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Drąsia gatvekarių darbininkų strei 
kas Chicagoje

>

Vokietijoje neramu
Kelių darbininkų streikas atidėtas

Gręsia Chicagos galvoką 
riy darbininkų streikas.

Sužeidė redaktoriy.

Darbininkai atmetė siūlomą 
dideli algų nukapojimą. Dery

bos dar tęsis.

CHICAGO. — Chicagos gat
vekarių darbininkai vienbal
siai atmetė gatvekarių kompa
nijos siūlomą algų sutartį,įku
rtąja darbininkų algos mUrapo- 
jamos 20c. į valandą.

Darbininkai taipjau įgaliojo 
unijos viršininkus padaryti 
streiko balsavimą, jeigu kom
panija nesutiks atnaujinti pe
reitų metų kontraktą, palie
kant tas pačias algas ir darbo

BERILINAS, liepos 4. — Va
kar Bcrline tapo padarytas pa
sikėsinimas nužudyti paskubu
sį laikraščio Die Zukunft re
daktorių Meximilian Harden. 
Du puolikai prie pat jo namų 
jį sumušė ir perdūrė peiliu. 
Vienas puolkų liko suimtas. 
Jis priklausė monarchistų or
ganizacijai.

Harden yra buržuazinių pa
žiūrų žmogus, bet laike karo 
jis aštriai pasmerkė valdžios 
politiką ir jo laikraštis liko 
uždfirytas. Prieš karą jis buvo 
iškėlęs niekurių augštų karve
džių darbus ir niekurie jų, 
kad išgelbėjus paties kaizerio 
garbę, liko pašalinti iš vie
tos.— ;
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Vėl atidėjo paskelbimą 
streiko.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neina

Published by the Lithuanian News Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 156

Lietuvos žinios
Okupuotoj Lietuvoj.

Kreivėnai, Punsko valšč. Pe
lelių dvare prisilaikančios Čai
kovskio bandos 12 raitelių ap
supo Adomo Valinčiaus namus 
tikslu suimti jį, nes įtarė, kad 
jisai priklausąs lietuvių orga
nizacijoms ir jų naudai vei- 

Atėmė iš jo grudų 
auksinų vertės; be 

paršu, kurie svėre 
pudu. Patį Valinčių

1&

nužudyta Elena Butrimienė, 
Jadviga Šimkaitė ir tt. Šim
kienei tada pavyko išsprūsti iš 
policijos rankų, bet šimet ji 
pagalios įkliuvo.

Vienintelis siidas. Pabėgusie
ji iš Kauno peoviakai 
vakarą su “tradiciniu 
kuoju krupniku.”

Gaisras. Gegužės 23
gė Glubokoje miestelis. Pasak 
“Vilenskoje Utro,” 
1000 namų (?).

Streikas užsibaigė.
kurpiai laimėjo du
savo reikalavimų ir grįžo prie 
darbo.

surengė 
lietuviš-

d. išde-

Nors tai reiškia darbininkų 
ultimatumas, kad nepriims jo
kio algų nukapojimo, bet uni
jos viršininkai paskelbė, kad 
jie nesiskubins daryti streiko 
balsavimą, bet tęs ir toliau de
rybas su kompanija ir tik ka
da derybos bus nesėkmingos ir 
kompanija nesutiks nusileisti, 
jie raportuos visiems nariams 
ir jau tada padarys streiko bal
savimą.

Naujos derybos prasidės į 
pabaigą šios savaitės. Veikiau
sia kompanija kiek nusileis, 
bet ar tas nusileidimas bus 
darbininkams patenkinantis, 
yra abejotina. Jeigu gi neįvyks 
patenkinančio daiibininkams 
susitaikimo, tai gatvekarių 
darbininkų streikas yra tikras.

Be algų nukapojimo kompa
nija taipjau nori panaikinti 8 
vai. darbo dieną, vieton jos įve
dant 9 v. ir tik po 9 v. mokant 
pusantros mokesties už viršlai
kį. Be to siūloma ir kitų per
mainų, kurios pablogintų 
bo sąlygas.

Gatvekarių darbininkų 
rinkimas užvakar buvo
trumpas. Kiekvieną kompani
jos pasiūlymą darbininkai pa
sitiko su nepasitenkinimo 
šauksmais ir vos spėjus juos 
perskaityti tapo pasiūlyta juos 
visus atmesti ir įgalioti valdy
bą padaryti streiko balsavimą. 
Įnešimas vienbalsiai tapo pri
imtas be jokio svarstymo ir 
darbininkai tuo jaus išsiskrstė.

Streikas ateinančią nedėlią?

•Niekurie mano, kad streiko 
balsavimas bus padarytas se- 
redoj, t. y. šiandie. Balsavimas 
ir balsų skaitymas tęsis kokias 
tris dienas, todėl gatvekarių 
darbininkų streikas galęs prar 
sidėti ateinantį nedėldienį.

Unijos viršininkai sako, kad 
streikas išrodo neišvengtinu.

Pranašauja kraujo praliejimą.
Šiandie su neramumu lau

kiama pusės dienos visuotino 
darbininkų streiko ir demons
tracijų prieš monarchizmą. 
Eina gandų, kad monarebistai 
slapta renkasi Potsdame, kad 
žygiavus į Berliną ir užpuolus 
darbininkų demonstraciją. Pa
sidarytų tada neišvengtinas 
eraujo praliejimas. Nors didė
jo pavojaus monarchistų suki- 
imo nėra, •' bėt yra pavojaus, 

kad monarebistai su reakcio
nieriais gali padaryti kontr- 
demonstracijajs, susiremti su j 
socialistais ir darbininkais ir 
tuo priversti policiją šauti į 
minią. i

Bet Bavarijoje yra rimto pa
vojaus, kad monarebistai gali 
kėsintis padaryti perversmą ir 
paskelbti ten monarchiją, ku-i 
rią ilgainiui praplėstų ant vi
sos šalies.

Kelių darbininkai nubalsavo 
streikuoti, bet dar bandys tar

tis su darbo taryba.

Kansas City, Mo., prekybos 
kamera kreipėsi prie Missouri 
gubernatoriaus prašydama pri
siųsti miliciją, nes buk esąs 
pavojus kįlimo sumišimų, bet 
nieko nepelnė.

Duos koncesiją pasiūlymus

dar

susi- 
visai

Perspėja darbininkus.
Darbininkų unijų, abiejų so

cialistų ir komunistų partijų 
vadovai išleido proklamaciją, 
kad demonstrantai nesiduotų 
suprovokuoti jreaikcionierių 
agentams. Proklamacija sako 
kad reakcionieriai tikisi sukel
ti sumišimus tarp dar.ininkų. 
nes įvykimas kraujo i r.Jii ,i 
mo labai tiems reakcionie
riams pasitarnautų.

Dėsis prie valdžios?

A bei na padėtis betgi gerėja. 
Partijos kalba apie kompromi
sus ir išrodo, kad nepriklauso
mieji socialistai sutiks įeiti 
ministerijon. Rekonstrukcijos 
ministerio portfelis tapo pasiū
lytai buvusiam nepriklauso
mųjų socialistų organo Frei- 
heit redaktoriui Hilferding. 
Nepriklausomieji socialistai rei 
kalauja, kad užsienio reikalų 
ministerio vieta butų paves
ta Breitscheid. Susiartinimas 
tarp nepriklausomųjų sociali
stų ir didžiumos socialistų » — • di-

ORĄ
Valdžios • pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiiio: ’

šiandie r— giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:20 v., leidžiasi 
8:29 vai.

Daug žuvo potvinyj.
BUENOS AIRES, liepos 2. 

— Po vakar šia u tusios čia di
dėlės vėtros pasid mi
ir veik visas miestas liko už
lietas vandens. Daug namų 1; 
ko sugriauta ir daug žmonių 
žuvo potvinyj.

Grūmoja jurininku strei. 
kas. 

t

11,500. 
ant Lake 
laivų di- 

rengia-

HAAGA, liepos 4. •— Mak- ! 
sim Lilvinov mano viską paro
dyti šiandieniniame susirinki
me kreditų komisijos.

Rusai šiandie rengiasi pa
duoti sąrašą koncesijų, ‘kurias 
jie duos už kreditus. Kartu bus 
paduotas reikalavimas atlygin
ti tuos nuostolius, kokius pa
darė baltagvardiečių puolimai, 
kuruos sukurstė talkninkai.

Rusai tąipjau reikalaus, kad

kiąs.
53.250 
to du 
po du
mušė ir pagalios peršovė kai
riąją ranką, o jo uošviui Jonui 
Skirkevičiui, iš Radziškių k., 
sumušė galvą. Suėmę Valinčių 
varinėjo po visokias įstaigas 
neva tardyti. Paskiau pasodino 
Suvalkų kalėjimai!, kur jį lai
kė 5 mėnesius ir 10 denų. Tei
smo išlaidos ir išsipirkimas 
kainavo jam 18,000 auks.
Adomas ValinČius buvo skir

tas Lietuvos valdžios miško 
eiguliu (Gilnišgiriose). Užė
mus šią vietą lenkams jis ne
beteko tarnystės ir turto. Len
kai jį įtarė esant Lietuvos šau
liu, kurių labai bijo ir neap
kenčia “čaikovskininkai”. J. M.

Vilniaus 
trečdaliu

Bedarbiai. Lenkų agentūra 
W. A.- P. praneša, jog Vilniuje 
esą apie 3 tuksiančiai bedar-

Iš Vilniaus.
šil

balsavo ’ už 
balsuoti buvo 
organizuotiems,

visi lygiai stojo už 
. streiką prieš dar- 
nukapojimą ir taip

! CHICAGO. — Dedama dide
lių pastangų neprileisti streiko 
400,000 kelių prižiūrėtojų, tie
sėjų ir taisytojų. Geležinkelių 
darbo taryba, kuri ir jiems nu
kapojo algas, nuolatos šaukiasi 
unijos viršininkus pas save ir 
veda su jais derybas. Delei tos 
priežasties ir kelių darbininkų 
streiko paskelbimas yra nuo
latos atidedamas.

Paskelbta, kad 90 nuoš. 'ke
lių' darbininkų 
streiką. Proga 
duota ne tik
bet ir neorganizuotiems darbi 
ninkams ir 
paskelbimą 
bo tarybos 
visai mažų
bininkų uždirba tik po 27c. į 
valandą).

Streikas jau turėjo būti pa
skelbtas, bet jis vis atidėlio
jamas darbo tarybai prašant. 
Manoma, kad jei taryba sutik
tų nevykinti savo algų nukapo- 
jimo, bet sutiktų dar sykį tą 
klausimą pasvarstyti, tai strei
kas visai nebūtų skelbiamas, 
nors taslr butų priešingai dar
bininkų valiai.

Darbo tarybą nors veda 
derybas su kelių ir kitais dar
bininkais ir bando jiems patai
kauti ir prikalbinti juos ne- 
streikuoti, ji kartu nesustoja 
grūmojusi streikuojantiems 
geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkams. Ji pranešė visoms 
streike dalyvaujančioms uni
joms, kad streikieriai yra išim 
ti iš po transportacijos įstatų 
globos ir netenka teisių kreip
tis prie geležinkelių darbo ta
rybos. Ji taipjau j ieško ir ver
buoja streiklaužius, kurie ga
lėtų užimti streikierių Svietą. 
Streiklaužius verbuojąs! ir 
ležinkelių kompanijos ir 
braukia iš savo darbininkų 
rašų visus streikierius. Be
darbo taryba prašo, kad Ame
rikos Darbo Federacija suor
ganizuotų iš streiklaužių nau
ją uniją.

Kansas City, Kans., streikie
riai užsirašė visus streiklaužių 
vardus. Delei to gubernatorius 
Allen paskelbė, kad tai yra 
priešinga įstatymams ir jeigu 
miesto valdžia to nesustabdys, 
tai jis pašalinsiąs miesto vald
žią ir paskelbsiąs mieste kare 
stovį.

CHICAGO. — Apie 
jurininkų, dirbančių 
Carriers Association 
džiuosiuosc ežeruose, 
si prie streiko už
algos ir sutrumpinimą darbo 
valandų. Jie dabar dirba po 84 
vai. į savaitę — po 12 vai. į 
dieną, 7 dienas savaitėje.

Balsavimas apie paskelbimą 
streiko jau prasidėjo ir balsai 
bus suskaityti iki liepos 24 d. 
Bet jie norėtų geruoju susitarti 
su laivų savininkų asociacija 
ir todėl pakvietė, asociaciją pra 
dėti derybas.

Jurininkai sako, kad nors 
dabar laivais penkis kartus 
daugiau prekių nugabenama ir 
kad iškrovimo darbas, pagelba 
mašinų, atliekamas daug grei
čiau, bet darbininkų padėtis 
delei to nėra nė kiek pagerėju
si ir darbo sąlygos tebėra tos 
pačios, kokios buvo kelias de
šimt metų atgal. Algos gi jau 
tris kartus buvo aiukapotos ir 
darbininkai gauna $80 
sį, kuomet ištikrųjų 
gauti virš »$111.

Streikas be geležies 
gabenimo laivų taipjau palies
tų pasažierinius, prekių ir gru-

ty

ir 
mėne- 
turetų

ni dos

vai nebūtų paliesti, 
jie nepriklauso asociacijai.

kadangi

ge-
iš-

są-
to

Automobiliai užmušė 12,- 
000 žmoniy.

NEW YORK, liepos 2. — 
Pereitais 1921 metais šioje ša
lyje nelaimėse su autoimobiliais 
žuvo 12,5(X) žmonių, arba vie
nas žmogus kas 42 minutes 
dieną ir naktį. Tuo pačiu laiku 
daugiau kaip 300,0<X) žmonių 
liko sužeista. Nors nelaimės 
abelnai transportacijoje mažė
ja, bet nelaimės su automobi
liais nuolatos .didėja.

RYMAS, liepos 2. — Gauto
mis žiniomis, premjeras 
Lloyd George svarstęs Londo
ne su Italijos užsienio reikalų 
ministeriu Schanzer Austrijos 
privienijimą prie Vokietijos. 
Austrijos ekonominė padėtis 
žymiai pablogėjo pastaruoju 

*4aiku.

Sužvėrėjusi moterė. Del 
imtos Sofijos ševkienės (Šim
kienės) .nustatyta: dar 1917 m. 
buvo randama išeinamose na- 

Rusijos skolų mokėjimas bu- mų vietose žmogaus kimo da
tų atidėtas kokiai 30 metų.

Taipjau bus paduotas smul-! j.og tai dariusi 
kmeniškas apskaitliavinias Ru- priviliodavo } namus valstietes, 
sijos biudžeto. Bus parodyta, ■ 

kad užlaikymas raudonosios 
armijos sudaro vieną penktą 
dalį viso biudžeto. Rusai bet- 

,,gi sutiks sumažinti armiją ir 
ir tenkintis užlaikymu “tik” 
600,000 kareivių, kas sudarytų 
tik dešimtą dalį biudžeto, jei 
Rusijos parubežinės šalįs irgi 
sutiktų sumažinti 
jas. Kiek Rusijos 
džia propagandai, 
bus nurodyta.

Delei talkininkų ir neutrali- 
nių šalių reikalavimo leidimo 
pasiųsti komisiją ištirti Rusi
jos ekonominę padėtį, bus lei
sta pasiųsti inžinierius ir' eks
pertus ištirti kasyklas ir indus
trijas tik niekuriose vietose. .

savo armi- 
valdžia išlei- 
biudžete ne-

Didele nelaimė su Irau 
kiniu.

7 ar daugiau žmonės užmu
šti, 75 sužeisti traukiniui 

nušokus nuo bėgių.

ATLANTIC CITY, N. J., lie
pos 4. —< Mažiausia 7 žmonės 
liko užmušti ir 75 sužeisti, di
džiuma sunkiai, Atlantic-Cam- 
den specialiniam traukiniui va
kar ryte ties Winslow Junc- 
tion nušokus nuo bėgių ir 
nusirintus pakalnėn. Kiek žmo 
*nių tikrai liko užmušta, nega
lima bus sužinoti, iki nebus 
atkasti visi traukinio laužai.

(Kitomis žiniomis, užmušta 
mažiausia 11 žmonių).

lių. Vokiečių policija susekė, 
S; š-ne, kuri

prigirdydavo nuodytąja arbata 
arba degtine, apiplėšdavo ir su
kapojusi lavoną, jo dalį»s išmė
tydavo po miestą. Tuo būdu

Pabadės konferencija.
E. VARŠUVA. — “Rzeszp.” , 

žiniomis projektuojama Pabal- 
tijos kraštų konferencija EI-j 
sinkuose, kuri turėjo įvykti. 
pradžioj birželio perkeliama į. 
Taliną į birželio mėn. galą. 
Lenkijos, Suomijos, Estijos ir 
Latvijos dalyvavimas užtikrin
tas, o L’.cIevos car ne.

Idant įskiepijus lenkystę. Iš 
daugelio Lenkų miestų paskir
ta ekskursijos į Vilnių — iš 
Varšuvos, Sosnovco, Poznanės, 
Lvovo, Krokuvos ir tt.

Rinkimai į. Seimą. Pasak 
“Vilenskaja Rieč”, rinkimams 
į Lenkų Seimą Vilniaus mies
tas, Vilniaus ir Trakų apskr. 
turėję 8 mandatus.

Susitarė su Lietuvos 
žydais.

WASHIN(’rTON, birž. 30 d. 
(Elta). - - Su žydais Lietuvoje 
susitarta. Žydų Ministerija 
Lietuvoje paliękama atskiro įs
tatymo išleidimu. Birželio 26 
dieną Ministeriu kabinetas 
priėmė įstatymo projektą žydų 
ministerijai steigti.

Kodėl per s 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai, yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausių gabumų 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvienų pinigų siuntinį (parlaidų) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėias at
siliepia j Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimų, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į bankų, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., TeJ. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulerard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIŲ/
523 West 120th St., //d. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel.‘ Pullman 1659

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicag’o, III.

Sveikatos Dalykai
Pr. A. Montvidas.

Balta duona Londone.
Iš Londono rašoma, kad 

rėš laike Anglijoj buvo patvar
kymas vartot visų kvietį duo
nai, tai yra nenumalti žievės 
ir neišsijoti diego. Mat prieš 
karę anglai valgė išimtinai tik 
baltų duonų. Kaip žinia, grū
do žievėje ir diege yra tokių 
medžiagų, kurios palaiko svei
katų, ir stambi sėleninė duona 
nekietina vidurių. Bet gyven
tojai to nežino. Pradėjo jie 

įkalbėt, buk kepyklos pila pelus 
ir nešvarumus į duonų, buk su
šlavęs maišomos į miltus. Ir 
kaip tik karė užsibaigė tuoj 
vėl visur balta duona pasirodė. 
Kepėjams geriau jų parduoti, 
nes geriau išrodo, o sveikata ne 
jų reikalas. Tuo tikslu, kad 
sugrąžinti sveikatai geresnę 
duonų, liko įneštas parlamen
tai! įstatymo sumanymas, ku
ris draudžia apvalyti miltus 
nuo grūdo diego ir sėlenų.

Bakterijos piene.
Piene bakterijų yra daug. Jei

gu paimti 15 lašų ir nerasti 
jame viršiau 10,000 bakterijų, 
jisai skaitosi geras. Nešvaria
me piene 15 lašų gali būt 10,- 
000,000 ir daugiau bakterijų. 
Kodėl jos neapsargina pieno 
vartotojus? Todėl, kad ne vi- 

• sos jos daro ligas. Vienok ir 
tos, kurios ligų nedaro, jeigu 
pa tenka į žmogų labai didelia
me skaičiuj, kartais sukursto 
ligų — skrandžio, žarnų, pus 
lės arba inkstų uždegimų. To
dėl pieno insjiektoriai ir žiuri, 
kad 15 l&šti nebūtų daugiau per 
10,000 bakterijų.

Apart didelio skaitiiaus ligų 
nedarančių bakterijų, piene ga
li būt ligas darančiosios — 
karštligės, džiovos ir difteri jos 
bacilai, streptokokus ir kitos. 
5 ra žiūrima, kad ligas daran
čių bakterijų nebūtų visai. Jei
gu jų kiek yra arba dėl atsar
gumo, kad sunaikinus tas, ku-į 
rios gali būt, pienas yra kai-| 
tinamas visai netoli virimo ir 
laikomas tokame karštyj per 
tūlų laikų, šitas procesas už
muša džiovos bacilus ir tūlas 
kitas bakterijas. Vienok jei li
gas darančių bakterijų piene 
daug arba jei randame difteri
jos arba šiltinės arba kokios ki
tos pavojingos ligos bacilų, tuo-1 

, met kaitinimui negalima pasi
tikėti ir tokis pienas nevarto
jamas. Virinimas užmuštų li
gų gaivalus, vienok virintas 
pienas permaino skonį ir jame 
sunyksta vitaminai. Kol neži
nota apie vitaminus, buvo pa
tariama pienas virinti.

Dideli miestai nerizikuoja 
gaut bile kokį pienų. Chicagoj, 
New Yorke, Bostone ir kitur 
yra išleisti sveikatos patvarky
mai apie pienų. Mat nuo jo 
sirgdavo ir mirdavo daugybė 
žmonių, ypač kūdikių. Kaip 
jis yra geras maistas žmogui 
taip pat jis patinka bakteri- IĮ 
joms. rodei apart reikalavi
mo, kad piene butų tinkamas j 
nuošimtis riebumų ir varškės, 
reikalaujamu, kad nuo pat mil- 
žūjų iki pat į namus pristaty- j 
tojo visi laikytus tinkamų sa- | 
nitarirnio taisyklių. Pienas ne-Į 
parsidavinėja palaidas, o turi 
būt supilstytas i bonkas ir tin ĮI 
kainai uždarytas. Didelio mie-

ka-

uždengti juo pienų, (čia yra 
pavojus įnešti ligas darančių 
bakterijų, kurių pirma piene 
nebuvo. Jo<s iš kelių gali iš
augti į didelį skaitlių.

Pienas neturi būt paliktas 
atidengtas. Uždengti jį geriau
sia apvožiant stiklu ( sklčny- 
čia). Prieš atidarysiant bon 
kų pirmų kartų, reikia jų ge
rai nuplaut, ypač kaklų ir 
kamštį. Piliot pienas iš bon- 
kos į kokį kitų indų ir laikyt 
jame reikia vengti, nors este
tišku žvilgsniu kartais ir butų 
geriau, 
pieno, 
dikiai
šviežio, o kas liko nuo pirmes- 
nio valgio, turi būt išlieta.

...... M..,,........... ..........

Kas Dedasi
Lietuvoj

KUPKIŠKIS

prie

Neleiskite musių arti 
Pienu maitinamieji ku

kąs kartas turi gaut

Kupiškio miestely dar 
v kiečių įsikūrė progimnazija. 
Išsyk buvo “Saules” progim
nazija, o dabar valstybine. Mo
kytojai veik visi klerikalai. So
cialistinių pažiūrų moksleivis 
tai jau nesirodyk viešai, o tai 
kitaip tuojaus liksi iš mokyk
los prašalintas. Dar kitaip bu
vo, kuomet nuo įsikūrimo per 
2—3 metus buvo suaugusių ir 
daug laisvų pažiūrų žmonių, 
kurie galėdavo atsiremti prieš 
demagogus-mokytojus, nors ir 
labai būdavo didelių skandalų.

Į Bęt šįmet, kuomet, visi moks
leiviai liko jauni ir nuo tėvų 
priklausanti, tąi ir demagogai 
mokytojai ir fanatikas kapelio
nas jaunus moksleivius visaip 
mėgino prisirišti prie savo 
skvernų. Bet jo juodus dar
bus visi greit pamato. Moks
leiviai, kurie tik galvoja bent 
bįsk į nepasid uo da.

Taip, prieš pat kvotimus šį 
pavasarį kapelionas Krapaitis 
atėjęs į mokyklų per pamokų 
ūme visus burnoti, kas neina 
į bažnyčių, kas nesirašo į atei
tininkus. {domiausia tai, kad 
mergaites mokines išvadino 
kekšėmis (paleistuvėmis). To
kiu terminu mergaites labai į- 
sižeidė. Ir po skambučio vie
na mokinė atsistojus paklausė,, 
kuo remdamasis kapelionas

drįsta mokinių akyse viešai per 
painokų taip įžeisti. Kapelio
nas, yietpj kJausųnų, pągrįebė 
dienynų (knygų) ir kelis syk 
drožė per galvų užklausėjabnio 
kinei, kuri nuo smūgio pradė
jo balsu verkti. Štai tau kape
liono paidagogiškas auklėj i- 
nias! Tai įsivaizdinkit ameri
kiečiai draugai koki “laisva” 
Lietuvos mokykla.

Jei moksleiviai netarnauja 
“krikščionių” partijai, tai pai- 
dagogai baudžia smūgiais, ma
žina žinių laipsnisu ir per pa
mokas nekaltas mergaites drįs
ta kekšėmis vadinti, kuomet 
pats kapelionas nėra toks “čys- 
tas”. •

Ar ilgai-gi keptos moks
leiviai “krikščionių” palaimi li
tų jungų? Vaidulis.

Sereda, Liepos 5 dieną, 1022

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dcarbom St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

labai mažai pavojaus užsikrės
ti ligom iš pieno. Tik reikia 
kad nupirktas pienas neliktų 
suterštas namie. Gavus pienų, 
nereikia jo ilgai laikyti be le
do. Jei ledo neturima, galima 
dėt į šaltų vandenį arba apvy- 
niot šlapia skara, šaltis nelei
džia bakterijom daugintis. Jei 
jų yra piene (ligas darančių), 
šaltis sulaikys jas nuo daugini
mosi. šaltas pienas nerugsta 
ilgai. Mat ir rūgimas paeina 
nuo tam tikrų bacilų.

Pienas, kada pristatomas į 
namus, yra uždengtas popieri
niu dangteliu. ‘ Tūlos gaspadi- 
nės mėgsta jį nulaižyt ir vėl

‘JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte LeavittSt.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Fantas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

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

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

Brooklyn, N. Y.

GyvenimoValandoj
- DALEISKIM, KAD MOTINA JAI NEPAGELBSTI

■j

Kiekviena motina yra labiausia susirupinus tada, kada jos 
duktė pereina iš vaikystės amžiaus į moterystę. Tai sunkiausias 
merginos gyvenimo laikotarpis. Tas laikas, kada jos protas ima 
įžiūrėti dalykus iš praktiškos pusės. Sykiu tai yra laikas, kada 
jos sveikata reikalauja arčiausios priežiūros.

Paimk du šaukštu Eagle
Gti'lima pi’ideti dar su-

&

vi-

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

Va- 
ra- 

rei-

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĘ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

„VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
„TARĘA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

Pirkit© „Vienybės” Ben
drovės* Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $1O.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

■Reikf.l^ukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus,
kalaukiito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Kritiškiausioj Jos

O vienok yra šimtai tūkstančių merginų, kurios perėjo per 
šita kritiškų periodų be jokio prirengimo, vien dėlto,* kad jų mo
tinos nemokėjo joms pagelbėt, šitas pavojingas amžius yra lai
kas, kada be pasergėjimo apsireiškia palinkimas paniurusiai dū
moti ir liūdėti. Tai laikas, kada rimtos ligos įsigriebia į daugelio 
merginų kūnų. Pavyzdžiui, Vlados esti pavojus pagauti džiovų. 
Bet prie tų sunkenybių galima prisirengti ir jas kontroliupti.

Senas Motinų Uždavinys
Merginos sveikata šitame periode yra dagiau

sia motįnų uždavinys. Kiekviena motina turi jį 
išrišti. Ji turi subudavoti mažos mergaitės svei
katų ir stiprybę, idant pagelbėjus jai laimingai 
perleisti šitų sunkų laikotarpį.

Nedapenėjinias yra priežastis, nuo kurios mi
lijonai kūdikių kenčia, nors jų tėvai nevisados ta 
jaučia. G nedapenėjinias tarp kūdikystės ir mo- 
terybėsfyra pavojingesnis negu bilų kuriuo kitu 
laiku zenklyvi bandymai Suryti nesenai tarpe 
mokyklos amžiaus vaikų parodė, kad Borden’s 
Eagle Pienas yra pasekmingiausis maistas atbu- 
davojimui nedapenėtų vaikų. Vaikai, kurie gau
davo Eagle Brand pieno, įgydavo daugiau svaru
mo, negu vaikai penimi paprastu butelių pienu. 
Nekurie augo du syk greičiau, negu normališkai. 
Mokytojos raportavo, kad vaikai išrodė geresni, 
jautėsi geriau ir darė didesnės pažangos savo 
moksle. Ir, žinoma, motinoms rūpestis palengvė
jo ir jos džiaugėsi stebėtinu pagerėjimu.

Kiekvienam Nedapenėtam Vaikui
Jei nėra ganėtinai tinkamo maisto, merginos 

sistema negali išlaikyti tų reikalavimų, kuriuos 
gamta jai uždeda šiame periode. Tai periodas 
netįk kūno permainų, bet periodas, kada vaikas 
sparčiai augų. Pirmiausia svarbu prižiūrėti, kad 
jūsų mergaitė butų gerai penima. Tyras oras, 
mankštymai, švarus pasilinksminimai ir užtekti
nai miego irgi labai svarbu. Bet jie negali būti 
tiek veiksmingi, jei ji nebus tinkamai penima. Jei 
pridėsi t Eagle Brand Pieno prie jos paprasto val
gio, tai galįma užtikrint, kad ji gauna reikalingų 
maisto elementų.

Tinkamas Maistas Ją Apsaugos
Eagle Brand yra pienas, gryniausia rūšis rie

baus pieno/ sumaišyto su cukrumi. Šitas moks
liškas sumaišymas pieno ir pridėtinio cukraus ar
ba karbohydratų vertybių suteikia Eagle Brand 
Pienui visus reikalingus maistingumo elementus, 
kad nugalėjus nedapenėjimą Eagle Brand turi 
užtektinai proteinų arba kūnų budavojančių sub
stancijų; jame apsčiai yra kalkių arba kaulus 
budavojančios medžiagos; jis turi reikalingų vi- 
taminių arba auginio akstintojų, bet ypač jis turi 
savy šituos^karbohydratus. Karbohydratai yra 
naudingiausi energijos gamintojai. Proteinai su 
riebalais irgi teikia energijos, bet karbohydratai 
lengviau įeina, kunan ir todėl greičiau energijos 
pagamina, mažiau nuvargindami virškinimo apa
ratų. Kadangi kiekvienas kūno pasijudinimas, 
viskas kų laikas daro, reikalauja energijos, todėl 
šitas pridėtinis karbohydrato veiksnys Eagle 
Brand Piene yra gyvybei svarbus. Nes jeigu 
vaikas negauna užtektinai energijos iš savo mais
to, tai jo kūnas susinaudoja energijos pagamini
mui ir tada gali nupulti svarumas'ir sekti visos 
kitos rimtos pasekmės.

Eagle Brand labai lengvai suvirškinamas. Spe- 
cialis to Pieno pagaminimo procesas veikia į pie
nų kaseinų įr nedaleidžia sukrekėti į. tirštumus, 
kurie kartais pridaro bėdos kūdikio viduriuose. 
Teisybę sakant, Eagle Brand suteikia visus augi
mui reikalingus veiksnius suvirškinamiausioje 
formoje . Maitinamas tokiu maistu, į kurį įeina 
Eagle Brand pienas, kiekvienas vaikas turėtų 
■laipsniškai atgauti savo sveikatų ir vikrumų, ku
rie pridera kiekvienam normaliam vaikui.

Kaip Jį Vartoti
Eiigle Braritl yi-a malonus ir skanus kaipo R'čl'iniaS.

Brand ir tris ketvirtadalius puodelio labai šalto vandens.
plaktas kiaušinis ir šiaip kpks prieskonis. Daugelis merginų mėgsta primaišy 
ginger ale arba, vynuogių ir kitokių vaisių sunkų. Eagle Brand pelkėtų gerti kas
dien per ilgoką laiką dėl geriausių pasekmių. Žiūrėkit, kaip jūsų vaikas sunkyn, 
nes to sunkumo augime greičiausia pasirodo Ęagie Brand pieno vertė. O kadangi ne- 
•dapenėti vaikai visada mažai sveria, tai būtinai reikalinga, kad jūsų vaiko svaiu- 
mas butų pakeltas ir visuomet palaikomas.

Visuomet duokit savo krautuvninkui užsakym-ą ant Eagle Brand. Jis 
nebrangus; po teisybei, nebrangesnis uz paprastą pieną.. Be v Kkk 
viėna jo dalelė prisideda pde neatbūtinų stiprumo, energijos n* augi
mo^ veiksnių, kuriuos jūsų vaiko kūnas turi tuiėti.

THE BORDEN
Boi'den Building

COMPANY
New York

teTnCacr)

YORK

LAWYER Lietuvys Advokatas 
7 Dienomis :Room 511 —

127 N. De.arborn St., 
Telephone Dearbom 6096 

Ikarais: 10736 S. Wabask Ate.
Tel.: Pullman 6377.

M

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION -BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Oloioiololcg

SENIAUSIA

AQ6HturA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotteręlamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės Šiuo adresu;

LITHUflNIflN
VIENYBE FUBL. 60.
193.6rand

Brooklyn, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dcarbom St 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seelcy 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES
.ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Z—'
A. MASALSKIS 

Graborius
Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Telefonai Boulevard

BRIDGEPMT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratųs išva- 
džiojame pilnai su 
fixturos

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui

I 7101 
| 1892

1619 W. 47th Street
Ant limokesčių, jei pagei

daujam*.

oioia

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir dverkotai $50 
vertes, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14th SU 

Atdara vakarais iki 9 vai. ,



Detroito žinios
Spešelų vadai arba Sincula ir 

Co. nuteisti.

šimtai iSnkulos ir Co. nu
skriaustų žmonių birželio 24 
d. susirinkę teisine nerimavo, 
laukdami nuo teisėjo žinių, 
kurs, gal, atrado užslėptą' 
skarbą apie $300,000.00 žmo
nių pinigų, sudėtų Sinkulai.

Birželio 23 d. teisėjas Kei
dau, 7 vai. vakarą, išnešė savo 
nuosprendį, kad Jonesi ir Bu- 
bin, kaipo Sinkulos pirminin
kai yra kalti. Per ištisą birž. 
24 dieną Jonesi vis da gynėsi', 
busiant jis nekaltas ir nežinąs 
kur žmonių pinigai dingo. Jų 
byla tęsėsi 11 dienų ir paaiškė 
jo, kad Jonesi ir buvo visa 
galva Sinkulos ir Co.; teismas 
taipgi surado, kad Jonės j prieš 
pat pabėgimą išėmė iš vieno 
Detroito banko $32.000.00, ku
rie buvo sudėti Sinkulos var
du.

Visos Jonesi knygos atsidū
rė teisme ir teisėjas surado 
daugelį šeimynų, kurios dėl 
Sinkulos pasidarbavimo buvo 
taip nuskriaustos, kad jų gy
venimas liko išardytas.

A pkal ti n t o j a s pri parodė,
kad daug tūkstančių visiškai 
nebuvo nepoziluotą į jokį ban
ką ir kad tie pinigai tirpo tarp 
Jonesi ir Rubino. Kuomet jie 
buvo pargabenti iš San Fran- 
cisco ir paliuosuoti po kaucija 
iki bylai, tai Jonesi ir Rubin 
gyveno puikiausiame viešbuty 
Detroite ir turėjo nusisamdę 
detektyvą, kuriam mokėjo $20 
į savaitę, kad apsaugojus juos 
nuo nuskriaustųjų pasikėsini

mų.
Jonesi ir Rubin dėvėjo pui

kiausiais rūbais, šilkiniais 
marškiniais ir pasipuošę bran
giais deimantais. Kovo mėnesį, 
kada detektyvai pradėjo juo
du sekti, juos surado Chicagoj, 
kur nusipirkę už $6,000.00 au
tomobilių jie išsiuntė į vakarus. 
Toliaus jie persikėlė į St. 
Louisą, o iš ten į San Fran- ,i 
cisco. Visur jie lankė puikiau
sias užeigas ir viešbučius, dau
gelis žymių žmonių matė juos : 
puikiuose viebučiuose Pasede- i 
noje.

Kada detektyvai nutarė arės- i 
tuoti juo- San Franciscoje, tai Į 
dėl pinigų stokos negalėjo pri- į 
eiti prie jų ir teko kaltintojui į 
(prosecutor) Paul Voorties i 
važiuoti į San Franciscp, kad i 
tikrai įrodyti jų kaltes.

Iš San Francisco Jonesi ir i 
Rubin parsivežė 
gynėją į Detroitą, 
advokatai 
juos ginti.

Ir taip teismo 
vedė kovą su tais 
du mėnesiu. Iš 
žmonių teisine visi buvo pilni

stojo

su savim 
kur dar du 

teismuose

ir

rekorderiai 
sukčiais per 
susirinkusių

MALONUS MAŽAS
KŪDIKIS.

Suteikia linksmumo kiek
vienam name. J metus link
smumas ateina.

Park Rapids, Minnesota. — Esmu 
ėmusi jūsų gyduolę — Lydia E. Pink

liam Vegetable 
Compound — kuo
met buvau dar 
mergina ir po ap- 
slvedimui. Dabar 
turiu malonų, ma
žą sūnelį, tad ir 
pasiunčiu jo pa
veikslą, gal norė
site pagarsinti. 
Mano sesers var
toja jūsų gyduolę,

---------———_ nes patyrė didelę 
jose pagelbą, todėl ir rekomenduoju 
visoms kurios tik kenčia pirm kūdi
kiui gimsiant”. — Mrs. W. Johnson, 
Box 155, Park Rapids, Minn.

Apsivesti ir sulaukti pusamžio, o 
neturėti kūdikių, yra didelis apsiga
vimas daugelio moterų. Pamislykit, 
kokį turi džiaugsmą ir smagumą ki
tos moterys, kurios turi vaikučių ir 
kurie auga didesni;

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound prigelbėjo suteikti daugeliui 
smagumų Šeimynoms atitaisydamos 
moterų sveikatą. Dažniausiai be vai
kų namai yra moters silpnėjimas, 

Pinkham Vegetable Compound. 
suteikia sveikatą ir linksmumą 
nos Johnson namams, 
negalit tai padaryt?

kuri gali pasigelbėti imant Lydia E.
Jis 
po- 

Kodel jus

liūdnumo ir viens kito klausi
nėjo “ar atgausim savo pini
gus.”

Laukiama, kad savo bausmę 
Jonesi pradės birželio pabaigoj 
ir teisėjas Keidau aukščiausiai 
ką gali priteisti, tat du metu 
į pataisos namus.

DIDYSAI AMERIKOS 
PRANAŠAS.

Tarp griūvančių sostų ir sis
temų trenksmo Amerikos žmo
nės, kaipo ir visi kiti, garbinan
tieji kardanešius ir būgną mū
šius didvyrius, gali užmiršti 
apie savo didelius ir galingus 
mirusius žmones.

Skaitydami žinias leidžiamas 
bevielinio telegrafo aplinkui

bei muzikos surengtų už tūks
tančių mylių, nedaug amerikie
čių atsimena tą žmogų, kuris 
gentkartė atgal pranašavo, kati 
visi dalykai įvyks ir “prakti
kos žmonės” žiurėjo į jį kaipo 
į svajotoją. Ne, nedaug ame
rikiečių šiandien žino net var
dą vieno didžiausių pranašų, 
gimusių Amerikos žemėj — 
Edvardo Bellany vardą.

Kaž'kus apleistame ir už
mirštame kape guli šito aiškia- 
mačio pranašo mirštamosios 
liekanos. Užmiršti guli gitus 
protas ir visus mylinti širdis 
to, kuris bandė priversti Ame
rikos liaudį pamatyti ir pasi
naudoti puikiąja ateitimi, atsi
veriančia jiems ir visai žmoni
jai, jei tik jie žiūrėtų, kad tei- 
singumas buvo daromas vi
siems.

Edvardas Bellany pranašvo 
ne tik visus bisimuosius 
kslo stebuklus, į kuriuos 
šiandien žiūrime kaipo į 
dieninius dalykus^ bet dar
našavo įsteigimą pirmos tikros 
koperatinės valstybės žemėje 
šitoj šaly. Bet jis priešingai 
Ignotui Donnclly, Redbeard’ui, 
Nitzschei ir kitiems pranašavo, 
kad pokeratinės valstybės įsi
kūrimas Jungtinėse Valstijose 
įvyks be kraujo praliejimo ir 
sunkenybės.

Ar šita paskutinė pranašybė 
išsipildys, tai teks pamatyti. 
Gal ji buvo nudažyta jo didele 
teisės ir teisingumo meile ir jo 
nuoširdumu tikėjimu pamati
niam liaudies sveikumui. Tik

ano- 
mes 
kas- 
pra-

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas ęavo kostumeriams teikia. 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit ši banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Slock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

VIENINTELIS BANKAS 
ŠIOJ APIELINKEJ

Kuris yra po Suv. Valst. ir Illinojaus 
valstijos valdžių priežiūra.

Per liepos mėnesį, duosime visiems 
naujai pradegusiems pinigus taupyt 
su $2.00 ar daugiau, labai naudingas 
dovanas.

Už visus padėtus pinigus iki liepos 
20-tai, mokėsime nuošimtį nuo liepos 
1-mos .

Depositors State Bank
4633-4637 So. Ashland Avė.
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RALTIJOSAMERIKOCU LINIJA 9Broadw. NevV.rk.NYL> &ILIETUVŽL
HA^IIHJPGĄ, PIU/AĄ 

.ARBA. LEPOJU.
' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

ESTCNIA ...... *...............................  Liepos 12
LITUANIA ....................................Liepos 26

TREČIOS KLASOS KAINOS |: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJ Ų IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET _______________SSm_

t«i. K«difo «ms

raudąs,- m.n- ti'Si.. ■■nu -*- • ---/—I* 1.1 I—

laikas pasakys, ar didysis pra
našas sakė teisybę, ar ne, bet 
jis buvo pranašas lygus di- 
džiausieins visų laikų prana
šams ir valstybė, apie kurią 
jis rašė, dar įvyks. Bet ar ji 
įvyks tuojaus, ar ne, ar ji įvyks 
ramiai, ar su sunkenybe ir 
kraujo praliejimu, tai tas pri
klauso nuo mus -—■ nuo musų 
sugebumo organizuotis, šviestis 
ir koperuoti,

—National Rip-Saw.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai Įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 

agentų arba
THE ROYAL MAIL STEAM 

PACKET
W. Washington
Second Avė.,

ERENCH LINE
■ COMPAGNIE GĖRALE TRANSATlANTfoŲE I
■ Pvfta) 9«rvię« .■Bi

Greita kelionė
NEW YORK — M'EMEL \

LA BOURDONNAIS Liepos 13 i
LA SAVOJE ..................  Liepos 15
CHICAGO ..............  Liepos 20
LAFAYETTE ..............  Liepos 22
r Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14

nuo

117
325

CO.,
St., Chicago.
So. Minneapolis.

3-ios klesos kaina ............. $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranku- 

mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
n<5 pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal.
Telefonas Yards 1119-J

kiekvieną sy

Kam Atidėliot?
Jei Tamista vartojai Lifebuoy 

per pastruosius kelis mėnesius.
Tamista jauti pagerinimą sa

vo veido išveizdos šiandien.
Nepamirškite

kį prausiatės ar maudotės su Li
febuoy, paakstini savo odą prie 
naujos sveikatos ir gražumo.

Kam tai atidėti kitai dienai?

LIFEBUOY k SVEIKAS MUILAS J
Sujudink savo odą!

CANADIAN PACIFIC
Į PILIAVĄ — LIBAVĄ — MEMELĮ

VISAS KELIAS VANDENIU PER SOUTHAMPTONA
Keleiviai turi Salinį susijungimą prie Southamptono be suvč- 

lavimo bei nepagabumų.
SEKANTI IŠPLAUKIMAI

b. r......... ..............
5, EMPRE8S ofJNDIĄ j' Ljyerpoo.;

Cherbourgą
14, M')N' _____ . _________
IK, EMPRES3 of BRITAIN Į Liv’lj

MINNEDOSA j Antverrą 
EM PRESS of FRENČE i 

i ir Hamburgą, 
.TROSE j Liverpooli

Liepos 
Liepos 
Liepos
Liepos
Liepos,

Keleiviai gali apleisti Chicago pora dienų 
| Irma laivo išplaukimo.

Keleiviai plaukianti iš QUEBEC, pribūva 
53 ryto ir plaukia tiesiai prie laivo nuo
šaliai stovinčio. NEI PAVRLUOSIT, NEI 
VIEŠBUČIŲ IŠLAIDOS.

Visi 
vas

Nuo
Nuo
Nuo _____ __ _______ ______

Kares takaų reikia pridėti $5.00
Laivakorčių ir kitais reikalais, kreipki

tės prie bile laivakorčių agento, arba
prie R. S. ELWORTIIY, 40 N. Dearborn 

St. • 
CHICAGO ' ILLINOIS

trečios klesos keliauninkai turi lo- 
uždarytuose

TREČIOS 
Chicagoe 
Chicagos 
Ch ienuos

kambariuose.
KLESOS KAINOS

iki Piliavai $135.71
iki Memelio 136.21
iki Ūbavo 136.21

$5.00

bile laivakorčių agento, arba

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

IR CHIRURGAS
Ned. 10:30-12:00 dieną 

CHICAGO. ILL.
Tel. Lafayette 263

LIETUVIS GYDYTOJAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30.

4601 South Ashland Avenue, 
Nam.: 2914 W. 43rd Street,

HULLDOG BLUE
LAZURKOS

BULLDOG BLUF
t

Prašyk savo groserninko Bull Dog 
lazurkų.

J. L PRESCOTT CO.,
Mew York

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei ii raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aidą, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska* 

da, tuomet reikalaukit akiitią.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave„ 
, Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augito viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLES
(Geras tonikas) 

žinot-nas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiam* 
paštu — $1.25 už butelj.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

I

DR. VAITUSH. O. D.
Lietuvis Akie Socialistas

l a^engvins akių įtempimą, kurte 
esti, ?nežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sgau^Finą akių karšti, atitaiso 
kreivas nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teteingH akinius. Visuose at
sitikimuos* •rzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Sjecialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
G iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicago.

......------------ -------------------------------------
Tel. Lafayette 2814

Vai: 9:30 A. M. iki 9 P. M.

J. Bolton D. M. Ex.
Elektrų gydymo Institutas Mechano 
therapy ir elektrų gydymai. Paralyžiaus 
ir reumatizmo ligos.

Nervų ir nugarkaulio si:>ccialistas
4622 S. Winchestcr Avė., Chicago.L-_______ ________>

Phone Monroe 4680
AmericanNorth

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. M u 

sų armonikos yru 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas i< 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St., 
Chicago, III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nud 10 iki 12 ryta

Telephone Central 3362 
1824 Wahansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

1 Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. .Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
8261 So. Halsted StM Chicago, III.

S—

Baigusi Aku* 
Serijos kolegi
ją; ilgai prak 
tikavusi Penn- 
eilvanijoR ho«- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pril 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer- 
ginoms.

^-uR.nERZMAN^K
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C 
metų kaipo patyręs gydytojaSj chi
rurgas ir akužeris.

Gydo aštrais ir chroniškas liga?, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357 

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136 

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 
. .... ...............

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankai žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER
Ofisas •

3119 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 —

' 2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

> I ■ ■■ I !■■ ■ ■ —.....  /
Jj Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C, L VE2EUS i

Lietuvis Dentistaa B
■ B

4712 South Ashland Avė.,
■ arti 47-tos gatvės

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.

10929 S. State St.
Chicago, III.

MRS. &L WAITKIEWICZ
(Baniene)

Akušerka 
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gin dymo. 
Kiekvienarre at
sitikime teikiu 
ypatišką crižiu- 
rėjimą. Cnodu 
patarimu r mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrht 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Are. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 rak.
Phone Canal 0257

V—  fiJ

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988. 
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—1S

-c Z .
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Published Daily except Sunday by;
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.'

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates: 
8.00 per year in Canada. 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicago j e — paštu: 

Metams ......................
Pusei metų....................

. Trims mėnesiams____
Dviem mėnesiam .........
Vienam mėnesiui __

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ___________ ____  3c.
Savaitei .................. ..... 18c.
Mėnesiui ......      75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams...................... ......__ _ $7.00
Pusei metų ..........................—4.00
Trims mėnesiams .... .............. 2.00
Dviem mėnesiam . .........   1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams...................................... $8.00
Pusei metų ......... ................—. 4.50
Trims menesiams  ................... 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00 
. 4.50 
, 2.25

1.75 
1.00

Susitarė 
su žydais.

Elta praneša, kad su žy
dais Lietuvoje susitarta. Bu- 
siųs priimtas atskiras įstaty
mas, kuriuo paliekama žydų 
ministerija Lietuvoje.

Šita žinia reiškia, kad St. 
Seimo dauguma nusileido 
žydams. Ji buvo susipykusi 
su jais taip, kad jie net buvo 
pasitraukę iš Seimo posė
džių. Susipykimo priežas- 
tis buvo ta, kad, svarstant 
Lietuvos konstitucijos pro
jektų antruoju skaitymu, ta
po susiaurintos tautinių ma
žumų, taigi ir žydų, teisės.

Žydų frakcija užprotesta
vo prieš tai ir žydų reikalų 
ministeris demonstratyviš- 
kai rezignavo iš savo vietos. 
Protestus ėmė kelti ir žydų 
visuomenės mitingai, o taip 
pat ir tautinės žydų organi
zacijos kitose šalyse. Žydų 
atstovai pastatė sekamus 
reikalavimus Lietuvos Sei
mui : /

Žydų tautinei Sų jungai 
turi būt leista rūpintis ir jos 
tikybiniais reikalais;

Jei kuri tautinė mažuma 
Lietuvoje sudaro ne mažiau, 
kaip 10 nuošimčių visų jos 
gyventojų,, tai jos reikalams 
vesti turi būt ministerių ka
binete atskiras ministeris;

Visiems tautinių mažumų 
piliečiams turi būti leista 
laisvai naudotis savo kalba 
Seime, savivaldybėse, moky
klose, teatruose, susirinki
muose, spaudoj, prekybos 
knygose bei juridiniuose ak
tuose. Kur gyvena žymus 
tautinių mažumų piliečių 
skaičius, valdžios ir savival
dybių skelbimai turi būt 
skelbiami ir jų kalbomis. 
(“Socialdem.”)

Paminėtoji šio straipsnio 
pradžioje Eltos telegrama 
nepasako, kas yra padaryta 
su pirmuoju ir trečiuoju ši
tų reikalavimų; ji sako tik
tai, kad reikalavimas atski
ros ministerijos esųs išpildy
tas. Bet šitam reikalavimui

žydų frakcija gali jaustis 
labai patenkinta.

Kodėl valdžia ir kontro
liuojančioji valdžių partija, 
krikščionys demokratai, pri-

I ėmė jį ? Dėlto priėmė, kac 
"krikščionims” yra reikalin
ga žydų pagelba Seime. Be 
žydų jie negalėtų sudaryti 
kvorumų Seime ir pravesti 
konstitucijų, kadangi social
demokratai ir liaudininkai 
boikotuoja Seimo posėdžius. 
• Su žydais klerikalai suta
rė kuogeriausiai iki pat to 
laiko, kai atėjo tas nelaimin
gas tautinių mažumų klausi
mas. Klerikalai užsigeidė 
įvesti konstitucijon respub
likos prezidentų, duodant 

I jam plačių teisių, ir žydai 
parėmė juos tame; klerika
lai atsisakė panaikinti mir
ties bausmę, ir žydai tame 
juos taip pat rėmė. Kleri
kalai atmetė socialdemokra
tų ir liaudininkų reikalavi
mų, kad bažnyčia butų at
skirta nuo valstybės ir mo
kykla nuo bažnyčios; ir žy
dai ėjo išvien su klerikalais. 
Ačiū žydų frakcijai, klerika
lai galėjo “peizot” Lietuvos 
konstitucijų, kaip tinkami. 
E*et kada žydai pasitraukė iš 
Seimo, tai klerikalų darbas 
sustojo.

Prieš klerikalus dabar sto- 
vėjo klausimas: ar nusileisti 
kairiomsioms partijoms, ar 
žydams, kad galėjus pabaig
ti konstitucijos svarstymų? 
Jie nutarė nusileisti žydams, 
nes žydai (tie, kurie yra iš
rinkti į Seimų) pasirodė kai
po geri reakcijos rėmėjai. 
Katalikiškas klerikalizmas 
padarė talkų su žydiška bur
žuazija prieš socialdemokra
tus ir liaudininkus.

O kunigų laikraščiai nuo
latos pasakoja, kad religija 
esanti svarbiausias dalykas. 
Klerikališkai - žydiškas blo
kas Lietuvoje rodo visai kų 
kitų.

šitas judėjimus Lietuvos So- 
cial-Demokratų Partijoje rodo, 
kad ji gyvuoja ir to liaus vis 

[ labinus darosi masių organiza
cija. Komunistai, kurie visų 
laikų skelbė, kad socialdemo
kratai esu tik būrelis “genero
lų be armijos”, dabar gali iš 
piktumo pirštus sau nusikrims
ti.

Neabejotinas tečiaus yra ir 
tas faktas, kad šiandie Lietu
vos socialdemokratų įtaka sie
kia toli už jos organizacijos ri
bų. Kiek laiko atgal mes šio
je, vietoje nurodėme, kad palys 
komunistai savo partijos suva
žiavime pripažino, jogei dau
gelyje profesinių sųjungų dva
sia yra “artimesnė socialdemo
kratams, nei komunistams”. 
Paskesnieji gi atsitikimai rodo, 
kad socialdemokratai ima stoti 
viso Lietuvos darbininkų judė
jimo priešakyje, visiškai nu
stelbdami komunistus. Štai, 
sustreikavus gclžkelių darbi
ninkams, ištisa eilė Kauno 
darbininkų organizacijų paraše 
bendrų protestų valdžiai, kuri 
persekiojo streikininkus. Tas 
protestas tapo pagamintas to
kioje formoje, kokių pasiūlė 
socialdemokratai.

įdomus yra dalykas,,
Lietuvos komunistų vadai, aky-

kad

nio, neteko galvos. ,Iš pradžių 
komunistų atstovai pasirašė 
po bendru protestu ir bolševi- 
kuojančioji “Žarija” išspausdi
no jį ištisai 1-ame savo nume
ryje. Bet paskui komunistai 
permainė savo nuomonę, ir an 
trame to aikraščio numeryje 
jau sakoma, kad Kauno darbi
ninkų organizacijų pareiški
mas valdžiai esąs “reformisti- 
nio” pobūdžio ir redakcija tar
sianti delei jo savo žodį. Tre
čiame gi “žarijos” numeryje 
randame “Kauno m. t. Darb. 
Frakcijos” laiškų, kuriame ši 
“pilnai sutinka” su “Žarijos”- 
prierašu ir kritikuoja augš- 
čiaus paminėtąjį pareiškimų, 
kartu bardama ir savo atsto
vą Kubickį, kuris padėjo savo 
parašų po pareiškimu. Laiško 
autoriai pasakoja, kad socialde
mokratai parašę pareiškimų 
nepakankamai “revoliucingoje” 
fųrmoje, ir tolinus ragina 
bininkus nepasiduot “s-d. 
vo’katų mulkinimui“ bet 
daryt... “bendrų frontų”.

Šitie bolševikuojančiųj ų
valų plūdimai, dar labinus ne
gu jų susimaišymas, rodo, kad 
jie prakišo ir kad vadovaujan
čioji rolė darbininkų judėjime 
pateko į socialdemokratų ran
kas. Veidmainingomis frazė
mis apie “bendrų frontų” te
čiaus komunistai nepakels sa
vo nusmukusio kredito ir neat
gaus savo pozicijų.

Ryto mes pakalbėsime 
tai, kaip bolševikuojantys 
t u vos elementai keičia
programų, mėgindami pasivyti 
darbininkų mases, kurios trau
kiasi nuo jų.
Pa apž volgos.

dar- 
ad- 
su-

gai-

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATAI STIPRĖJA.

Yra malonu pastebėti, kad 
nuosakiausioji darbo žmonių 
partija Lietuvoje, socialdemo
kratai, paskutiniais metais 
ėmė sparčiai augti ir stiprėti.

Pirmiausia, matome, kad da
rosi stipresnė jų spauda. Ne
senai jie ėmė leisti jaunimui 
skiriamų priedų prie savo ofi- 
cialio organo—“žiežirba”. O 
dabar jie padarė dar svarbesnį 
žingsnį: įsteigė savaitinį profe- 
siniems reikalams skiriamų 
laikraštį, “Profesinės Žinios.”

Antras įdomus reiškinys yra 
tas, kad socialdemokratų par
tijoje pradėjo smarkiai eiti or
ganizacijos darbas. Paėmęs tik 
dvejetų paskesniųjų “Socialde
mokrato” numerių, užtinki se
kamų žinių apie partijos orga
nizacijų susirinkmus: įvyko 
Šiaulių miesto kuopos susirin
kimas, įvyko Gižų socialdemo
kratų susirinkimas, įvyko Ky
bartų miesto ir apylinkės s.-d. 
organizacijos narių susirinki
mas, šaukiamas kuopos susirin
kimas Mažeikiuose, šaukiam: 
Tryškių organizacijos susirin
kimas; šakiuose buvo Aprskri- 
ties konferencija, Naumiestyje 
(Šakių apskr.) buvo Naumies- 
čio-Bubelių organizacijos susi
rinkimas; Virbaly buvo vals
čiaus sociakldmokratų konfe
rencija; Kretingoje įvyko Ap
skrities komiteto posėdis, Prie
nuose yietos organizacijai lai
kė susirinkimų, Vilkaviškyj

apie
Lie-
savo

Pastabos
Lietuvių patarlė sako: “Kas 

skaito, rašo,, tas duonos nepra
šo”. Bot Lietuvos laikraščių 
redaktoriai, matyt, kitaip ma
no. Kauno valdžios oficiozas 
pasakoja: “Musų redakcijos 
gauna Amerikos lietuvių laik
raščius — milžinus, pavarto 
juos ir — deda į šalį.” Jos ra
šo, bet neskaito.

Nauja mada sveikinimuose. 
Brooklyno “Vienybė” baigia 
savo straipsnį apie !S. L. A. sei
mų žodžiais: “Sveikinam per
ėjusį S. L. A. seimų”. Kodėl 
nepasekti “Vienybės” pavyz
džiu ir neįvesti paprotį, kad 
žmones sveikintų kits kitų su 
perėjusioms Kalėdoms, su per
ėjusiais Naujais Metais ir t, t.?

' f ~ ~ i į<.' ’L ;

• O liuli. A UlklUKl j y JI 411lw V J

buvo bene daugiausia prie- šaukiama Apskritos konfercnci- 
šintasi, todėl jo priėmimu ja...

Kuomet vieni džiaugiasi 
“perėjusiu” S. L. A. seimu, tai 
kili pyksta.. “Laisves” Dūdele 
taip keikiasi, kad net sienos 
braška: “tautininkai čebatlai- 
žiai”, “nauj ieniniai sočiai j udo-

šiai”, “išdavikai darbininkų 
reikalų” ect. Šitie keiksmai ne 
panaikina, o tik patvirtina tų 
faktų, kad bolševikiška “linija” 
seime pavirto muilo burbulu.

-----4---------.

Laikai keičiasi. Ne tai senai 
daktare Baltrušaitiene buvo 
“gerbiama draugė” musų r-r- 
revoliucionieriarns, o dabar 
Brooklyno “Laisvėje” skaito
me tokius žodžius: “Kam kailį 
niežti, nuvažiuokit Pittsburgan 
ir pasipainiokite po kojų bobai 
Johannai, o ji jums išpers kai
lį geriau, negu lietuviškoje pir
tyje.” Tam, kurks šitaip para
še, butų, ištiesų, naudinga te
nai nuvažiuoti.

“Pradžioj 1919 metų jie nu
žudė Rožę Luxemburg ir K. 
Liebknechtų. Praslinkus ke
liems mėnesiams t jie nužudė 
Kurstą (tur-but Kurtų?! Eis- 
nerį... Paskui j’e nužudė liūgo 
įlaužę... Kas tie jie? Tai Vo- 
k iet i j os ro jalistai-monarchistai, 
kurie nori gražinti kaizerio val
džių.” —u,

Perskaitę šituos žodžius 
“Laisvės” editoriale, mes ma
nėme, kad ji jau atvirto į svei
kų protų ir tuojaus pridurs: 
“Mes,' kurie per trejetų metų 
skelbėme, kad Rožę Luxem- 
burg užmušė socialdemokratai, 
esame nusidėję savo skaityto
jams ir dauginus tokių bjau
rių melų nebeskelbsime. Bęt 
nusivylėme. Tam pačiam edi- 
;oriale keliomis eilutėmis že
miau sakoma: “‘Socialistiniai’ 
Jūdos padėjo juodašimčiams 
žudyti komunistus”; “ ‘sočiai is- 
inė revoliucija išaugino ir iš

penėjo reakcijos žvėris”... Aiš- 
<u: melavimo liga dar nepra
ėjo.

.——

Senas Vincas dejuoja, kad ji
sai turįs lik “keturis akrus že
mės, kuinų, karvaipalaikę ir lu- 
estantį dolerių morgičiais: tai 
visas mano turtas, sukrautas 
>er trisdešimts metų sunkaus 

darbo ir bastyniosi iš vietos į 
vietą, iš šalies į šalį”. 13et kam 
jisai plusta Jurgelionį su Gri
gaičiu, kurie su jo bėdomis 
neturi nieko bendra ir jo “nior- 
gičių”, rodos, neprivalo mokė
ti? Tegul jisai kreipiasi į Ko- 
minternų, į kurį jisai taip šven
tai tiki: Kominternas padarys 
revoliuciją, ir visi “morgičiai” 
išnyks.

kosvaidis, kurį neva suteikusi 
mušeikoms apdraudos kompa
nija, neleido šerifo vyrams 
prieiti arčiau kaip iki Cren- 
shaw kryžkelių, kuris randas 
už pusmylio nuo atadengtos 
kasyklos. Nuo to laiko iki su
temę šaudymas ėjo su persto
gėmis, o kada sutemę, gink
luoti mušeikos nustatė atšvais- 
tų ant kauntės piliečių; pas
tarieji pasiskubino nukirsti 
vielas sujungiančias jiuos su 
pajiegine. Šitų padarius dabar 
tik liko laukti, kaip ilgai mu
šeikos galės laikytis prieš šeri- 
f” vyrus.

Tuo tarpu šitos kauntės pi
liečių teisių gynėjams atėjo 
pagalbon iš kitų kauntės mies
tų, be Herrino ir Mariano ir ta
po padarytas puolimas per 
nuteistas akstinuotas vielas ir 
apkasus. Nuo šito pirmo puoli
mo manoma krito nemažiau 
kaip keturi ginkluoti mušei
kos.

Orlaivis skraidydamas vir
šum kasyklos tėmijo kur kas 
stovi kasyklose ir todėl iš apa
čios pradėjo šaudyti į jį iš kul
kosvaidžio. ' Piliečiai paleido 
tuksiančius šūvių į ginkluotus 
mušeikas ir nemažiaus šūvių 
paleido mušeikos. Vienų kartų 
tuojaus po orlaivio skraidymui 
viršum kasyklos, mušeikos iš
kėlė baltų vėlukų ir pulk. Hun- 
ter pareiškė piliečiams, kad 
prašoma paliaubų. Pulk. Ilun- 
ter yra Marione; jis atstovau
ja valdžios adjutanto raštinei, 
kuriai jis pranešė, kad gink
luoti mušeikos jsibriovė kaun
tėn. Armijos viršininkas su
sisiekė su Hugh Willis, atsto
vaujančiu Susivienijusiertis Ka
syklų Darbininkams Herrino, 
kuris turi didelės įtakos pas 
kaikuriuos kauntės žmones, 
ir Robertu L. Drobccku, ang
liakasių laikraščio redaktorių 
ir jie su Sus. Kas. Darb. sekre
toriumi kasininku Wm. G. 
Davisu, kuris bando taikyti, 
nusiskubino dabar siaučiančio 
mūšio sconon. Kaip lik buvu
sieji kasykloje sužinojo, kad 
atėjo kasyklų oficialai, tuoj iš
kėlė baltų vėliavą, bet laikė jų 
tik valandikę ir ginkluočiai iš- 
kėlusieji vėliavų, pasinaudoda
mi proga, ėmė šaudyti į kaun
tės piliečius. Kulkos švilpė į 
siutas Crenshavve ir angliaka
sių viršininkai tik tik liko ne
sužeisti.

Piliečiu kova su mušei
komis Harrine

(Iš Williamson County Miner) 
Ketinusi būti proga pakvie

timui valstijos kareivių Wil- 
liainsono kauntėn, • teko būti 
pareiga kauntės piliečiams — 
visokio amžio vyrams iš Her
rino, Mariono, Johnston City, 
Baslio ir Hursto — apsigink
luoti, kad padėjus šerifui tvar
kų padaryti ■Crenshaw kryžke
lių atidengtose kasyklose arti 
Herrino.

Po nušovimui Jurgio Hen- 
dersono ant vieškelio trečiadie
nį po pietų 3:15 vai. visa 
kauntė sukilo. Ilendersonas 
buvo angliakasys iš Jeffrey’ės, 
niekam blogo nedarantis, be 
ginklis žmogus, kuris manė 
tiesiu keliu nueiti į kauntės 
sostinę.

Kaip tik pasklido žinia, kad 
beginklis Hendersonas tapo nu
šautas, šerifas su savo padėjė
jų buriu nusiskubino tragedi
jos vieton, bet buvo priversti 
trauktis atgal, nes vyrai neži
nia dėl kokios priežasties ap
siginklavo, nuėjo į kasyki:' 
ir iš ten be paliovos šaudė. Iš 
kulkosvaidžio be perstogės py
lėsi šūviai vieškelių pusėn ir 
žmonės jautės, kad įtokis dar
bas gėdų daro visai kauntei. 
Kaip tik tapo sužinota, kad 
šerifas bando padaryti tvarkų 
ir reikalauja pagelbos, dauge
lis vyrų nubėgo nanio ir su
grįžo su šautuvais ir šoviniais 
įstatymo suverenumų ginti.

Apie šeštų valandų, sakoma, 
susirinko apie kasyklas apie 
1200 žmonių ir apsiginklavu
sius mušeikas apsupo. Kul-

Kada buvo aišku, jog balta 
vėliava buvo panaudojama tik 
apgavimui žmonių ginančių sa
vo namus, tųsyk tapo nuspręs
ta, kad mušeikų nėra ko žiūrė
ti. Tatai šaudymas prasidėjo 
vėl ir iš miestų atėjo pagalba, 
atgabenusi šovinių, ginklų ir 
kelis vagonus maisto.

Sužeistųjų klykimai kasyk
lose buvo aiškiai girdėti pro 
kovos triukšmų ir balsas, tur 
būt superintendento McDowel- 
lo, suriko vyrams, kad “pirmu
tinis, kuris bandis apleisti ka
syklų, bus nušautas iš užpaka
lio.”

Iki diena prašvito neliko 
kas daryti. Pagalbos vis pri
buvo daugiau ir atvažiavusiųjų 
automobilių buvo nemažiau 
kaip 800, kurie stovėjo susta
tyti per ištisas mylias. Tvarka 
buvo užlaikoma kuogeriausia. 
Automobiliniai žiburiai lapo 
prigesinti ir briežiukai buvo 
įbriežiami tik juos uždengus. 
Yra manoma, kad vyrai ka
syklose kelis kartus bandė iš
eiti, bet juos sulaikė kantriai 
laukiantieji piliečiai ir superin
tendentas C. K. Mcl)owell, ku
ris grūmojo nušauti juos, jei 
jie bandis pabėgti.

Dienai išaušus 3000 ginkluo
tų piliečių netekę kantrybės ir 
matydami, kad jų kauntės ra
mumas bus pavojuj ateity, 
sudarė, kaip daugumas sakė, 
vienų puikiausių karei vijos 
barų, kokis kada buvo šitoj 
apielinkėj. žinodami tuos pa
vojus, kurie lauko, einant prieš 
kulkosvaidį ir vinčcslerinius 
daugiašuvius šautuvus, jie bu
vo labai atsargus, bet jie įsi
gavo į mušeikų tvirtumas ir 
suėmė tuos, kurie liko gyvi. 

I “Šauliai” — taip buvo vadina-

m i sargai — turėjo šarvus ant 
krūtinių ir gynėjai pasiėmė 
juos kaipo siuvenyrus.

Yra maĮioma, kad mūšiui 
prasidedant mušeikų kasykloje 
viso buvo 69. Dabar suranda
ma tik 39 negyvi ir sužeisti. 
Manoma, kad daugumų užver
tė žemės suliuosuotos keliais 
smarkiais dinamito sprogimais. 
Keli tų, kurie paimta iš kasyk* 
los gyvi, nuvesta į miškelį ar
ti Herrino, kur vėliau šerifas 
Melvin Thaxton, tarybos narys 
Abe Wingelt, valstijos gynėjas 
Delos Duty ir Robert L. Dro- 
beck rado negyvus ir mirštan
čius. šerifas įsake negyvus nu
gabenti į Marioną ir Herrinų, o 
sužeistus į Herrino ligoninę, 
kur šeši, kurie sako dar turį 
progų pasveikti, bus laikomi 
iki jie bus galima pasiųsti į jų 
namus Chicagoje.

Susivienijusių Kasyklų Dar
bininkų. raštinę Herrine už
plūdo per telefonų klausinėjan- 
tieji žinių; mat buvo sakoma, 
kad tarp užmuštų buvę daug 
angliakasių organizacijos na
rių. Tik trys organizacijos na
riai tapo užgauli kulkų. John 
Piscayich iš Herrino, • pašau
tas į šonų jam einant vieške
liu; manoma, kad pagis; Roy 
Hudgens iš Mariono ir Geo. 
Henderson iš Jeffrey, tai vie
ninteliai angliakasių organiza
cijos nariai, kurie tapo sunkiai 
sužeisti.

I

Keli atrasta pakarti pakelėse 
su prisegtomis prie jų korčiu
kėmis. Ant korčiukių parašyta 
“seabs.” Kasyklų superinten
dentas McDowell turėjo dirb
tinę kojų, ant kurios buvo pa
rašyta ar su žerstekliu išdegin
ta taipgi toks parašas.

Sulaikyti piktumų VVilliam- 
sono kauntės žmonių, kurių 
jausmus sutrypė Chicagos mu
šeikos, nebūtų galėjusi nei du 
syk didesnė u^ jų skaičių gin
kluota jiega. Nebuvo sunaikin
ta jokia nuosavybė, išskiriant 
garinį kastuvų kasykloje, kuris 
skaitoma atsiėjęs apie $83,000. 
Nebuvo jokių riaušių, kauntės 
piliečiai pasielgė lik vieninte
liu jiems likusiu budu savo na
mams apginti.

Ties parakinės ežeru arti 
Herrino kruvinos pėdos nuve
dė tiesiai iki vandens, krašto ir 
išnyko. Yra manoma, kad vie
nas mušeikų, būdamas sužeis
tas, ėjo7 pas vandenį, nusilpnė
jęs įkrito į vandenį ir prigėrė.

Sugauti samdyti mušeikos 
daugiausia buvo atkaklus. Žmo
nėms radusioms juos gulin
čius arti mūšio regyklos buvo 
jų gaila, bet jie didžiavos tuo, 
kų jie padarė ir matomai buvo 
linkę terorizuoti kokia kitų 
ramių bendruomenę.

Koronierius su kitais kaun
tės ir angliakasių viršininkais 
šitokiame upe rado daugybę, 
kurių kiti apsimetė busią jų 
žaizdos esu beveik mirtinos. 
Vienas šitų mušeikų William 
Cairns, daugelio tolygių vajų 
veteranas mažne kiekvienoj 
šalies anglių kasyklų apygar
doj, šešių pėdų milžinas, kuris 
manyta, kad buvo sunkiai su
žeistas, pasirodė, kad jam lil^c 
nudrėksta ir jis pats užlipo 
laiptais Herrino ligoninėn. Ma
noma, kad šerifas gal areštuos 
tuos, kurie atėjo šiton kaun
ten vyrus, moteris ir vaikus 
gąsdint ir gal areštuos kom
panijos viršininkus, kurie at
gabeno arsenalų ir sargus ši
ton kąuntėn.

Mušeikoms apleidus kasyklų 
jų bustai, kurie buvo bakska- 
riuose, tapo gražiai išvalyti. 
Miltų, bulvių, svogūnų maišai 
ir šimtai j skurdeles sudėtų 
prekių skrynio-s taip greitai 
pranyko, kad niekas nežino nei 
kur. Vienas gerai įtaisytų for
tų kasyklose tapo paimtas pi
liečių, kur rasta suvirš 1000 
šautuvų šovinių. Visi šitie šo
viniai drauge su kitais mirtį 
padarančiais daiktais, įskaitant 
nuodingo gazo kubilų, tapo su
naikinta.

Žemė per šimtus pėdų ap
linkui mūšio vietų nušlaksty- 
ta krauju. Ant tvorų, per ku
rias sužeistieji pabėgo, matyt
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kabo mėsų šmotai. Apie Creji- 
shaw kryžkelį matyt valkioja
si skrybėlės, kepurės, kurių 
savininkai nėra žinomi, o smal
sių žmonų minios iš daugelio 
aplinkinių miestų šimtais at
važiuoja pamatyti kasyklų sar
gų kruvinų darbų.
veidai žmonių nukautų su
mišime, yra baisus žiūrėti. 
Nešvarus, kaip ir visų pikta
darių jie dar bjauresni po to, 
kada iteisingumas paėmė viršų 
ir kauntė vėl pradėjo savo ra
mų gyvenimų.

Iš bado Į saužudybę 
ir atgal.

Negalėdama gauti sau darbo 
Margarieta Schecker, 28 metų 
amžiaus nuo kelto (pervažo) 
šoko į North River upę, New 
Yorke. Darbininkas ištraukė jų 
iš vandens ir išgelbėjo jų nuo 
prigėrimo ir dabar jai lieka pa- 
lengvesne ir sunkesne mirtimi 
numirti nuo bado.

Margarieta yra audyklų dar
bininkė ir per dešimtį metų ji 
dirbo audyklose. Neužtenkamas 
prideramam maistui nusipirkti 
užmokęsnis, ilgos valandos ir 
nesveikos sąlygos sunaikino jos 
sveikatų.

Kelis mėnesius veltui išvaikš
čiojusi New Yorko gatvėmis 
darbo jięškodama, ji nuvažiavo 
į Philadielphijų. Philadelphijoje 
ji gavo darbų neunijuotoj dirb
tuvėj. Už kelių dienų ji paty
rė, kad toje dirbtuvėje laužę 
streikų. Nenorėdama būti 
streiklauže, ji grįžo atgal į 
Ndw Yorkų.

Norėdama gauti darbų, ji iš
vaikščiojo visur, kur tik ji tikė
josi gauti. Kadangi jų visur at
stūmė dcl jos liguistos, nusi
minusios, suvargusios išvaiz
dos, tai ji kreipėsi j Jaunų Mo
terų Krikščionių Draugijų.

Čia nuo jos sužinota, kad ji 
moka gražiųjų siuvimo darbe
lių. Viena draugijos sekretore 
pasakė jai, kad ji galinti sau 
gyvenimų pasidaryti iš šitų 
darbelių.

Prastai ištaisytame kamba
ry, už kurį ji užmokėjo pasku
tinį dolerį, Margarieta išsiuvi
nėjo vienų darbelį keturias die
nas. Nunešus jį į J. M. K. D. 
ta pati sekretorė nupirko jį už 
du doleriu. Du doleriu už ketu
rių dienų darbų! Kokia gera 
ta J. M. K. D. ponia.

Bet du doleriai buvo pinigai 
alkanai moteriai. Ji pasivalgo 
sočiai ir vėl ėmės dirbti, kad 
uždirbus kitus du doleriu. Dvie
jų dolerių neužtenka maistui, 
o čia reikia už kambarį užmo-* 
keti. Kadangi ji neturėjo kuo 
užsimokėti, tai jų išvarė gat
vė,n.

Ji vėl apėjo visas dirbtuves 
ir vėl niekur jos nepriėmė. Li
kus be cento, be namų ir alka
na, kas pareina daryti?

Ji ėjo North River upės kran
tu žiūrėdama', kaip keliai plau 
kia į vienų kraštą ir kitų. Pas 
jų dar buvo trys centai likę ir 
už juos ji nusipirko likietų 
persikelti.

Užėjusi ant kelto, Margarie
ta žiurėjo į tamsų vandenį kaip 
jis teka. Kelto užpakalis buvo 
tamsus ir jame nieko nebuvo. 
Ji žengė žngsnį pirmyn, šoko 
ir Margarietos sunykęs kūnas 
pasinėrė vandeny.

Už valandos po išgelbėjimo 
nuo mirties Margarieta Sche
cker atidarė akis alkana, l>e 
darbo ir jokios užuojautos.

Kų ji gali daryti? Kų gali da
ryti milionai kitų tokių kaip 
ji? Jos gyvasties išgelbėjimas 
neatidarė nei vienos dirbtuvės. 
Tūkstančiai merginų bastos 
New Yorko gatvėmis j ieškoda
mos darbo. Tūkstančiai kitų 
pardavinėja savo kimus. Paleis- 
tuvybė ir mirtis tai du dalykai, 
kuriuos bedarbes <larbininkų 
klasės merginos gali pasirink- 
Ii.
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Iš Mokslo Srities
Stebuklu namai

Upton Sinclair

(Tęsinys)
Žmogaus kraujas turi 

rios rųšies vibracijų. T 
lacijų greitis priklauso ne tik 
nuo visokių ligų, bet taipgi 
nuo paciento amžiaus, lyties, 
pasės ir šeimos charakteristi
kos. Visa tai Abrams’as sura
do ilgais ir didelio atsargumo 
reikalaujančiais tyrimais. Jis 
gali suteikti jums lenteles, ku
rios prisilaikant, jus lengvai 
galėsite patirti, kokios rasės 
žmogui priklauso egzaminuo
jamas kraujo lašas: negrui, ja
ponui, indijonui ar kam kitam.' 
Jis taipgi turi neklaidingą me-j 
todą giminystės suradimui. Jis 
suranda kai kurį skaičių skir
tino greitumo vibracijų vaiko 
kraujuj.. Tėvo kraujas paro
do lyginai tokio pat greitumo! 
vibracijas. Tas išradimas jį 
labai išgarsino, nes tai paliečia 
visokius šeimų skandalus. O 
laikraščiai, kaip žinia, mėgsta 
rašyti apie skandalus. Reikia 
stebėtis musų laikraščiais, ku
rie gauna telegrafinių žinių 
apit tai, kad Abrams’as .įrodė, 
kad toks ir toks vaikas neįsta- 
tymiškai gimęs, o nič nieko ne
rašo apię tą faktą, jog kiekvie
nų dienų ateina • į jo klinikų 
žmonių, kurie išsigydo nuo vy
riausių ir blogiausių trijų ligų 
—sifilio, džiovos ir vėžio.

Aš pakartoju: liga visuose sa
vo pasireiškimuose — jos po
rai, tų perų gaminami nuodai, 
audiniai, kuriuose randasi Ii-Į 
gos perų — visa tai pagimdo 
vienodo greitumo vibracijų. 
Abrams’as turi specimenų į- 
vairių ligų. Tuos specimenus 
jam suteikė paskilbusi labora
torija. Ir Abrams’as, kuris tu
ri nepaprastos kantrybės, per
traukia savo darbą, kad paro
džius klinikos lankytojams, jog 
ligos specimenas pagimdo ly
ginai tokios pat reakcijos, kaip 
ta liga sergančio paciento krau
jas. Jis paima klinikon pacien
tą, kuris serga vėžiu, ir pi 
dėjęs elektrodą prie nesveikos 
vietos, parodo tos ligos reakci
ją. Jis parodo, kad toji reak- • 
ei ja pasireiškia tik tada, kai 
reostatas nustatoma ant 50. 
Paskui jis paima nesergančio, 
vėžiu žmogaus kraują arba pri
deda elektrodą prie tokio žmo
gaus kimo ir parodo, jog vėžio 
ligos reakcija nepasireiškia. Jis 
parodo, kad kai kurie žmonės 
yra liuosi nuo vėžio, tai yra jų

įvai-

prigimtis esti .toki, jog vėžys 
negali įsigyventi jų kūne. Ka
da tokių žmonių kraujas pi 
dedama taip instrumtnto ir 
vėžio ligos speciineno, tai ligos 
reakcija yra sunaikinama. Pats 
Abrams’as yra liuosas nuo tos 
ligos. Tatai jis prirodė jau se
nai. Kada jis da buvo jaunas, 
vienoj ligoninėj jis ir penki ki
ti daktarai darė tyrimus su X- 
spinduliais. Visi kiti penk 
daktarai numirė nuo vėžio. Ab
rams’as parodo savo žaizdų 
rambus. Ir jei pas jį nebūtų 
buvę tos įgimtos atspirties 
prieš vėžio ligą, tai tos žaizdos 
neišvengiamai butų pagimdžitu 
sios tą biaurią ligą. Jis vedė 
du kartu, ir abidvi žmoni nu
mirė nuo vėžlio. Tatai gal iš
aiškina, kodėl jis padėjo tiek 
energijos vėžio problemos iš 
sprendimui. Jis, be abejojimo, 
nugalėjo tą ligą. Jis nuėjo net 
taip toli, kad gali žmogaus 
krauju j e pagimdyti tą natūrinį 
pasipriešinimą prieš vėžio ligą.

Eikime toliau. Kol kas da 
nėra galimybės matuoti nepa
prastai švelnias vibracijas, ka

rios yra milionų milionus kar
tų švelnesnės, negu tos vibra
cijos, kurias musų pojūčiai ga
li atskirti. Reikia toks instru
mentas, kuris galėtų suskirsty
ti vibracijas ir įžiūrimai jas 
mums reikšti. Abrams’as su
rado, kad žmogaus kūnas da
linai pavaduoja toflkį instru
mentą. Štiii kodėl jis ir nau
doja “subjektą”. Jis aiškina, 
kad kūno dirksnių sistema su
sideda iš milionų susisiekimo 
valaknų ir siūlelių, kurie turi 
skirtiną vibracijų greitumą.

bėjo tokį reiškinį: kuomet elek
trodas yra prispaudžiamas prie 
kaktos ir tam tikro vibracijos 
greitumo railioaktingumas yra 
leidžiamas į kūną, tai jis vei
kia į atatinkamus didesnius. 
Vieta, kur pasireiškia aktingu- 
mas, nelengva surasti. Toj vie
toj, kurią paliečia impulsas, 
ląstelės pradeda labiau kveikti, 
kraujo čia daugiau suvaroma, 
ląstelės ima -skiėstis ir pasida
ro taip vadinama “kurčioji 
plokštė’’, kurią daktarai su
randa perkusijos barbeni
mo pagalba.

(Bus daugiaus)

Užkietčjimus, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMBINO
Valsbaženklis Reg. 8. V. Pat. Biuro 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganųdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba Už. 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St. . Brooklyn, N. Y.
......................................................... « —---------------------------------------------------------------------------------------—................ .................. ...—-----------------

Didelė Išdirbystės 
Skalė, Padarė 
Ameriką Turtinga

AMERIKA yra turtingiausia šalis pasau
lyj, nes turi didelius gamtiškus tur
tus ir organizacija stovi ant dideles 

skalės pavertimui žalios medegos į naudingus 
reikmenis ir yra vis tobulinama. Taipgi yra 
atlikusi didelius darbus prakilniais budais. 
Kitos ša'lj/s turi daugiau darbininkų ir išdir- 
bimas pigiau atsieina; tankiau žmonėmis ap
gyventi plotai, bet Amerika visas yra pralen
kusi. .Rodei? Kadangi jos “didelė išdirbys- 
tė” — centralizuota organizacija.

<1T Y <• M' • • •

Mieris šios didelės skalės organizacijos yra 
pataiyjavįųiu. Didelė vienutė budavojimui — 
permatymas — turtingumas — pastovumas. 
Todėl galima remtis ant įų, kad galima aprū
pinti reikmenimis užėjus sunkesniam laikui. 
Didelės organizacijos nusistatymas turi būt 
patarnavimo atlyginimu.
The Standard Oil Company (Indiana) yra didelė or
ganizacija sutverta vien teisingam patarnavimui. Ji 
auga ir turi geras pasekmės, kadangi teikia geriausj 
patarnavimą. Yra abejojaipa, jei piažesnė organi
zacija gali suteikti atlyginimą patarnavimą geresnį 
negu ši kompanija.
Kadangi Standard Oil Company (Indiana) yra di
delė ir jos veikiančioji pajiega nepalyginamai tobu
la, todėl gali išdirbti produktus ant ekonomiškos 
skalės. Iš vieno gamtiško turto, galima išdirbti. 
Šimtus naudingų produktų visai mažomis lėšomis, 
tuomet kompanija gali pardavot visą eilę už nepa
prastai žemą kainą, kas kitaip nebūtų galima.
Kadangi į visas dalis pristatymo patarnavimas savo 
didelio biznio dalykais galima suteikti žmogui gyve
nančiam tolymuose, 10 Middle Węst valstijose kam
puose petroleumo produktų, kokių tik yra reikalau
jama, taip lygiai, be jokių apsunkinimų, kaip kad 
ir mieste gyvenantį.
Iškalno permatoma, kad 1922 didelis petroleumo pro
duktų reikalavimas, negu, kad ši šalis kada nors bu
tų turėjusi. The Standard Oil Company (Indiana) 
nustatė savo organizaciją, kad galėtų visus reika
lavimus patikti ir išpildyti. Nepaprastame atsitiki
me, kuriame gali koki reikalavimai iškilti, kompa
nija tikisi, kad jos organizacija pajiegs dalyko sto
vį patikti.

(Apgarsinimas) 
NESI VĖLUOKITE!

Norintieji saugiai ir greitai 
parkeliauti Lietuvon po globa ir 
priežiūra BALT1C ' STATES 
BANKO pasiuntinio p. Rapolo 
Kručo, privalo greitai užsisaky
ti vietas, kad patilpti į

EKSKURSIJA LIETUVON

ŠIANDIE PINIGŲ 1 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:! 
32 už 100 

arba
312 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— •

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street • 
Turtas $6,000,000.00

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DOODA TEISIU PATARIMUS

Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts kompanijos serus. 
Kas iš Jonesio kreditorių 
dabar norėtų už tuos Šerus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
į musų ofisą. Mes pirksime 
Cleveland Standard Parts 
kompanijos Šerus pagal mar 
keto kainos. Galite ateiti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. į ofi
są Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir serus-

Lane, Richards & Co. 1

Standard Oil Company
(Indiana)

910 So. Michigan Avė., Chicago.
280.4

Didžiausiu sviete White Star 
laivu MAJESTIC, išplauksiančiu 
Liepos (July) 29 dieną.

Kas dar neturi pasporto, lai 
tuoj kreipiasi laišku į BALTIC 
STATES BANK, 294 Eighth 
Avė., New York, N. Y. kuris vis
ką aprūpins ir užsakys vietą lai
ve.

Banko pasiuntinys lydės ke
leivius visu keliu, prižiūrės jų 
bagažus tvarkys visą kelionę ir 
kitais reikalais patarnaus.

Kadangi šis laivas yra didžiau
siu pasaulyje, tai keleiviai šioje 
ekskursijoje turės ne tik visus 
patogumus ir 'linksmumus, bet 
dar nejaus to nemalonaus supi
mo ir jurų ligos, kas atsitinka 
keliaujant mažesniais laivais.

Tai puikiausi proga pasinau
doti šią puikia ekskursija, pa
rengta specialiai lietuviams di
džiausiu greitlaiviu, gaunant 
ypatingą patarnavimą ir globą.

Taigi naudokitės tąja proga! 
Nesivūluokite, nes nedaug laiko 
jau beliko! Džiaugsitės ir dė- 
kuosite už tokią puikią ir greitą 
kelionę.

Rašykite tuoj šituo adresu:
BALTIC STATE BANK

294 Eighth Avė., 
New York, N. Y.

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
yel tęs savo praktikavimą po No.

< 5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas:'3354 So. Halsted Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Užsisakykite
patys ir paraginkite savo draugus Amerikoje, kad 
užsisakytų savo draugams ir giminėms LIETUVOJE 
vienintelį darbo žmonių savaitinį laikraštį.

■ * ■* • \ ♦ *

“ SocialdemokrataS ”
leidžiamo Lietuvos Soc. Dem. Partijos C. Komiteto.

♦ Nuolatai jį skaitydami galėsit pažinti kaip mes 
Lietuvoje, kas išviso Lietuvoje dedasi ir kurių tikslų 
siekiame.

Užsisakydinę savo draugams Lietuvoje padčsįte 
jiems apsišviesti ir klasiniai susiprasti.

Pinigus prenumeratai siųskite per “Naujienų” 
ofisą.

Kaina Amerikoje su prisiuntimu metams 2 dol., 
Lietuvoje metams 80 Auksinų.

Adresas: Lietuva, Kaunas, “Socialde
mokratas”, Keistučio gt. 40. — 1.

Pasiskubinkit!
HIIIIIIIIIIIIIIIIHM
Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
irtt.

Tiems klausimams nušviestį Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI ^SANDARĄ”, 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:SANDARA
327 E Street, So. Boston. Mass

i • *> -'.aKLi

94ta Serija prasidės

Akcijos kainuoja 121/oC., 25c., 50c. ir $1.00.

Susirinkimai atsibuna Ežerskio svetainėje,
4600 So. Paulina St.

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

IIIIIIIIIIIIIII

Išsirašykite Lietuvon savo giminėms, kaimynams ir pažįstamiems 
patys skaitykite ir platinkite

“Lietuvos Ūkininką”
Seniausią ir didžiausią progresyvių Lietuvos darbo žmonių laikraštį kuris teisingai ir aiš
kiai aprašo valstiečių ir kitų darbo žmonių vargti^, iškelia aikštėn negerus valdžios dar
bus, kovoja su šėlstančių Lietuvoje klerikalizmu, Skaitytojams duodą advokatai pata
rimų teisių klausimais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterinoriai gyvulių 
auginime ir gydyme, daktarai sveikatos klausimais ir šiaip įvairių įvairiausiais gyvenimo 
reikalais. Per metus duoda savo skaitytojąms apie 4000 patarimų, iš jų įvairiais klau 
simais nemaža ten amerikiečiams.
“Lietuvos Ūkininko” prenumeratoriai per metus gauna:
52 num. “Lietuvos Ūkininko” su šiais priedais:
24 num. “žemė” geriausio ūkio laikraščio.
24 num. “Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laikraštis, kuris ragina jaunimą 'lavin
tis, dorai gyventi ir tt.
24 num. “Savivaldybė ir Koperacija”.
6 num. “Sveikata” žmonių sveikatos laikraštis daktarų vedamas.
Kalendorius Didelis “Lietuvos Ūkininko”.
Leidžia “Varpo” Bendrovė.
“Lietuvos Ūkininko” kaina: metams -r- 80 auks., pusei metų — 42 auks., 3 mėn. 23 
auks. Atskiras num. 2 auks.
Amerikoje: metams — 2 dolerių, pusei metų 1 dol.
ADRESAS: “Lietuvos Ūkininkas” Laisvės Alėja Nr. 60, KAUNAS, Telefonas 223.
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
So. Boston, Masę., “Sandaroj”, 327 E. St.,
New Yprke, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St.,
Chicagoje: “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., “Aušros Knygynas”, 3210 S. Halsted St., 
E. St. Louis, III., Jonas žičkus, 539 Collinsville Aye.,
Rockford, 1'11., Petras Kutra, 1012 Main St., ir A. L. T. Sandaros kuopose

NEGAIŠYK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR KITIEMS ŠIANDIEN.

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
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DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 70 v. ryto, 1 iki 3 
iV 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, UI. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nekėlioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted S.t., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAšIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, Iii.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042 

——------------------ ---- ---- — ....... —.

DR. W. YUSZKIEWICZ 
v •' • .

Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
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CHICAGOS
ŽINIOS

GAZOLINOS KAINA 25c. tuomet surengti 
Vakar automobilininkai P®* | protesto mitingą 

tyrė, kad gazolinos kaina yra 
25 centai galionui vietoj buvu
sios 23 centų kainos. Kaina pa
gilusi ne dėlto, kad gazolinos 
truktų, priešingai jos yra 
daug, o dėlto, kad žibalo kom
panijos negali parduoti kitų 
išdirbinių iš žibalo. Tai ve ka-j 
me priežastis.

Visapusiškai apkalbėjus šį Mankuska, J. Petrauskas, F. 
klausimą tapo nutarta išrinkti Mazola, N. Šmotelis, C. Kalai- 
komisiją iš trijų delegatų, ku
riai pavesta tuo reikalu atsi-jS. Gedraitis, F 
kreipti į kitų sriovių draugi-1 K. Volskis. O. S. Dilis -25c. 
jas, gyvuojančias Northsidėje. 
Ir jeigu bus galimybės veikiai 
visoms sriovėms 
tuomet surengti

niutė, J. Dauginis, A. Valulis,
Žemcckas ir

JIESKO KAMBARIU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Lietuviu Rateliuose

išviena, tai 
didelį masinį 

prieš tokį

J. Naujokas iš
- $1.00.

Lietuvos 
$5X)0.

Bonų

REIKALINGAS kambaris vedusiai 
porai ir 8% vaikui Jokioj šeimynoj, 
kad gulėtu pridaboti vaikų kada mes 
išeinam j darbą; geistina, kad butų 
laisvų pažiūrų. Kreipkitės laišku į 
Naujienas, 3210 So. Halsted St. 
num. 131.

VYRŲ

srioves pa
yra svar-

sriovei nepriklausy- 
busime 

Taigi mums atei-

Johnsono biliu.v
Nežinia ką kitos 

sakys, bet reikalas 
bus. Nes kokie mes nebūtume 
ar kokiai
tume, bet visi lygiai 
varžomi.
viams dabar ir yra laikas pasi
darbuoti, kad toks bilius ne
liktų Kongrese pravestas.

— Antanėlis.

CICERO.
šio kampelio įvairumai.

Keletas mėnesių atgal Cicc- 
roje susitvėrė biznierių susi
vienijimas tuoju tikslu, kad 
geriau praplotus savo biznius. 
Bet kol kas jokio vekimo negir 
dėti.

Pereitą, ketvirtadienį Buvo 

šv. Petro ir Povilo diena. Ken- 
tuckytauniečiai tą šventę iš
kilmingai apvaikščiojo. Beveik 
kiekvienoje smuklėje buvo ga
lima girdėti “mišrus chorai...” I 
Daugumas vietos anglų, sako, 
stebėjosi ir vieni kitus sutikę

SPEŠELDEMOKRATŲ PIKNI
KAS.

Septintadienį, liepos 2 dieną, 
Černausko darže “spešcldemo- 
kratai’* buvo surengę, pikniką 
savo “gazietai“ paremti. Tas 
piknikas buvo garsinmnas di
deliais plakatais visų žymesnių 
biznio įstaigų languose. Ma
niau, kad svietelio suvažiuos 
ten labai daug ir spešeldcmo-1 
kratams bus didelio pasiseki- j 
mo. Bet apsirikau. Kada nuvy
kau į pikniką buvo jau trečia 
valanda, o žmonių radau apie
pustrečio tuzino ir keturi auto-1 klausinėjo dėl ko tatai daro- 
mobiliai stovėjo. Praeidamas 
pro virtuvę girdėjau, kaip Gu
bai t ienė barė Gavadzevičių, 
kam jis blogai išgarsino pikni
ką. Sako, žiūrėkite, prisive- 
žėm visokių Tončių“, priviriau 
kelias blauzdines saldžiosios ir 
karčiosios, o publikos nėra, 
kas tą viską sugers ir suval-

Atsidūsėjus toliau sake: Ju
desiai nei komunistai neatsi
lanko; jie turėtų musų pikni
ką paremti, nes mes dabar vi
si kovojame prieš “Naujienas“ 
Bet labiausia ji kaltino savo 
draugus, kurie nieko nesistora- 
vojo. Girdi, jei visi butų taip 
storojęsi kaip aš, tai čia žmo
nių į šitą daržą butų netilpę. 
Ji primine, kad ji pridėjo sa
vo tūkstantėlį prie gazietos ir 
dabar visur darbuojasi, rūpi
nasi, kad tik gazieta gyvuotų. 
Visi gi kiti dalininkai, išskyrus 
du, visai mažai darbuojas.

Bet toliaus susirinkusių bū
rys padidėjo apie kokiomis tri
nti dešimtimi žmonių ir keliaisl 
automobiliais, todėl reikia ti
kėtis, kad ne visas jos triūsas 
nuėjo per niek. Vienok visas 
piknikas buvo.apmiręs ir atro
dė ne idėjinio laikraščio pikni
kas, o greičiau pakasiuos. Tas 
blogą įspūdį darė spešeldemo- 
k ratams. Piknike buvęs.

NORTH SIDE.
Draugijų Sąryšio Susirinkimas 

Čia gyvuoja Nortlisidės 
Draugijų Sąryšys, prie kurio 
priklauso septynios įvairios 
draugijos su apie tūkstantį na
rių. Draugijų Sąmyšis užlaiko 
knygyną ir svetainę, kas su
teikia vietos lietuviams daug 
naudos. Be to, sąryšys neuž
miršta ir visuomeniškų reika
lų. Pereitame delegatų mėne- 
siname susirinkime, laikytame 
birželio 29 dieną, apsvarsčius 
savuosius sąryšio reikalus eita 
prie naujų sumanymų. Vienas 
delegatų pakele klausimą kas 
link Johnsono biliauis, kuris 
yra įneštas į Kongresą, kad 
butų varžoma ne piliečiai atei
viai šioje šalyje gyvenantys.

ANTANAS ČEKAUSKAS
Mirė liepos 2, 1922, 10:15 va

landą vakare. Paėjo iš Suvalkų 
rėd., Seinų apskr., Simno parap., 
Gluosnių kaimo, Sulaukęs 45 
metų. Laidotuvės atsibus ket
verge, liepos 6 iš namų 1715 S. 
Newberry Avė. į šv, Kazimiero 
Kapines 8:30 valandą iš ryto. 
Paliko nuliudime moterį ir 2 sū
nūs. Kviečiame visus gimines 
ir pažįstamus dalyvąuti laidotu
vėse.

Nuliudusi moteris
Ona ir sunai Antanas ir 

Pranciškus.

Viso $1 L75.
NtAV Yorko 
iš Chicagos 
nuošimtį —

Ačiū! Pasidarbuokite 
giau, draugai. — A. 
tas, LSS. Sekretorius.

ir dau-
žymon-

EXTRA MOTERIMS 
PRANEŠIMAS

Parduodu vilnas nėriniams, labai 
geros rūšies ir parduodu pigiai, 
nes vasaros laikas, dabar duosiu 
už pusę kainos. Meldžiu nesivė- 
Inoti, nes paskui pabrangs.

FRANK SELEMONAVIČE
534 W. 33rd St. už Wal'lace ant 
kampo Parnell, 2 lubos iš fronto

Pranešimas
Dr-stčs Palaimintos Lietuvos pus

metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liopos O <1. 1 v’žil. po p. paprastoj
svetainėj. Draugai visi turit atvykti, 
nes bus svarbių reikalų svarstoma.

—Rašt.

SIŪLYMAI KAMBARIO

DARBININKŲ reikia į plieno 
kiemą $4.00 į dieną.

Kreipkitės:
Concrete Engineering Co.

1926 So. 52nd Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 4 rui
mų rakandais arba be rakandų. Turiu 
parduoti greitu laiku, nes važiuoju j 
Lietuvą. Biznis geras, vieta puiki ir 
oras tyras. Kreipkitės sekamu ant
rašu: Mike Ugianski, 4800 Gunnison 
ir Cicero Av., 1741 W. 47 St. arba te- 
lefonuokite savininkui. Phone Kildare 
4953.

TĖMYKm BIZWffTAI! KURIS 
PIRMAS' Iš JŪSŲ PAMATYS, 

TAS LAIMES.

RENDAI kambarys dėl 1 vaikino 
arba merginos; be valgio. Prie lais
vų žmonių. Kuris myli muziką, pris 
augančių vaikų. Matyt galima 
dien nuo 5-9 vak ir nedėlioj 
dieną.

1835 Canalport Avė.,
1 fl. frontas

kas- 
visą

1VAIRĮJS SKALBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

j Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. I,awndale 0114. 
Skyriai.

Visi

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tab 

sytojas visokių naminių rakandų 
. , (furniture). Tame biznyje jau 25

SLA. 36 Kuopos susirinkimas bus metai< Kas pas mane kreipsis, bus 
laikomas pėtnyčioj, liepos 7 d., 7:30 pilnaj užganėdintas.
v. v. Aušros svet., 3001 S. Halsted 2123 W. 23 St.
St. Visi nariai kviečiami atvykti, bus 
duotas raportas iš Seimo ir svarsty
mas kitų svarbių reikalų.

—Sekr. E. Mačinskiene.

—

REIKIA DARBININKU
m a.

Ant rytojaus kai kuriems 
mišrachoristams buvo paakiai I gers Lake” ežero. Prasidės i:00 v. po 
taip “suriebėję” kad daugumas Į 
jų atrodė lyg tris nosis

Cicero gali pasigirti 
senberniais. Kai kurie 
leriai” pradėjo agituoti už 

| įsteigimą čia “bečlerių” kliubą. 
Jie jau turi savo valgyklą tir 
ja pilnai patenkinti, bet, girdi, 
kai ne prie vietai, tai nėra pa
ranku. {Sako, kad butų daug 
geriau, jeigu “beČleriai” turė
tų ant vietos ir valgyklą ir bu
veinę. Ir tokiam “bečlerių 
manymui pritaria visos 
gilios, kurios 
jus ar 
sixteen

Valparaiso, Ind. — Liepos 9 d. Lie
tuvių Moksleivių Literatiška Drau
gija i*engia pikniką girioj prie “Sa-

MOTERŲ

> . . tzi : v 4. • • r < i REIKIA moters arba mergi-Kkvieciame lietuvius ir lietu- .
i vaites atsilankyti į Valnaraiso moks- DOS prie namų darbo.

ture- ieiviu pikniką. Susipažins;te su mo
kiniais ir linksmai laika praleistite ty- 1616 S. Halsted St.
rame ore. Nežinantieji vietos malo- _ __ ‘____

savo npkite atvykti prie lietuvių kyngyno,
“beč- 751 Cyrus St., o iš ten bus nurodyta___________________________

vieta. — Komitetas.

Jaunų Vyrų Draugiškas ir Paš. 
Kliubas laikys savo pusmetinį susirin
kimą liepos 6 d., 8 vai. vak. Mali
nausko svetainėj, 1843 S. Halsted St. 
Draugai .malonėkite visi atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų aptar
ti. —■ Rašt. K. Kazlauskas.

!!! REIKIA !!!

SU- 
mer- 

jau šventė dve- 
daugiau savo “svveet
sukaktuves...

— Cicerictis.

šaunus
Pereitą sekmadienį,

2 diena, “Birute“

BRIDGEPORTAS.
“Birutės“ išvažiavimas 

liepos 
surengė

draugišką išvažiavimą į Bever- 
ly Hills miškus. Jaunimo buvo 
suvažiavę prie užkandžių. Po 
skanių užkandžių Birutes 
choras, po vadovyste p. Po
ciaus, sudainavo keletą liau
dies dainelių. Paskui jaunimas 
vėl žaidė įvairius žaislus.

Keikia pastebėti, kad dau
giausia žaista lietuviški žaislai 
“angliškai.“. Bet visgi buvo vi
si patenkinti.
. Merginų buvo suvažiavę bis- 
kį daugiau užtat vaikinai tu
rėjo “good time.. . “

Jaunimas žaidė iki vėlumai. 
Butij pageidaujama daugiau 

tokių išvažiavimų. —Svečias.

ir

karais ir

LEVESKIO MOKYKLA UŽ
SIDARĖ ATOSTOGOMS, 
Le vesk io Prirengiamo j i

Prekybos Mokykla , praeitą
penktadienį, tai yra birželio 30 
diena užsidarė vienam mėne
siui atostogų.

Bėgyje praeitų mokslo metų 
mokyklą lankė dienomis, va- 

nedėldieniars suvirs
dir šimtai mokinių.

Rugpjūčio 1 dieną mokykla 
vėl prasidės.

Prieš pat atostogas mokyk- 
• la tapo perkelta į daug ruimin- 
gesnę ir patogesnę vietą, po 
num. 3301 So. Halsted gat. 
\ — Studentas.

sūri n-

Lietuvos Socialdemo 
kratams

AUKOS
A. Vilis, Chicago, III.

ko aukų Lietuvos Socialdemo
kratams nuo šių draugų: — 
Po $1,00— A. Vilis, I. Černau- 
skas, F. Juodis, Ų. Miller, J. 
Gedraitis, V. 
le. J. Šulcą 
V. A Šankus,

Briedis ir A. Zil- 
$1.50. Po 50c. — 
A. Jurgelionis, B.

Sus-inas Liet. Namų Savin’nkų 
Bridgepoite laikys savo pusmetinį su
sirinkimą šį vakarą, liepos 5 d., 7:30 
v. v„ Mildos salėj, 3140 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku su
sirinkti ir taipgi atsiveskite norinčius 
prisirašyti. — K. Vičas, rašt.

IMERGINŲ IR JAUNŲ 
MOTERŲ!

Dirbtuvės darbui; nuo dienų mo
kame kol mokinatės. Gerai ga.- 
lėsite uždirbti, kuomet jau mo
kėsit.

REIKIA darbininkų ir chip- 
per’ių į faundrę. Kreipkitės į 
Samdymo Skyrių. Link Beit 
Co., 329 W. 39th St., West of 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
kendžių krautuvė, lietuvių apgy
vento j vietoj. Priežastis pardavi
mo —■važiuoju j kitą miestą. 
Vieta randasi ant Town of Lake.

4432 So. Honore St.
REIKIA karų taisytojų med

žio viršų tavoriniųi Nuolatinis 
darbas, gera nuo šmotų kaina. 
Kreipkitės: Streets Co., W. 48 
& So. Morgan St..

REIKIA vyrų abelnam dirbtu
vės darbui į waste paper shop, 
taipgi presmano. Nuoldtinis dar
bas, gera alga. Republic Waste 
Paper Co. 1039 W. Congrcss St. 
arti Morgan St.

REIKALINGI dailydės, prie 
taisymo rakandų pastovus dar- 
bas ir geras užmokestis: Atei
kite Lodman Bros. 832 Max 
well St.

VYRŲ REIKIA į krėslų dirb
tuvę. Kreipkitės seredoj.
GREAT NORTHERN CHAIR 

COMPANY, 
2500 Ogden Avcnue

!!! REIKIA !!!
!!! VYRŲ !!!

Be specialio mokslo gali tapti 
patyrusiu’darbininku visai trum
pame laike. Nuo dienų mokame 
kol mokinatės. Nuo šmotų dir
banti gali padaryt gerą algą.

Cassady-Fairbank Mfg. Co., 
6126 S. La. Šalie St.

T”

REIKIA bučerio mokančio ge
rai buČeriaus 
darbas, gera 
greit. 1836 S. 
Canal 5821.

darbą. Pastovus 
alga. Atsišaukit 

Halsted St. Phone

PARDAVIMU1 arklys, veži
mas, svarstyklės ir viskas kitas 
ko reikia perlioriui. Kaina $50.

2917 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI Barber Shop — pi
giai ir geroj vietoj ant Town of Lake 
Turi būti parduota greičiausiu buku, 
nes savininkas turi užimti kitą biznį. 
Pasinaudokite proga. Kreipkitės se
kamu antrašu: “Naujienų” Skyrius 
Town of Lake. No. 15, 

1614 W. 46th St.

Pardavimui du namai: kampinis su 
bizniu, kartu šalę lotas. Rendos neša 
apie $200 į mėnesį. Tas kampas su 
namais vertas $20,000. Pirmas kam
pinis namas ant 2-jų pagyvenimų ir 
krautuvė su 4 kambariais; ant antrų 
lubų 6 kambariai: šilto vandenio šilu
ma, visi pirmos klesos įtaisymai; na
mas 6 metų senas; užpakalyj mūrinis 
ant vieno pagyvenimo, 6 kambariai su 
eimantiniu skiepu ir šiaip viskas; prie 
šalies tuščias lotas vertės $2,000; 
krautuvė yra didelis groseris vertės 
$2,500, o jei norės, bučernę galės įsi
steigti. Namai randasi South Šitie,' 
gražiausioj apielinkėi, netoli 67-to bul- 
valo. Įmokėti reikia $6,500. Kaina 
už viską tik $16.500. Tad galima su
prast,, kad didelis bargenas.

Atsišaukti tuoj.
J. NAMON, 

808 West 33rd PI., 
arti Halsted St.

NORIU BIZNIO, PARDAVIMUI AR 
MAINYMUI.

NAMAI-ŽEME
GERA PROGA

Pardavimui mūrinis namas ir biz
nis sykiu 3jų aukštų, 2 flatai po 5 
ruimus, 3 flatai po 4 ruimus ir saliu
nas. Namas randasi gerame stovy j, 
parduosiu arba mainysiu ant mažes
nio, priežastis pardavimo nesutikimas 
partnerių. Visados galite matyti 3212 
So. Wallace St. Tel. Boulevard 8979
2712 Emėrald Avė., 3 augštų mūrinis 

namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000.
kejimais. Kaina ........
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted 
Phone Yards 1148

Turiu dviejų pagyvenimų mūrinį 
namų po 5 ir 6 kambarius: elektra, 
maudynės, visur kietmedis, furnaso ši
luma ,aukštas skiepas. Namas ran
dasi South Side, arti 67-to bulvaro, 

puiki vieta., medžiais apaugusi. 
Rendos neša $80 su viršum į meneij. 
Kaina tik $9,000. Morgečių ant na
mo turiu $5,000. Mainysiu ant bu- 
čemės, grosernės, arba dry goods 
krautuves, nepaisant kokio i apielinkėj. 
Atsišaukit arba telefonuokit.

J. NAMON, 
808 W. 33rd PI., arti Halsted 

Tel. Boulevard 1550

KAS NORITE BIZNIAVŲ LOTŲ 
PIRKT AR MAIYT.

Kitus išmo-
......... $7800

st

• PARDAVIMUI naujas medinis na
mas, 5 ir 4 kambarių; naujai ištaisy
tas, elektro šviesa, gasas, vanos, ran
dasi gražioj vietoj Brighton Parke. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą. 
Kreipkitės: 2517 W. 39th PI., ant ant
rų lubų. Galima matyt nuo 6 vai. 
vak.

Turiu du kampiniu lotu išmokėtus, 
prie 124-tos ir Rosyn Avė. Tolirrras- 
niame laike bus dideli pinigai. Jau 
dabar yra žmonių apgyventa: vanduo, 
suros ii" šalygatviai; man kainavo 
$2,000 ir už tą pačią kainą parduosiu, 
arba mainysiu ant automobilio, piano, 
bučernės ar kitokio biznio. Kreipki
tės tuoj arba telefonuckit.

J. NAMON,
808 W. 33rd PL, arti Halsted St. 

Tel. Boulevard 1550.

PARDAVIMUI
549 E. 50th St., netoli St. Lawrence 

Avė. 2 aukštų mūras, akmens priekiu, 
6 ir 7 kambariai, garo šiluma, rendos 
neša $90. Kaina $12,500. Įmckėt 
$3.500.

Kreipkitės priesavininko.
2603 S. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 5-ių 
ruimų elektra vana skiepe skalbykla, 
telefonas, garadžius dėl automobiliaus 
už $3,400. Turi būt parduotas greitai 
nes savininkas apleidžia miestą.

3540 So. Union Avė.
Tel. Yards 0786

Union ir 18 gt. kolonija. — Aukso 
Sidabro Vajaus komitetas, kviečia vi
sus aukautojus atsilankyti trečiadieny 
liepos 5 d., 8:30 v. v. į A. Dargio raš- 
tynę, 726 W". 18th St. Bus patikrin
tos aukos, nes Liet. Atstovybė to rei
kalauja.

— Vincas F. Andrulis gen. rast.

CASSADY-FAIRBANK 
. COMPANY,

6126 S. Ųą Šalie St.

MFG.

MERGINŲ reikia prie lendrių 
darbo. Patyrimas nereikalin
gas. '

REIKALINGAS doras žmogus no
rintis turėti lengvą darbą ir trumpas 
darbo valandos.' Darbas nuo 6 vai. 
lyto iki 11 ryto. Atlyginimas gana 
geras. Turi nors kiek mokėti lietu
viškai raštyti ir būti dalininkų biznio 
su nemažesne suma kaip $1000. 
Kreipkitės laišku arba ypatiškai se
kamu antrašu: “Naujienų” Town of 
Lake Skyrius, 1614 W. 46 St.

447 E. 44th St., netoli Grand Boule- 
vard, 3 aukštu mūras, akmens priekis, 
3 flatai, 6, 7 ir 7 kambariai, 
neša $228. Kaina $12,500.
$3.500.

Kreipkitės prie savininko 
2603 S. Halsted St.

STOGKAI-SEROS
Rendos 
Įmoket

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Jocinto Sruoginio, kuris 

1913 m. gyveno Cicero, 111., dabar tu
riu reikalą pasimatyt^ su juo. Jei kas

American Reed & Fiber Mfg. Co, 
6100 S. La Šalie St.

iš Naujienų i-kaitytoų žinot, jį, 
šau duokit žinot.

JOHN SRUOGINIS 
565 W. 18th St., 

Chicago.

pra-
REIKIA 0ARBIN1NKĮ)

VYRŲ ir MOTERŲ

R.EIKIA patyrusių j foundrę 
čiperių. Nuolatinis darbas, gera 
alga. Kreipkitės:

KEDZIE FOUNDRY CO., 
3234 W. 31 St.

JIEŠKAU Jono, Uršulės Narutavi
čių ir Juozo Steponavičiaus. Pirmiau 
gyveno ant ūkės Dottson, Lousiana, 
po tam buvo išvažiavę j Barbertson, 
Ohio, o dabai* nežinau kur gyvenu. 
Malonėsit patys atsiliepti, arba juos 
žinanti teiksitės pranešti, už ką busiu 
dėkingas. Pranas Norkus, 3252 South 
Halsted St., Chicago, III.

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Deąrborn
St. Room 209. .

j ■ -________ _
J -----------------

REIKIA GERO ATSAKAN
ČIO BUČERIO.

2558 W. 69th St.

REIKIA DARBININKU
APSIVEDIMAI. VYRŲ

AUTOMOBILIAI

JIEŠKAU sau draugės apsivedi- 
mui, merginos ar našlės be vaikų 
nuo 25 iki 30 metų. Aš esu 36 me
tų. Kurios nori apsivesti, tik rašy
kite. o ant juoko meldžiu nerašyti. 
Atsišaukite artimos chicagietės ar ar
tesnis su laišku. Duosiu atsakymu 
kiekvienai. M r. A. D. G., No. 3315 
VVatling St, Indiana Harbor, Inl.

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja •— gera komi- 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn S t.

PARDAVIMUI pigiai Hudson 
Sedan. Eina kaip dziegorius taip
gi lotas ant 58 ir Ham'len A v ir 
registeris dėl saliuno. Reikia 
greit pinigų. 4522 So. Ashland 
Avė. Tol. Boulevard 1152

ISRENDAVŪJIMUI
IŠRENDAVOJIMUI namas, arba 

parduosiu, labai geroj vietoj, prie 
Emerald Avė., tarpe 38 ir 39 gatvės, 
tinkamas dėl saliuno nes arti tokio 
biznio nėra. Namas geras renda ne
brangi. Kreipkitės: F. B. Niprikas, 
3800 So. Emerald Avė., Tel. Boulevard 
7635.

LEBERIŲ ir čiperių reikia dėl 
foudrės darbo.

Atsišaukit:
CHICAGO STEEL FOUNDRY 

COMPANY, <
South Kedzie & 37th Place.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario, geistina butų, 

kad galima gauti North Western ar
ba Ciceroj. Pageidaujama yra 
mažos šeimynos. Adresuokite:

JOSEPH WITOLDS, 
2240 Powell Avė., 

Chicago, III.

prie

REIKALINGAS kambaris vie 
nam vaikinui pas švarius žmo
nės ant North Side be valgio. 
Mokėsiu gerai. Praneškite grei
tai. J. J. Thomas, 1835 Waban- 
sia Avė. Tel. Homboldt 6499

LEBERIŲ REIKIA KAIPO 
pagelbininkų ant mašinų; dar
bas nuo šmotų. Patyrimas ne
reikalaujamas. Ateikit prisi
rengę dirbti.-

ACME STEEL GOODS CO
2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI Elgin Six sport mo- 
del ir Fordas. Abu eina ir atrodo 
kaip nauji. Imsime seną į mainus.

Atsišaukite pas
PALŽAKAS BROS.
6012 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS ' 

Jauna pora priversta parduoti savo 
naujus. 5 kambarių rakandus, visus 
ant syk, arba atskirai už bile sąžinin
gą pasiūlymą. Vėliausios mados 
fruntinės setas, valgomojo setas ir 
miegkambario setas; velveto kaurai, 
paveikslai ir tt. Taipgi puikus groji- 
klis pianas, ukulela prijungta su To
liais ir 10 metų gvarantavimu ir di
delis, dubeltava sprendžina phonogra- 
phas su rekordais ir daimantine ada
ta. Kreipkitės:

1922 So. Kedzie Avė. 1-os lubos

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė. saldainių, 

mokyklos įrankiu, citratų, tabako, ra- 
šorrri daiktu ir kitokių visokių maž
možiu, o, taipgi nieno ir rūkytos mė
sos krautuvė. Vieta ant Bridgenorio 
•riešais mokyklą. Priežastį patirsi
te ant vietos.

3518 So. Wallace St'., 
Phone Yards 4956

Mes superkamo 
LIETUVOS BONUS 

augšČiausia dienos kaina 
L. KAUFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicaga-, III.28th St. 
maudynės, 

flatai.

2712 Emerald Avė., netoli 
aukštų mūras: elrktra, 

gasas ir toiletai, 6 kambarių 
{mokėt $1,000, likusieji mėnesiniais iš 
mokėjimais.

Kreipkitės prie savininko 
2603 S. Halsted St. »
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MOKYKLOS

LABAI PIGIAI FARMOS
Pardavimui 165 akerių geros že- J 

mes. 65 ganyklų, 100 dirbamos; up>- | 
lis bėga pei" f urmą, 8 kambarių na- I 
mas, geras cimentuotas skiepas, dide- | 
lė barnė, vištininkas ir visi budinkai: | 
obelų medžių 63; 10 karvių. 2 arkliai, | 
2 kiaulės, 10 vištų, visos mašinos; fai- | 
m a apsėta. Kaina $4,500. Jmokėt 5 
$1.200. likusius ant ilgo ir lengvo iš- * 
nrokesčio. Į

Kita farma 265 akerių, gera žemė, s 
didelis ir labai g-eras namas, didelė 3 
baimė ir visi budinkai labai gerame 
padėjime: elektra visuose budinkuose, Į 
cimentines grindys, didelį su daug žu- I 
vii ežerai: 30 karvių. 1 bulius, 7 dide
lės telyčios, 3 arkliai. 3 kiaulės ir 
daug mažų paršiukų. 40 vištų, visos 
mašinos ir kartu automobilius; 200 I 
cukriniu medžių; farrr'i apsėta. Kai- lį; 
na $12,000. Įmokėt tik $4.000, liku- Į ■ 
sius ant 
viškai.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės • klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiftkai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininke.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.

R. F. D.

ilgo laiko. Rašykit lietu-

B. GALLO,
1, • West Leyden, N. Y.

PARDAVIMUI namas su hardver- 
store. Paintas, Aliejus ir visokį pa- 
lišiai. Namas ant dvieju pragyveni
mu. apačioj biznis, 50 pėdų ilgio, o 
viršui 6 kambariai. Parduosiu pieriai 
arba mainysiu ant kito namo. Atsi
šaukite prie savininko:

PETER GRYBAS.
4429 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas 2 flatai 

po K kambarius su karštu vandeniu 
°nš'Idomi. Randasi iwni vietoj arti 
Parko ir bulvaro. Priežastis parda
vimo, ei’ju i biznį. Kas pirks tas lai
mės. Parduosiu už n’gia kainą.

2320 W. 35th PI.

PARSIDUODA mūrinis namas, 61 
rvetu senes, 4 pagyvenimu, neša ran-1 
dos $180.00 į mčne«i. Tuščias 
prie namo. G«radžlus d d 2-jų 
mobiliu. Parsiduoda pigiai — 
žiuoju į Lietuvą, 

6228 So. Abordeen St.

lotas 
P’lto- 
išva-

PARDAVIMUI nif*;ai lotai — 
hnrgnrkadangi ■v^žėmiu Europon 
2 lotai pr.i“ Califnmia Avė. t^rno 72 
ir 73 St. Kaina $325 su šalvgatv|a?qt 
1 lota* S. Fairfmld Ava. Raina $275: 
•otas 71 St. West, netoli Rockwell. 
Kaina $550. Aup-ust Sahr. Tel. Pros- 
pect 8095, 2641 W. 69th St.

AMERIKOS LIETUVIU I 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimę, gręitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir nasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. LaiS- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.




