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Lenkai SSSR deras 
dėl nepuolimo pakto 
Kinų nacionalistų fakcijos 

jungiasi daiktan
Del Matteotti paminklo Musso- 

lini atšaukia aipbasadorių 
iš Belgijos

Lenkai nori nepuolimo 
pakto su Rusija

Sovietų minLsterio Varšuvoje 
nužudymo incidentas santy
kių daug nepagadino

BERIJNAS, birt. 22. — So
vietų Rusija ir Lenkija, ku
rioms po sovietų ministerio 
Voikovo nužudymo Varšuvoje 
nebedaug truko lig diplomati
nių santykių nutraukimo, da
bar, matyt, ne tik tą ginčą 
gražumu išlygins, bet jau veda 
pertraktacijas dėl padarymo 
tarp savęs nepuolimo sutar
ties.

Lenkų užsienio reikalų mi
nisteris Zalewskis, kuris dabar 
pakeliui iš Genevos užsuko at
lankyti Vokiečių Ruhro krašte 
apsigyvenusius lenkuh, pasakė:

“Mes norime padaryti su so
vietų Rusija nepuolimo paktą. 
Musų ministeris Maskvoj, p. 
Patek, tapo instruktuotas pra
duti tuo reikalu derybas su so
vietų valdžia.”

Trockis ir Zinovjevas bu
sią išmesti lauk

Jie esą Anglijos agentų bendra
darbiai, sako Pravdos redak
torius Bucharin

MASKVA, birž. 22. — Ofi- 
cialims kompartijos laikraštis 
Pravda skelbia, kad Trockis ir 
Zinovjevas busią visai pašalin
ti iš komunistų partijos, cent- 
ralinio vykdomojo komiteto.

Bucharinas, kurs yra vyriau
sias komunistų teoretikas ir 
Pravdos 4edaktorius, pareiškia, 
kad Trockis ir Zinovjevas esą 
Anglijos agentų bendradarbiai, 
ir partija kaip vienu- balsu rei
kalaujanti jų pašalinimo. “Ko
munistų partija nenori tokių 
ponų, kurie neklauso boševi- 
kų disciplinos partijoje arba 
centraliniame komitete,” sako 
Bucharinas.

Planuoja susisiekimą 
oru tarp Chicagos 

ir New Yorko
NEW YORKAS, birž. 22. — 

A. R. Martine, vienos Wall 
stryto bankines kompanijos 
pirmininkas, šiandie pranešti, 
kad per ateinančius keturius 
mėnesius busią įsteigtos oro 
susisiekimo linijos tarp New 
Yorko, Chicagos ir Miami. 0- 
peruosią. penki Heilą neoš nrio- 
nopianai, kurių kiekvienas ga
lės gabenti dvyliką pasažierių.
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Prigėrė besimaudydamas
ROCKFORD, III., birž. 22.— 

Besimaudydamas kūdroj, ne
toli nuo Stillman Valley, prigė
rė aštuoniolikos metų berniu
kas Harry Davves.

Piety Kiny frakcijos 
jungiasi daiktan

Gen. Feng Juhs’anas žada eiti 
išvien su gen. Čian Kaišeku 
prieš Pekiną

ŠANCHAJUS, Ęinai, birž. 
22. — Vietos kinų laikraščiai 
pranašauja greitą Nankino ir 
Hankovo valdžių susijungimą, 
“krikščionių generolui” Feng 
Juhaianui tarpininkaujant. 
Gen. Feng šiuo tarpu konferuo- 
ja Sučaufu mieste su vyriau
siuoju nuosaikiųjų nacionalistų 
vadu, generolu čian Kaišeku, 
kurio armijos žygiuoja prieš 
šiauriečius šantungo provinci
joje.

Generolui Fengui atvykus į 
Sučaufu jį sveikino didelės 
žmonių minios. Savo kalboj jis 
pareiškė, kad jo armijos veik
siančios bendrai su generolo 
Čian Kaišeko armijomis Ž*- 
giuotėj į Pekiną tikslu paša
linti diktatorių Čang Tsoliną 
ir visame krašte įsteigti nacio
nalistų valdžią.

Gen. čian Kaišek šaukia vadų 
konferenciją

Generolas Čian Kaišekas iš
siuntinėjo telegramas visiems 
svarbiausiems Kuomintango 
(politinės nacionalistų parti
jos) nariams Nankine ir Šan
chajuje, šaukdamas juos tuo
jau atvykti į Sučaufu bendrai 
konferencijai su gen. Fengti. 
Kinų spauda dėl to sprendžia, 
kad netrukus tarp Hankovo ir 
Nankino turės įvykti vienybė ir 
kad Hankovo fakcijos Valdžia 
pereis į Nankiną.

Po įvykusios praeitą ,savaitę 
čengčave, Honano provincijoj, 
konferencijos tarp gen. Feng 
Juhsiano ir llakovo vyriausy
bės, gen. Fengas patampa do
minuojanti Jigura nacionalistų 
partijoje ir imasi ant savo pe
čių žygiuotėš į Pekiną atsako
mybę.

Laikraščiai taipjau praneša,
kad gen. Bei Baosan, buvęs 
vienas stambiausių maršalo
Sun čuanfano vadų, pakėlęs
maištą, susidėjęs su generolo 
Čian Kaišeko jėgomis ir paė
męs Tsingtao.

Rado* jūrėse suiužusj 
franeuzų lakūnų 

aeroplaną
PARYŽIUS, birt. 22. —Van

denyne ties Brazilijos pakraš
čiu rado sudužusio aeroplano 
liekanas. Iš užsilikusių ant jų 
ženklų pasirodo, kad tai aero
planas prapuolusių ;francu|zų 
aviatorių, kapt. Saint Romano 
ir dviejų jo draugų, kurie ge
gužes 5 dieną išskrido iš. Afri
kos per Atlantiko vandenyną 
į Braziliją. Jie, matyt, nebetoli 
nuę Brazilijos krantų nukrito 
j vandenyną ir žuvo*

Mussolini atšaukia am
basadorių iš Belgijos

įtūžęs, kam belgai stato pa
minklą jo paskerstam socia
listų vadui Matteotti

BRIUSELIS, Belgija, birž. 
22. — Italijos ambasadorių > 
Cambiasso apleidžia Belgiją ir 
išvažiuoja į Romą. Jo vietoj 
pasilieka tik charge d’affalres.

Girdėt, kad Mussolini atšau 
kęs savo ambasadorių . tik idi 
kinai. Rųgpiučio pabaigoj, k: d 
jau bus įvykęs‘iškilmingas Ati
darymas Briusely paminklo, 
Belgijos socialistų pareitos 
steigiamo fašistų v nužudytam 
Italijos socialistų vadui Giaco- 
mo Matteotti, Italija atsiusian
ti į Belgiją naują ambasado
rių. • •

Diktatorius Mussolini jautė, 
kad buvimas Italijos ambasa
doriaus Briusely laike pamink
lo atidarymo iškilmių, kurioms 
pirmininkaus Belgijos užsienio 
reikalų ministeris Vandervelde, 
butų dar viena žandinė fašiz
mui, kuomet ir be to Vandervel- 
dė, kurs yra Belgijos socialistų 
vadas, savo kalbose parlamente 
ne kartą yra atakavęs Italijos 
fašistų režimą. ♦'

Sako dagi, khd Mussolini no
rįs reikalauti, idant Vandervel
de butų pašalintas iš Belgijos 
ministerių kabineto pirmiau ne 
kad jis atsiusiąs naują amba
sadorių, bet tai veikiausiai ne
tiesa. •

Trempinlas maištininką 
handy Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
22. — Pranešimai iš Manzanii- 
lo, Colimos valstijoj, sako, kad 
federalinės kariuomenės sky
rius sumušė, netoli nuo Peri- 
puillo rančo, maištininkų ban
dą. Dvylika maištininkų buvo 
vietoj nukauta, keturi paimti 
nelaisvėn, kurie čia pat buvo 
sušaudyti.

Nori badu nuveikti kalinių 
maištą Lansinge

.328 kaliniai užsibarikadavo ka
syklose ir laiko nelaisvėj ke
turiasdešimt sargų

LANSING, Kas., birž. 22. 
Baudžiamojo valstijos kalėji
mo vyriausybė nutarė badu 
numalšinti 328 kaliniu®, kurie 
vakar pakėlė maištą ir užsiba
rikadavo kasyklose, protestuo
dami, kam jiems neleidžia gau
ti rukalo — tabako, cigaretų ir 
popierio cigaretams.

Viena, ko kalėjimo vyriausy
bė gailisi, tai kad kartu su už
sibarikadavusiais kasyklose ka
liniais yra ir keturiolika kalė
jimo sargų, kuriuos maištinin
kai laiko nelaisvėje: tie sargai 
turės kartu su kaliniais ba
dauti. •

Vyriausybė tečiau tikisi, kad 
kai maištininkai gerai išalksią, 
jie patys išeisią iš kasyklų. Ji 
nemano, kad jie ką pikta pada
rytų sargams.

Traukinys užmušė ke
turis asmenis auto

mobily ’
NEW YORKAS, birž'. 22. - 

Automobiliui sustojus Lopg Is- 
land geležinkely, ties Oyster 
Bay, prieš kaip tik atbėgantį 
traukinį, buvo užmušti keturi 
asmenys, visi vienos šeimos na
riai, John Edel, jo žmona, duk
tė ir sūnūs. Gyvas, išliko tik 
10 metų vaikas.

[Pacific aini Atlapuc Unotol
* * *4y* | a i

Prezidentas Calvin Coolidge prisega pasižy
mėjimo aviacijoj kryžių pulk. Charles A. Lind- 
herghui, pastarąjam sugryžus iš Europos j 
Washingtoną.

J. v. laivas bombardavo 
beginklį Kiny miestą 

----------- I o
Penkiolika kiniečių buvo už

mušta, kone visi civiliai žmo
nės

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 22. 
— Nankino valdžios užsienio 
reikalų komisaras Kvo Taiči 
įteikė spaudai oficialinį prane
šimą, kuriame sako, kad ba
landžio 25 dieną Jungtinių Val
stijų karo laivas Penguin bom
bardavęs vieną visai negink
luotą miestą Jangtse upėj, tarp 
Nankino ir Šanchajaus, o gegu
žes 2 ir 3 dienomis Britų lai
vai bombardavę du kitus mies
tus toje pat apielinkėje. Per 
tuos bombardavimus penkioli
ka kiniečių buvę užmušta, 
daug sužeista ir aštuoniolika 
namų sugriauta. Užmuštų ki
niečių tik trys buvę kareiviai, 
visi kiti — civiliai.

Nusižudė, nušovęs žmoną

HARRISBURG, III., birž. 22. 
— Luther Potter, Galint i n 
kaurttės farmerys, nušovė savo 
žmoną, kuri buvo jį pametus, 
paskui pats sau galą pasidarė.

Ko r riša
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai gražu; nedidele tęm- 
peraturos atmaina; stiprus va
karų ir žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 64° ir 79*° F.

Šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 1:41 
ryto.

Japonai protestuoja Nan- 
kino vyriausybei

-------------- . .

Kaltina ją dėl atviro rėmimo 
kinų boikoto japonams ir 
Japonijos prekėms

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 22. 
— Japonai įteikė nacionalisti
nei Nankino vyriausybei aštrų 
protestą dėl japonų prekių boi- 
kotavimo, kurs skaudžiai atsi
liepia japonų pirkliams. Tokio 
valdžia grasina dagi nutraukti 
diplomatinius santykius, kaltin
dama Nankino valdžią, kad ji 
atvirai remianti boikotą ir pa
rūpinanti kalbėtojų priešjapą- 
niškiems kinų mitingams.

Pusė miliono prašo susi
milt Sacco-Vanzetti

Gynimo komitetas įteikė peti
ciją Massachusette guberna-

. toriui Fullerui

BOŠtONAS, birž. 22. — 
Saeco-Vanzetti gynimo komite
tas šiandie įteikė Massachu- 
setts gubernatoriui Fullerui 
peticiją su daugiau kaip puse 
miliono žmonių parašų, surink
tų Amerikoj ir daugely kitų 
Kraštų, protestuojančių prieš 
pasmerkimą rųirties bausmei 
dviejų radikalų darbininkų, 
Nicola Sacco ir Bartolomeo 
Vanzetti, kurie buvo kaltinami 
dėl užmušimo vienos kompani
jos kasininko ir jo palydovo.

i
Pasmerktųjų nužudymas pa

skirtas ateinančio liepos mėne
sio 10 dieną.

Pridėtame prie peticijos laiš
ke gynimo komitetas sako, kad 
tais •parašais milionai žmonių 
pareiškia savo nuoširdų ilgesį 
— ilgesį teisybės.

SLA. 36 kp. perorganizuota
»Vakar, birželio 22 d., įvyko 

Lietuvių Auditorijos svetainė
je suspenduotosios S. L. A. 36 
kuopos narių susirinkimas, ku
rį buvo laiškais sukvietęs Pil
domosios Tarybos įgaliotinis, 
p. S. E. Vitai! is.

Šiame susirinkime 36-ji kuo
pa tapo priirųta atgal į Susivie
nijimą ir jai sugrąžinta visos 
teisės. Po to, p. Vitaičiui pir
mininkaujant, buvo išrinkta 
nauja kuopos valdyba, suside
danti iš sekančių žmonių: Ad. 
Micevičius — pirmininkas; Vii- 
kevičius — vice-pirmininkas; 
Vaidyja — protokolų raštinin
kas; Balčiūnas —finansų rašti- 
nfnkas; Kemėšienė, Braziulis 
ir Skamarakas — iždo globė
jai; Sholis — iždininkas; Dr. 
Naikelis .— daktaras-kvotėjas; 
Jokubauskas -—. maršalka. Be 
to, išrinkta ligonių lankytojai 
Kemėšienė ir Jokubauskas; or

SSSR, uždaro savo pre
kybos misiją Kanadoj

■ .1

t Qt’EBEC, Kanada, birž. 22. 
— Oficialine sovietų Rusijos 
atstovybė Kanadoj pasibaigė. 
Sovietų diplomatinis ir preky
bos ofisas Montrealy tapo va
kar uždarytas, o šiandie so
vietų prekybos ministeris 
G re u s su savo kolegomis jau iš
vyko į Maskvą.

Kai kurie prekybos misijos 
nariai išvjko į New Yorką.

Montrealy pasiliko dar vie
nas neoficialinis atstovas baig
ti arklių supirkimo reikalus.

Skiria $1,200,000 kovai 
su komunizmu

------- ' T '

H A AG A, birž. 22. — Kovai 
su komunistų sukilimais, Ho
lą iidų Indi jų valdžia nutarė pa
skirti $1,200,000 Indijų polici
jos jėgoms sustiprinti.

Kirptapiaukės reika 
lauja, kad plikagalviai 

mokėtų mokesnius
EISENBACH, Vokietija, bir

želio 22. — Kadangi Eisenba- 
cho miesto vyriausybė išleido 
patvarkymą, kuriuo einant mo
terys, kurios kerpasi plaukus, 
turi mokėti tam tikrą mokesnį 
miestui, tai dabar moterys, ai- 
silygindamos, įnešė miesto ta
ryboj pasiūlymą, kad specia
liais mokesniais butų apdėti vi
si plikagalviai vyrai.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yrą patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi pef skyrius ir paštą iŠ kitų 
miestų

' 8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. HakUd St. 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIčlO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ganizatorium — Bračiulis.
Naujai 3G kuopos valdybai 

užėmus savo vietas, kuopa 
vienbalsiai nutarė atšaukti sa
vo atstovus iš Antrojo Apskri
čio ir taip pat vienbalsiai priė
mė tekstą atsišaukimo į narius. 
Sekantį mitingą 36 kuopa, ap
sivaliusi nuo bolševikiškų 
triukšmadarių, laikys liepos 6 
d. Lietuvių Auditorijos • sv’e? 
tainėje. Jisai bus sušaukta^ 
laiškais.

Susirinkimas ėjo puikiausio
je tvarkoje ir užsibaigė apie 10 
valandą vakaro.

šį vakarą toje pat svetainė
je turi įvykti išskirtųjų iš 36 
kuopos narių susirinkimas. 
S. L. A. centras jiems yra da
vęs 52 numerį. Bet bolševikai 
varo tarp jų agitaciją, kad į 
susirinkimą neit.

“Maisto blokada” prieš 
streikuojančius mai 

nierius ;
Kasyklų ponai stengias tuo bil

du išguiti darbininkus iš 
kompanijos lūšnų

PįTTSBURGH, Pa., birž. 22. 
— United Mine Workers uni
jos vadąi pradėjo kovą prieš 
“maisto blokadą,” kurią Pitts- 
burgh Terminai kasyklų kom
panijos policija įsteigė kasyk
lų miestely Mollenatuer, tuo 
budu stengdamos išguiti strei
kuojančius organizuotus ang
liakasius iš kompanijai pri
klausančių namų.

Streikininkams išguiti iš sa
vo nuosavybių kompanija jau 
anksčiau kreipėsi į aukščiausį 
valstijos teismą, bet teismo 
sprendimo veikiausiai nesu
lauks anksčiau kaip apie ru
dens pabaigą.

Philip Murray, internaciona
linis United Mine Workers vi
ceprezidentas, sako, kad kom
panijos policija paskelbus em
bargo prieš visokių produktų 
pristatymą iš Pittsburgho, 
taip kad Mollenauer angliaka
siai priversti eiti viską pirktis 
į Castle Shannon, daugiau 
kaip mylią tolumo. Elektrikos 
šviesa tapo kompanijos uždary
ta ir angliakasiai priversti ma
nytis be šviesos arba įsitaisyti 
kerosino lempas.



f

Skaityk šitą —
Dabar!

Per puse šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeanų ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinomo, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klcsoj.

White Star Line 
Red Star Line

Musų geras atstovas viską iš- 
aiškins jums. Arba atsiAaukite 
į musų Pasažierlų Departmentą.

127 So. State*St. 
Chicago, III.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii prieiaHiieo dantų 
augimo. nieko nėra (eretinio 
kaip iis saugus Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Koncertų Įspūdžiai
Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys)

Gra- . 
nežiu- 
pava-

Bostone pavyko gerai, 
žios publikos prisirinko, 
rint blogo oro. šių metų 
saris yra šaltas ir lietingas vi
sur. Bostono lietuviai myli dai
lę ir uoliai lanko koncertus, 
žmonių buvo į 400. Daugiau nė
ra ko tikėtis pavasario metu.

Po koncerto bostoniečiai neap
sėjo be vaišių. Gegužis Džord
žas paruošė vakarienę, kurioje 
dalyvavo pp. Bagočiui, Kapo- 
čiai, Michelsonai, Jenkins, Pil
ka, Zaleckas ir daug kitų nuisų 
gerų prietelių. Buvo gerų laikų. 
Ačiū visiems vaišintojams už 
gražų artistų sutikimą!

Bostone būnant, teko vaidinti 
art St. Pilkos surengtam vaidi* 
nime Montello. Stasys nenuils
tamai darbuojasi ir jam gerai 
vyksta. Dramos artistams Ame
rikoj sunkiai gyvenasi, bet Pilka 
negali skųstis. Jį visur myli ir 
reęnia, nes jis lietuvišką darbą 
dirba, kuris ne tik dailei nau
dingas, bet it* lietuvybei reika
lingas. Bravo Stasy!

Tikrai Unijos Darbo

OOo

žmogus sako, 
būti tikras, kad

sykiai iš dešini*

“ŠIS YRA TAIP GERAS KAIP” —
Saugokitės pavojingo šitaip! Kuomet
“Sis yra taip geras katpž-..., jus galit

“jis” yra vienas iš tų pigių.
IMITACIJŲ

to dalyko kurio jus ieškote.
Bet jeigu jus persitikrinsite, tai devyni
ties imitacijoms!

STOKUOJA GERUMO -
bandykit vieną kitokių rųšių malt. PALYGINKIT jas su 
PURITAN Malt dėl Skonio, Turtingumo, Stiprumo ir Pa
sekmių. Tuomet jus 
populiariškiausia rūšis

Parduodamas
Parduodamas

žinosite kode! Puritan Malt yra 
markcte.
visus svarbesnius vertelgas
visus svarbesnius vertelgas

pas
pas
Pastatomas per

MALT EXTRACT COPURITAN
29-31 No. VVackcr Drive, Chicago, III.

Bohemian Hop-Flavored

PuriTan Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jj!

GEGUŽINIS
“RIMBAS”

Jeigu dar neturi gegužės mėnesio “Rimbo”, ■ ♦
tai būtinai skubėk jį įsigyti. Jame rasi paveikslą, 
kaip Smetona sėdi ant Lietuvos karaliaus sosto; 
kaip bolševikai laimi pasauly; Mykolo Juodojo is
torija; puikios eiles Lietuva ir kaimynai ir daug 
kitų linksmų pasiskaitymų. Nepamiršk, “Rimbe” 
rašo žymiausi juokdariai iš Lietuvos. Dėk kon- 
vertan dešimtuką ir siųsk, o Rambas” tuoj bus 
pas tave.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

Sudiev Bostonui!

--------------- ------------------------------------------------------------

modeminis

i I

O 1937. B. J. B«yaotd« Tobacco 
CoApany, Win<ton-SalMn, N. C.

PRANEŠIMASROSELAND BOTTLING 00.
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Iš Bostono nnt rytojaus ke
liavom Worcesterio liukui. Wor- 
cesteris, tai maao pirmoji kolo
nija. kurioj apsigyvenau atva
žiavęs iš Lietuvos. Vaišinga p. 
Purviivsko šeimyna kaip kitais 
metais, taip' ir dabar, priglaudė 
mus visus. Stanley Purvinokas 
yra aktualiausias menininkų rč-

Koncertas Worcestery įvyko 
2 E gegužio. Oras pasitaikė ne
blogas. I’-le Mitrikaitė paįvai
rino musų programų gražioms 
dainelėms. Ačiū! Publikos pri
sirinko gana daug. Butų buvę 
daugiau, jeigu ne partines riete
nom Pakrikę žmonių santykiai, 
visur atsHiepi*i į musų koncer
tus. Aš bent tikėjausi daug 
daugiau publikos. Gal kada nors 
pagerės santykiai.

Po koncerto likomės viešėti. 
Buvom sutarę į Brooklyną vykti, 
liet p. Paltanavičius sudraudė ir 
sugelbėjo rengti kitą koncertų 
29 geg. Palikome viešėti. Vis
kas buvo gerai, tik antro kon
certo pasekmės buvo blogesnės. 
Oras atšilo, žmonės išvažinėjo į 
piknikus ir vos arti l()0 publikos 
sutraukėm. 
nelindom ir 
rių liko.

Koncertą 
prieteliai iš
čius su savo “Lincolnu 
kinas su “Cadillacu” 
draugus. Po koncerto gerutė 
Purvinskienė su dėde Purvinsku 
paruošė visiems svečiams vaka' 
rienę. Vėlyboj nakty—visi iš- 
važinėjom: vieni į Bostoną, o 
mudu su Miku į Brooklyną. Ba
bravičius paliko Worcestery il
sėtis. Sudiev yVorces^ery,! Ačiū

amžius žino kad
Camel

4 ? V

gerumu galima

IŠ VISŲ žinomų amžių šis modet 
ninis yra sunkiausia patenkinti, bet 
jis džiaugiasi iš Camel. Šių dienų 
rūkytojai randa pasidžiaugimą la
taku Camel’uose, nes jo gerumas 
toks atsidėtinas. PaiMnkčiausi ta
bakai, ir puikiausias rūkymo dailei 
žinomas sumaišymas tai Camels.

atsidėti
Tiek to; į “skylę” 
keliosdešimts dole-

aplankė ir musų 
Bostono. F. Bago- 

ir Jen- 
atsivežė

Brooklyn, N. Y.

Brooklyne daug gerinu buvo, 
negu kur kitur. Publikos buvo 
daug: daugiau, negu kitose ko
lonijose. P. X. Strumskis dėjo
pastangas, kad pavyktų musų 
koncertas. Skųstis negalime. 
Viskas O K. Mes pilnai paten
kinti brooklyniečiais, kurie kas 
metai vis darosi mums prielan
kesni. Stebėtis reikia. Brook- 
lynas greit pralenks Chicagą.

Koncertas įvyko 1 birželio. 
Publika likosi patenkinta iš ko 
mes labai džiaugiamės, galėdami 
brooklyniečius pavaišinti.

Pakeliui turėjome praleisti 
VVaterbury. Keista. Waterburys 
pilnai pasitenkina savimi ir mu
sų nenori. Tas gerai. Ateity 
žinosime, kur kreiptis. New Bri- 
tain taip pat ątsisakė priimti. 
Tiek to. Gal rudenį susipras 
mus pakviesti, nes mes jau be 
kvietimo nevažiuosime.

2 birželio skyrėm Scrantonui. 
bot serantoniečiai atsisakė su- 
reng-ti. Taijri ir Scrantonas at
puola. Primenu prie progos, kad 

kolonijos, kurios nori Mus turė
ti pas save su koncertais, lai 
kreipiasi iš anksto į mane 
(7011 S. Maplewood Avė., Chi
cago, III.). Rudenio maršrutas 
bus ištęstas ir programa bus į- 
vairesnė. Ketina p. Babravičius 
išpildyti keletą arijų iš operos 
su kostiumais. Aš, žinoma, 
taipgi neatsiliksiu. Mėginsiu ir 
aš “operas” dainuoti...

Kas norite turėti mus sve* 
Čiais, prašau išanksto pranešti, 
tuomet susitvarkysime. Pasita
rę vietoje, duokite mums pata
rimus ir nurodymus.

Brooklyne, kaip visuomet, taip 
ir dabar, apsistojau pas p. Struo- 
gį. Tai mano antroji simpatin
ga buveinė. Art. J. Babravi
čius kieminčjos pas pas Dr. Va- 
luką, o M. Jozavitas pas p. 
Srupskį. Apsilankėm redakci
jose ir pas pažįstamus. Visur 
buvom maloniai sutikti. D-ras. 
Valu kas (laivo statytojas) ir 
Dr. Misevičius mus pavaišino

prieš ir po koncerto. Pas savo 
dainų leidėją p. X. Strumskį te
ko taip pat kieminėtis. Visiems 
ačiū už gerą širdį!

Philadelphia, Pa.
Brooklyne dar padainavęs Co- 

lumbia rekordų bent porą, iške
liavau Philos linkui. Oras pasi
taikė blogas. Philoj 4 birželio 
koncertavom. Skųstis negalim, 
bet Phila, tai užkeikta vieta kon
certams. 'Tenykščiai lietuviai, 
matomai nenori svečių-artistu. 
Philai pustatėm kryžiuką ant 
visados. Jei bent prievarta mus 
parsikviestų.

Vien gražią atmintį paliko p. 
špoko šeimyna. Ten radom sau 
vaišingą ir linksmą pastogę. Yra 
rodos lietuvių inteligentų 
loj, bet mums jų neteko 
tikti.

Phi- 
sUsi-

Baltimore, Md.

6 birželio apleidau Philą. 5 
birželio buvom sulygę su kleb. į 
Kaulakiu koncertuoti, bet kon- 

certas neįvyko. Baltimoren at-( 
vykę ir neradom pastogės. Su- 
likc p. Liutkų, pasiteiriavę apie 
viską, nuvykom į viešbutį. 
Mums pagelbėjo p. Ona česniu- 

‘tė koncertuoti. Labai malonus 
balsas. Gražiai paįvairino mu
sų programą. Ačiū! ♦

Baltimorėj daug publikos ati
traukė parapijos surengtos mi
sijos. Pasitenkinom ir tiek, kiek 
buvo. Tą pat vakarą išvykom į 
Washingtojią pasisvečiuoti. Mus 
atvyko sutikti Pasiuntinybės 
sekretorius p. M. Bagdonas ir 
p-lė A. Adžauskaitė. Važiavom 
j Lietuvą Amerikoj.

(Bus daugiau)

0

. NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 

i ;8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Ncdčldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Camel cigarete rasite ko moder
niniai rūkytojai reikalauji—švel
numą, minkštumą ir ^malonumą, 
kuriu nepažinojote pirmiau. Štai 
kode! Camels visados atsako tvir
tiems ir griežtiems reikalavimams 
šių dienų rūkytojų. Šis moderni
nis amžius'žino tikrąjį pakvietimą 
pasidžiaugti rūkymu:

“Imkite Camel!”

Olsclis near-bear, papso, ice ereamo ir saldainių. Suteikiam patar- 
• navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktj.

251-253 E. 115 St., Chicago, III.

STANLEY SUDENT, Savininkas 
Tėl. Pullman 5625

JOHN A. KASS 
(JOHN A. KAZAKAUSKAS) 

2045 W. 35th St. 
Tol. Lafayette 3315

Pinigai Lenkijon

Vilniaus Krašta
»Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas.^

Al XX M * XX XV ,

1739 So. Halsted St., Chicago, III

šiųomi pranešu vi
siems savo drau
gams, pažjsamiems 
i r kostumeriams, 
kad atidariau naujai 
auksinių f d ai k,tų 
krautuvę. - Taisau 
laikrodėlius, priski
riame akinius dėl 
jaunų ir senų. At
silankykite kuriems 
yra reikalas, aš su
teiksiu teisingą pa
tarnavimą.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iŠ tos progos. Fcr I j metų.
Dr. lioss yra pasekmingai išpydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visa* šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja riuo pirm- 
laikinio p a šen i m o,
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jog 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit Šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 606 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 *South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki b vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedčlyj, Utar- 
ninke ir Šaradoj nuo 10 r. iki 8 v.

specialistas
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Grand Rapids, Mich.[KORESPONDENCIJOS tokius bosus Tel Lafayette 0094Rūgštumai Viduriuose

ne-

M r s,

Įvairus Gydytojai

Jau Daug' Žmonių Lietuvis KontraktoriusJOS. F. RUDRIK
PASIRENGE KELIAUTI

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Lietuviai Advokatai

Telefonai

Liepos 19 d
BLDG

Clark

LITUAN1A
IŠ NEW YORK TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Keliauk Tamsta

NAUJIENOS ADVOKATAS

1739 So. Halsted St Chicago, III

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

vaikučių, nes jie liekasi be tik
rųjų* auklėtojų. Tokie dalykai 
turėtų nykti iŠ tarpo žmonių.

beveik visose 
mieste. Reiš- 
kovoja prieš

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingo*.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

TeL Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

Tel. Boulevard 6487
4649 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 175?

Praktikuoja 20 metų

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek Baudiny 
kaip Naujienos.

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

Phillips Milk of Magnesia 
Geriau negu Soda

WENNER$TENS 
vonetrdan fpppo 

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SAIYKLE

Viršuj Universal

State Bank

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
• Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

pramo- 
jstaigose jie visi stengias 

darbininkų al- 
o paliuosuotų

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Registruota Akušerė
Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki- 

,tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, HL

Mes aprūpiname keleivius reikalingais dokumentais 
nežiūrint kur keleivis gyvena. Kreipkitės tuojaus 

asmeniškai ar laiškais.

bet ir mažoji 
girtuoklystės 

nelaimės. Žiūrėk, 
senbernis pradeda 
moteries, o toji

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 l^filwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
sNedėlioj pagal sutartį

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

K.GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 va), kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojau ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 

arti 31et Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėtomis ir šventadieniais 10—12 dien.

G E H B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Išprašo Lietuvos žmonėse 
Bepataria Lietuvos bankai

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvj liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, * 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis- I 
truota Trade Mark pfer The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875. '

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kr.ushillas 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted S|.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 W«st Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMESTRIST

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

Suvedam šviesas dmEĘ 
elektros jiegą j nau I 
jvs ir senus namus 
mainom naujas 
pas į senas; duodamąB^£V 
ant lengvo išmokėji-B \

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

čia yra daug pažangių (Irau- taip, kaip ir didiej 
gijų. Pirmą vietą užima SLA 
21 kp. ir 200 kp. Susivieniji
mas Lietuivų Amerikoje yra 
geriausia draugija lietuviams. 
Bet iki šio laiko SLA 21 kp. 
buvo dideliu bolševikų propa- 
randos lizdu. Bet gal Pildomo

ji Taryba išgell/ės 21 kp. nuo 
!ų nelemtų elementų.

Yra dar poras kliubų. Vie
nas piliečių kliubas, o kitas pi- 
lietinimo ir politinio veikimo. 
Yra ir LSS 116 kp., kuri taip
jau dalyvauja politikoje ir rū
pinasi darbininkų būvio pageri
nimu. Ji surengia daug praka^ 
bu, į kurias pakviečia geriau
sius kalbėtojus.

Yra ir lietuvių biznierių mo 
'erų kliubas. To kliubo tvėrė- 
:a ir pirmininkė yra adv. J. P. 
'Jvicko žmona. Ji rūpinasi’ ir 
vadovauja ir visais kliubo ren
gimais. j

Girdėjau, kad p-ia Uvickienė 
suruošė lietuvių biznierių mo- 
erų išvažiavimą atostogoms, 
los išvažiavo birželio 14 d. į 
Niagara Kalis ir Buffalo, N. Y., 
ur mano praleisti apie savai- 
e laiko pasigrožėti didžiuoju 
nndenpuoliu ir kitais gamtos 
itebuklais. Šitokia musų mote- 

i išvažiavimas suteiks joms 
’aug naudos. Mes gi lauksime 

' sugryštant, kad jos papasa- 
otų mums apie matytas gro- 

'^bes. —Muzikos Mokinis.

11 S. La Šalie St., Room 2001.
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

tiek darbo negali padaryti, irgi 
pasipriešino, ir 
atleido iš darbo.

Ir tas dedasi 
dirbtuvėse šiame 
kia, samdytojai 
darbininkus organizuotu budu 
Vienokios ar kitokios 
nes 
kuo labiausia 
gas numažinti 
darbininkų darbą sukrauti li
kusiems. Darbininkai gi tuo 
tarpu neturi tokios stiprios or
ganizacijos, su kurios pagalba 
galėtų savo reikalus apginti ir 
bosai daro su darbininkais kti 
jie nori. Tiesa, čia^ randas 
taip vadinama Furniture Wor- 
kers unija, kuri priklauso Ame
rikos Darbo Federacijai, šita 
unijai priguli keletas daugiau 
susipratusių darbininkų, kurių 
tarpe randasi ir lietuvių. Bet 
Furniture Workers uniją ga 
sudaro kokia pora šimtų narių, 
kas šiame mieste tai yra laba: 
mažai — tai tik lašelis vandens

1 juroje. Prieš neorganizuotų 
iarbininkų minias ta pora šim
tų visai nieko nereiškia ir iki 
šiam laikui net savo vardą ne- 
’stengė tinkamai išgarsinti.

Tiesa, buvo surengtos pra
kalbos keletą kartų ir apie po
rą kartų lietuvių tarpe. Bet į 
tas prakalbas taip mažai žmo
nių atsilankė, kad beveik kal
bėtojams visai neapsimokėjo 
kalbėti. Beiškia, darbininkai 
taip šaltai žiuri į organizaciją, 
kad tartum jų gyvenimas butų 
pilniausia aprūpintas. Jie su
tinka kur kitur praleisti laiką, 
apleisdami tas brangias valan
das, kuriose būna aiškinama 
ių pačių reikalai. Tai yra la
bai apgailėtina, o ypatingai šiuo 
momentu, kuomet samdytojai 
pasiryžo galutinai darbinin
kams algas nukapoti ir jie tą 
lengvai padaro tik dėl to, kad 
nesutinka iš darbininkų pusės 
sau rimto pasipriešinimo.

Darbininke, galvok, ar ilgai 
galėsi pakęsti tas sunkias są
lygas, kurias tau bando sam
dytojas uždėti? tAr ne laikas 
hutų mums visfėms organizuo
tis? Juk darbininkas be orga
nizacijos tai taip, kaip karei
vis be šautuvo — jokios reikš
mės neturi. Tai ko gi mes lau
kiame? Stokim "idsi kaip vie
nas į uniją ir sudarykim stip
rią organizaciją šiame mieste, 
taip kad galėtumėm padaryti 
bent vieną dirbtuvę, kur butų 
pripažinta unija.

Nežiūrint blogų sąlygų, ko
kios paliečia šio miesto darbinin
kus, vienok iš kitur atvažiuoja 
gana daug. Bet atvažiavusiems 
ne visiems pavyksta darbą gau
ti. Daug yra tokių, kurie pa
vaikščioja keletą dienų ar savai
čių ir važiuoja kitur. Norintieji 
važiuoti į šį miestą darbininkai 
darbo ieškoti, turėtų pagalvoti 
pirma kok| darbą gali dirbti. 
Čia geriems mechanikams, o 
ypatingai stalioriams, tai da pu
sė bėdos, tai kad ir blogi laikai, 
da vis pasiseka kur nors darbą 
sugriebti. Bet paprastam dar
bininkui, tai tiesiai beveik visai 
negalima darbą gauti.

—Gulbininškis.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
b vakaro. Kitu lai- 
I 

| ku pagal sutartį.

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jų. kenč’at nkauamua bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Ink.tų, 
Širdies. Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne
smagumų, Dusulio Reumatizmo,( Nuolati
nių Slogų, Uždnuod'jimų, Goiterio, Mo
terų lyt nio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosifio, Odos ligų. ^Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenksming:ausiu Gyduolė 11.00 ui 
buteliuk*.

(Jaunamos paa
I)r. Ohlendorf, M. S., M. D.

Meritex Lab., jateUrta 1882 
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO. 1LL.
Siunčiame bile kur ui (1.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

Reikalinga darbininkams 
organizuotis

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. NediUomia buo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted Si.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Grand Rapids nors ii 
skaitomas prie didmiesčių 
rakandų išdirbime pagarsėjęs 

Amerikos 
miestai. Mat Grand Hapidse 
nors randasi ir kitokių išdir- 
bysčių, bet medžio išdirbimo 
pramonė stovi pirmoj vietoj, 
čia stalioriškų fabrikų daugy
bė ir nekurie taip dideli, kad 
dirba tukstanči/ai darbininkų. 
Bet darbininkų sąlygos tur būt 
negeresnės kaip kitur, o ypa
tingai dabartiniu laiku, kuo
met darbai prasčiau eina, tai 
ir darbininkam tenka pakelti 
daugiau vargo. Jau nuo pernai 
rudens šiame mieste darbai 
pradėjo mažėti, o ypatingai žie
mos laiku daug darbininkų at
leido iš darbo, o ir likusieji 
darbininkai pradėjo dirbti tik 
kelias dienas savaitėje, taip 
kad dabar rastum tik kokias 
Ms ar keturias šapas, kurios 
dirba pilną laiką, o kitos vi
sos tik po tris ar keturias die
nas savaitėje. Todėl samdyto
jai šitom blogom sąlygom ir 
naudojasi. Senesnius darbinin
kus, kurie jau daugiau algos 
buvo išsikovoję, atleidinėja, o 
į jų vietas priima naujus ir už 
mažesne mokestį. Pavyzdžiui, 
Grand Bapids Show Cace Co., 
kurioje dirba keletas šimtų 
darbjpinkų, numušė mokestį 
•nuo 109< iki 15%. Kurie dar
bininkai su tuo nesutiko, tuos 
visai atleido ir jų vieton pa
statė naujus. Bosai matydami, 
kad su naujais darbininkais

Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking 

College 
J. F. KĄSNIUKĄ 
190 N. State St, I 

kamp. I.ake St. 10 fl.1

šiame mieste bedarbės šmėk
la niekad neišnvksta. Darbinin
kai vaigšto nusiminę ir nežino 
ką daryt: ar traukt kur kitur, 
ar ant vietos laukti laiminges
nių laikų. Pavieniems (neve- 
dusiems) darbininkams dar pu
sė bėdos: jeigu netenka darbo, 
tai *vis lengviau pavažiuoti vie
nur ar kitur. Bet tiems darbi
ninkams, kurie turi dideles šei
mynas, tiems netekus darbo 
prasideda didžiausias vargas.

Delei vargo tokiose šeimy
nose tankiai atsitinka įvairių 
nelaimių. Vienas ar antras šei
mynos narių pradeda girtuok
liauti, kad visas savo l>ėdas ir 
rūpesčius paskandinus nami- 
nelėje. Pradeda gerti ne tik 
tėvas ar motinu 
šeimynėlė, 
kyla naujos 
tuoj kokis 
plaktis prie 
ima ir divorso reikalauti. O ta
da sunkiausia našta puola ant

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi aku4e- 
rijos kolegiją; 

praktiku 
vusi j’cimsyl 

|<. Iiimi v

patai 
visokio

so ligose į i r i e A IK
gundymo, lmk< MBĄ ' Hg 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką 
tarimas, dar i r 
kitokiuose rei- 
kainose 'M
rims ir mergi 
noms, kreipki

K
Valandos mioBO#jB

H ryto iki ?.
nuo 6 iki

9 vai. vakare.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Waahington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tek: Hyde Park 3895

turtingo &
__ *

r“ m,1,1!1 p.1 v ■ s
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$8.00 per year in Canada
$7.00 pet year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Iii — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50
.75

Užsimokėjimo kaina:

Chicagoje — paštu:
Metams ....................................
Pusei metų .............................
Trims mėnesiams ................
Dviem mšnesiams................
Vienam menesiui .................

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...........   8c
Savaitei ......................................... 18c
Mėnesiui ....................   75c• 

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ....................................... $7.00
Pusei metų ................................. 3.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiams .................... 1.25
Vienam mėnesiui ..............................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
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Metams .....................................  $8.00
Pusei metų --- ------ ....------- - 4.00
Trims mėnesiams   ............... 2.50

Pinigus reikia siųsti įmitę Money 
orderiu kartu su užsakymų.

nybė”. Jos pačios “kultūra” stovi irgi nelabai aukštai, 
jeigu ji neišmano net to paprasto dalyko, kad yra neleis
tina prikaišioti savo oponetui to, ko jisai nėra sakęs.

“Naujienos”, nesakė, kad Lietuvos spaudos skurdą 
pagimdžiusi “dabartinė cenzūra”, ir Jos to sakyti nega
lėjo, kadangi visi žino, jogei Lietuvos spauda buvo nu
skurdusi ir prieš atsirasiant “naujajai erai”, šios valam 
dos despotai tą skurdą tik dar labiaus didina.

Pirma negu kalbėti apie kieno nors kulturingumą ar 
nekultūringumą, p. Sirvydas turėtų įsidėti į galvą, kad 
laikraščio redaktorius privalo būt bent tiek išsilavinęs, 
kad suprastų kas rašoma kituose laikraščiuose. Jeigu 
jisai nė tiek nepajėgia, tai redaktoriaus vardas jam tinka, 
taip, kaip karvei balnas. / \

ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA

šiomis dienomis Brooklyne buvo Am. Liet. Romos 
Katalikų Federacijos suvažiavimas (išdidžiai pavadintas 
“kongresu”), kuris parodė, kad ir klerikalų tarpe ne vis
kas yra geriausioje tvarkoje. Vienas tos srovės laikraš
tis, kalbėdamas apie kongresą, pažymi kaipo svarbiausią 
jo darbų vaisių tą, kad tapę numaskuoti “vidujiniai prie
šai” Federacijoje.

Reikia manyti, kad tų “vidujinių priešų”, butą nema
žo skaičiaus h* is jų pusės grasinta rimto pavojaus, — jei
gu reiškiama tokio didelio džiaugsmo dėl jų “numaska- 
vimo.”

Kas gi yra tie priešai? Kaip aukščiaus minčtasai 
laikraštis sako, jų esą ir tarp pasaulinių katalikų, ir tarp 
kunigų. Jie lyginami prie judošių-išdavikų, panašių j buv. 
Lietuvos armijos generolą Kleščinskį, kuris nesenai buvo 
karo teismo nuosprendžiu sušaudytas už parsidavimą so
vietų valdžiai. Ve kokiais nuodėmingais darbais jie 
užsiimą:

“Vieni jų visuomet ‘protestuoja’ prieš kiekvieną 
prakilnesnį sumanymą ir susirinkimuose ir spaudoje, 
užtaria laisvamanius (baisu — ar ne? — “N.” Red.) 
ir peikia ir kritikuoja savuosius. Pav. paleidžia kas 
mintį, kad nereikia remti bedievių spaudos, nereikia 
skaityti jų laikraščių, ir kaip matai musų Kleščinskiai 
šoka priešintis. Kitur vėl susipratęs katalikas kalbi
na draugiją prisidėti prie Federacijos. Ir čia vėl 
Kleščinskiai visa gerkle rėkia, kad nariams bus per- 
sunku mokėti šeši centai j metus! Pradeda graudin
gai kartoti senai laisvamanių nudėvėtus ir pamirštus 
šmeižtus ant Federacijos.”
Federacijos suvažiavime šitie “neprieteliai” pasirodė j 

viešai ir dabar jie esą “nufotografuoti” ir įtraukti j re
kordus. Dabar federacija tur-but ims galvoti, kaip su 
jais kovoti.

Iki sekančio kongreso ji gal būt šį-tą ir sugalvos. 
Tuomet ir vėl bus progos pasigirti svietui, kad federacija 
dirba “didelį darbą” tautos ir katalikų bažnyčios labui.

Mėnulio įtaka augme
nims ir gyvūnams

Kaip senovėj žmonės samprota
vo apie mėnulio įtaką.—Kas 
užrašyta senovės knygose?— 
Musų laikų mokslo skeptiš
kumas. — Mėnulio šviesa ir 
augmenys. — Prof. H. Mun- 
ro Fox tyrinėjimai. — Rau
donosios Juros kiautiniai gy
vūnai. — Svante Arrhenius’o 
tyrimai. — Eksperimentai su 
poliarizuota šviesa. — Spe- 
kuliatyvė šviesa. — Spekulia
tyvi teorija.

Nuo senų laikų yra užsilikęs 
tikėjimas, kad mėnuo daro ne
mažos jtakos žmonių gyveni
mui. Per daugelj šimtmečių 
ūkininkai laikėsi tos nuomonės, 
kad jaunam mėnesiui esant pa
sėti javai ir daržovės geriau au
ga. Žvejai taipgi yra įsitikinę, 
jog geriausia žuvauti sekasi tam 
tikru mėnesio laiku. Maža to, 
jie net tvirtina, kad austrės 
(oisteriai), ir krabai daugiau 
sveria, kai mėnulis yra pilna
tis. Dar visai nesenai žmonės 
tikėjo, jog yra pavojinga mie
goti mėnulio šviesoj. Esu nuo 
to galima proto pakrikimų gau
ti. (ii pamišusius dar ir šian
dien lunatikais tebevadinama.

Iš VIENOS PUSĖS — Iš ANTROS PUSĖS.

Iš vienos pusės gerai, kad gruodžio 17 d. buvo nuver
sta “socialistų vyriausybė su p. Sleževižium priešaky”. 
Bet iš kitos pusės negerai, kad iš “pučo” kilusioji tauti
ninkų diktatūra stato ožio ragus prieš krikščionis demo
kratus ir neįsileidžia jų valdžion.

Iš vienos pusės “katalikai džiaugiasi”, kad demokra
tija Lietuvoje tapo sutremta. Bet iš antros pusės “kata
likai reikalauja”, kad Smetona su Voldemaru nebežeistų 
demokratybės principų.

Ir taip toliaus.
Šitokio turinio rezoliucijų politikuojantys Am. lietu

vių kunigai pravedė Romos Katalikų Federacijos suva
žiavime Brooklyne.

Mes manome, kad plačioji lietuvių katalikų visuome
nė yra daug padoresnė ir logiškesnė, negu klerikalų poli- 
tikrieji, pagaminę tų suktą, prieštaravimų pilną ir par
tinio egoizmo padiktuotą dokumentą.

į takos žmonėms 
Net Francis Ba- 
šinitmečių praė- 

kad graikų sam-

NEKULTŪRINGUMAS.

Kiek laiko atgal “Naujienose” buvo nurodyta į tų 
faktą, kad Lietuvos spauda yra labai neturtinga ir silpna, 
ir prie tos progos buvo išreikšta pasipiktinimas tuo, kad 
tokią silpną spaudą dabartiniai Lietuvos valdovai nesi
drovi smaugti žiauriausiomis represijomis, ažuot davę jai 
galimumo augti ir stiprėti.

Brooklyno “Vienybė” iš to musų straipsnio “išskai
tė”, kad mes verčią bėdą dėl Lietuvos spaudos menkumo 
“ant dabartinės cenzūros”, — tuo-gi tarpu kai vienas Lie
tuvos laikraštis, girdi, suradęs tikresnę to spaudos skurdo 
priežastį,.būtent: kultūros stoką Lietuvos inteligentuose.

Pastarojoje nuomonėje/veikiausia yra nemaža tiesos. 
Jeigu Lietuvoje randasi inteligentų, kurie pritaria net 
tam barbariškam smurtui, kurį šiandie vartoja prieš 
liaudį smetanininkų šaika, tai matyt, kad juose dar yra 
daug nekultūringumo.

Tik be reikalo kalba apie kitų nekultūringumą “Vie-

Senovės knygos yra pilnos 
tokių tvirtinimų. Del jų teisin
gumo niekas neabejojo, kaip 
šiandien kad neabejojama, jog 
Žemė sukasi aplink saulę. Aris- 
stotelis, vienas žymiausių ir 
pastabiausių senovės žmonių, 
buvo įsitikinęs, jog mėnulis 
kiautiniams jurų gyvūnams 
daro tam tikros įtakos. Plato
nas, garsus senovės graikų fi
losofas, sako, jog visi žino, kad 
menulis daro 
ir gyvūnams, 
con, daugeliui 
jus, pareiškė,
portavimas gal ir yra teisingas. 
Vienok jis patarė padaryti ata
tinkamus eksperimentus, ku
riais butų galima žmonių sam
protavimų teisingumų patikrin
ti.

Musų dienų mokslas pasida
rė gan skeptiškas. Ir kadangi 
nebuvo tikrų įrodymų, kad me
nulis daro kurios nors įtakos 
augmenims ir gyvuliams, tad 
senovėsr žmonių samprotavimai 
apie mėnulio įtakų pradėta prie
tarais skaityti. Tie samprota
vimai, sakė mokslininkai, yra 
tokios pat vertes, kaip kad įsi
tikinimas senovėj, jog žemė y- 
ra plokščia. Tik tarp neapšvie
stų kaimiečių užsiliko iki šiol 
įsitikinimas, kad menulis daro 
įtakos augmenims ir gyvūnams. 
Kai kurie jų tvirtina, 
žiu mėsų negalima 
šviesoj laikyti, nes ji 
gendanti.

Butų nelabai tikslu
kad mokslas atsisakys nuo sa
vo skeptizmo ir priims senovės; 
samprotavimus apie mėnulį už, 
gryną pinigų. Reikia manyti, 
kad to neatsitiks. x Tečiau mok
slo žmonės yra priversti šian
dien pripažinti, jog tie neva se
novės prietarai turi šiek tiek 
ir tiesos. Pavyzdžiui, yra davi
nių manyti, kad šviežia mėsa 
mėnulio šviesoj iš tiesų genda. 
Mokslininkams dabar yra tik
rai žinoma, kad kai kurios bak
terijos geriau tarpsta menulio

jog švie-
mėnulio

tvirtinti.

, šviesoj, negu saulės. Tas gali
ma pasakyti ir apie kai kuriuos 
augmenis. Vadinasi, išeina, kad 
ūkininkų tvirtinimas, jog dar
žoves sadinant reikia žiurėti j 
menulio stovį, gal ir nėra visai 
be pagrindo.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad didelė dauguma senovės 
samprotavimų apie mėnulio j- 
takų neišlaiko jokios kritikos. 
Pavyzdžiui, Viduržemių Juros 
žvejai dar ir šiandien tiki, kad 
kevaliniai gyvūnai laike pilna
čio yra riebesni ir sveria dau
giau. Prof. H. Munro Fox, ang
lų biologas, suardo, jog tas žve
jų tvirtinimas nesutinka su 
faktais. Bet tuo pačiu laiku 
jis surado, jog mėnulio kitėji
mas iš tiesų daro jtakos kiau
tiniams gyvūnams, kurie ran
dasi Raudonojoj Juroj ir neto
li Suezo.

Dr. Fox mano, jog senovėj 
Egipto gyventojai pastebėjo, 
kad menesio permainos atsilie
pia į kiautinius jurų gyvumK 
Primityviški žmonės yra labai 
pastabus. Jie turi geras akis, 
kuriomis gali pasitikėti, vienok 
ant nelaimės, jų protas nėra 
pakankamai išvystytas. Tikėji
mas, kad laike pilnačio kiauti
niai gyvūnai yra sunkesni, pa
sidarė bendras tarp žvejų. Tas 
tikėjimas persimetė j Europą, 
kur žvejai priėmė jj už tikrų 
faktą, nors tikrenybėj taip ir 
nėra.

Labai galima, jog taip pat 
atsitiko ir su tuo tikėjimu, kad 
miegoti mėnulio šviesoj yra pa
vojinga. Kaip jau buvo minė
ta, kai kurios bakterijos gan 
sparčiai dauginasi menulio švie
soj. Galimas daiktas — nors 
ir tai nėra įrodytas faktas, — 
kad sergantys užkrečiamomis 
ligomis žmonės mėnulio švie
soj sunkiau serga ir kartais 
net klčdėti pradeda, kadangi 
jų organizme ligos perai smar
kiau veikia. Pastebėję vieną 
kitų tos rųšies atsitikimų, se
novės žmonės ir priėjo išvados, 
kad miegoti mėnulio šviesoj y- 
ra pavojingas dalykas. Kad 
daryti tokią apibendrinančių iš
vadą jokiu būdu negalima, ta
tai, žinoma, kiekvienas supran
ta.

Iš kitos pusės, yra rimtų da
vinių manyti, jog kai kuriais 
atvejais menulio įtaka tikrai 
pasireiškia. Svante Arrhenius, 
paskilbęs švedų mokslininkus 
ir Nobelio instituto direktorius, 
surado, jog tarp tam tikrų mo
terų fiziologiškų funkcijų ir 
menulio yra koks tai ryšis. Dau
giau to, tam tikrą kiekvieno 
menesio dienų gimsta daugiau 
vaikų, negu paprastai. Nuo 
vieno iki kito pilnačio praeina 
29’/o dienos, bet didesnis gimi
mų skaičius ir fiziologinės 
funkcijos (menstrukcijos) pas 
moteris išpuola 28-tą dienų 

^(tiksliau sakant, 27% d.).
Kitas vėl nepaprastas daly

kas yra tas, kad tropiškose ju
rose gyvenančios palolo kirmė
lės kiekvienų metų spalių mė
nesyj (paskutinį ketvirtį) pasi
dalina į dvi pusi, ir viena puse, 
kuri turi kiaušinėlius, iškyla į 
paviršių, 'lai atsitinka metai 
iš metų ir visuomet tuo pačiu 
laiku. Mokslininkai išpradžių 
nenorėjo tikėti, kad galėtų to
kie dalykai dėtis.

yra tikrai žinoma, jog palolo 
kirmėlės iš tiesų taip elgiasi.

Kodėl taip yra, — niekas tik
rai negali pasakyti. Vienok kai 
kurie mokslininkai bando tą 
rieškinį tinkamai išaiškinti. Mo 
Gili universitete (Kanadoj) p- 
lė Semmens pastebėjo, jog po
liarizuotos šviesos įtakoj kai 
kurie augmęnys geriau auga. 
Indų mokslininkai, Dr. R. B. 
Lai ir Dr. S. S. Bhatnagar, da
rė eksperimentus su ligų pe
rais. Pasak jų, choleros ir šil
tinės mikrobai labai tarpsta 
poliarizuotos šviesos įtakoj.

Dabar prieiname prie dalyko 
esmes. Yra manoma, kad mė
nulio spinduliuose randasi ata- 
tankamas poliarizuotos šviesos 
nuošimtis. Reikia žinoti, kad 
poliarizuota šviesa gaunama 
tąsyk, kai paprasta šviesa yra 
perleidžiama per taip vadina
mą Nichol’o* prizmų, arba kai 
ta šviesa atsimuša nuo veidro* 
džio ar kokio kito daikto pa
viršiaus.

Kadangi nuo mėnulio atsi
muša saulės spinduliai, tai ir 
yra manoma, kad tuo budu pa
sidaro poliarizuota šviesa. Tie
sa, poliarizuotos šviesos negali 
būti labai daug, bet jos pilnai 
pakanka, kad mėnulis galėtų 
daryti atatinkamos įtakos gy
vūnams ir augmenims.

Tai, žinoma, yra gan speku- 
liatyvė teorija. Mokslininkams 
teks dar gerokai padirbėti, kol 
bus įrodyta jos teisingumas ar
ba klaidingumas J Visi ekspe
rimentai buvo daromi laborato
rijose su dirbtine poliarizuota 
šviesa. • Mėnulio šviesa tyrimo 
tikslams dar nebuvo panaudo
ta. O kol tatai nebus padaryta, 
tol nebus galima tikrai pasa
kyti, jog mėnulio šviesos įta
koj šviežia mėsa genda (mat, 
joje bakterijos sparčiau veisia
si), ir kad kai kurie augmenys 
geritut auga, negu saulės švie
soj. —^K. A,
____ i_______

Robertas Kochas ir 
jo darbai

Žmonės nepanorėjo važinėti 
arkliais, pasikinkė garines ma
šinas ir jomis žaibo greitumu 
važinėja, arba atlieka sunkiau
sius darbus, žmonės tam tik
rais laivais nardo jurų vande
nyse, it žuvys; orlaivių pagal
ba skraido padangėmis, kaip 
paukščiai. Bet žmonės ir tuo 
nepatenkinti, — jie nori žino
ti kas ten dedasi aukštybėse 
tarp žvaigždžių, pasidirba tam 
tikrus žiūronus, teleskopais* va
dinamus, ir jų pagalba tyrinė
ja žvaigždėtus dangaus skliau
tus. štai susidaro ištisas apie 
dangaus kūnus* mokslas, astro
nomija vadinamas. Bet ir čia 
žmogus neapsistoja, jis nori 
pažinti ir tai, ko akimis nema
to. Vėl pasidirba padidinamą
jį stiklų, mikroskopu vadina
mų, ir jo pagalba įžiūri ' ma
žiausius gyvūnėlius*, tūkstan
čius kartų mažesnius už aguo
nos grudų. Tokius gyvūnėlius 
vadina bakterijomis. Taip at
siranda dar naujas baktereolo- 
gijos mokslas. Ir kaip keista! 
Pirmiau žmogus buvo laukinis, 
visai panašus gyvuliui, dabar 
pasidaro pasaulio viešpačiu. 
Daug tam buvo įvairių prie
žasčių, bet jokiu budo negali
ma nusigręžti nuo tų mokslo 
vyrų, kurie žmonijos pažangų 
toli pastūmėjo paaakiui. Vie
nas iš tokių garbingų vyrų yra 
Robertas Kochas.

Robertas Kochas gimė 1843 
m., gruodžio mėn. 11 id. nedi
deliame Vokietijos miestely, 
Klaustai’iu vadinamam. Augo, 
mokėsi ir svajojo, kaip jis ga
lėtų geriau patarnauti žmoni
jai. Pirmiau baigė gimnazijų, 
mokėsi matematikos mokslų, 
bet čia jis nerado to, prie ko 
šaukė jo kilni siela. Taigi grei
tai jis metė šias sritis ir ėmė
si mokytis medicinos. ,

Baigia Robertas medicinos 
nokslus, apsigyvena nedideliam 
irovincijos miestely ir pasi

šventęs gydo žmones. Iš kar
to sunku jam buvo, nes netu-

Bet dabar įėjo patyrimo. Iš pradžios tru-

ko daug nesmagumų. Jau ren
gėsi apleisti net savo tėvynę ii 
keliauti už mėlynų plačiųjų 
jūrių - į Ameriką, kur gyve
no jo broliai. Bet štai netikė
tas įvykis, koks tai didikas su
sižeidžia rankų, jį Robertas 
greitai ir rūpestingai pagydo. 
Nuo to, jo vardas pakilo. Be 
to, buvo jau įgijęs ir prakti
kos, savo naujų vietų, gyveni
mas pagerėjo. Robertas apsi- 
veda. Nuo to laiko jo gyveni
mo artimiaysias ir linksmiau
sias draugas lieka jo žmona. 
Ištikima draugė suramina jį 
nubudimo valandose, Robertas 
turi kam giliai išsipasakoti, da
lijasi savo gyvenimo įspūdžiais 
ir tas priduoda jam daugiau e- 
nergijos. Parojęs nuo ligonių 
sėdasi prie mikroskopo ir tyri
nėja mažuosius gyvulėlius — 
bakterijas, nes dauguma ligų 
priežastis kaip tik ir yra įvai
rios bakterijos.

Pradėjo smarkiai stipti gy
vuliai nuo užkrečiamos ligos, 
vadinamos karbunkulu. Nuo jų 
užsikrėtė žmonės ir baisi “Die
vo rykštė’’ prispaudė gyvento
jus. žmonės maldauja Dievą, 
prašo susi mylėjimo, bet visa 
tai veltui buvo ir pavojus juo 
toliau, juo darėsi didesnis. Ro
bertas čia be galo nerimsta, 
ieško ligos priežasties: piausto 
nugaišusius gyvulius, mikros
kopu nagrinėja mažus gabalė
lius ir galop suranda karbun
kulo bakterijas. Kelis metus 
tų ligą išbando ant kralikų bei 
jūrių kiaulaičių ir išbandęs nu
važiuoja Kochas į didelį Bres- 
lavo miestą, kur garsus univer
sitetas, žymieji mokslo vyrai. 
Štai vienam botanikos profeso
riui Kon’ui išdėsto, ką jis su
radęs.

Profesorius su dideliu džiaug
smu pasakoja kitiems mokslo 
vyrams, kaip paprastas gydyto
jas surado karbunkulo bakteri
jas, kviečia visus profesorius 
išklausyti Roberto pranešimo. 
Suskamba mokslininkų lupose 
R. Kocbo vardas. Jis tęsė dar
bų toliau, surado ir džiovos 
bakterijas, daug patarnavo žmo
nijai nurodydamas apsisaugo
jimo budus nuo džiovos.

1883 m. Azijoj ir Europoj pa
plito baisi choleros liga. R. 
Kochas tyrinėja ir šią ligų. Va
žinėja po visus kraštus ir nu-

jon, iš. kur buvo liga prasidė
jusi ir ten nagrinėja mirusių 
žmonių lavonus. "Suranda cho
leros bakterijas, kurios gyvena 
ir vandenyje, todėl uždraudžia 
gerti nevirintų vandeni (užvi-

mušamos). Daug, daug Ro
bertas surado dar iki tol neži
nomų ligų, daug nustatė apsi
saugojimo ir kovos su ligomis 
būdų.

Robertas Kochas mirė 1910 
m., gegužės mėn. 27 dienų.

—V. Gudynas.
(In.) • ’

Juokai
KAS JAU LAUKIA RUDENIO

Ponas Jonas su pana Ona 
nuėjo j pavasarinę dailės per
žvalgos parodų. Pana Ona su
stabdo jį ties Jevos paveikslu, 
kur nuoguma pridengta tiktai 
figos lapeliu ir klausia:

—Kaip patinka?
—Nieko, bet aš norėčiau šį 

paveikslų matyt rudenį.
—Kodėl?
—Todėl, kad rudenį visi la- 

nubyra.pai

NURAMINIMAS

Ji: — Aš su tavim noriu pa
kalbėti apie uaujųją kepurę.

Jis: — Ką, tu jau vėl nori 
pirkti naujų kepurę?!

Ji: — Ne, ne, — nusiramink: 
yra jau nupirkta, dalykas ta
me, kad reikia sumokėti.

SAVOTIŠKAI SUPRANTA

Kaimietis klausia fotografą:
—Kiek kainuos mano sūnų 

atvaizdai?
—Dvidešimts litų tuzinas.
—Tai teks palūkėti, nes lig 

šiol turiu tik vienuolikų.

MEILĖS EKSPERIMENTAS

Zosė: — Apgavikas! Mela
gis! Prašau su manimi dau
giau nekalbėti...

Jokubas: — Kame dalykas?
Zosė: — Prisiekei būti man 

ištikimas, o vakar mačiau, kaip 
bučiavai savo žmonų.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir lies. T61 Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Kės. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michig>an Avė.
Valandos: 2—4 dienų; 

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL. Dr. C. A. O’Britis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7909 So. Halsted Street

Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare
Res. 6000 So. Campbell Avė.

Vincennes 6987 aiba liemlock 5524
h ■ i .............. —

A. L. Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kcnwood 5107

Valandos: į nuo ® *ki H vai. ryte; 
< nuo 6 iki 8 vai. vakare

A. K. Rutkauskas, M. D.
4412 S'o. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos '( nuo g jkį 9 vai. vak.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. , Room 209 . 
Kampas North Avė. ir Roboy St.1 
Valandos: 1 ' iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine Šviesa ir diathermia '

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

v*

.IETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
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LJS.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 1060*1 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilk, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1789 S. Halsted
P. Grigaitis, 1789 So. Halsted St.
A. Grėbei i s, 10225 Perry /\ve.

— visi Chicago, III.

su

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
(><829 Calumet Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, 111.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, UI.

Knygius — A/. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė

Nariui

— Aį Vilis, 2241 N. 
e., Chicago, III.
- A. Kudrotas, A. Norbutas.

tami. Tokių skai-buvo ne 
tytojų suradau darbininkų tar
pe, .gi jų pažinojau nemažai. 
Mat, kartą prieš tai buvau pri
sidėjęs prie parašų lietuvių 
tarpe rinkinio kokiam tai pro
testui prieš vietos kunigus, 
kurie lietuviams neleisdavo pa
mokslų ir pamaldų savo kalba 
laikyti. Protetų vyskupui bu
vo parašę pašalpiečiai ir vienas 
jų fabriko darbininkai žemai-' 
tis, kilęs bene iš Židikų apylin
kės okolicos (pavardės nebeat
simenu, bet žinau, kad buvo 
Saračinsko pažįstamas, o gal ir 
kaimynas), tuos parašus rink
damas, kad labiau paveiktų 
žmones, imdavo mane su sa-

jo palaukti, žadėjęs dar
ateiti. Nc]>až}8tainasai

ir pasisakė važiuojąs pro 
ir pakeliui sulojęs, esąs 
Biliūnas ir turįs reikalo Į vim (mat, buvau uniformuotus

tų naujų

organizacijos

Garsinkities Naujienose

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

pasiliko 
paprašy-

neiš-
klau-
savo

M 
M
M
►4

4177-83 Archer Avė 
Lafayette 3171 
M. KEŽE S, Vedėjas.

•iv- 
- j 4:

i

dėlei geriau- 
Esko. Šis vS- 
tepalas pra-,. 

degimą grei- 
švaria, aiškia, 

uždegimo

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
klctkuiy ' 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia jdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

n

H 
H

įsivaizdavau. Ilgai, labai ilgai 
skaitėme, kol galop atėjo va
karas ir pailsome beskaitydar 
mi ir beklausydami 
gyvenimo gudrybių. Įspūdis 
mano klausytojuose 
labai didelis. Buvau 
tas antrą ir trečią kartą pa
skaityti tų raštų. Susidarė gan 
skaitlinga skaitymo kuopelė. 
Platesnės 
vystėme, bet ir jau pats 
sytojų susirinkimas buvo 
rųšies organizacija.

(Bus daugiau)

Peoples Furniture Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
►4 
>4

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lą, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už ptiei-Prašalina Niežtėjimą

Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo 
šia vartoti Severa’s 
sinantis, raminantis 
šalina niežtėjimą ir 
tai ir odą padaro 
Su pirmu ženklu odos 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipirkite iš aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapida, Iowa

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 

Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Socialistu Partijoj
SICIALISTŲ PARTIJOS NA- 
CIONALIO OFISO ATSKAITA

Už gegužės mėnesį įplaukų 
buvo $2,086.85, o išlaidų $L- 
808.09. Balansas mėnesio gale: 
$278.76.

Nacionalio ofiso turto stovis: 
kreditai $6,861.33; debitai (sko
los) $2,445.29. Perviršis— $4,- 
416.00. Reiškia, Socialistų Par
tija šiandie stovi finansiškai ge
rai: turtas ne tik padengia su
mas, kurias reikia išmokėti, bet 
da ir duoda keturis suviršum 
tūkstančius dolerių perviršio.

Partija be to, dar turi keletą 
fondų, į kuriuos įplaukė per ge
gužės mėnesį sekančiai: Į orga
nizacijos fondą $397.38 
jos Rėmimo fondą $2 
Memorial fondą $8.50.

Smulkinus tos atskaitos ne
skelbiame, kadangi ji buvo iš
siuntinėta nariams.

Parti-
Debs’

I

Birželio 19 d. ivvko Riverview 
Parke, Chicagoje, Socialistų 
Partijos spaudos piknikas, ku
riame svarbiausias kalbėtojas 
buvo Milwaukee miesto mayo- 
ras drg. lloan. Iki piet orą 
buvo šaltokas, todėl publika ėmė 
skaitlingiau rinktis tik apie pa
vakarę.

Lietuvių darbininkų tečiaus 
dalyvavo piknike labai gražus 
būrys. Tik lietuviai šį kartą tu
rėjo savo atskirą programą. Dai
navo “Pirmyn” mišrus choras ir 
laikė kalbą P. Grigaitis.

PAGRĖBĖ MATTEOTTI 
ATMINTĮ

Birželio 10 d. New Yorko so
cialistai pagerbė atmintį drg. 
Matteotti, kurį anąmet žvėriškai 
nužudė Italijos fašistai. Pager
bimas buvo surengtas masiniu 
mitingu, kuriame labai įdomią

“AMERICAN APPEAL

Drg. sąjungieėiai turėtų kiek 
galėdami paskleisti Socialistų 
Partijos savaitrašti “American 
Appeal”, kurį leidžia nacionalis 
ofisas ir kurio tikslas yra teikti 
partijos nariams ir simpatizuo
jantiems darbininkams 
apie partijos veikimą.

Prenumerata $1X)O metams, 
50 centų pusmečiui. ' Adresas: 
2658 Washington Blvd., Chica
go, III.

v • • 
žinių

GYVENIMAS
Mineainig žamalaa

Antanas Žymontas
Redaktori us-Leidi)

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Važiuodami atastogų, pa
siimkit su savim GYVE
NIMĄ ir skaitykit jį. Lai 
“Gyvenimas” būna jūsų 

geriausiu draugu. •
Prenumerata metams ___  $2
Pusei metų 
Kopija __ 20c

K. Bielinis

Iš darbininkų judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)

(Tęsinys)

Slaptam suartinkime.

Kaip šiandieną atmenu minė-

kesnis, gyvenimas kazarmėse ir 
kt. nepalankios sąlygos, mato
mai, .ilgam laikui paliko juos 
nuošaliai nuo tos judėjimo 
bangos, kuri pradėjo reikštis 
1903 metais ir pakilo aukšta 
banga 1905 metų pradžioje.

Naujas draugas — Biliūnas.
Netrukus po A. Janulaičio 

atsilankymo, žiemos metu, su
grįžęs iš mokyklos iš šeiminin
kės sužinojau, kad pas mane 
buvęs kažkoks nepažįstamas a- 
kiniuotas ponas, ir prašęs ma
nęs 
karta 
atėjo 
Rygą 
Jonas
su manim pasimatyti ir nuo-1 mokinys), jr tuo budu keliau- 
dugniau pasikalbėti. Pirmą dalome per butus ir tikinčia* 
kurtą mačiau J. Biliūną (Gra- vorru? žmones, kad toks raštas 

*žį), apie kurj šį tą jau buvau būtinai reikia siųsti ir paaira- 
girdėjęs. Biliūnas čionai pąt šyti. Tuo budu pažinčių nesty- 
išsitraukė iš kišenių gniauštą go.
knygelių, L. S. 1). P. leidinių matytų žmonių pasirinkau 
ir pasisakęs, kad šios knygos | tokius, kurie man pasirodė iš
skiriamos rygiečiams, prašė jas 
išplatinti ir kiek nors pinigų 
surinkti. Knygelių tarpe buvo 
“Krumplių Jonas,’’ “Genių dė
dė,” ‘‘Ar dabar yra baudžiava” 
ir kt. Tai buvo nauji dalykai, 
neskaityti ir neregėti. Knyge
lių antraštės traukte traukė, ir 
norėjos tuojau

tąjį Džiuto fabriko lietuvių dar- įr sužinoti, kas 
bininkių susirinkimą. Rodos, 
buvo šeštadienio žiemos vaka
ras. 'l'eko toli eiti, dar už se
nųjų Aleksandro vartų, toli už 
miesto, kur tuomet plyname 
lauke juodavo Džiuto dirbtuvės, 
su medinėmis prie jų kazarmė- 
mis darbininkams. Šitose ka
zarmėse gyveno šimtai darbi
ninkų ir darbininkių, su šeimy
nomis ir be jų. Visi tų dirbtu
vių darbininkai buvo lietuviai. 
Didžiulis kazarmės kambarys 
buvo pilnas prisirinkęs žmonių, 
tai buvo vis kviesti žmonės, nes 
ne kiekvieną tokin susirinki
mai! tais laikais įsileisdavo. Kal
bėta buvo apie atmintinas 
1899 tų darbininkų dienas, a- 
pie mažas algas, sunkias gyve
nimo sąlygas. Prie vos žiban
čios žibalo lempelės vos galė
jau įžiūrėti susirinkusiųjų ir 
paliai sienas susėdusių žmonių 

vyrą ir moterų veidus. At
simenu, kad visi jie buvo kuo- 
paprasčiausiai, kai kurie nami
niais rūbais apsirėdę —- nebu
vo panašu i šeštadienio vakarą. 
Plikos kazarmės kambario sie
nos, plika žmonių masė tyliai 
klausėsi kalbos. Iš jų veidų iš
skaičiau vieną, kad viskas, kas 
buvo pasakyta — teisybė, pil
ka ir tikra gyvenimo tikreny
bė. Pabaigus susirinkimą ma
žai buvo kalbų, ir jokių ginčų. 
Susirinkusieji “saviškiai,” jų 
kalba kalbančiam, pasitikėjo, 
bet reikšti savo nuomenės nieks 
dar nemokėjo ir nesugebėjo. 
Gal juos stebino pirma kartą 
girdima kalba ir žodžiai. Pri
prasti prie naujų sąvokų, žino
ma, nelengva. Antrą vertus, 
svetimas kraštas, dar nesupras
tos naujo gyvenjfno sąlygos, 
Lietuvos kaimo nuotaika, per
imta nedrąsumo, kuklumo. 
Tiek lai prisimenu iš ano pir
mojo, gan skaitlingo' lietuvių 
darbininkų ir darbininkių susi
rinkimo.

Tiems, kurie mokėjo skaity
ti, buvo palikta šiek tiek kny
gučių. Kito susirinkimo ir tiek 
skaitlingo neteko tose darbi
ninkų kazarmėse daryti, mat, 
susirinkimas nepraėjo neatsi- 
mušęs į caro “akis ir ausis” ir 
į dirbtuvių administraciją. Vie
nok ryšiai buvo pasilikę. Džiu- 
tiškių tarpe buvo sudaryta kuo- 
l>elė, jiems specialiai leisdavom 
hektografu atmušamus atsišau
kimus) žodžiu, džiutiškius le
pindavome, mat, jie sunkiausio
se sąlygose gyveno ir kuosmar- 
kiausiai buvo naudojami. Po 
kiek laiko teko susidurti su ki
tų dirbtuvių (bravorų, lentpiu- 
vių, metalo) fabrikų lietuviais 
darbininkais. Stebėtina, šitų 
įmonių darbininkai buvo kur 
kas gyvesni, suprallyvesni. Mi
nėto Džiuto dirbtuvių darbi
ninkai, gyvenę blogiausiose są
lygose, nei tuomet nei kiek vė
liau didesnio veiklumo neparo
dė: mažos algos, menkas užmo-

jas perskaityti 
jose rašoma. J. 
atsisveikino ir 
užeiti nurody-

Biliūnas greit 
paprašė vakare 
tu adersu dar kartą pasikalbė
ti su juo. Buvo nurodytas pa
žįstamo man studento lietuvio 
butas (jo pavardės nebeatsime
nu). Mane kiek nustebino tai, 
kad pasimatymas buvo paskir
tas pas žmogų, kurs nieko 
bendro su tuolaikiniu judėjimu 
turėti nenorėjo. Apskritai Ry
gos politechnikumo studentai 
lietuviai buvo keistoki atsisky
rėliai. Sutartu laiku buvau nu
ėjęs, bet kiek atmenu, jokių 
kalbų neturėjome, tur būt ir 
Biliūnas suprato, kad ne vietoj 
buvo pasimatymas numatytas. 
Su Biliūnu paskiau kaip ir ne
tekdavo pasimatyti ir arčiau 
sueiti. Porą kartų mačiausi 
su juomi Vilniuje, tai buvo pa
skutiniai su juomi pasimaty
mai. Gaila, kad tas šviesus vy
ras taip greit pasimirė. Be abe
jonės jo asmenyje mes šiandie
ną turėtumėme plačių pažiūrų, 
gabų ir didelį rašytoją ir 
suomenės veikėją, kuriuo 
tuviai darbininkai galėtų 
džiuotis.

J. Biliūno atvežtosios L. S. I 
1). P. knygelės buvo visai ne
matytos ir negirdėtos savo tu
riniu. Buvau daug skaitęs į- 
vairių lietuviškų raštų: knyge
lių ir laikraščių. Jų turinys bu
vo pusėtinai žinomas ir mono
toniškai nusiskundžiąs biauriu 
caro rėžimu, spaudos neleidi
mu ir kitais aktualiais anų lai
kų klausimais. O kitos, atvež
tosios davė visai kitą dalykų 
supratimą ir padėties vaizdą, 
.los kaip ir davė atsakymą, ka
me gludi tos jėgos, kurios pa
jėgs pakeisti esamąją padėtį, 
šitos L. S. 1). P. brošiūros pa
keitė mano saldžiai patriotinį 
be turinio svajonių nusistaty
mą ir davė minčiai kitą kryptį. 
Širdyje pasidariau dideliausiu 
L. S. I). P. šalininku, nes supra
tau, kad už to vardo slepiasi 
kaž kokie nauji žmonės, stip
resni ir galvotesni už mus, kad 
jie daug žino ir dar daugiau

vi- 
lie- 
di-

tikimiausi ir pats užsiprašiau 
tam tikru tikslu — knygų pa
siskaitymui pas juos į svečius. 
Pirmieji, kurie tokį mano su
manymą su mielu noru priėmė, 
buvo priemiesčio Ilgeceem dar
bininkai, — du broliai, rodos, 
Budreikiai, paeiną iš Rokiškio 
apylinkių. Sutartu laiku, šven
tadienį, nukeliavau pas Bud- 
reikas. šešimininkų, pasirodo, 
laukta ir tam įvykiui pasiruoš
ta -— pasiruošta svečius pri
imti. Viskas, kuom tik darbi
ninko šeimyna sugebėjo sve
čius mylėti, buvo sudėta ant 
stalo, ir svečiai buvo paprašyti 
prisidėti prie užkandžio. Be 
manęs buvo dar keliolika vai
kinų, kurių nepažinau. Pasi
svečiavę ir pasivaišinę pradė
jome visokias nepaprastas kal
bas kalbėti apie padėtį apskri
tai ir šiaip apie darbininkų rei
kalus. Supratau, kad susirin
kusius tos kalbos labai įdomi
na, išsitraukiau knygučių ir 
pradėjau jas berodydamas aiš
kinti, kuri apie ką rašo. Nepa
sitikėdamas savo kalbai, mat, 
mano galvoje daug kilnių min
čių pynėsi, bet jokiu budu ne
galėjau jų suvesti j vieną, lo- 
gingą nupasakojimą, pasisiū
liau balsu perskaityti vieną at
neštųjų. Auditorija sutiko, ir 
aš, pasirinkęs tą knygutę, kuri 
man daugiau patiko, būtent: 
“Ar dabar yra baudžiava’’, pra
dėjau balsu skaityti, sustoda
mas ir aiškindamas atskiras 
jos vietas, kaip jas spufatau ir

Atėjo Kultūra No. 5—6 
Galima gauti 
Naujienose 
Kaina 45c.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikah/ atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Vaujieinu knblecrramų

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus
hranvi dovana

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
xxxxxxxzxxxrazxxrxxzxixxxxxxxxxxxTXxx x z z z zxxxxxmi

$10.000 Accident POLICY

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF
/

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

If sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Lifo .................................................. ..........
Both Hands ...............................................
Both Feet ...................................................
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot..........................
One Hand and Sight of One Eye...........
One Foot and Sight of One Eye...............
Either Hand ...............................................
Either Foot.................................................
Sight of Either Eye..................................

$10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000X10 

5,000.00 
5,000.00 
5,000.00

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

i .......

Skaitykit ir Pagalvokit

tomis knygutėmis apda- 
bet jie į jas visai nerea- 
ir man buvo aišku, kad 
keliai šituo atveju ski- 

kad toms knygutėms reb

Naujos pažintys—vėliaus 
naudingos.

Knygutės buvo sunaudotos 
artimiausioj ateity. Mano drau
gai iš moksleivių “ratelio,” — 
tas ratelis ,vadmosi “Vadas,”— 
buvo 
tinti, 
gavo, 
musų 
riasi,
kia ieškoti kitų skaitytojų ir 
rėmėjų. Tokių skaitytojų bu
vo prasitrynusių rygiečių lie
tuvių tarpe, bet ir čionai nepa
vyko, mat, tie prasitrynusieji 
ir moką skaityti raštą buvo į- 
vairųs “raznočinai,” smulkus 
valdininkėliai ir šiaip inteligen
tiški ar lengvesniu profesijų 
žmonės, kiriems tokie dalykai

Dykai Nuo Dusulio 
Laike Pavasario

Puikus gydymo metodas, kuris palengvins 
dusuli ir nedaleldžia didesnių skausmų — 

atsiunčiamas šiandien bandymui dykai

Jei jus kenčiate nuo tų baisių dusulio ata
kų kuomet lyja ar yru drėgnus oras; jei 
jumis sinuugia prie kiekvieno atsidūsėjimo, 
nepamirškite atsikreipti tuojau pas Frontier 
Asthmu Co., gausit dykai išbandymui jų 
pulkų metodų. Nėra skirtumo kur jus gy
venat, urba ar jus turit kok| norą pasiti
kėjimų | kitas kokias gyduoles, reikalaukit 
išbnndymui dykai. Jei jus kenčiate visų sa
vo amlių ir bandėt pasigelbėti visais gali
mais budais nuo baisiausių dusulio skaus
mų, jei jus nebeturite jokios vilties, reika
laukit dykai išbandymui.

DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,
Frontier Bldg., 462 Niuuaiu St., 1811 E, 
Buffalo, N, Y.

l’riaiųakite dyku! išbandymui justų me
todų :

X.

Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenamo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti j NAU
JIENŲ > raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus'— imkite ir 
atlikite tuojaus!

“J Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir buęiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

Į Į Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
J JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to

kiu pagal šitą policy per vienus metus.
I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 

NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu į savai
te 18 centų.

I I Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas .....................................................................   Amžius
(Pasiraiykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ...
Gatvė Adresas ............
Miestas ........................
Užsiėmimas ................

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III

Valstija Tcl
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PIKNIKŲ PIKNIKAS

NAUJIENŲ PAV4S&RINIS

Nedelioj, Birželio 26,1927
CHERNAUSKO DARŽE

Justice Park, Illinois

Pradžia 10 vai. ryto įžanga Asmeniui 50c

Į šį Pikniką Suplauks iš Visos Amerikos Kampelių Milžiniškos Minios Lietuvių. 
Šiame Piknike Svečiai Turės Progos Pasimatyti su Savo Giminėms, Draugais 
ir Senais Pažįstamais; apart to dar bus: Įvairus, Turtingas ir Gražus Programas, 
Lietuviški, Sveiki ir Skanus Valgiai, Geriausios Rųšies Gėrimai; Pasiliks-

' • - * ‘i . . .. • ‘ ' V ‘ ,*■’’ ., •

minimui bus šauni K. Pociaus Muzika, o prieto Visi Bus Svetingai Priimti. 
Visi esat širdingai kviečiami atsilankyti. N. P. R. KOMISIJA
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

We$tsidės parku prūdai 
maudymuisi

Pigus Nuvažiavimas 
Naujienų Piknikan

pri- 
par- 

jurisdikcijai,

trylika \\ estsidės parkų 
trikto prūdų maudimuisi, 
klausančių VVest Chicago 
kų komisionierių
bus atidaryti maudimuisi 
tadienyj, birželio 25 dien 
valanda dienos. Kai kurios die
nos savaitėje bus skyriamos 
maudytis mergaitėms. Vienok 
Douglas parke mergaitės galės 
maudytis kasdien, kadangi ten 
yra atskiri prūdai maudytis ir 
berniukams, ir mergaitėms.

Wm. J. H. Shulz, promogų 
centro užveizda, šią savaitę 
paskirs darbui kokius 130 nuė
sto darbininkų prižiūrėti inau- 

prudus. Visi darbinin- 
darbininkės bus šešta-

guaids), prūdų
patarnautojai ir

Boseland Botlliug Co., 251 
253 East llūth Street (T 
Pullman 5625), kurios savinin
kas yra p. Sudent, sutiko duot 
keturis didelius trokus nuveži
mui žmonių “Naujienų” pikni
kai) į Černausko daržą. Tuose 
trekuose galės sutilpti keletą 
dešimtų ypatų kiekviename.

Užsisakykite vietą tuose tre
kuose iš kalno. Užsisakyti ją 
galima:

Roselande: Boseland Bottling 
Co„ 251 253 East 115th St. 
Tel. Pullman 5625.

18-ta * gatvė: “Naujienose”, 
1739 S. Halsted st. Tel. Rose- 
velt 8500.

Bridgeporte: Aušros knygy
nas, 3210 So. Halsted si. Tel. 
Boulevard 9663.

Town

Baigė kolegija

P-lė Louise P. Narmonta

Melagingi lapeliai
kuo- 
kuo-

of Lake: p.
Paulina st.

J. .L Zolp, 
Tel. Yards

dimosi 
kai ir 
dien y j 
botojai 
prižiūrėtojai, 
patarnautojos,
atkreiptos tam, kad apsaugojus 
nuo pavojaus gyvastis mergai
čių ir berniukų, kurie maudy
tis.

Visos vietos žaismėms \Vesl- 
sidės parkuose jau atidarytos. 
Toms vietoms paskirta 35 mo
kytojai (instruktoriai), kurių 
užduotis yra organizuoti ir pa
laikyti žaismes. Westsidės par
kų komisionierių tarybos prezi
dentas, John Dili Bobertson, 
mano, kad šio distrikto gyven
tojai, ypač jaunuomenė, pasi
naudos progomis, kurias teikia 
apielinkės parkai.

Pastaruoju

vo išdaužomi. Vakar policija 
areštavo vieną asmenį, kuris 
nužiūrima kaip vienas langų 
.daužytojų. Policija tikisi, kad 
iš jo ji sužinosianti ir kitus 
langų daužytojus. Bet klausi
mas ar policijai pavyko areš
tuoti tikrasis kaltininkas.

\IS PIKNIKAS 
RISTYNĖS

IR

Praeitą šeštadienį Černausko 
darže įvyko S. -W. Amerikos 
Lietuvių Politiško Kliubo nak
tinis piknikas ir ristynės. įmo
nių suvažiavo nemažas būrys. 
Gal daugumai norėjosi ristynių 
pamatyti. Bitosi J. Bancevičius 
su Norkum. Dzūkas laimėjo. 
Po to K. Požėla ritosi su Sam
sonu. Požėlai ilgai neėmė prie
šą paguldyti, tai, anl galo, 
Požėla su Mercercau 10 minu
čių demonstravo ristynės. Po
žėla pareiškė, jog ir lietuvių 
m i ei’ galėtų tiek jau gera: 
ristis, kaip ir Mercereau, jei
gu jos tik treniruotusi. —S.

K. Pocius,West Puilmane:
725 VVest 120 st. Tel. Commo- 
dore 0768.

Trekai sustos ir paims va
žiuojančius sekamuose vietose: 

Strumilos svetainės, 158 
107th St., Boselande; prie

Aušros knygyno, Bridgeporte; 
prie “Naujienų’’, 18-tos gatvės 
apklinkėj; ir prie J. J. Zolp 
reni estą te ofiso, Town of 
1 .ake.

Bukite pažymėtose vietose

Žinoma lietuvių tarpe ener
ginga ir darbšti mergaitė, kuri 
per keletą metų darbavosi 
Liet. Moksleivių Susiv. Am. 2 
kuopoje kaipo pirmininkė; 
lanke Chioagos Universitetą ir 
Kush Medicul College.

Šiomis dienomis ji užbaigė 
mokytojų kursus Chicago Nor
mai College mokykloje.

Birželio 24, 10 vai. ryto, ko
legijos auditorijoj, 68 ir 
wart avė., įvyks diplomų 
nimo programas.

Susilaukėme dar vienos
moky-fesionalės lietuvaitės

tojos. — Reporteris.

r,.

Organizuoja lietuvių ko 
rody miestą

ilgų tyrinėjimų “Naujie- 
administracija aprinku 

dėl vasarinių ko-

Ste- 
dali-

pro-

Širdingiausias ačiū
K lik na 

musų 
padėką 

draugams

, eriškiu 
šeimynos 

visiems 
ir pažįs- 

dalyva-
musų te*

Aš, Pranas 
savo ir visos 
širdingiausią 
giminėms, 
tatniems,
vusiems laidotuvėse 
veliu, Motiejaus Kliknos, kuris 
,apo palaidotas birželio 11 die
ną.

Ačiū visiems giminėms ir 
draugams už vainikus: S. Klik
nai, J. Tamošiūnui, A. Butine- 
vičiui, J. Tolišiui, B. Bernotui 
ir W. Bovenui; ačiū kunigui 
Matulaičiui ir vargonininkui 
už iškilmingas pamaldas; ačiū 
fotografislui W. J. Stankūnui, 
graboriui J. F. Eudeikiui už 
rūpestingą patarnavimą ir vi
siems kitiems už išreikštą už
uojautą ir paguodą šioj didelio 
nubudimo valandoj. Visiems 
jums iš savo skaudančios šir
dies gilumos tariame širdingą 
ačiū.

t

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

I)I|. VAITUSH 
OPTOMVTRISTAS

nuo 2:30 iki 4:30 po pietį j 
REZIDENCIJA:

2226 Marahali Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

Valandos: _ .
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ncdė-j mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

lioj

Simpatiškas —
Graži

DRAUGAI!

N* <

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

siųsti man pavyzdį No ..................
Mieros ....................... per krutinę

2881.
Galima siūdinti

3017. Jaunai panelei sporto suk
nelė. Galima siūdinti iš byle materi
jos. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 
14 metų amžiaus, 
reikia 1 Vi yardo 
spalvos materijos 
tingos materijos.

suknelė iš aksomo, 
iš šviesios arba juo

dos materijos. Sukirptos mieros 16, 
18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3 U yardų 40 colių 
materijos ir % yardų skirtingos ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
udcymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St.. Chicago, III.

J. F. Eudeikis Komy.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 S’o. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Pr. J. W. Beaudette
VlltšUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

> 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. S pečiu) ė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avr,
Rrelcvard 75h?

organizacijos
i taspos narių gavo buvusios 

pos valdybos išsiuntinėtus la
pelius, po kuriais pasirašo J. 
Juknis ir A. Lietuvninkas. Tais 
lapeliais mėginama pasėti de
moralizaciją nariuose ir su
trukdyti kuopos perorganiza- 
,vimo darbą.

Juknis su ' Lietuvninku kurs
to narius, kad jie neklausytų 
SLA Pildomosios 'Karybos pa
tvarkymų ir neitų j susirinki
mus, kurie bus ne jų dviejų 
šaukiami, nors juodu gerai 
žino, kad j jokius susirinkimus 
šaukti SLA pairus juodu da
bar neturi teisės.

Lapelio autoriai, vadindami 
“intrigantais” ir “triukšmada
riais” tuos,asmenis, kurie krei
pėsi į organizacijos centrą su 
skundu prieš bolševikiškus dik
tatorius 36-j e, teisinasi, kad jie 
nesą nieko blogo padarę. Jie 
t są visai nekalti ir pildysią 
Susivienijimo konstituciją.

Keikia stebėtis tų dviejų vy
rų drąsa. Tardymas, kurį 36-je 
kuopoje vedė pats SLA Prezi
dentas, aiškiai parodė, kad 
bolševikai ir jų simpatizato- 
riai dažnai keldavo triukšmą 
kuopos mitinguose, pravar
džiuodami ir užgauliodami ki
taip manančius narius; kad 
buvęs pirmininkas Juknis atvi
rai laužydavo organizacijos įs
tatus taip paprastuose balsavi
muose, kaip ir priimant nau
jus narius; kad, pagalinus, po 
Juknio vadovybe buvo įnešta 
kuopos mitinge net rezoliuci
ja, biauriai šmeižianti Pildo
mąją Tarybą.

Visi šitie faktai buvo įrodyti 
tardyme ne tik liudininkais) 
bet ir kuopos protokolais. Ir 
visgi Juknis su Lietuvninku 
drįsta tvirtintj^-kad jokio prar 
sižengimo kuojoje nebuvę!

O kaip su konstitucijos pil* 
dymu? Čia nėra reikalo kalbė
ti apie tuos praeitus “pildymo” 
pavyzdžius, kurie pasireikšda
vo tame, kad buv> kuopos pir
mininkas, kai jam kas nors iš 
narių nurodydavo konstitucijos 
paragrafą, kurį jisai laužo, — 
atsakydavo: “Gal ir tiesa, kad 
su šituo pun^u^mes prasižen
gėme, bet aš vesiu susirinkimą 
taip, kaip aš geriausiai išma
nau, — vistiek ar kai kuriems 
tai patinka, ar ne!” Bet ne^- 
gilindami į tą praeitį, pažiūrė
kime, kaip Juknis su Lietuv-- 
ninku “pildo konstituciją da
bar.

Atvyko į speciali kuopos mi
tingą, kuris buvo sušauktas 
ŠLA centro įsakymu, Pildomo
sios darybos įgaliotinis, p. Vi- 
taitis. Jam centras buvo pave
dęs šitam susirinkime pirmi
ninkauti, bet Juknis visos bu
vusios valdybos vardu pareiš
kia, kad jisai neuželirfląs jam 
savo vietos ir neužleido. Ku
riuo SLA konstitucijos .punk
tu dabar Juknis su Lietuvnin
ku remia šitokį savo pasielgi
mą? Kieno autoritetas Susivie-j 
nijime yra aukštesnis: kuopos 
viršininkų — ar Pildomosios 
Tarybos? Į

* • • lBeikia pastebėti, kad Juknis 
su savo šalininkų pritarimu at
liko šitą pasipriešinimą Pildo
mosios Tarybos valiai tada, ka
da jiems dar nė vienu žodžiu 
nebuvo užsiminta apie jų kal-

tęs. Vadinasi, jie nujautė, kad 
' centro patvarkymas nėra jiems 

naudingas, ir buvo iš kalno su
sitarę priešintis 
vyriausybei. Na, o kaip
jų darbas sutinka su SLA kon
stitucija? Ar tai yra konstitu
cijos “pildymas”, kuomet or
ganizacijos nariai slaptose su
eigose daro sąmokslą prieš 
ęentrą ir paskui, to sąmokslo 
planus vykindami, niekina Pil
domosios Tarybos įgaliotini?

Kas žiu, ar bent viena orga- į 
ame-1

Kas žjn, ar bent viena 
nizacija j lietuvių arba 
rikonų - galėlų šitokius 
kus pakęsti?

Aš, žinoma, išmanau, 
bolševikiškus užsispyrėlius ir 
jų sėbrus butų galima pertik
rinti argumentais. Faktų ir į 
logikos jie nepaiso. Rašau šias i 
kelias pastabas apie tuos me
lagingus lapelius tiktai tam, 
kad pasidalinus savo mintimis 
su kitais- žmonėmis, nuoširdžiai 
susirupinbsiais 
gerove, 
ninkai, 
ti kiek 
mo ‘ir 
žvejoti 
tai jų 
tikslai 
jie galėtų šiame atsitikime pa
sipelnyti. —Melo priešas.

organizacijos 
Bolševikiški sąmoksli- 

matyt, yra pasiryžę kel- 
galint dauginus triukš- 

drumsti vandenį, nes 
drumstam vandenyje 

speciališkumas. Bet jų 
peraiškini matomi' kad

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS ’ 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse*> ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 

l už-f neturime išlaidų 
'laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

LACHAVICZ
Lietuvis Graburius 
i n Balzumuotojas 
2314 W. 23rd Plačę 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. tanai 1271 
ir 2199

Garsinkite Naujienose

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Paminėjimui 2 metų sukaktu
vių mirties mano vyro 

KAZIMIERO KIDULIŲ 
mirusio birželio 23 dieną, 11)25 

metuose ir palaidotas Tautiško
se kapinėse.

Aš, moteris ir vaikučiai ne
galėdami užmiršti savo mylimo 
vyro ir tėvo, meldžiam ir kitų 
jj gerai pažįstančių paminėti 
ir pratarti: tegul jam bus leng
va ši žemelė.

Marijona Kudulienė,
1042 Canalport Avė.

Geresnis ir Pi- 
■gesnis Už Ki- 
^tų. Patarnavi- 

mas.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.
PRAKTIŠKAI

BILLY’S'UNCLE

$1.20
0.60

pas
mu-

“NAUJOJI GADYNE”

“SOCIALDEMOKRATAS"

pp. G. 
ir P. Dubickas — abu

Liekame nuliūdę, sūnūs 1 ru
nas ir Antanas, duktė Veroni
ka ir marti Monika Kliknai.

Komaras nugalėjo K 
laimėdamas pirmi, 

susikirtimų. Komaras 
gan į trumpą laiką

miriop už užmušimą 
pagclbininko Joliet 

gegužės 5 d. pereitų

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

15
8 metų mergaitei 
paprastos vienos 

ir % y ardų skir-

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

siųsti man pavyzdį No ..................
Mieros .......................... per krutinę

KOMARAS PARITO SAU
VALIŲ

Iš Clevelando pranešama 
kad birželio 19 d. ristikų turna- 
mente .1. 
Sarpalių, 
ir trečia

Po 
nų” 
puikią vietą 
rortų ir jau prasidėjo organi-* 
žavimo darbas. “Naujienose” 
jau tilpo keletas pranešimų 
apie šį sumanymą ir vietą, rei

škia dabar, kad susitartų dides
nis būrys lietuvių ir pasirinkę 
sau dieną nuvažiuotų tenai pa
sižiūrėti ir dar plačiau patiri- 
nėti, o po to užpirkti sau tin
kamesnes vietas.

Prie organizavimo darbo tuę 
tarpu sutiko prisidėti 
Lucas
N. T. pardavėjai ir geri žmo
nės. Vėliau į šį darbą bus į- 
traukta dar daugiau žmonių ir 
nėra abejonės, jog lietuviai 
tuomi susiinteresuos.

Kitų tautų lakraščiai jau 
senai suorganizavo panašias 
korortų kolonijas. “Naujienos” 
irgi buvo siūlyta nemažai pro
gų, bet mums, atrodė visos tos 
progos nepakankamai geros, 
kad lietuviai butų galima suin
teresuoti. Dabartinė proga yra 
geriausia ir mes nuoširdžiai 
imamės už darbo. Kas žingei- 
dauja šiuo sumanymu, tatn 
verta padaryti tolimesnius ty
rinėjimus.

Naujienų Administracija.

Pasmerkti pakorimui liepos 
15 dieną šie asmenys: Charles 
Duchovski, Bobert Torrez ir 
Walter Staleski. Iš pavardžių 
galima spręsti, kad pora pa
smerktųjų yra lenkai. Jie pa
smerkti 
\vardeno 
kalėjime 
metų.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Busite ryt vakare 
mus? Aštuntą valandą bus 
zika ir šokiai, o dešimtą valan
dą vakarienė.

- Labai ačiū! Punktualiai 
dešimtą valandą aš atvyksiu.

7T
• ♦

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams
Pusei metų

Užsieny — dvigubai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-v£ 40

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40’
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marquette Park
Važiuoja aptiekorių konven

cijom

Cicero
Lietuvių Namų Savininkų 

Kliubo išvažiavimas 
t

Town of Lake
Davis Sųuare Parkas

27 d

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Pirmadieny, birželio
Davis Square parke bus pamo
kos, reikalingos gavimui piliety 
bes popierų.

P-as J. Grogg (Grigaliūnas), 
kuris yra kartu su p. Baku sa
vininkas .Maruuettc Pharmacy 
apdekos. 2346 West 69-th St., 
prie pat Western avė., ateinan
čią savaitę vyksta į Danville, 
111. šiame mieste bus birželio 
28, 29 ir 30 d. Illinois valstijos 
farmaceutų (aptiekorių) meti
nė konvencija. Mat tiek p. 
Gregg, tiek p. Rakas priklau-

Pradedant pirmadieniu, birže- so. al,tiekori« asociacijai ir aty-
džiai temija, kas dedasi aptie-

žemės mažai.
dviejų

lio 27-ta diena, prūdas maudi- 
muisi bus atidarytas šiam sezo
nui. Mergaitėms maudytis die
nos: kiekvienos savaitės antra
dienis ir penktadienis. šiomis dienomis tarp

šeimynų, gyvenančių ant Artc- 
Krutamieji paveikslai, rodomi 3ian avenue, arti 67-tos gatvės, 

lauke ir veltui, prasidės šešta- įvyko rimtų nesusipratimų. I)a- 
dienyj, liepok 2 dieną. Paveikslai * lykas buvo toks; vienam kui- 
bus rodomi per vasarą kiekvieną mynų atvežta anglies. Beikėjo 
šeštadienio vakarą. ji įvežti prie “šuto”. Bet kad 

galėjus pravažducItL reikėjo 
važiuoti ir per kaimyno lotą. 
Pastarasis neleido. Prisėjo su- 

j kelią. žinoma, 
kiekvienas yra savo savasties 
ponas. Bet kaimynas, ku
riam neleista buv< angli . pat« 
giu budu prie “šuto” privežti, 

šaunios vestuvės mano, kad ir jam pasitaikys
Šiandien ant Town of Lakei kada nors proga “atsilyginti” 

Šaunios vestuvės. Jaunasis yra i panašiu jau budu. Štai jums 
Pranas Vaišvila iš Brighton ir pradžia nesusipratimų, ku- 
Parko, o jaunoji p-lė Bronė Lau rie dažnai pereina į vaidus. Jau 
rinaitė, gyvenanti 4737 So. Ho- ir Maruuette parke stoka vie- 
nore Street. Vestuvių puota bus \os- ^ai sau rimtai pamis- 
keliama salėj kuri randasi 4600 jhji žmogus, tai ir pamatai, 

Vestuvėse reikės juk ateityj ir daug 
vieta pasitenkinti 
arba Kazimierinėse 

Ir kyla abejonė, ar 
verta dėl tokių 
kaip nurodytas 
tauti. re-1 

susivieniji-' 
skaitoma 

dide-

Berniukams ir mergaitėms 
programas darbuotės vasaros 
metu Davis parke jaią yra suda- ras^i kitokį 
rytas ir iškabinėtas kalbamame 
parke. Dėkitės j šias grupes.

So. Paulina street.
tikimasi turėti daug svečių. jau-, siaure^ne Tautiškose 

kapinėse.nasis yra pasižymėjęs ant Town 
of I^ike lietuvių darbuotojas:

Ruošiasi dideliam piknikui 
lietuvių

menkniekių, 
aukščiau, pik-

Dar vienas

Kontraktorius

palodus.

namų staty-

Visos Chicagos 
publikonų kliubų 
mas, kurio centru 
Town of Lake, rengiasi 
liam piknikui. Piknikas įvyks tojus, p. Paulius, stato Ir tur
Justice Parke liepos 4-tą dieną, būt į porą-trejetą mėnesių pa- 
Grieš p-no Pociaus orke^i^ą. statys, naują mūrinį namą. Na- 
Jaunuomenė, sako rengėjai, me bus aštuoni flatai ir krau- 
galės atsišokti iki sočiai, žmo-'tuvės. Namas dar nepastaty- 
nių susirinksiant piknikai!. ti- Uis, o krautuvė jau parenda- 
kimasi mažiausia 15-kos tuks-ivota. Bus lietuvių laikoma bu- 
tan^ių. Piknikui vieta atsidarysjčeroė. Kalbamas namas stato- 
10 vai. ryte. Piknikas tęsis iki ma ant kampo 69-tos gatvės ir 
vėlyvos nakties. Tikėtai prie Artesian avė. 
vartų po 50 centų y patai. O 
kas užsisakys juos pas kliubo 
narius iškalno, tie gaus tikę-! 
tus veltui.

Jau pradėta kasti duobė pa
matui viešosios mokyklos (pub- 

užims visų

Dar apie bažnyčty.
Pereitą sekmadienį buvo vie

ptos lietuvių parapijonų thitin- 
Teatral»ėko kliubo išvažiavimas gas. Nutarta sukrusti rinkti 

. .... ... . .. ,. . pinigus ir ilgai nelaukus pfa-Teatrališko k lubo išvahav!-^ stat y a ie 69.0S 
inas renHiamas 10 du-n.-j liepos, i tvės jr Washtenaw ave. 
jei tą dieną oras bus gražus.♦ 
Piknikui vieta kol kas nepa- i Pradėta statyti viešoji mokykla 
skirta, bet greitu laiku apie Ją i 
bus pranešta.
Atidaryta elektros šviesos gat- lic school), kuri 

v&te. didžiulį blokti tai-p šių gatvių;
, 69-tos ir 70-tos, tarp Washte- 
navv ir Fairfield ave. Mokyklos 
pastatymas ir įrengimas, sako
ma, kaštuosiąs 
miliono dolerių, 
viena didžiausių 

alėjų. Kad gavus'šias 'švi^s,i1renS"1 pradiniy 
darbuotasi ytin ilgą laiką. 
Town of lakiečiai iškovojo šias |<o trūksta, 
šviesas su Brighton parkle-i TZ . . . .•v. . ... . . .. - « • . i —Kaip matau, skaičius lie-čiais. Artimoj ateity ir Brigh- . . . . L _ .. >f. , . .. . ... . . .. ... tuvių biznierių Marnuette Ma-ton parkiečiai tikisi susilauktu ^ .... . . ux. T->, , ' . . nore didinasi, — pastebėjo Re-

ų porteris vienam vietos biznie-
Davis Parko klausimas. 'riui.

—Taip, — atsakė biznierius. 
— Kai kurių biznių trūksta, o 
kitų jau perdaug.

—Kokių gi perdaug?
—Na, kad ir bučemių. Neto

li nuo čia ant vienos kryžke
lės net trys bučemės.

—O ko stoka? .. v
—Well, reikia pieniaus (mil- 

kmano), išsigadytų dar vienas 
lietuviškas kurpius; būtinai 
reikėtų lietuvio fotografo.

—Na, o kaip su 
ar nepageidaujama 
jų?

—Musų apielinkė 
bota (restricted)(; 
kuone kiekvienas turime savo 
bravorą. Kur girdėjai, kad p. 
bravorminkas eitų pas kokį 
ten, atsiprašant, saliunininką.

— Reporteris.

AČiu pastangoms p. A. J. Ka-! 
reivos ir kitų įtekmingų Townj 
of Lake gyventojų, pereitų sa
vaitę tapo atidarytos gatvėse 
elektrinės šviesos, 
lempos taikyta pastatyti prie

mie.stui virš 
Tai busianti 

ir geriausia į- 
miesto mokyk-

ko perdaug.

Kalbamas kliubas turėjo iš-
važiavimą pereitą sekmadienį.
Kadangi diena pasitaikė graži, 
tai išvažiavimas pavyko. Buvo 
daug pačių narių ir svečių. Jų i 
tarpe buvo ir Lukoševičius su 
savo nauju “Paige”.

Pavakarėj pradėtą progra
mas. Programų atidarė p. Ber- 
tašius. Jis perstatė kalbėti p. 
Juknį, Petrą Makutėną, L. Do- 
veikj. Kalbėtojai nurodinėjo 

’.ietuvių namų savininkų orga
nizacijos reikalingumą ir nau
dingumą. Ant užbaigos kalbė
jo geriausia ir ilgiausia J. Ukl 
tveris-Kuzmickas. O visi žino, 
kad Uktveris viską gali,

Kita programo dalis tęsėsi 
ilgiaus. Buvo virvės traukimas 
ir lenktynes. Kaip vyrai, taip,ir 
moterys ženočiai laimėjo. Lenk
tynėse buvo daug porų. Duota 
sekančių dovanų: cigarų au
kavo Leo Švėgžda; saldainių 
aukavo Kavaliauskas ir Nag- 
rečkis; šernolę (pocket book) 
— dovanojo “Narbutas ir Bim- 
džius; indą arbatai virti — do
vanojo Saibal;
Sakalas; setą dišių 
Juknis; kvepalų bonką — da
vė aptiekorius Makauskas; 
galiono varnišiaus — davė A. 
J. Liutkus. Dar buvo keletas 
aukautojų, kurių vardų neteko 
sužinoti.

Ant pabaigos svečiai* susipy
ko už alų ir jau temperatūra 
buvo labai aukštai pakilus. Bet 
šiaip taip nusileido. O tai vis 
dėl pavydo. Gi alaus buvo už
tektinai visiems, tur būt dagi 
perdaug. Na, kaip ten nebūtų 
buvę, tarp daugelio žmonių 
visko pasitaiko.

Beje, išvažiavime buvo vie
nas svečias net iš So. Bostono, 
Mass. Tai Sandaros sekretorius 
Paulauskas. —Korespondentas.

dešrą — davė 
davė

CLASSIFIED ADS
Anaouncements

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos moterų ir vyrų laikys extra susi
rinkimą, birželio 23 d., 1927 m., Lie
tuvių Tautos parapijos svetainėj, 8501 
So. Union Avė. pradžia 7:30 vai. vak. 
Draugai neatbūtinai esate kviečiami 
atsilankyti, nes yra labai svarbus 
extra susirinkimas. Kviečia

— B. Dubickienė, sekr.

Birutės Choro Valdybos senos ir 
naujos ir narių susirinkimas jvyks 
Birželio-June 24 <1,8 vai. vak., Ray- 
mond Chapel svet., 816 W. 31 St. 
Daug svarbių reikalų dėl aptarimo. 
Visi choristai privalote būti susirin
kime. — Valdyba.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU savo pusseserių Uršu
lės Rimkus, Jossie Makarauskas ir 
Stefanijos Eringaitės. Paeina Kau
no rėdybos, Panevėžio apskr., Nau
miesčio valsčiaus, Gugtonių kaimo. 
Girdėjau, jog gyvena Baltimore, 
Md. Yra svarbus reikalas, prašau 
įų arba kas apie jas žino pranešti. 
Busiu dėkingas. John Lubinas, 
5931 S. Albany ave., Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reilcia

REIKIA moterų dėl karpymo bal- 
Tiktai tos kurios turi 

Darbas 
nuo šmotų. American Sanitary Rag 
Co., 1415 Dayton Ave.

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
Mikuliu padurkų, . 1018 So. Wabash 
Avė., Room 609.

Help Warited—-Malė
Darbininku Keikia

REIKIA 10 VYRŲ 
Prie laikraščio cirkuliacijos darbo 

Geras komišinas 
Atsišaukit į 

NAUJIENAS, 
1739 So, Halsted St.

REIKIA 2 JAUNŲ VYRŲ 
Prie telefono darbo 
Alga ir komišinas. 

Atsišaukit į 
NAUJIENAS, 

1739 So. Halsted St.
REIKALINGAS draiveris duonai 

išvežioti. 1208 E 93 St.
REIKIA beilerių beilavimui maišų 

tkudurų skalbykloj. Turi būt paty
ręs ir mokėti skaityti ir rašyti. Tin
kamam vyrui gera alga. American 
Sanitary Rag Co., 1415 Dayton Ave.

REIKALINGI pardavėjai, kurie 
užsiima pardavimu vaistų po namus. 
Geri vaistai, lengva parduoti. Mid 
West Parmacy, 4135 Archer Ave.

REIKALINGAS geras darbininkas 
prie ūkės darbo. Geras atlyginimas, 
dalbas visą metą, dėl platesnių žinių 
kreipkitės šiuo antrašu

JOE. ZUBRISKI, 
Goodman, Wis.

Furnished Rooms
KAMBARYS RENDON, dviem vy

ram. Naujos mados jtaisymui. Tel. 
Boulevgrd 2035.

REIKALINGAS kambarys 18 St. 
apielinkėj arba Bridgeporte. Geisti
na, kad ant vietos butų telefonas ir 
garažas. F. Naujienos, 1739 South 
Halsted St, Box 957.

RENDON kambarys, šviesus ir 
švarus, yra telefonas, tinkamas vedu
siai porai, galima vartoti virtuvę,, ar
ba vaikinams, stfi Valgiu ar be valgio. 
Galima matyti dieną ikf 4 vai. vak. 
M. A. Burke, 3133. JW. ^ershing Rd., 
(39 #t.) Chicago, III., trečios lubos.

ForJRent
YRA 7 nauji ofisai rcnilon dak

tarams, dentistaiųs, advokatams ir 
kitiems profesionalams; didelis pa- 
laukimui kambarys, vėliausios ma
dos, garu apšildomas. 1121 Mil- 
waukee avė. Hųpiboldj 0458.
---- -------------------------- ----------------------------------

PARENDAVOJIMUT krautuves 
vieta su visais rakandais, tinka bile 
bizniui, 3820 So. Wallacė St., ir už
pakalio. *•

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI player piano 50 ro
lių ir benčius ir Victrola. Nebrangiai 
416 Kart St. WeMt 6010. ,

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PRADEK ŠIANDIEN

PARDAVIMUI vartotas Allington 
cabinet grand upright Grojiklis Pia
nas, 88 notų, su 43 roleliais, cabinet 
ir suoleliu už .$130. Pasimatykit su 

MR. HOOD, 
1120 So. Halsted St., 

1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paakoloa

MES PERKAME IB PA- 
gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

GROSERNR, de’icattcsen ir ken- 
džių krautuvė. Parsiduoda nebran
giai. 4650 S. Sacramento avė.

PARDAVIMUI Lunch ruimis — 
pelningas biznis. Del nesutikimo 
partnerių, turi būt parduotas iki lie
pos 1 d. Savininkas, 710 E. 93rd St. 
Tel. Chesterfield 4281.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, j savaitę biznio $100, kaina ne
brangi, ilgas lysas, pigi renda, 3 
kambariai gyvenimui iš užpakalio, 
North Side apartment.

2458 N. Ručine Avė.
Mohavvk 1655

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, visos mašinos geram stovyje, 
rendos tik $25.00. Nevedęs gali bent 
pats gyventi. Lysta gali gauti ant 
2 metų. 2737 W. 43rd St. City.

PARDAVIMUI saldainių, soda 
fountain, cigarų, cigaretų krautuvė, 
pigi renda, 4 kambariai gyvenimui, 
ilgas lysas. 2815 W. 38 St.

EXTRA BARGENAS. Pardavimui 
pigiai valgykla, geroje apielinkėje, 
prie dirbtuvių, gerai įrengta. Turi 
būti parduota greitai. 2748 West 
Chicago. Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu naują 
5 kambarių namą su 3 lotais j lotą 
arba biznį. J. Janulevičia, 3227 So. 
Aubų»n Avė.

PARDAVIMUI saldainių ir groser- 
nės krautuvė, 3518 S. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė, pigiai, 
renda $20. Išvažiuoju j Canadą, 6236 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė pusdykiai, 
geroj vietoj, turi būti parduota šitą 
nedėlią. Pardavimo priežastis turiu 
2 bizniu. Kreipkitės 2862 W. 38 St. 
Virginia 0387.

f iiivnin’
TURTU du bizniu, vieną noriu 

parduoti.
1) Pirmos klesos salinnas su ge

riausiais įtaisymais, ant biznio gat
vės.

2) Visa arba pusė barzdasku- 
tvklos. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 954.

PABDAVIMUI pigiai delikatesen 
ir groserio krautuvė, renda $20 su 
gyveniniu. 718 \V. 120 St.

South Side pigus lotai 36X123 
geriausias investavimas, 
kad į žemę (dėti pinigai auga. Di
delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

Z. S. MICKEVIčE & CO. 
2505 W. 63rd St., Chicago, III.

yra 
Atmink,

PARDAVIMUI Bellmont biznio lo
tas, $2800, už jūsų pasiūlymą, didelis 
nuleidimas kas mokės pinigais, verta 
dvigubai.

Adresuokit 3698-X, 
Room 840, 

608 So. Dearbom St.

PARDAVIMUI 2 flatų biznio- ' 
vas medinis namas labai pigiai. 
Savininkas, 732 W. 22nd gi.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

i vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

TUĘIU pigiai parduoti savo gra
žų 40 pėdų rezidencijos kampinj lotą, 
prie Grace St. Yra miesto vanduo, 
šalytakiai ir apmokėta, kaina tik 
$1800, turi turėti $500 cash, kitus po 
$30 j mėnesj.

Adresuokit Box 3695, 
608 So. Dearbom 

Rm. 840

PARDUOSIU savo 200 pėdų fron- 
tage, j vakarus nuo Oak Park, už 
$1200, reikia $300 cash, kitus išmo
kėjimais, tinka dėl vištų farmos.

3696-A, 
Room 840,

' 608 So. Dearborn St.

PARDUODU savo 4 kambarių cot- 
tage, randasi North West Side, dide
lis lotas, netoli mokyklų ir krautu
vių, kaina $2500, reikia $300 
kitus po $30 j mėnesj.

Adresuokit 9697-M
• Room 840

608 So. Dearborn St.

cash,

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, yra vana, elektra, fumas, furnas 
Šildomas 1 fl. 6-6 kambarių, 2 karų 
garažas su šviesa ir vandeniu, prie 
Lowe Avė., netoli 36 St. šaukit South 
Shore 0203, savininkas.

PARDUOSIU arba mainysiu j lo
tą, Cicero arba Bervyn, 2 flatų 6-6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
2 boileriai, aržuolo trimas, moderniš
kas, augštas skiepas, 2 karų 
nis garažas, prieš naują parką 
roj. Del informacijų šaukit 

.Cicero 2133-R, 
arba’ matykit savininką, 

1811 — 51 Avė., 
Cicero 

(Agentų nereikia)

Miscellancous

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas” 

SOUTH T0WN HEATING 
, M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu Ir Vandeniu Apšildymą. 
Jvedam j nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fia
lai ir pertaisymas. Cementini* dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojam namus 15 metų dei iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Te). 
Calumet 1012.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. Stute St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 180.

medi-
Cice-

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114

Jau kartą “Naujienose” mi-i 
nėta, kad vietos gyventojai rei-' 
kalauja, idant butų nuimta 
parkučio tvora ir sustabdytas 
base bąli lošimas. Jie to reika-; 
lavimo neišsižadėjo. Pasak jų, 
kai dabar bolė lošiama, tai ne
bėra vietos gyventojams pasi
vaikščioti ir pasilsėti.

“Surprise parė.”
Pereitą šeštadienį buvo su

rengta parė vienam
kui. Nupirkta namų rakandų 
setas už $300. Praba lia v o ta
parėj dar apie $300. Viso labo 
išleista į $600.00. Naudos turė
jo tas, kam buvo parė rengia
ma; naudos turėjo tas, iŠ ko 
buvo kumpiai ir dešros perka
mos. O kokios naudos turėjo 
kiti, tik gerasis dievulis težino, 
o gal ir jis nežino? —ReporL

JOE NAGAITIS, pajieškau savo 
sunaus Joe Nagaičio su kuriuom gy
venau Cicero, III. Aš esu blogam 
padėjime, jau 6 mėnesiai kaip sergu, 
neturiu nei cento. Mielas sūnelį no
rėčiau pasimatyti nors priąš mirtį, 
arba duok man pagelbą. Girdėjau, 
kad gyvena Kenosna, Wis. Atsiliepk 
ar kiti jį pažįstami praneškite 
man.

i Automobile^

Skaityk ir kitiems 
pasakyk!

Parsiduoda labai pigiai ir labai ge
ras automobilius, 4-ių pasažierių 
coupe. šis automobilius yra beveik 
naujas, mekaniškai yra “perfect”, 
nereikės pridėti nei dolerio prie pa
taisymų, beveik nauji “robai’. Dalyy 
kas yra tame: — savinihkas gavo šį 
automobilių mainais ir netUri. kur pa
dėti dviejų karų, tai neatbūtinai turi 
parduoti, čia yra milžiniška proga 
kuriems reikia gero automobiliaus.

• Apie kainą ir išlygas tai greitai 
susitaikysime, tiktai neatbūtinai tu
rit^ pamatyti šį karą. Aš priimsiu 
mainais ir lotą, nepaisant kur jis bu
tų, bile tiktai Chicagoje, jeigu reikės 
primokėti dar “cash’, tai aš primo
kėsiu, nes tai yra mano užsiėmimas, 
namų statymas. '

Aš manau kad Chicagoj yra daugy
bė tokių, kurie turi kur nors užsili- 
kusį lotą ir nieko negali su juo veikti, 
tuom tarpu geras automobilius butų 
jiems naudingiau, tai tokiems tai čia 
yra auksinė proga, arba kas turite 
International Investment Corporation 
ščrų, tai juos priimsiu kaipo “cash“ 
pinigą. Kuriems teks skaityti šis 
pranešimas, meldžiu pasakyti ir drau
gams, kad greičiau priėjus prie daly
ko. Atsišaukite ypatiškai ar per te
lefoną prie

HIGHWAY MOTOR SALES, 
5816 So. Western Ave., 

Prospect 8134.

PIRK IR DIRBK pinigus taip, 
kaip aš padariau. Po vienai pusei 
soda fountain, .ice cream ir ciga- 
retai, po antrai — groserig, vai
siai ir mėsa dėl sandvičių. Važiuo
ju Lietuvon. Parduosiu nebrangiai.

1536 W. 14 St.
Canal 5998

ŠTAI KAS JUMS REIKIA
IMi augšto mūrinis namas, atneša 

$85 į mėnesj, 4 kambariai pečiumi 
šildomi apačioj, 5 kambariai karštu 
vandeniu šildomi viršuj, garažas, gat
vė ir ėlė cementuota ir apmokėta, 
kaina $7000. Nupiginimas už cash.

3547 Hirsch St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikono 
malevą, popierą, stiklus Ir t. t.

3149 So. Halsted St.
_ Phone Yards 7282
J. 8. RAMANCJONIS,

saliunči-
saliunu,— 

nors vieno

yra apry- 
be to mes

Exchange—Mainai
MAINYT

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

JOE NAGAITIS, 
4412 So. Wood St. 

Chicago, III.

Help Wanted—Male-Fem^le
Darbininkų Reikia

REIKIA vedusios poros be vaikų, 
jaunų arba vidutinio aržiaus,. turėtų 
važiuoti ant mažos farmos, yra kar
vių, vištų ir daržas. Turi mokėti va
žiuoti su geru karu. Geras namas 
gyvenimui. Pažymėkit patyrimą, 
amžių ir pageidaujamą algą. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 956.

PEERLES SEDAN, 5 pasažierių, 
4 dury, vėliausia modelis, kaip nau
jas, $525 arba pasiūlymas, lengvais 
išmokėjimais.

Matykit savininką,
5667 West Lake St., 

Ofisas1 t

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai, 
geri visi daiktai, pigiai nupirksite, 1 
lubos, 3404 So. Lowe Ave.

PAIEŠKAU vyrų ar merginų, 
apsipažinusių gerai su Chicaga ir 
vartojančių keletą kalbų. Uždarbis 
gali būt 5 iki 10 dolerių dirbant va
karais. Smulkmenas sužinosite 
dien.

kas-

P. CONRAD STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

Musical Instrumente

GROJIKLIS pianas, tip top 
išžiuros, už $110, pridedama 
daug rolelių, benčius ir cabilet, 
$50 cash ir po $10 į mėnesį 

6512 So. Halsted Str.’ i

Turime Roselande 4 kamba
rių mūrinį namą, 30X1^0 p5- 
dų lotų, norime pareiti į Brigh- 
ton Parkų ar Marąuette Ma-K 
nor. Namas turi būt 2 pagyve
nimų po 4, 5 ar 6 kamb. Nežiū
rint kokie morgičiai, sutiksim. 
2505 W. 63 St. Tel. Hemlock 
0800.

Aš TURIU nuo 1 iki 5 akrų že-. 
mės, tinka vištų farmai arba kito
kiam bizniui, randasi prie Mihvaukcc 
kelio, pigiai greitam pirkėjui.

Atsišaukite
MARY VOGEL, 

815 N. Ashland Avė.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

Financial
Finanaai-Paskolos

KĄ turite mainyti ant pie- 
karnės? Į tris dienas turiu iš
mainyti. Pekarnė verta 2000 
dolerių. Ji randasi 4450 So. 
Kedzie Avė. Yards 4951.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai

2 NAUJI 5 rm. muro bung. garo 
šil. kieto medžio trimas, prie 65 
St. $1500 ir $1000 cash, 3700 W. 
65 St. Pros. 3966.

Tiktai 3'4% nuošimčiu 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ii 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
tedos ir pėtnyčios.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {Vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys/ fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.) 
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educationai
Mokykloe

............... ■■■—
PIGUS namas ant Bridgeporto, 

843 W. 33 PI., 2 fl., 4—6 ruimai, 
karštu vandeniu šildomas. Kaina 
$7,500 ir 2 karų garažas. Savinin
kas įgyvena ant antro floro. Arba 
pašaukit:

Boulevard 5066.
į _____ _

' NAUJA 5 kambarių moderniška 
rezidencija, turit pamatyti, kad 
tinkamai įvertinus. Atdara dėl ap
žiūrėjimo tarpe 9 ryto iki 6 vaka
ro kasdie. Lengvais išmokėjimais, 
arba mainysiu į lotą, arba ką jus 
turite, be iniokėjiino.

7215 Lincoln ave.

GARADŽIUS
Moderniškai jtaisytas su visomis 

priemonėmis, didelis garadžius Brid- 
geporto kolionijoje ant didelės gat
vės. Parduosime už cash arba mainy
siu ant namo ar bungalow. Priežas
tis patirsite ant vietos. Kreipkitės 
tuojąus, 901 W. 33rd St. Yards 4669.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrą morgifiią 

mažas komisas. Teisingai atlikaln 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN 
155 N. Clark St, Room 820 

Phone Central 6260

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinanti dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

ATYDOS

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 

1 stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
! AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKIS 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
i 3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Jei jus esate savininku l^ile kokio 
stako, SSrų, bonų, arba specialių 
notų ir jus manote, kad jos neturi 
jokios vertės dėl jūsų, atneškite jas 
dėl manęs, nes aš turiu dėl jų mar-; dide8nj užmokesnį, 
ketą, aš jums duosiu 100% ant kiek- są1ygaa? Leiskit* i 
vieno jūsų dolerio. Atsišaukite bile - -•
dieną iki 5 vai. po pietų, subatomis 
iki 7:30 vakaro.

Klauskite
MR. KUČINSKIS,

506 So. Wabash Ave., 
Room 521, 5 fl.

AR JUS NORITE

Mes perkame LIETUVIŲ, lenkų ir 
U. S. Liberty Bonus.

J. S. LOWITZ, 
318 So. Dearbom St

, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

| SCHOOL
1507 W. Madison Street


