prie apa- Taipjau prašome visus profesio- 
rato, turi vengti, kad nebūtų naius> draugus ir visuomenę at- 

----- .u apačioje elektros yiiankyti į moksleivių bankietą.viršui arba ;
šviesos arba pajėgos vielos, nes 
nelaimei pasitaikius vielų susi
siekimas gali užmušti radio ope
rų otoją; apart to arti šviesos; 
vielos dažnai gali užkenkti priė-

Širdingai užkviečia visus at
silankyti Bank i e to Komisija.

I Siuskit pinigus per
1 NAUJIENAS
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platformą, tai joje, tarp»kitkol 
rasime štai kokių reikalavimų:

Mes stojame už visuomeni
nę nuosavybę krašto vandenų 
jėgoms... už griežtą visuome
ninę kontrolę ir nuolatinį kon
servavimą žmonių interesuo
se visų krašto šaltinių, įskai
tant anglis, geležį ir kitas ru
das, kerosiną ir miškus.”
Visuomeninė nuosavybė, Vi

suomeninė gąmtos turtų kontro
lė — ar tai yra “stikininias už 
kapitalistinę sistemą” ?

Toje pat La FoIIette’o plat
formoje, toliaus, skaitome:

“Mes stojame už visuome
ninę nuosavybę geležinke
liams, apsaugojant juos te
čiaus nuo biurokratinės kont
rolės...”

r , ’ i ■' . ’ <
Progresištų kandidatas į pre

zidentus, vadinasi, reikalauja, 
kad geležinkeliai butų paimti į 
visuomenės rankas, ir kad jų 
vedimas butų sutvarkytas de
mokratiniu, o ne biurokratiniu 
būdu. A-r tai yra “stikinimas 
už kapitalistinę sistemą?

Skyriuje “Darbas” La Follet- 
te’o platforma feikalauja: “in- 
džionkšenų” pašalinimo iš ginčų 
tarp darbininkų ir jų samdyto
jų; apsaugojimo farmerių ir 
darbininkų teisės organizuotis 
ir dalyti kolektyves g sutartis 
per savo atstovus; ratifikavimo 
konstitucijos pataiso apie vai
kų darbą ir išleidimo įstatymo, 
apsaugojančio vaikus pramonė
je. : ■■ •

Ar tai yra kapitalistiški rei
kalavimai ?

Mūsiškiai bolševikų gramafo- . 
nai pliauškia apie La FoIIette’o 
“stikinimą už kapitalistinę sis
temą” ne dėlto, kad jie butų su
radę tokį dalyką VVisconsino se
natoriaus nusistatyme, o tiktai 
dėlto, kad jiems įsaki tai] 
pliaukšti Maskva.

Štai kaip gudriai moka ko
munistai džiuginti savo pase
kėjus nebūtomis savo pergalė
mis. Pirma jie sutiko remti 
La FoIIette’o kandidatūrą be 
jokio sutikimo iš jo pusės su 
jų partijos programa, bet ka
da jis ir antru kartu atsisakė 
priimti jų nominaciją, tada ko
munistai, atvertę antrąją savo 
“neklaidingų” tezių pusę ir 
pradėjo sakyti, kad La Folle- 
Ite’o nenominavo į preziden
tus. todėl, kad jis nenorėjo su
tikti su jų partijos kokia tai 
programa. Labai menką nuo
monę komunistai turi apie sa
vo pasekėjų protus, kad jie 
drįsta rašyti jiems tokias ne
sąmones.

• f

To paties “Vilnies” num. 
editoriale štai kaip giedama 
apie tą jų naują partiją: “Dar
bininkų ir farmerių organiza
cijų įgaliotinių sušaukta kon
vencija St. Paul mieste vien
balsiai nutarė tvert trečią par
tiją, ginančią darbininkų ir 
vargingųjų farmerių reikalus.” 

štai jums kad norite! 'Pirmti 
komunistai sakydavo, kad tik 
komunistų partija gina darbi
ninkų reikalus, ir jeigu kas 
nori būt tikru darbininkų rei
kalų gynėju, tai turi priklau
syti prie komunistų partijos, 
o dabar jau jie džiaugias, kad 
nutarė tvert trečią partiją, ku
ri gins darbininkų reikalus! 
I ai kas gi pasidarė su komu
nistais ir jų partija, — ar,jos 
visai nėra, ar ji atsisakė ginti 
darbininkų reikalus?

loliatr: “šios partijos vyriau
si siekiniai: sukišti pasiskirs
čiusias darbo žmonių politines 
ir industrines organizacijas 
politinei darbuotei, kurios žy
miausiu pasiryžiinu bus paša
linimas iš valdviečių kapitalis
tų klasės gynėjų, o jų vieton 
pastatymas darbo žmonių at
stovų.”

Vaje, vaje! O kur gi revoliu
cija? Seniau komunistų “vy
riausi siekiniai” ir “žymiausi 
pasiryžimai” buvo: išgriovimas 
iš pat pamatų tos netikusios 
tvarkos, nuvertimas kapitalis
tų valdžios ir įsteigimas “dar
bininkų diktatūros,” o dabar 
jie tveria trečią partiją, su ku
rios pagelba tik pašalins iš 
valdviečių kapitalistų klasės 
gynėjus, o jų vieton pastatys 
darbo žmonių atstovus. Here- 
zija, baisi herezija! Kažin, ar 
komunistai jau užmiršo recep
tą įsteigimui “darbininkų dik
tatūros,” o gal darbininkai pa
tys nenori tos jų diktatūros.

Kad įtikinus savo pasekėjus, 
jog jų ta nauja partija yra 
vienatinis kelias į pilnos lais
vės gadynę, “Vilnies” 5Jiium. 
šitaip rašoma: “Jei Anicr^os 
darbininkai ir vargingieji far- 
meriai nori greičiau nueiti į 
pilnos laisvės gadynę, turi pa
siskirti tinkamiausį savo žy
giuoto! kelią.”

O tuo tinkamiausiu keliu 
yra: “Nacionalė Farmerių Dar
bo partija, kuri šiomis dieno
mis susiorganizavo St. Paul 
ir pastatė savo tikėtą seka- 
mieni nacionaliam rinkimam. 
Darbininkai ir vargingieji fai> 
meriai privalo spiestis apie šią 
partiją ir balsuoti už jos kan
didatus: McDonaldą ir Wm. 
Boucką.” *

Labai gerai, bet “Vilnies” 
57 num. jau rodomas vėl nau
jas geliąs į “laisvės gadynę”:

“Amerikos Darbininkų- -Par
tija sekančiuose rinkimuose 
statys savo kandidatus, neatsi
žvelgiant į kitas partijas.” Bet: 
“Sąmoningiems darbininkams, 
tėmijantiems dabartinę politi
nę šios šalies situaciją, nerei
kės ilgai mąstyti, kad pfiėjus 
prie išvados, jog šitas Partijos 
žingsnys labai geras.7

Ištikrųjų, sąmoningiems dar
bininkams nereikės ilgai mąs
tyti, kad pamatyti tą komunis
tų “būnk,”* — (jie tik pasijiioks 
iš jų tos malinialiėnės.

Prieš St. Paul konvenciją ko
munistai' biivo nutarę balsuoti 
už La Follėtte’ą ii* kitus agita
vo ir sakė, kad tas jų žingsnis 
labai geras. Paskui, kada La 
Follette paskelbė, kad jis jų

| čiaus įvykinti taiką. Bet tai- 
Ika^gali būt dvejopa: arba 

----------------- pergales 
■mūšio lauke. Arba kaipo re
zultatas susitarimo.

Pergalės taika buvo įvy
kinta Brest-Litovske, paskui 
Versalėje, paskui St. Ger- 
main’e. Šiandie visi žino, ką 
kainavo jos pasiekti ir ką ji 
reiškia. Joks protingas 
žmogus negali tokios taikos 
geisti: Greita ir gera taika 
gali būt įvykinta tiktai susi
tarimo keliu, — pirma, negu 
viena kariaujančioji pusė 
parbloškė antrąją.

Iš to išeina, kad kova prieš 
karą, karui jau prasidėjus, 

i&u anaipt°l nereiškia, jogei 
.75 j karo priešai turi steng

tis priversti savo val
ke . sąlygų padėti 
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Vakar mfes kalbėjome apie s®lygas’ > J
tai, kaip kovoti su karu. Tas' h' ^ras visviena nesusto- 
kiausimas, kaip ■ matėme, ■ priešingai, Vokietija, pa- 
skiriasi į dvi dali: kaip sulai- Huosavusi savo rankas rytų 
kyti nuo karo valstybes, tarp fronte,. ■ su dar didesniu 
kurių iškilo ginčas; ir kaip smarkumu puolė talkininkus 
sustabdyti karę, kuomet ji- Prancijoje. ' Rusijos .pasida- 
sai jau prasidėjo. ivimas kan* veikiaus

Pradėt ar nepradėt kan>8u sutiympino; ir Brest-
... . . . .Litovsko taika davė pavyzdįpriklauso pirmiausia nuo 1
u-- m Y i 1-14. Versales taikai, valdžių. Todėl sulaikyt nuo 

karo valstybes darbininkai Į 
gali tiktai tuomet, kuomet 
jie turi didelės įtakos į val
džias.

Karas 1914 i
daugiausia dėl Austrijos už
sispyrimo suvaryt į ožio ra
gą Serbiją, pasinaudojant 
kaipo priekabe

Kova prieš karą karo me- 
I tu yra kova už teisingas tai- 
j kos sąlygas, o ne už tai, kad 
į ta arba kita šalis padėtų 

metais ^-iĮ° glnklUs, nepaisydama pasek-
mių.

Teisinga taika yra tokia, 
___ i nepažemina ir neftu- 

Austnjos skriaudžia nė vienos šalies, 
sosto įpėdinio nužudymu jį ^ra |.0^g ^aiy^as> kuriam 
Sarajeve. Jeigu Austrijos gajį įr įurį prjįarĮi afoj ka_ 
darbininkai butų buvę pa- rįaujančios pusės. Iš to aiš- 
kankamai stiprus . prispiiti »_______ ĮUrį socįalistų
savo valdžią užimti taikesnę ^davinys karo laiku: jie 
poziciją šitame incidente, tai 1kiekvienoje šalyje privalo 
kai as butų buvęs išvengtas. < <jarbuofjS) jy valdžia su

tiktų taikytis teisingomis są
lygomis.

Jeigu valdžia bus užsispy
rusi vesti karą tikslu pa
vergti arba apiplėšti kitą ša
lį, tai socialistai privalo prie- 

į sintis jai. Bet jeigu valdžia 
tikrai nori teisingos taikos 
ir nepadeda ginklo tiktai 
dėlto, kad priešingoji pusė

liaujančios pusės. Iš to aiš

Kol karas dar neprasidėjo, 
su juo kovot yra lengviaus. 
Paskutinį didįjį karą butų 
galėję sulaikyti vienos tiktai 
šalies darbininkų pastangos, 
jeigu jie butų sugebėję laiku i 
padaryt tinkamą spaudimą! 
į savo valdžią.

Kai karas jau prasidėjo, 
kova su juo darosi be galo uiTočialistai
sunki.

Mes vakar minėjome kele
tą populerių priemonių, ku
rias karo priešai siūlo prasi
dėjusio karo sustabdymui,— 
atsisakymą nuo kareiviavi
mo, priešinimąsi 
mobilizacijai' ir 
streiką. Matėme,

nė kiek’ nenuaidės prieš savo 
principus, paremdami tokią 
valdžią.

Pereitojo karo metu so
cialistai ne visur išlaikė ge- 

kareivių rą poziciją. Žinoma, yra ab- 
generalį' surdas smbrkti juos taip, 
kad tos kaip smerkia bolševikai. Pa- 

priemonės dėl vienokių ar £ių bolševikų pozicija buvo 
kitokių priežasčių nepasie-, klaidinga. Jie norėjo, kad jų 
kia savo tikslo. ■ šalis (Rusija) butų sumušta,

Jeigu tat karą negalima nes tuomet buvo galima ti- 
sustabdyt jėga, prieš valią' kėtis nuversti caro valdžią, 
tų valdžių, kurios jį veda,1 Bet tai reiškia, kad bolševi- 
tai kas tuomet palieka da- kai vadovavosi ne tarptauti- 
ryt? Ar jau taip ir atsidėt1 niais motyvais, o tiktai savo 
“ant Dievo valios” ir laukti, Į krašto sąlygomis, 
kc^ bus išskersti milionai 
žmonių? Ne, socialistai taip'dos, jeigu

Ir dar butų buvę pusė bė- 
bolševikai butų 

negali elgtis. " laikęsi šitokio nusistatymo
—-— ------- tiktai prie carizmo. Bet jie

Kova, prieš karą neturi nepakeitė jo ir tuomet, kai 
sustoti ir tuomet, kai jisai carizmas buvo jau nuvers- 
yra prasidėjęs. Jos tikslas tas* ir susidarė laikinoji re- 
dabar yra kaip galint grei- voliucinė valdžia. Reikalau

darni iš šitos valdžios pasida* 
vimo kaizerio armijoms, bol
ševikai patarnavo reakcijai 
ir karui, o ne revoliucijai ir 
taikai.

Socialistai taip elgtis ne
galėjo. . . . . - n,

Klaida buvo tečiaus, kad 
socialistai kai kuriose šalyse 
—ypač Vokietijoje ir Fran
ci j oje — suteikė moralę pa*- 
ramą valdžioms, patikėda
mi jų prižadams vesti karą 
tiktai “dėl apsigynimo”. Val
džios tuos savo prižadus su
laužė, ir socialistams paskui 
jau buvo sunku prieš jas ko
voti. i

Jeigu Vokietijos socialis
tai, kaip patarė Kautskis, 
Haase ir k., butų nebalsavę 
už karo kreditus, tai jiems 
butų buvę daug lengviaus at
sispirti valdžiai, kuomet aiš
kiai pasirodė, kad jai rupi 
užkariavimai. Taip pat ir 
Franci jos socialistai butų 
galėję daug sekmingiaus 
priešintis Versalės taikos są
lygoms, jeigu jie nebūtų ka
ro pradžioje priėmę vietas 
valdžioje. >••

Socialistai padarė tas klai
das dėlto; kad jie pasidavė 
tipui, kuris, karui iškilus, ap
ėmė ne tiktai mases šiaip 
žmonių, bet ir daugelį orga
nizuotų darbininkų.

Ar darbininkų masės šian
die sugebėtų šalčiaus užsi
laikyti, jeigu kiltų naujas 
karas, sunku pasakyti. Butų 
geriaus, kad tokio bandymo 
daryti dauginus' nebereikė-

Karas turi būt išvytas iš 
žmonių visuomenės. O tuo 
tikslu reikia darbuotis, kad 
išnyktų 
priežastys 
tvarki!

gimdančios karą
— kapitalizmo

Kunigo žentas

Komunistų
Nesąmonės

priradyti, kad 
parsidavę 
“Ogi La

nėra 
sako:

paramos nereikalauja, tada ko
munistai pradėjo garsintis, kad 
St. Paul jie sutvėrė partiją, 
kuri -su “vyriausiais siekiniais” 
ir “žymiausiais pasiryžimais” 
ves darbininkus įz“pilnos lais
vės gadynę”, ir nominavę savo 
kandidatus, liepė visiems už 
juos balsuoti, — ir šitas jų 
žingsnis buvo dar geresnis.

Dabar jie jau rašo, kad A. D. 
P« statys savo kandidatus ir jų 
žingsnis vėl bus labai geras.

Čia komunistei pamėgdžioja 
tą gudrųjį daka rą, kuris pri
trukęs gyduolių parašydavo ant 
popiėrelio tų gyduolių vardą ir 
liepdavo ligoniui tą popierėlį 
praryti, sakydamas, kad tas taip 
pat gerai, kaip ir pačios gyduo
lės.

Komunistai, pripenėję savo 
pasekėjus visokiomis . gyduolė
mis, dabar vėl išrado, kad A. D. 
P. kandidatai yra geriausi dar
bininkų užtarėjai, kad ta jų A. 
D. P. yra tikra darbininkų rei
kalų gynėja ir kad visi darbinin
kai ir farmeriai turi balsuoti už 
tuos jų naujus kandidatus. La
bai gerai; jeigu jau jų ta partija 
turi tokį didelį darbininkų pri
tarimą, jeigu jų tie nauji kan
didatai yra tikri darbininkų už
tarėjai, tad kodėl jie jų tuoj aus 
ir nenominavo, kam reikėjo 
melsti tą “geltonąjį” La Follet- 
te’ą, kad jis priimtų jų nomina
ciją, kam reikėjo lakstyti į St. 
Paul ir tverti kokią ten trečią 
partiją^ Rodei jie neprirašo 
tų visu jiems pritariančių minių 
į savo pai-tiją, kam jie ieško 
progoš, kad tik kur nors prisi
glausti ? Aš norėčiau, kad ko
munistai tą paaiškintų.

Kad kaip nors paslėpti tą pa- 
vo nesąmonę, štai kaip komu
nistai save ramina:... “Daugelis 
farmerių ir darbininkų vargiai 
ras skirtumą tarp St. Paul kon
vencijoj įsteigtos Farmerių 
Darb. Partijos kandidatų ir La 
Folletto. Tokiai padėčiai esant, 
musų Partijai remti F. D. P. 
kandidatus butų maža nauda 
darbininkų judėjimui!..

Štai tau boba ir roges! Pirma 
sakė, kad ta jų įsteigta partija 
ir jos kandidatai, — tai tikras 
kelias į laisvės gadynę, o dabar 
pamatė, kad iš to bus maža 
nauda darbininkų judėjimui!

Taip, žinoma, kad darbininkų 
judėjimui nebus jokios naudos 
iš tų komunistų nesąmonių, bet 
tik blėdis. Kur tik jie įlenda į 
kokį nors bendrą veikimą, jie 
kaip bematant pasilieka vieni, 
nes jie tik ardyti moka, o ne 
tverti.

Kada Clevelando konferencija 
nominavo į prezidentus La Fol- 
lette’ą, tai iš tos komunistų nau
jai sutvertos partijos, pasiliko 
tik jie vieni, nes ta dalis darbi
ninkų ir farmerių, kuriuos jie 
turėjo St. Paul konferencijoj nu
tarė balsuoti už La Follette’ą. 
Todėl dabar komunistai ir kalba, 
kad iš balsavimo už jų tos par
tijos kandidatus nebūtų jokios 
naudos darbininkų judėjimui; 
todėl jie ir šmeižia socialistus, 
kad pastarieji nutarė remti La 
FoIIette’o kandidatūrą. Balsuo
tų ir komunistai už La Follet
te’ą, bet La Follette jiems pasa
kė, kad jis jų nė matyt nenori.

Komunistai dabar keikia so- 
ciahstus tik iš desperacijos, o 
ne dėl ko kito. La Follette 
jiems pasakė, kad jis paramos 
nereikalauja; ta*}ų nauja parti
ja, kuri pagal komunistų recep
tą turėjo būti tokia stebuklin
ga, mirė nė negimus, o jie pasi
likę vieni ir bijodami prisipažin
ti savo pasekėjams apie savo su
smukimą, — meluoja jiems ir 
keikia visus ir viską.

• Kada jie buvo nutarę remti 
Jya Follette’ą, tai tas buvo labai 
gerai, bet kada Socialistų Parti
ja, nenorėdama skaldyti darbi
ninkų balsų ateinančiuose rinki
niuose/ .nutarė remti tą pątj La 
Follette’ą, -— tai komunistai 
juos už tai šmeižia. Jie tai daro 
todėl, kad La Follette jiems pa
sakė, kad jis komunistų para
mos nereikalauja, Pikta, mat, 
komunistams, kad nuo jų visi 
kratosi ir su jais nieko bendro 
nenori turėti.

“Vilnies” 3-čiain num. š. 'm. 
tilpo straipsnis, kur rašoma, 
kad “'Darbininkų Partijos tre
cioji konvencija priėmė naują 
taktiką Darbo Partijos vysti- 
mosi klausimu.”

Tas jau ne naujiena, nes ko
munistai nuo pat savo atsira
dimo “vystėsi” j visas puses, 
kaip čigonas su savo tikėjimu.

** :«Jt >

Toliau tas pats rašytojas, 
stengdamasis 
komunistai 
buržuazijai,
Follette koks baisus žmogus ir 
už jį D. P. nariai turės bal
suoti ir kitus agituoti?- Ta- 
čiaus komunistai tokio baubo 
visai nebijo. Jis tik gali būt 
baisus susmukusiai ir baimėj 
paskendusiai menševikijai.. * ” 
Ar matote, kokie dar drąsus 
buvo tada komunistai? Jie La 
Folletto tada visai nebijojo. O 
ar žinote kodėl? Ogi todėl, kad 
komunistai gerai žinojo, jog 
jeigu La Follette sutiks kan
didatuoti ant Suv. Valstijų pre
zidento, tai jis patrauks su sa
vim didelę daugumą darbinin
kų ir fai'merių ir tokiu bildu 
duos jiems progos susivieniju
siai • veikti jo kandidatūros 
klausiniu. O kartą darbininkai 
pamėginę veikti bendrai, pa
matytų, kad bendras veįkfynas 
daug labo atneštų jų pačių rei
kalams ir galėtų sutverti ga
lingą Darbo Partiją, prie ku
rios ir komunistai mane pri
siglausti, nežiūrint 24-no Mask
vos prisakymo. Todęl komu- 
nislamV/ La Follette tada 'bu
vo nebaisus, todėl jie ir buvo 
nutarę patys už jį balsuoti ir 
kitus agitavo tai daryti. Bet 
kada prisiartino ta taip komu
nistų laukiama St. Paul kon
ferencija, tai La Follette iškir
to jiems šposą, pranešdamas 
viešai, kad jis nenori jokios 
komunistų paramos, ir jeigu 
jie dalyvaus St. Paul konfe
rencijoj, tai jis nepriims nei jų 
nominacijos. Tai todėl komu
nistai ir pradėjo keikti La 
Follettą ir visus tuos, kurie 
tik remia jo kandidatūrą.

Ant kiek La Follettas 
“geltonas” ar “raudonas” 
apie tai čia nekalbėsime, 
kad jis turi didelį pritarimą 
darbininkų ir farmerių - orga
nizacijose, — tai parodo tas 
faktas, kad po to jo praneši
mo beveik kone visos darbi
ninkų ir farmerių organizaci
jos atsisakė dalyvauti St. 
Paul konferencijoj.

Birželio 17 d. įvyko St. Paul 
konferencija, kurion komunis
tai pririnko 
kur tik g 
draugijose, 
linksminimo kliubuose 
tur. Kur tik komunistai 
išrinkti savo žmogų, — 
jį kaipo delegatą į tą 
renciją. Tą mažą dalelę 
ninku ir farmerių, kurie su 
jais pasiliko, jie vos tik ir tų- 
neprarado ir šiaip bei taip at
laikė tą konferenciją ir paskel
bė savo spaudoj, kad jie su
tvėrė “Federuotą Farmerių 
Darbo Partiją.”

Nors La Follette viešai pa
reiškę, kad jis komunistų no
minacijos nepriims, bet jie ir 
konferencijai susirinkus dar 
siuntė jam paklausimą, ar jis 
nesutiktų priimti jų nominaci
jos. Kada La Follette dar kar
tą jiems pranešė, kad jis jų 
nuominaai'įjos nepiįiimls, tada 
jie nominavo D. McDonaldą į 
prezidentus ir Wm. Bouck’ą į 
vice-prezidentus.

Džiaugdamiesi St. Paul kon
ferencijos pasekmėmis, kopiu- 
nistai prirašė visokių nesąmo
nių. “Vilnies” 51 num. tūlas 
J. G. rašydamas apie komunis
tų dideles pergales toj konfe
rencijoj sako: “Trečią perga
lę jie įgijo statyme kandidatų 
į prezidento ir vice-prezidento 
vietas. Mahonėy ir kiti dešinie
ji būtinai noVėjo tartis su ./La 
Follette, kad ir jam ‘ reikėtų 
didelių nusileidimų. Gi komu
nistų nusistatymas buvo toks: 
jei La Follette apsiims būti 
kandidatu, tai jis turi pįlnai 
sutikti su partijos programa ir 
veikimu...”

yra 
mes 
bet

kumu 
šmeiž

Vienas biauriausių 
nistų papročių, — tai 
tai, koliojimai, kraipymai fak
tų ir melai, kuriuos jie varto
ja prieš kitų partijų ir pakrai
pų žmones.

Kartais žmogui ir nepriklau
sančiam jų partijai darosi gė
da skaitant jų laikraščius, — 
kiek ten melo ir nesąmonių bū
na prirašyta.

Dabar, kada socialistai nuta
rė remti šen. La Follettą atei
nančiuose rinkimuose Suvien. 
Valstijų prezidento, Jai komu
nistų laikraščiai vėl pilni vi
sokių šmeižtų ant socialistų. 
Tiesos ir protingos kritikos 
tuose jų šmeižtuose nėra nė 
vieno žodžio; vien tik melas ir 

_ ______ o__ o_____ _____ stengimąsis paslėpti savo ne
įmes valdžios atstovams... Be-protingus pasielgimus, kuriuos 

jie daro nuo pat savo atsira
dimo, ir kuriais jie klaidina 
darbininkus ir ardo jų vieny
bę.

Kodėl komunistai šmeižia 
socialistus, kad pastarieji nu
tarė remti La Folletto kandi
datūrą?

Juk komunistai patys buvo 
nutarę remti jo kandidatūrą ir 
kitus agitavo tai daryti. Jie 
tai daro todėl, kad La Folle- 
ttc viešai pareiškė, jog jis ne
nori jų paramos ir kad jie be
sistengdami prie ko nors pri
siglausti, pasiliko vėl vieni su 
savo nesąmonių kramelių.

Mes jau žinome, kad komu
nistai politišką veikimą buvo 
prakeikę kaipo buržujų išmis- 
lą ir darbininkų mulkinimą, 
bet dabar jau jie apie tai už
miršo ir tą darbininkų mulki- 
(nifają ivddHia/i tilįrįoį.u,ikjelįu! į 
laisvės ^gadynęJ Visi'1 jų bailio 
vartymai senai jau visiejns 
yra žinomi, todėl mes čia apie 
tai ir nekalbėsime, tik pažiū
rėsime, kaip tie “neklaidingie
ji” darbininkų vadovai vartė 
savo kailį La Folletto kandida
tūros klausimu. -

A

Apžvalga
- ’ —'

KLERIKALAI UŽ BIURO- 
KRATIZACIJĄ.

So. Bostono “Darbininkas” 
perspausdino iš Kauno klerikali
nės “Vienybės” straipsnį, ku
riame teisinama krikščionių de
mokratų nusistatymas prieš sa
vivaldybes- Tenai sakoma, kad 
krikščionys demokratai neketi
ną panaikinti savivaldybes, o tik 
tai norį “tinkamiau” jas sutvar
kyti.

“Naujuoju sumanymu duo
dama daugiau gailos centra-

kontroliuos 
valdžia).

ku- 
centrali- 

Vadinasi, 
vietinius

to, kiek mažinama ‘galybė’ 
visokių’ savivaldybininkų...”

žodžiu, tos funkcijos, kuriai 
iki šiol atlikdavo išrinktieji į 
vietines savivaldybes žmonių 
atstovai, dabar norima iš jų at
imti ir pavesti eentralinės val
džios įstaigoms (taip 
apskričių viršininkams, 
riuos 
nė
klerikalai nori, kad
žmonių reikalus tvarkytų biu
rokratai, sėdintys Kaune, ir tų 
biurokratų padėjėjai, paskirti iš 
Kauno.

O Chicagos “Draugas” mėgi
na apmulkinti publiką, pasako
damas, kad dabartinė klerikalų 
valdžia Lietuvoje galvojanti 
apie “nusikratymą” biurokratiz
mu!

LA FOBLETPAS IR KARI
> TALIZMAS. [ 

-- -—•

“Laisvė’7 rašo:
“La Follette’as griežtai sti

pina už kapitalistinę siste
mą.”
Iš ko “Laisvė” išvedė tokį da

lyką? Jeigu paimti La FoIIette’o

savo atstovų iš 
alėjo: pašelpinėse 

visokiuose pasi- 
ir ki- 
galėjo 
siuntė 
konfe- 
darbi-
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ZINIO
Suėmė daug munšaino
Woodlawn policijai užvakar 

pasisekė suimti net už $30,000 
įšmugeliuotos degtinės. O pasi
sekė ją suimti visai netikėtai, 
dėl kovos tarp pačių munšaine- 
rių ir stengimosi atimti vienas 
iš kito munšainą.

Buvo taip. Didelis trokas at
važiavo prie 60 ir State gatvių. 
Urnai prie jo privažiavo pasit- 
žierinis automobilius, iš kurio iš 
šoko keli žmonės, suėmė du va
žiavusius troku žmones, įsiso
dino pas save, o troką valdyti 
pastatė savus žmones. Bet taip 
pasitaikė, kad netoli buvo polici- 
stas, kuris visą tai matė ir pra
dėjo Vytis- Po kelių ŠŪVIU va
žiavusieji troku iššoko, visai ne
sirūpindami troką Sustabdyti, 
kuris atsimušė į tvorą ir pats 
sustojo. Jame ir rasta degtinę. 
Tada policistas šoko vytis pasa- 

IŠierinį automobilių ir nors tolo
kai vijoki ir keletą šūvių palei
do, bet automobilius vistiek pa
spruko. •

Trokas priklausė Drexel Sto- 
rage Co. , 6150 Cottage G rovė 

■ Avė., kuri sakosi nežinanti kam 
.tikrai išnuomojo troką. Ji šako
jai, to žmogaus nepažystanti (o 
betgi jam davė troką). Policijai i 
beesant, kompanijos raštinėj 
atėjo d i!i’žmonės pasiteirauti 
apie likimą td'trpko ir munšaino 
ir tapo suimti. ''

Manoma, kad tą Užpuolimą 
surengė O’Donnell broliu,i tur
tingi butlegeriai, vienas kurių 
nesenai be jokio reikalo nušovė 
jam net nepažystamą žmogų, 
su kuriuo susibarė gatvėje, bet 
tapo paleistas tik už $10,000 
kaucijos kuomet • žmogžudžiai 
paprastai būna laikomi kalėjime 
be jokios kaucijos.

Nušovė italą gatvėje.
Prie Toįvnsend ir Oak gatvių, 

visai netoli garsaus “Mažosios 
Italijos” “mirties kampo” tapo 
nušautas Saifiuel Riccardo, 25 

m., 1437 Sedgwick St. Kaip pa
prastai, žmogžudžių suimti ne
pasisekė ir policija neturi jokių i 
pėdsakų; į nušautąjį suvaryta 
penkias kulkas.

Aktorė laimėjo byly i
-------— I I

Aktorė Rosetta Duncan, ku- 
rią liepos 4 d. sumušė Ciceros j 
policija, dalinai laimėjo bylą' 
prieš sumušusius ją policislus. 
Byla buvo nagrinėjama ne Ci
cero, bet Evanstone. Policijos I 
teisėjas Williams teismą per
kėlė iš policijos stoties į teat
rą, kad daugiau publikos galė
tų tilpti. Bylos nagrinėjimas 
tęsėsi tris dienas. Aktorė sten
gėsi įrodyti, kad Cicero poli
cija užpuolė ir sumušė ją be 
jokio reikalo, sulaužydama jai 
nosį ir įlauždama šonkaulį. 
Policistai gi teisinosi tuo, kad 
ji, aktore, vienam policistų 
įkandusi į ranką ir jie turėjo

tik jų sumušti, bet net ir už
mušti, jei .butų norėję, už įkan
dimų policistui rankos.

Išklausius abiejų pusių liu
dijimus, teisėjas policistų Char
les Widlodk, kuriam buk akto
rė ir įkandusi rankų, atidavė 
grand jury, kad tasis išneštų 
prieš jį kriminalinį apkaltini
mą. Iš policisto pareikalauta

Kitų trijų policistų, klirįe 
taipjau kaltinami dalyvavime • * < X • 1užpuolime, bylą bus nagrinėja-- 
ma Evanstone kiek vėliau.

ELZBIETA SEREIKIENĖ '
Persiskyrė su šiuo gražiu pa

sauliu liepos 30 d., 1924 m. 5:30 
min. ryto, palikdama nuliudim-e 
vyrą Jurgį, dukterį — Petro
nėlę Radomskienę ir Oną Gan- 
za, taipgi sūnus — Juozapą, Be
nediktą ir Vladislovą. Velio
nis Amerikoje išgyveno 31 me
tus — paėjo iš Lietuvos: Tarna- 
golio kaimo, Upytės parapijos, 
Panevėžio apskričio. Velionė 
Elzbieta gyvendama čia Ame
rikoje buvo nare draugijos Šv. 
Onės ir Royal Neighbor. Pasi
mirė ligoninėje Šv. Bernardo ir 
sirgo tiktai 2 mėnesiu išviso. 
Laidotuves įvykt subatoje rug- 
piučio-August 2 d. iš namų, 
3230 So. Union Avė. tel. Boule
vard 0042 8:30 vai. ryto bus kū
nas lydžiamas į šv. Jurgio baž
nyčią, o iš bažnyčios į Šv. Ka
zimiero kapines.

Liekamės nubudę
Vyras Jurgis Sereikis, taip
gi sunai ir dukterys.

P. S. Laidojim-o reikalu rū
pinasi graborius Mažeika.

Nesusitaiko dėl liudijimy JUOZAPAS ALELIUNAS

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šerininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursą daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Victrola No. 50
(Portable)

$50

Atdara dėl taupymų visą die
ną. subatoje iki 8 vai. vakare

Imkit Muziką Kokią Tik 
Norite Kur Tik Norite 

ir Klausykite
Štai ką jus galite padaryti su portable Victrola 

No. 50. Yra lengva nešiotis1 kaip siutkeisį ir groja 
visokius Victor rekordus kokius tiktai norite girdėti. 
Kiekvienas pardavinėtojas Victrolų išdirbinių malo
niai parodys jum-s tą Victrolą arba kitus kokius sty- 
lius, nuo $25 ir augščiau. Pasiklausykite šių nau
jų lietuviškų rekordų.

NAUJI VICTOR KOMIŠKI REKORDAI
Listo

Kainos
.75

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Mclvhi A> Traylor, Prezidentas.

Dearbom, Mohroe ir Clark Strėets, Chicago. Ilinois.
__________________________ ■ • • •___________ . .

77534 Ubagų balius 
Septynios pačios

77548
i

Dydys 
10”

Juozas Vaičkus
DAINOS' PER SODEIKĄ
pralieta 10”

• ' ''

Anthony Sodeika ;
• ‘ t K k ė

DVI NAUJOS
Dauk kraujo
Laivyne

DU LINKSMUS šOKMI
Mariutės žavėjantis — Valcas 10” 
Gražiajam Kloni — Polka

John Kramer’s Schuhplattler Barni
KITOS VICTOR REKORDU SUGESTIJOS

73266 Gersim- broliai uliavosim
Matušėlė miela

Mikas Petrauskas
Mariutės — Valcas
Gero Ūpo — Valcas

Vėberio Kapelija
Suirusio gyvenimo — Valcas 
Ant upės Kasankos — Polka 

Tarptautine Orkestrą
Balandis Žemaičių sekstetas 
Venecijos Karnavalai

Mosė Tapiero
Eina garsas 10”
Himnas Lietuva Tėvynė

Jonas Butėnas
Baliui pasibaigus — Valcas 10”
Aplink Kąlėdų Eglaitę—Mazurka

Eric Berg Oscar Johnson
Kaimiečių Polka 10”
Linksma Polka

Kauno Kapelija
Mano Mylimoji — Polka 10” 
Visad linksmas

Kaimiečių Kapelija
Svarbu: Visuomet grajinkit Victor rekordus su 

Victor Tungs-tone Stylus arba Victor plieninėmis 
adatomis. Su Victor Tungs-tone Stylus nėra rei
kalo mainyti adatą dėl kiekvieno rekordo. Klaus
kite apie tai pardavinėtojo. Taipgi gaukite nuo jo 
Victor lietuvišką katalogą — dykai.

77558

77368

77436

72326

72426

73268

69783

73391

' .75

10” . .75

10” .75

10” .75

10’\, .75

Victrola
REQ. U U PAT OFF.

A. F. Czesna Hotel
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išvadom© mineralines sielines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t. • 
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šilumos kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatmentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. Iš 
toliau 
linga.

atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek rcika-

Atdara dienomis ir naktimis. Utarninke moterims.

1657 W. 45th St., kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4552

BALTIJOS- 
AMERIKOS 

LINIJA
Iš New Yorko 

TIESIAI LIETUVON
. per Klaipėdą

S. S'. LITUANIA .... Rugpjūčio 20
S. ‘J. ESTONIA ........... Rugsėjo 10
Trečia klesa į Klaipėdą .... $107.00 
Kambariuose po 2, 4, 6 ir 8 lovos

Musų tiesus patarnavimas iš 
New Yorko i Klaipėdą suteikia lie
tuviams pasažieriams gerą progą 
padaryti kelionę malonia.
. Kodėl lietuviai turėtų vartot Bal
tijos-Amerikos Liniją: ,

1. Tiesioginė kelionė iš porto j 
f Portą...
> 2. Visą kelionę vandeniu tuo pa
čiu laivui

3. Be geležinkelio važiavimo per 
svetimas šalis.

4. Ant‘laivo vartojama lietuvių 
kalba.

5. Duodama daug ir geras mai
stas.

6. švarumas ir patogumas.
7. Malonus patarnavimas.
8. Krutami paveikslai.
9. Kasdien koncertai laivo orkes- 

tros.
10. Tik lietuvių vizos arba pas- 

porto reikia.
Dabar jūsų proga. Pagal naują 

įstatymą, kiekvienas gali vykti sa
vo senon tėvynėn apsilankyti vie
niems metams ar ilgiaus. Leidi
mas sugrįžimui į Suv. Valst. bus 
išduotas keleiviams Amerikos- Val
džios. t

Del visų tolimesnių informacijų 
ir laivakoyčių kreipkitės j jūsų 
agentą arba įttALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, New York, N. Y. I 
120 La Šalie St., Chicago, III. j

| Rūpesčiai Užsibaigė!
• Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo
I kas yra pleiskanos ir kaip nuo ją
į atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa-

prastu dalyku užlaikyti savo plau-I kus ir galvos odą švariojo ir svei-į koje padėtyje.

I RtiffJes
!* ištekant galvą kas vakaras einant gulti

per savaitę ar dešimtį dienų, sunai-
| kine pleiskanas ir paragins jūsų 
Z plaukų augimą. Po to naudokite 
• Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu- 
i mų su pleiskanomis.

Bonka 65c.,aptiekose, arba už 75a.
I prisiunčiame stačiai iš dirbtuves.
j F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4thSt., BrooUys, N.T.

Užvakar prieš teisėjų Caver- 
lv turėjo prasidėti kaltinamo
sios pusės liudijimai jaunų mi- 
lionierių žmogžudžių Leopold 
ir Loeb byloje. Pirmiausia ta
po pastatytas liudyti protinių 
ligų ekspertas. Nespėjus jam 
nė pradėti liudyti tarp proku
roro ir kaltinamosios pusės ad
vokatų iškilo tokie aštrus gin
čai, kad jie tęsiasi jau antrą 
dienų ir dar galo nematyti.

Prokuroras reikalauja, kad 
nebūtų liudijama apie kaltina
mųjų beprotybę, kadangi kal
tinamieji prie kaltės prisipa
žino. Kitaip jie reikalauja su
šaukti jury. Kaltinamosios pu
sės advokatai nurodo, kad jie 
Visai nemano statyti liudinin
kų dėl kaltinamųjų beprotybės, 
bet tik įrodyti, kad jie nėra 
normalus, nors legaliai ir nė
ra bepročiai. Prokuroras steng
damasis paremti savo nusista
tymą atsinešė j teismą panašių 
bylų ir aukštesnių teismų dėl 

jų išneštus nuosprendžius.. Kal
tinamoji pusė irgi atsinešė ne
mažiau panašių įrodymų savo 
pusės parėmimui. Ir dabar abi 
pusės tuos įrodymus skaito tei
sėjui. Teisėjas jau pirmiau pa
rėmė kaltinamųjų pusę, bet 
prokuroras su tuo nuospren
džiu nesutinka ir nepaliauja 
priešintis.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 31 d. 3:30 Oak Forest li- 
gonbutyj. Paliko dideliame nu
liūdime puseserę Oną Kasba- 
rienė ir Konstantina Vengalis, 
Juozapas Kazuonis Amerikoj, 
Lietuvoj paliko brolį Antaną, 
Justiną ir Pranciškų ir viena 
seserį Leokadiją Aleliunus. Ve
lionis paėjo Kauno rėdybos, 
Telšių apskričio, Platelių para
pijos, Sterbatių kaimo. Turėjo 
amžiaus apie 30 metų. Priklau
sė prie draugijų T. Liuosybės.

Laidotuvės įvyks rugpiučio 4 
d., 1924 m. apie 9 vai. iš namų 
3329 So. Auburn Avė. į S. P. 
M. bažnyčią iš ten į Lietuvių 
Tautiškas kapines. Užkviečia- 
me visus gimines ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Laidotuvėm rūpinas draugas
Antanas Tumpis.

Laidotuvėm patarnaus p. A. 
Masalskis, Tel. Boul. 4139.

žiūrėkite ant vir
šelio ir ant lebe- 
lio dėl šių Victor 
trademarks.

^HIS MASTERS VOICE”
0

Victor T alking Machinę Co.
Camden, N. J.

8514-16 Rooflevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET
Tel. Kedzle 8912

PAGOJYTĖ

ELEKTRA
trtosą ir pajiegą suvedama | ranua ir nnujui nazais, taipgi dirib 

tam. Caah arba ant iimoUjlmo.
Pirmitini Lietavii Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO^ Ine.
A. BARTKUS, Prra.

1819 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

VIENYBE •
Liaudies Universitetas

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

•

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

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

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

PRIŽIŪRĖJIMAS KŪDIKIŲ
VASARĄ. •

Ar jus žinote, kad
Keturesdešimtis ostrich’ių ir iš Ita

lijos jockeys, važiuos į Berlyną dėl 
ostrich’ių lenktynių ir jie darys lenk
tynes su arkliais? Ar jus žinote, 
kad išdirbėjai Helmai Turkiškų ciga- 
retų pasaulyje ir tik Helmar cigare- 
tai yra daromi iš 100% gryno Turkiš
ko tabako, kuris yra geriausias taba
kas dėl cigaretų. Jus džiaugsitės 
permainę į Turkišką tabaką.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 11 
d. fiepos 4:00 iš vyto savo na
muose, Skaudžių kaimo, Nava- 
rėnų valsčiaus, Telšių apsk., 
Lietuvoje, palikdama didėliam 
nubudime sūnų Petrą ir dukterį 
Katriną Lietuvoje, ir sūnų Jo
ną Molį Amerikoje, Chicagos 
mieste, 1844 Canalport Avė.

Velionė turėjo 68 metus, sir
go vieną mėnesį, liko palaidota 
liepos. 12 d. Navarėrių parapijos 
kapinėse. » •. “į.

Tebūnie jai lengva Lietuvos 
žemelė ir tesilsi sau ramiai mu
sų numylėta močiute.

Nubudęs sūnūs
Jonas Molis.

4. t.

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumą sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K. Maršas; Lelija, valcas; čebatė- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka; 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; Žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris. /

4 Naujieny Knygy’ Krautuvė
1739 So. Halsted St., <

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas.

K

Amerikoje ir užsienyje.
Pi’enumerata metams........ ............................... ...
Pavienis numeris ........................................ ...........

Antrašas:
“VADOVAS”, 

Hatfield Hali, Northwestern University, 
Evanston, III.

Visais laikais, bet specialiai vasarą, 
kūdikiai privalo būt užlaikomi šva
riai. Kūdikiai negali augti jei odos 
skylutės nėra atdaros ir liuosos nuo 
visokių nešvarumų.

Maudykit kūdikį kąsdien. Švarus 
kūdikis yra sveikesnis ir linksmesnis, 
negu purvinas. švarus kūdikis gali 
atlaikyti daugiau šilumos negu nešva
rus, nemaudytas, šalę paprastų kas
dieninių maudynių, su grynu vaikų 
muilu ir Šiltu vandeniu, maudykit jį 
keletą sykių su drungnu vandeniu. 
Arba tik ištrinkite su špundžiu. Po 
kiekvieno išmaudymo, gražiai išbar- 
stykit su grynu, vaikų talcum. Pra
šykite jūsų aptiekoriaus geriausio 
vaikų pauderio. Gerai apibarstyki
te kūdiki su talcum. Įtrinkite gerai 
j raukšles ir odos nelygumas. Jis 
prašalina visus niežėjimus ir užlaiko 
kūno vesiu ir švariu.

Gerai prižiūrėkite kūdikių odą. Ne
švarumai suteikia niežėjimą ir pada
ro. skaudžiamas vietas. Kūdikiai ne
gali augti jei yra nešvariai užlaikomi. 
Kasdieninis kūdikių maudymas ir ge
ras kūdikių talcum prašalins odos ne
smagumus.

Kūdikis turi turėti savo locną mau
dyklę arba didelį indą, savo muilą, 
mazgojimui skudurą ir rankšluostį. 
Neleiskite suaugusiems ir kitiems vai
kams vartoti jo.

Reikia žiūrėti, kad kūdikio rūbai 
butų švarus, ypač kelnaites. Nedžio
vinkite ir nevartokite tų pačių kelnai
čių be išmazgojimo. Mazgokite kiek- 
vienas kelnaites ii* iŠRlctilsLulcite 2 ar 3: 
kartus. IDžiovinkite atvirame ore, jei 
galima, švarios kelnaites suteiks ku 
dikiui daug smagumo karštose die
nose. (Apskelbimas).

Chicago, III.

G ar sinki tęs “Naujienose Garsinkities

$2J)0
.. 20c

Naujien ose

For Headache * 
Siek Stomach

One or two Orangelne p6wdars ,braęe you 
right up, the pain i# gone, your stomach 
settles, nerves relax, the ėntire syatem 
responds. Perfect inedicine for men or 
wpmen, provęnpi nearly all siekness. Get 
a 10c pkg. . Orangoine pow<lei B of any 
druggtst. AHltions used yearly. Thęy never 
iall. Formula on every pkg. No uarcotics.

OraN<hn'e
(Powdera) /

Skaitykit ir platinkit ,i
NAUJIENAS Z



NAUJIENOS, Chicago, UI.
T*—---------------------------------

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Brighton Park
Iš Keistučio pastogės

koje laikosi faktų, to, ko visai 
nėra pas darbieČius — bolševi
kus. *

Miške Buvęs tarp kitko rašo: 
“Laike prakalbų vien menševi
kai nebuvo paliesti bet apie po
rą jų pasidrąsino statyti klausi
mus, prie jų prisidėjo nusmukęs 
ekstra kairysis žioplelis, na ir 
bandė sukritikuoti kambetojus, 
bet nabagai atsiėmė; susirinku
sieji turėjo daug juoko iš jų.”

Visą tai yra gryna melagystė. 
Klausimus davėm tik du, aš ir 
Janusas, kairysis. Kada Andriu
lis savo prakalboje užsipuolė 
lant socialistų ir ėmė bjauriau
siais žodžiais juos šmeižti, lygin

ai partiją prie 
“padvėsusios stervos, kuri guli 
skersai kelio ir savo dvokimu 
neleidžia darbininkams pereiti į 
geresnę ateitį — bolševizmą”, 

jo, ar ne 
lengviau darbininkams pro vie
ną Andriulio minėta sterva, ne
gu pro septynias Stervas, ku
rias komunistai pagimdė į porą 
metų ir kurios visos guli skersai 
kelia ir biauriausiai dvokia. An-

PRANEŠIMAI ASMENĮ) JIESKOJIMAI RAKANDAI PARDAVIMUI
y****^- - -'-M...

NAMAI-2EME
Roseland. — S. L. A. 139 kp. mė

nesinis susirinkimas atsibus subatoj, 
2 d. rugpiučio, Aušros kambariuose, 
10900 SoMichigan Avė., antros lubos. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Visi nariai ir norintieji 
bukite laiku. —

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda 4 kambarių rakandai, 

visai kaip nauji, o pečius visai nau-

prisirašyti 
Valdyba.

JĖŠKAU savo dėdės Jono Jocio, 
gyvena Westville, III. D Lietuvos 
paeina Raseinių a’pskr., Kviedainos ....
parapijos, Rrabukščių kaimo. Malo-! jas, parduosiu labai pigiai, nes aplei- 
nes pats ar kas kitas pranešti, busiu džiu Chicagą ir neatbūtinai turiu par- 
dėkingas.

Simonas Jocis, Petro sūnūs,
540 W. 14 St., . ' ‘ _

duoti, atsišaukite tuojaus, o atiduosiu 
, už pirmą pasiūlymą. J. K. Butkus, 

, Chicago, III. i 3430 So. Halsted St., ant antrų lubų.

Dramos Skyriaus sutvarkv- 
mo komisija darbuojas ir vi- 

• sas dalykas eina geron pusėn. 
Komisija jau turėjo vieną 
skundą ir pasiteisinimo susi
rinkimą. Nors eina ginčai ir 
tyrinėjimai, bet darbas neper
traukiamas.
pastatyti “Pa j ieškojimo Sky
rius,” komediją, Keistučio Kliu
bo piknike. Be to bus ir melo 
deklamacija.

Dramos Skyrius be to yra;tai ag h. paklallsiall 
pasiėmęs mokintis “Karalaitė 
Tikrosios Teisybes,” “Pinigė
liai,” “Gegužis” ir ruošiamąsi 
prie “Orleano Mergelės,” tik 
negauna knygelių, betgi tiki- 
mąsi, kad bus galima gauti.

Vaidvlos rengiasi .Mais ZUU4iais 
'niipilniimo ^kv. damas Socialistų

Kliubo koresp. W. Strygas. ^ras klausimas buvo, kas pra-

Roseland
lie

ir Vilnies

Cicero. — Vakarinės
Pašelpos Kliubo mėnesinis 
mas įvyks nedėlioj, 3 d. rugpiučio, 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, kaip 1 
vai. po pietų.

Visi nariai malonėkit dalyvaut su 
sirlnkime, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. — Sekretorius.

žvaigždės 
susirinki-

Bridgeport. — Illinois Lietuvių 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šeštadieny, rugpiučio 2 d., 
8 vai. vakare, Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St.

Visi kliubiečiai esate kviečiami da
lyvauti Šiame susirinkime.

A. J. Lazauskas, rašt.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą subatoj, rugpiu
čio 2 d. 7:30 vai. vakare Jono Maže- 
lausko svetainėj, 3259 So. Union Avė. 
Malonėsite visi kliubiečiai laiku pri
būti, nes randas daug svarbių reikalų 
dėl atptarimo; taipgi atsiveskite nau
jų narių prisirašyti prie kliubo.

•— Raštininkas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAMNAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted SU

Tel. Yards 7282.________
STOGDENGYSTS

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

PARDAVIMUI

NEPA.PRASTAS BARGENAS
Pardavimui Ice Cream parloras ir 

minkštų gėrimų, kendės, cigarai, ci
garetai ir visokių smulkių daiktų 
krautuvė geriousioj apielinkėj ¥2 blo
ko nuo lietuviškos bažnyčios ir moky
klos, 1 blokas nuo public mokyklos. 
Parduosiu ar mainysiu ant namo. 
Priežastis pardavimo, turiu du 
nius

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, 6—5 kamabrių, vienas 
gražus kambarys viršuj, lotas šalę 
ir garadžius dėl dviejų karų. Visi 
šių dienų įtaisymai. Parduosiu už 
$10,700.

2441 W. 45th Place

PARDAVIMUI grosernė, minkštų 
gėrimų (Ice Cream) ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Parduodu 2 
aukštų medinį namą ant Bridgeporto. 
Nupirksit viską pigiai. Kreipkitės 
prie savininko.

4958 Wentworth Avė., 
Tel. Yards 0903.

KENOSHA, WIS.
Parsiduoda bučernė ir grosernė vi

sokių tautų apgyventoj apielinkėj, 
biznis senai išdirbtas, puikiai įrengta 
žodžiu sakant tikrai pelninga vieta ir 
pigiai, pardavimo priežastis savinin
kas turi kitą biznį. Klauskit pas

J. H. PHILIP,
310 Main St., .... Racine, Wis.

ir esu našlys.
1437 So. 49th Court, 

Cicero, III.
Tel. Cicero 8027

biz-

PARSIDUODA garadžius 26 karų 
didumo, senas ir gerai išdirbtas biz
nis per daug metų, kartu parsiduoda 
automobilius ir daug stako. 
žastis partnerių nesutikimas, 
kitės antrašu.

1541 — 46 St., 
Užpakalyj garažiaus. 

Klauskite Diek.

Prie- 
Kreip-

PARDAVIMUI biznio kampas, 
4572 Gross Avė., krautuvė 8 kamba
riai gyvenimui, garadžius dėl 2 ma
šinų, 3 lotai pardavimui.

Pardavimui didelis namas, štoras, 
salė, kambariai pagyvenimui ir 6 
flatai. Mėnesinių įplaukų $215.

Atsišaukite
J. SCHULTZ, 

4628 So. Wood St.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesin' susirinki
mą nedėlioj, rugpiučio 3 d., 1 vai. po 
pietų, Mildos svetainėj, 3142 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes landas daug 
svarbių dalyku aptarti.

— Nut. rašt. S. Kunevičia.

REIKIA DARBININKU

PARSIDUODA grosernė ir pieno 
stotis. Gera vieta, lietuvių apgyven
ta. Biznis eina gerai. Jeigu kas no
ri, gali ir su namu pirkti.

Prašau atsišaukti pas savininką.
1417 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

PARDAVIMUI krautuvė, sal
dainių, ice creamo, cigaretų, 
notion ir visokių smulkių daik
tų; biznis išdirbtas, gera pro
ga dėl lietuvio įsigyti pelnin
gą biznį. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

114 E. 107 St., Roseland.

PIRKIT NUO SAVININKO
Pardavimui 3 biznio lotai, 25x125 

ant 69 St., 1-as lotas nuo Westem 
Avė. N. E. kampas 50x125 ant West- 
ern Avė., prie 82 st., parduosiu pigiai.

GEORGE BOGOVICH, 
2033 W. 21 PI. 

Phone Canal 4982

MOTERŲ

Šiame miestelyje randasi 
tuvių Aušros knygynas, kurį 
palaiko draugijų Sąryšis. Prie 
jo priklauso 15 draugijų. Jis 
rengia jo palaikymui parengi
mus, o ką uždirba su parengi
mais, apmoka renda ir šviesą. 
Tame knygyne yra įvairių kny
gų ir laikraščių, kuriais gali 
naudotis draugijų nariai ir pa
šaliniai žmonės. Knygos duoda
mos pasiskaityti ant vietos, už
stačius kauciją už knygą duoda
ma parsinešti ir namo. Beto dar 
draugijos, kurios priklauso prie 
Sąryšio, laiko savo susirinkimus 
Aušros kambariuose be jokio 
atlyginimo.

Pirmenybės neturi ne viena , 
draugija. Sąryšio yra išrinkti į sis ant pievutės 
du knygiai, kurie tą visą tvar
ko. Dar nė viena draugija ne
protestavo Sąryšio susirinkime, 
kad Aušros knygyną buk bolšę- 
vikai naudojas savo naudai. Jau 
senai buvo pranašaujama per 
spaudą, kad dėl bolševikų šeimi
ninkavo Aušros -knygyne, ga
lės užsidaryti ta įstaiga.

Pastarajame Sąryšio susirin
kime man teko būti ir girdėjau 
valdybos raportą, kad Sąryšis 
dabar pusėtinai gerai stovi, tu
ri keletą šimtų dolerių ižde. 
Dar jo rengiami keletas išvažia- i 
v imu. Matyt, I 
negalės nusibankrutyti todėl, 
kad jį remia visa Roselando 
progresyviška visuomenė. Gal 
kas ir nori, kad ta įstaiga užsi
darytų, bet jų negalima skaityti 
progresyviškais žmonėmis.

Nesant knygyno Roselande, 
vietiniai gyventojai butų atsili
kę žiniomis. Tuokart butų ge
riau kunigui bujoti su davatko
mis ir indžionkšinais. Taipgi bu
tų geriau munšainieriams biznį 
daryti, kuomet nebūtų Aušros 
knygyno, nes ir jie tos įstaigos 
bijo, it pelėdos šviesos.

—Alginis Vergas.

vieną tų 
ir manei,

Viešas atsakymas

leido tuos $1,500, kuriuos mini 
savo atskaitose V. J. Zabulionis, 
ar Zabulionis juos turi, ar juos 
prašvilpė Laisvės 
klapčiukai.

Jus, Andriuli, nė į 
klausimų neatsakei
kad savo davatkomis ir juokais 
mane nubaidysi. Bet išėjo taip, 
kad pats ant juoko likai pasta
tytas. Atsakydamas į pirmą 
klausimą begėdingai užsigynei 
savo dvokiančių išperų — palai
dotų ir laidojamų bolševikų or
ganizacijų. Net ir jūsų St. Paul 
sutvertoji ,‘partija” jau dvokia 
lavonu. O kiek dar buvo viso
kių fondų, kurie visi jau. yra mi- 

|rę ir visi jie dvokia taip, kad 
nė pats Andriulis nenori jų uo
styti? Į antrą klausimą irgi 
nieko neatsakei, tik išvadinai

• Zabulionį išdaviku, o gulda.ma-
- dar pridūrei 

: drebančiomis lupomis, kad “tu 
ir Zabulionis tuos pinigus pra
leidot”. Kaip gali taip meluot, 
gerai žinodamas, kad su tuo 
fondu aš nieko bendra neturė
jau ir taip pat žinodamas, kad 
tuos $1,500 išaikvojo lietuvių 
bolševikų vadovai ir vienas an
glas.

Antras statė klausimus kairy
sis J. Janusas ir tas žmoge’is 
jus tiek įkainavo, kad visi jus 
šokote nesvietiškais balsais 
staugti ant jo. Mat tiesą girdėti 
yra nesmagu ir jus ta tiesa net 

kad jis niekad'purto ir baisiausiai nervuoja.
Trečias, socialistas P. Mille- 

ris klausimų visai nestatė, tik 
trumpai papasakojo, kaip T. 
Dundulis laike SLA. se.n.c 
roit, Mich. visus bolševikus par
davė tautininkams už vienatinį 
cigarą, žmonės turėjo skanaus 
juoko bet ne iš menševikų ar ki
tu, bet iš jus pačių — Maskvos 
davatkų-bolševikų, nes net trys 
bolševikų vadai — Andriulis, 
Dundulis ir Jukelis ginė savo pu 
sę ir visi trys net nusikamavo 
bemeluodami ir visaip' besitei
sindami.

> Tad kam, Andriuli, taip me
luoti ir paskui girtis, kad men
ševikus “sukritikavote?” Juk 
melas ir tokia biauri kalba že
mina ne jūsų oponentus, bet jus 
pačius. — P. Martinkaitis.

Roseland. — Roseland Draugijų 
Sąryšis palaikantys “Aušros” knygy
ną, rengia išvažiavimą į Washington 
Heights miškus, įvyks nedėlioj 3 d. 
August. Pradžia 10 vai. ryto.

Kviečia Komitetas.

Draugijos Lietuvos Ūkininko šei
myniškas išvažiavimas įvyks sekma
dieny, rugpiučio 3, Lyons, III. miš
kuose (j vakarus nuo Stickney Park 
daržo). Visi nariai kviečiami daly
vauti su savo draugais ir draugėmis, 
nes bus šaunus pasilinksminimas ty
rame ore. —i- Valdyba.

Vaidilos Brolijos Gedimino Kalno 
vergai, praamžiaus įsakymu renkasi 
šeštadieny, rugpiučio 2 d. saulei nusi
leidus pietuose.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
atsibus mėnesinis susirinkimas 4 d. 
rugpiučio, 1924 m. Keistučio Spulkos 
name, 840 W. 33 gat. ligiai kaip 7:30 
vai. vakare. Direktoriai ir draugijų 
atstovai esate kviečiami būtinai atsi
lankyti ant susirinkimo, nes yra vie
nas iš svarbiausių susirinkimų, nes 
Auditorija eina prie užbaigimo. Tai
gi vienas iš svarbiausių susirinkimų.

Bendrovės sekretorius
Augustinas Jankauskas.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoj 
2ras Apskritys, rengia didelį išvažia
vimą nedėlioj rugpiučio 3 dienoj į Be
verly Hills miškus. Pradžia 12 vai. 
dieną. Kalbės l)r. S. Biežis ir adv. 
T. Kučinskas.

Visus kviečia skaitlingai atsilanky
ti, Komitetas.

Tautiškos Parapijos išvažiavimas j 
Beverly Hills. Kalbės adv. K. Gugis 
ir kiti kalbėtojai, bus žaismės su do
vanomis. Žaismes ves J. Uktveris. 
Pietus už dyką. Visus kviečia Komi
tetas.

Privažiuoti galima bile karais iki 
Ashland Avė. Ashland 87 į pietus iki 
galui, išlipus paeiti porą blokų į va
karus.

Brighton Park I). L. K. Keistučio 
Pašelpinis Kliubas turės savo mėnesi
nį susirinkimą, Rugpiučio 3 d. 1 vai. 
po pietų, McKinley Auditorium. Visi 
nariai meldžiami atsilankyti į tą su
sirinkimą, nes bus daug svarbių rei
kalų ir bus renkama darbininkai pik
nikui, kuris atsibus Rugpiučio (Au
gusto) 17 deiną. P. čėsna.”

Melrose Park. — Draug. Sūnų ir. 
Dukterų Lietuvos susirinkamai per 
tris mėnesius — liepos, rugpiučio 
ir rugsėjo bus laikomi kas trečia 
nedėldienį, 10 vai. ryte, vieton 1 
vai. p. p., J. Vaičiulio svet., 23 ir 
Lake gt. —Rašt. V. Kasparunas.

su savo korespondentu 
Buvęs rašo apie išvažia- 
Jeffersono miške, iie- 

20 dieną, kuris yra taip

Vietos bolševikų lapely And
riulis 
Miške 
vima c 

pos
melagingas, kad yra reikalingas 
atsakymo. Aš nemaniau, kad 
Andriulis galėtų taip meluoti 
per akis.

Jis mane vadina menševiku, 
nors gerai žino, kad nepriguliu 
prie Socialistų partijos. Žino
ma, aš nesibaidau menševiko 
vardo, nes galiu geriau susitai
kinti su socialistais, negu kad 
su darbiečiais nes socialistai lai
kosi savo principų, o ir kriti-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip Ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų, turės savo mėne
sinį susirinkimą, rugpiučio 3 d. 1924 
m., 1 vai. po pietų, Tautiškos Bažny
čios svetainėje 35 ir So. Union Avė. 
Chicago, III. Taipgi visi nariai turi 
neatbūtinai pribūti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir pasiimti seri
jas; taipgi užsimokėti mokesčius.

— Valdyba.

REIKIA patyrusios stenografės 
advokato ofisą.

Atsišaukite tuojau.
A. A. SLAKIS,

Advokatas,
77 W. Washington St., 

Tel. Dearborn 9057.
REIKIA— 4

Jaunos merginos prie namų 
darbo.

Atsišaukite
1510 So. Hamlin Avė.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo; gera mokestis 
darbas ant visados. Atsišaukit greit 
tarp 5:30 iki 6:30 vai. vakare.

Tel. Spaulding-6038 
3327 W. Lemoynė Str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA PARTNERIO
Proga jaunam vyrui prisidėti prie 
Mail Orderio biznio ir turėsit gerą 
darbą; pinigų reikia įnešti $500; ki
tus atmokėsi iš padaryto pelno bizny; 
biznis išdirbtas pėr 2 metu! atsišaukit 
laiškais; kuris turit, pažymėtkit tele
foną, Antanas Simaska, Gen. Del., 
Chicago, III.---------- ---- 1----------------- -

REIKIA tuoj patyrusio 2-nd 
Cook dėl Shorįtorder, geros są
lygos. Atsišaukit tuoj dienos 
laiku. 10822 So. Michigan Avė., 
Roseland, III.

REIKIA solicitorių ir kolek
torių. Nuolat darbas ir gera al
ga geriems vyrams.

Room 9,
6255 $o. Ashland Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS RENDAI vienam ar 

dviem vaikinam. Švari, gera vieta 
gyvenimui, geistina, kad nevartotų 
munšaines.

Kreipkitės
4409 So. Artesian Avė.
Kreipkitės subatomis ir 

nedėliomis.

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

Norintieji prisidėti prie orkestros 
malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.

S'. L. A, 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadieny, rugpiučio 1 d., Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. 
vakare. — Valdyba.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
POIEŠKAU John Gutauto, kuris 3 

metai atgal gyveno ant 14 Place pas į 
Julia Širvinskiene. Malonėkit atsi
šaukti, greitu laiku, turiu labai svar
bų reikalą.

L. J. POSZKUS, 
6110 So. State St., 

Tel. Wentworth 3806

PARSIDUODA grosernė ir 
pieninė, biznis geras, lietuvių 
kolonijoj, priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos, 1413 So. 
49 Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA krautuvė, Ice 
Creamo, kendžių, tabako, ciga
rų ir šiaip visokių dalykų ir 
minkštų gėrimų, parduosiu pi
giai, priežastį patirsit ant vie
tos, 1737 So. Union Avė.

PARSIDUODA Restoranas ir Chop- 
Sue, taipgi geroj apielinkėj tarp dvie
jų strytkarių laines gera biznio vie
ta per ilgus metus išdirbta parduo
siu už pirmą teisingą pasiūlymą ar
ba mainysiu ant namo ar automobilio, 
pardavimo priežastis du bizniu, vieną 
turiu parduoti. Atsišaukite tuojau, 
Naujienos, Box No. 521.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė lietuvių apgyventoje 
kolonijoje — biznis išdirbtas.

Atsmaukite
3336 Lowe Avė.

HOTELIS — 34 kambarių, restau- 
ranas ir nesvą^iųamų gėrimų parlo
ras, garu šilaoir?aš, yra elektra, bė
gantis vanduo, pardąvimui pigiai. 
Pardavimo priežastis — persiskyri
mas partneriu.

AMERICAN HOTEL, 
7622 W. 61 St., Argo, III.

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen, tabako, Ice Creamo, saldainių ir 
smulkmenų krautuvė. Geras biznis, 
yra daug stako, 2 kambariai gyveni
mui, pigi renda, yra lysas, turi būt 
parduota tuojau ir pigiai, 

964 West 37 Place, 
netoli Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va
na, elektra ir gasas, randasi prie 
1627 Nevvberry Avė., pusė cash — 
lengvi išmokėjimai. Pardavimo prie
žastis — liga.

šaukite telefonu
Canal 3731

PARSIDUODA Restoranas, vieta 
graži, biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas partnerių. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite 
2065 Coulter St.

PARSIDUODA grosernė ir 
“Delikatesen” krautuvė, senas, 
išdirbtas biznis. Parduodu su 

IŠRENDAVOJIMUI jvisais ir™ais63rd st.
PARANDAVOJIMUI 6 v kambarių J 

flatas, nauajs namas, karštu vande
niu šildomas, moderniškai įtaisytas; 
randasi Marųuette Maner ,taigi atsi
radus pirkėjui šitą namą galima bus 
parduoti.

Atsišaukite
2507 W. 66 St.

RENDAI tinkamas štoras dėl 
pekarnės (Bakery) arba ir ki
tokio biznio. Renda nebrangi.

Kreipkitės
658 W. 31 St.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS 
Turiu parduoti tuojau iš priežasties 
apleidimo Chicagos, $700 vertės gro
jikų pianą, su benčiumi, 125 rolių, ca- 
binet ir t. t. Kaina $125.

3324 N. Marshfield Avė.
Klauskite parodymui Mrs. Masonic- 

nės pianą.

PARSIDUODA Barber Shop, 
up-to dale, 4 krėslai; daromas 
geras biznis. Savininkas eina 
į kitą biznį. Atsišaukit į Nau
jienų ofisą, Box 527

Chicago Lawn
Vi bloko nuo Kedzie, 6 kambarių 

puikus narnas, pečiumi šildomas, na
mas labai gerame padėjime, kaina 
greitam pardavimui $4500, pinigais 
$2000, kitus po $35 j mėnesį. Del 
informacijų atsišaukite.

2514 W. 63 St., 
Phone Republic 1932

PARDAVIMUI kriaučių 
ras.

Kreipkitės:
J. DIKšAiITIS

3961 S. Campbell Avė.

sto-

Marųuette Manor
Naujas, 2 flatų mūrinis namas, 5-5 

dideli karn'3aria’> sun Pai*lor, su už
daromomis lovomis, porčiai dėl mie
gojimo, gasiniai pečiai ir ledui baksai, 
steam heat, reikia pinigų $5,000. Pa
imsime tuštį namą arba cottage kai
po dalį įmokėjimo. Del platesnių ži
nių kreipkitės

2514 W. 63 St.
Phone Republic 1932

PIGIAI parsiduoda mažai 
vartotas karpetas, didumas 
9X^2. Matyti galima po 5 vai. 
vakare.

4045 S. Richmond St.
2 lubos. Tol. Lafayette 1576

PARSIDUODA namas, me
dinis, 7 kambarių; garadžius 2 
mašinoms. Visi paskutinės ma
dos įtaisymai; garu šildomas.

5362 Mapleiwo(xl St.

PARDAVIMUI labai pigiai 
elektrikinė skalbinyčia, mag
inis, kūdikio lovelė, virtuvės 
kabinetas. Atsišaukite.

5152 S. Whipple St.

PARDAVIMUI 2 augštų po 6 kam
barius mūrinis namas, elektra, mau
dynes, aržuoliniai trimingai, moder
niški visi įrengimai. Savininkas pats 
suteiks morgįčių.

Kreipkitės
3220 So. Union Avė.,

1 lubos.

PARDAVIMUI 
bučernė. Sena išdirbta 
ir biznis visados gerai 
Nupirksit už prieinamą 

911 W. 32 St.
Tel. Boulevard 8718

grosernė ir 
vieta 

sekasi, 
kainą.

BARGENAS!
Turi būti greit parduotas mūrinis 

namas su extra lotu, 2 flatai 5 ir 6 
kambariai; fornisu šildomas, elektra, 
vanos, šiltas vanduo, 130 — 15th Avė. 
Melrose Park, III. Savininkas gyve
na 1335 — 48th Ct., Cicore.

J. GUSČIUS,

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Listas 5 metams, ren
da pigi. 
Nupirksit 
kit.

5200

Sena išdirbta viela, 
pigiai. Pasiskubin-

So. Honore St

PARSIDUODA 
grosernė visokių 
ventoj apielinkėj 
tams, 4 ruimai
pirksite gana pigiai.

821 W. 34 St., Chicago, III.

bužernė ir 
tautų apgy- 
lysas 4 me- 

pagyvenimui;

NAMAI-ZEME

Vanos, 
ir visi šios mados įtai- 
randasi ant Brighton 

Kaina $7200, • įmokėti 
kitus lengvais išmokė- 

arba kas turit gerus re- 
lotus savininkas priims

PARSIDUODA LOTAS 44 per 125 
pėdas Beverly Hills ant 104tos arti 
Western Avė. Visi įrengimai, van
duo, elektra ir saidvokai, gražiausia 
vieta, parsiduoda už mažiau negu yra 
mokėta, savininkas apleidžia miestą, 
atsišaukite, Naujienos, Box 528.

BARGENAS. Pardavimui moder
niška mūrinė cottage, yra vana, 
elektra, augštas tir skiepas, randasi 
3312 Lowe Avė., kaina tiktai $6,000. 
Del informacijų kreipkitės,

E. E. FEENEY, 
559 W. 31 St.

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas, dėl 2 karų garadžius, lotas 
50x125, prie Lowe Avė., netoli 32 St., 
tiktai $15,000.00.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31 St. prie Wallace St., 

vienatiniai agentai

PARDAVIMUI murinis namas ant 
Bridgeporto, 2 augštų štoras ir 4 pa
gyvenimai po 4 kambarius ,yra elek
tra, skiepas ir stogas, rendos j mė
nesį $115, kaina $8500, cash $4000. 
Savininkas ant augŠto, iš užpaka
lio,

3132 S. Emerald Avė.
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RENDAI štoras, tinkamas 
visokiam bizniui. Gera vieta 

i vaistinyčiai arba kitam pana
šiam bizniui. Kreipkitės — 2 
lubos po 6 vai. vakarais.

724 W. 31 St.

PARDAVIMUI . bučernė ir groser
nė Roselande, parduodam apie $6000 

,tavoro kas mėnesį, 4 dirbam, lysas 
3 metams, renda pigi, priežastis par
davimo einu į kita biznį.

B. PETKUS, 
10742 So. Michigan Avė.

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

209 W. 51 st St.
arti Went\vorth Avė.

RAKANDAI
Ar jus žinote, kad

Pirmutinis narnas Jungtinių Valsti
jų paštos ofiso tapo įsteigtas Bosto
ne du šimtai aštuonesdešimtis penki 
meti tam atgal. Ar jus žinote, kad 
vieni iš geriausių cigaretų kuriuos 
Jungtinių Valstijų kareiviai mėgda
vo, tai Helmar Turkiški cigaretai, dėl 
jų gardaus skonio ir 100% gryno 
Turkiško tabako. Milionai rykytojų 
permainė j Turkišką tabaką, tai turi 
būt priežastis.

JIEŠKAU savo seseries. Pirmiaus 
jos adresas buvo Magdė Bublis, 1408 
Heater Avė., Centralia, III., o paskui 
jos adresas buvo Magdė Gubinaitis, 
111 E. 4th St., West Frankford, 111. 
Tu, sesute, turbut jau žinai, kad aš 
sergu ta baisiąja liga džiova ir jau 8' 
metai guliu lovoj. Lbu^cu rohu . ■ . 
šaukiaus pagelbos per Naujienas, bet' tmPKi galima gyv«iti ant vietos, nes 
neatsišaukei ir ne laiško neparašei. 
Nejaugi manės išsižadėjai ir užsigy- 

taipgi atvažiuokite (nei likusio mažyčio turtelio ? Ją pa- 
,__ _________ ___ ;., 1822 Whbansia čią ar kas ją žinote prašau man pra-
Ave., visi kartu nuvažiuosime į vietą. I nešti. Antanas Grigonis, U. S. Marine

— Komitetas. 'Hospital No. 12, Memphis, Tenn.

šeimyniškas išvažiavimus, Cbica- 
gos Lietuvių Draugijos Sav. Paš. 
šeimyniškas išvažiavimas į Wheeling 
miškus įvyks nedėlioj rugpiučio 3 
dieną. Visi užsirašiusieji važiuoti 
trokais malonėkite susirinkti į Liuo
sybės svet. kaip 9:30 vai. ryte. Sa
vais automobiliais važiuojantys, kurie 
nežinote kelio 
prie Liuasvbes svet,

PARSIDUODA už pusę kainos 6 
kambarių rakandai gali nupirkti įmo
kėdamas $200. Player pianai ,setas, 
pečiai, karpetai ir kitokie visi daly- 

Daugelį kartų ka.i’ kas reikalinga prie gyvenimo; 

priežastis pardavimo savininkas iš
važiuoja ant ūkės.

Platesnių žinių kreipkitės 
3352 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PAMATYK TUOS BARGENUS 
2 flatai po 4—4 kamb., beis- 

monlas ir stogas, mūrinis, 3-jų 
metų senumo namas, 
elektra 
symai, 
Park. 
$2000, 
jimais 
sidens
kaipo už pirmą įmokėjimą. Pir
kėjai nepraleiskite šios nepap
rastos progos.

2 flatai po 6—6 kamb., me
dinis namas, elektra, vanos, 
rendos neša $55 į mėnesį; kai
na $4250, įmokėt $1000, kitus 
lengvais išmokėjimais, čia yra 
nepaprasta proga neturtingam 
įsigyti šį gerą bargeną.

2 flatai po 5—5 kamb., nau
jas muro namas, beismontas ir 
bungalow stogas, randasi ge
roj vietoj ant Brighton Park; 
kaina labai žema, įmokėt $3500, 

Taipgi mes

PARSIDUODA AUKSINES MAINOS
O tai yra namas ir 5 lotai žemės, 

namas yra dviejų augštų, prie dide
lio kelio 15 myli nuo Chicagos, kur 
yra puikiai įtaisytas saliunhs. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą.

453 Vermont St., 
Bluc Island, III.

BARGENAS; pardavimui' narnas, 
6 pagyvenimų, 2 po 6 kambarius, 
4 po 5 kamb. Mūrinis namas, ce
mentuotas beizmentas, elektra, ge- 
sas, maudynės. Viskas naujos ma
dos, Parduosiu pigiai. Priežastį pa
tirsit ant vietos. Antanas Pocius, 
4306 S. Wood St., 3 lubos frontas.

MOKYKLOS
ANT PARDAVIMO Restoranas . kitus kaip rendą.

Lunchroom, parduosiu arba mainysiu I .
ant namo, loto, automobiliaus, bušer- , parduodam ir mamom farmas,
nes ar kito biznio.

Kreipkitės
722 W. 35th St., 

Phone Boulevard 3249

PARDAVIMUI kostumeriškas va
lymo ir dažymo, kriaučiaus biznis. 
Gera aplinkinė, geras biznis, pigi 
renda garu apšildomas štoras. Sąv- 
ninkas turi apleisti miestą. Parsi
duoda už labai prieinamą kainą. At
sišaukite po Num.

3946 N. Lawndale Avė.

buznio lotus ir visokias kitas 
nuosavybes. Visais viršminė-( 
tais reikalais kreipkitės pas 
mus, o busit pilnai užganėdin
ti..
J. N. ZEWERT & COMPANY, 

’ 4377 Archer Avė.
South-west corner Archer 

and Kedzie Avės.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

■




