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Socialistai rems Demokratų partijos konvencija New Yorke

La Follettą
Debsas — nacionalis Soc 

partijos pirmininkas
Calvin Coolidge, Prezidento 

sūnūs, mirė
Debs - Socialistų perti- Mirė prezidento Coolidge 

jos pirmininkas sūnūs
Partija nutarė savo kandidatų 

nestatyti, bet remti La Foi- 
lette’ą.

CLEVELAND, Ohio, liepos 8. 
—Socialistų Partijos konvencija 
išrinko drg. Eugenijų V. Debsa 
nacionaliu Socialistų partijos 
pirmininku. Tai yra nauja įstai
ga, kurios iki šiol partijoj ne
buvo.

WASHINGTON, D. C., liepos 
8. — Calvin Coolidge, preziden
to Coolidge’o 16 m. sūnūs, mirė 
praeita naktį. Jo mirties prieža
stis—užsinuodijimas kraujo,
prasidėjęs iš nedidelės dešinėj 
kojoj pusliukės, sutrintos belo
šiant tennis. Buvo daroma pas
tangų sulaikyti gangrena pagal
ba operacijos, bet sulaikyti ne
bepavyko.

ifittift imi*»1 liŪhUlUU

Didžiulė Madison Sųuare Garden salė, kur daugiau kaip tūkstantis demokratų, suvažia- 
iš visų krašto dalių savo kandidatams prezidento ir viceprezidento vietoms nominuoti, jauvę

daugiau kaip pusę mėnesio prakaituodami niaujasi ir niekaip negali prie g

Anglijos premjeras Mac- 
Donaldas atvyko Paryžiun

Pasikėsinimas išsprog 
■ dinti Lvovo arsenalą

Išvengta 500,000 siu 
vėjy streiko

Berlino universiteto 
studenty riaušės

Prapuolė lietuviy 
mergaitė

Studentų parlamento rinkimai 
parodo Vokiečių moksleivių 
politines tendencijas.

Ona Skrodenis, 4513 So. Her- 
mitage Avė. birželio 26 d. pra
puolė iš savo namų ir iki šiai 
dienai negalima surasti.

Sulig tėvo pasakoiimo mer
gaitė yra 13 m^tų, buvusi labai 
gera ir taiki. Kadangi prapuolė 
net nepaėmusi nė geresnių ap- 
rėdalų, yra manoma, kad kas 
nors ją turėjo pavogti.

Mergaitė yra 4 pėdų Ir 8 colių 
augščio, balto dailaus veido, 
gelsvų plaukų, mėlynų akių, be 
vieno priekinio — viršutinio 
danties. Kas patėmytų kur nors 
tokią mergaitę, prašome prane
šti tėvui J. Skrudenis, virš pa
minėtu adresu, arba Naujienų 
ofisan.

BERLINAS, liepos 8. — Ber
lino universiteto studentų par
lamento rinkimai duoda gerą 
Vokietijos studentų politinių 
tendencijų vaizdą. Iš 10,000 uni
versiteto studentų balsavimo 
teisės turi tik vokiečiai. Balsa
vo viso apie 3,800. Iš tų, 2,400 
balsų buvo už dešiniuosius ir ki
tas nacionalistų grupes. Apie 
1,000 balsų paduota už reparaci
jas. Apie 100 buvo socialistų 
balsų ir apie 50 komunistų. Už 
jaunuomenės judėjimo organi
zavimą paduota apie 200 balsų.

Palyginus su praeitųjų rinki
mų rezultatais, šie skaitmens į 
rodo, kad dešinysis sparnas kiek 
susilpnėjęs.

Rinkimai įvyko ne be truks- Fabrikavo diplomus, arba fabri- 
nacionalistų kuotais diplomais praktikavo

19 daktarų inkriminuota
mo, nes žinomas 
profesorius Roethe atvirai padė
jo nacionalistams ir trukdė res- 
publikininkų agitacijai. Fasku-

medicina.v

SAN FRANCISCO, Cal., lie
tinę rinkimų dieną dagi vyriau- pos 8. — San Francisco grand 
sybė buvo priversta įsimaišyti,1 jury inkriminavo devynioliką 
kad apgynus konstitucines res-‘daktarų. Kai kurie jų kaltinami 
publikininkų teises.

Drg. Debsas, dėl savo silpnos 
sveikatos, konvencijoj dalyvau
ti negalėjo. Drg. Hillųuit’ui pa
aiškinus, kad federaliai rinkimų 
įstatymai reikalauja, idant par
tija turėtų savo pirmininką, ir 
pasiūlius ton vieton išrinkti d. 
Debsą, jis buvo vienbalsiai* per 
aklamaciją Išrinktas.

Buvo paskirta komisija atlan
kyti jį Elmhursto sanatorijoj 
(netoli Chicagos) ir įteikti jam 
konvencijos sveikinimus.

Hillųuit’as buvo pasiūlęs, kad 
nacionaliam partijos pirminin-l 
kui butų suteiktas ex-officio 
balsas ir basavimo teisė septy
nių nacionalio vykdomojo komi
teto narių tarimuose, bet tatai 
atmesta. Socialistų kongresma- 
nas d. Berger nurodė, kad tuo 
butų duota egzekutyvė galia 
vienam žmogui, kas neturėtų 
būt daroma nė čia, nė kongrese.

Konvencija nutarė remti
La Follette’ą.

Po ilgų ir karštų debatų paga
liau socialistų konvencija didele 
balsų didžiuma nutarė ateinan
tiems prezidento rinkimams 
nuosavų kandidatų nestatyti, 
bet remti progresyvės akci
jos konvencijos indorsuotąjf 
kandidatą prezidento vietai se
natorių La Follette’ą ir jo pasi
rinktą kandidatą vice-preziden- 
to vietai.

Siunčia daugiau kariuo 
menės į Moroką

Maurų sukilėliai nesiliauja 
atakavę ispanus.

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
8. — Oficialis pranešimas sako, 
kad padėtis Morokoj gerėjanti, 
pet reikalaujanti didelio atsar
gumo, nes sukilėlių puolimai 
nesiliaują. Pranešimas skelbia, 

1 kad Kabadarasoj garnizono iš 
* trisdešimt septynių žmonių de
vyniolika buvę sužeisti.

Iš Madrido siunčiama daugiau 
kariuomenės Morokon ten esa
moms ispanų jėgoms sustiprin
ti.

Kariuomenės sukilimas 
Sao Paulo, Brazilijoj

Stoty pasitiko jį minios žmonių 
sukandamos: “tegyvuoja tai
ka!”

Užtikta pragarinė mašina, kuri 
sprogdama butų pagimdžius 
baisiausių katastrofa.

Paskutinę valandų New Yorko 
siuvyklų savininkai sutiko iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus.

PARYŽIUS, liepos 8. — Ang
lijos premjeras MacDonaldas 
šiandie po pietų

VARŠUVA, liepos 8. — Buvo 
padaryta pasikėsymas išsprog- 

Vienasatvyko Pary- dinti Lvovo arsenalas.
žiun pasitarti su Frąncijos pre- darbininkas buvo padėjęs užtai- 
mjeru Ilerriotu dėl interaliantų syta pragarinę mašiną, bet kitas 
konferencijos Londone, kuri tu- darbininkas dar laiku ją užtiko | nutarė išpildyti

ivvVfi 1 i arine Kai- Vii vi <1 i ___ 1 -i- _____ _ _____ •  _____ 'Tnzliae1 flormar

600 Filipinų skautų 
streikuoja

dėl fabrikavimo kitiems, norin
tiems būti “daktarais”, diplo
mus, kiti gi dėl to, kad prakti- 

* kavo mediciną klastingais diplo
mais.

Debs pritaria La Follette'ul.
šalininkai nuosavų kandida

tų statymo buvo palenkti La 
Follette’o pusėn gavus iš Dėbso 
telegrama, šitokio turinio:

“Man regis, kad išmintingiau 
butų, jei musų partija esamose 
aplinkybėse savo kandidatų ne
statytų; bet kartu žiūrėtų, kad 
socialistų partija butų nepalies
ta, tvirtai laikanties jos princi
pų. Socialistų partija yra darbi
ninkų klasės partija ir ateitin ji 
žiuri su pilniausiu pasitikėjimu 
ir be baimės.”

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 8. — Praeitą šeštadienį 
Brazilijos mieste Sao Paulo kilo 
kariuomenės maištas. Del ašt
rios cenzūros tikrų to sukilimo 
faktų nėra sužinoti. Ateinan
tieji gandai iš pietines Brazili
jos dalies skelbia, kad keli tūk
stančiai revoliucininkų žygiuo
ja į Rio Janeiro, Brazilijos sos
tinę, ir kad revoliucininkai kon
troliuoją valstybės telegrafo li
nijas.

Priežastis sukilimo čia tikrai 
nežinoma, bet matyt jis atkrei
ptas prieš respublikos valdžią, 
ypač prieš prezidentą Bernarde- 
są.

rėš įvykti liepos 16, bet kuriai 
Francijos reakcininkai, su bu
vusiuoju premjeru Poinca'rėTi 
priešaky, stengias pakišti koja. 
Susisieloję mat reakcininkai, 
kad pažangiausiems dviejų di
džiųjų valstybių premjerams, 
Anglijos socialistui MacDonai- 
lui ir Francijos radikalui Her 

riotui nepavyktų tikrai įvykinti 
susipratimas ir taika Europoj.

Herriot’as pasitiko MacDo- 
naldą geležinkelio stoty, žmo
nių minioms šūkaujant: “Tegy
vuoja taika!”

Parlamento opozicija, kuri 
buvo pasiruošus interpeliuoti 
premjerą šiandie, nutarė inter
peliaciją atidėti ketvirtadieniui.

Premjeras Herriot’as bendrai 
su savo patarėjais sutaisė notą, 
išaiškinančią Francijos nusista
tymą reparacijų klausimu. Ka
binetas ją patvirtino. Nota bus 
įteikta p. MacDonaldul ir po 
to išsiuntinėta visoms kitoms 
aliantų valdžioms;

ir sulaikė nuo sprogimo. Suga
vęs gi vyriškį, kurį jis įtarė 
dėl padėjimo sprogdinamosios 
mašinos atidavė į policijos ran
kas.

Pasak valdininkų, tardant su
imtąjį pasirodę, kad jis nesenai 
atvykęs į Lvovą iš Rusijos ir 
turėjęs čia susižinojimų su bol
ševikų agentais.

Sako, kad jei butų ta praga
rinė mašina sprogus, butų įvy
kus dar didesne katastrofa ne- 
gut ta, kur nesenai atsitiko 
Buchareste, Rumanijoj, nes ar- 
senale esą 200 vagonų amunici
jos ir daugybė kitokių sprogs
tamųjų medžiagų.

Gaisras padarė 150,000 dolerių 
nuostolių.

SUPYKĘS EX-KAREIVIS SU- 
MUšfi GENEROLĄ.

Trys soviety valdininkai 
turi mirti

WAUKEGAN, TU., liepos 8.— 
Padocks Lake, 16 mailių nuo 
Kenoshos, praeitų naktį gaisras 
sunaikino dvi dideles Twes Ice 
kompanijos ledų įstaigas. Nuo
stoliai skaitoma apie 150 tūks
tančių dolerių.

NEW YORKAS, liepos 8. — 
Siuvyklų savininkų organizacija 
The Merchants’ Ladies’ Gar- 
ment Aasociation praeitą naktį 

i International 
Ladies’ Garment Workers’ uni
jos reikalavimus, kuriems prita
rė ir gubernatoriaus Smitho ar- 
bitracijos komisija.

Tasai samdytojų sutikimas 
nusilenkti darbininkams buvo 
beveik netikėtas patiems darbi
ninkų unijos viršininkams, nes 
samdytojai iki šiol laikėsi at
kakliai ir rodė griežto pasiryži
mo nenusileisti. Dabar gi, bež
velk paskutinę valandą jie nusi
leido. Tuo budu išvengta milži
niška siuvėjų streiko, kurs jau 
šiandie turėjo prasidėti Ir Kuria
me butų dalyvavę apie 500,000 
adatos pramonės darbininkų.

Kaip andais Ama’gametaI, 
taip dabar International Ladies 
Garment Workers laimėjo: iš- 
simtinai unijinį darbą dirbtuvė
se (closed shop), minimum al
gos normą ir apclraudą nuo ne
darbo.

Karinė vyriausybė kaltina dėl to 
bolševikus.

EKSPLIOZIJOS DU DARBI
NINKAI UŽMUŠTI

ALTON, 111., liepos 8. — Ro-
MANILA, Filipinai, liepos 7. .Ill;> nafto?. . refinerijoj

- Maniloj sustreikavo daugiau T0' 6 l^ko ekspbozųa, kurios 
kaip 600 skautu, reikalaudami i ?u?ar“ai buvo uznwstl ,r 
didesnio mokesnio. Armijos vIr.lšešl suze,st1' 
šininkai dėl streiko verčia bėdą į 
ant bolševikų agentų, — jie < 
suagitavę skautus. Bolševikai Į
kaltinami ir dėl streiko šešių Dvylikos metų vaikas 
šimtų filipinų darbininkų dir-' Winkelm,an bežaizdamas su tė- 
bančių Gavite laivyno dokuose, vo šautuvu netyčia nušovė kal- 
Streikas tęsias jau kelinta die- įnyno Peterso trylikos metų du- 
na. jkterį Luellą.

žaidimas su šautuvu.

ADRIAN, Mich., liepos 8. — 
Wilbur

T elegraf inės Pinigų
Perlaidos Lietuvon

Pasmerkti sušaudymui už papil
dytas suktybes.

W. Virginijos kasyklų sa 
vininkai atmeta uniją

įraukiama atkaklaus organizuo
tų angliakasių pasipriešini
mo.

WASHINGTON, D. C., liepos 
8. — Veteranų Biuro direkto
rius generolas Frank T. Hines 
tapo vieno ex-kareivio, Thomias 
B. Deavero, sumuštas. Deaver 
atvyko iš Houstono, Tex., pro
testuoti dėl to, kad daktarai, 
žiūrėję jo sveikatos, pakenkę 
jam gauti paramos. Susiginčijęs 
su generolu, Deaver kirto Jam 
į veidą, praskeldamas antakį.

LENINGRADAS, liepos 8. — 
Sovietų teismas pasmerkė mir
ties bausmei Leningrado valsty
bės rūbų trusto pirmininkų Bre- 
kerį, direktorių Rittenbergą ir 
užsakymų priėmėjų Šulginų. Jie 
buvo kaltinami dėl suktybių su- 
pirkinėjant ir parduodant dirbi
nius. Trusto advokatas Marko
vas pasmerkta dešimčiai metų 
kalėjimo.

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę. būriai: 
gal bus ir lietaus su perkūnija; 
maža atmainos temperatūroj; 
lengvas, didžiumoj pietų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 66° F.

Šiandie saulė teka 5:22, lei
džiasi 8:28.

CHARLESTON, W. Va 
pos 8

DEL GINKLŲ PREKYBOS 
KONTROLIAVIMO.

Nusižudė dėl baimės netekti 
proto.

IRON MOUNTAIN, Mich., 
Larson,

Stengsis dėl įkūrimo darbo 
partijos.

Konvencija instruktavo savo 
atstovus, kurie tarsis su nacio
naliu Progresyvės Politinės Ak
cijos Konferencijos komitetu 
dėl La Follette’o kandidatūros,1 
kovoti už tai, kad ateinančio!
konvencijoj, kuri bus laikoma liepos 8. — Miss Edla 
sausio mėnesį, butų įkurta nau- 49 metų, nusižudė, pasikardama 
ja darbo partija, tolygiais pa- narnų rūsy. Paliktame raštely 
grindais kaip Anglijos darbo ji sakos nusižudanti, bijodama 
partija. I gauti proto pamišimą.

ŽENEVA, Šveicarija, liepos 8. 
— Tautų Lygos nusiginklavimo 
komisijos posėdy, kurs čia va
kar atsidarė, Amerikos mlnlste- 
ris Šveicarijai Gibson’as pareiš
kė, kad Jungtinių Valstijų vaiz
džia esanti pasiruošus priimti 
bet kurį pasiūlymų ir bet kurių 
konvencijų dėl ginklų ir amunl-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepp.sj; 8 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.33
Belgijos, 100 frankų ........... $4.52
Danijos, 100 kronų ...’.... .......  $15.90
Italijos, 100 lirų .................. i $4.26
Francijos, 100 frankų ........... $5.12
Lietuvos, 100 litų .........  $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.38
Olandijos, 100 florinų ....... $37.75
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.55
Šveicarijos, 100 Trankų ....... $17.85

___

lie
pos 8. — Kasyklų savininkų or
ganizacija — Kanawha Opera- 
tors’ Association — paskelbė, 
kad keturiasdešimt kasyklų Ka- 
nawha anglies srity, West Vir
ginijoj, pradėsią tuojau dirbti 
kiek pakeista 1917 metų algos 
norma. Darbininkams busią 
mokama nuo tono iškasamos an
glies tiek, kiek buvo mokama 
1917 metais, ir truputį branges
nė dienos alga.

Unija nebusianti 
Iki praeito kovo 

yklos dirbo einant 
darbininkų unija. Nuo to laiko 
prasidėjo derybos ir ginčai tarp 
samdytojų ii’ unijos atstovų, ne
davę iki šiol jokių rezultatų.

Del šitokio kasyklų savininkų 
paskelbimo pramatoma atkakli 
organizuotų angliakasių 
West Virginijoj.

į

pripažinta, 
mėn. 81 ka- 
sutartim su

50 Centų
šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 

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

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

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 
i siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

1739 So. Halsted St Chicago, III.kova



triasą ir pajiegą suvedame | aenue Ir nauju* namu, taipgi dirb- 
teras. Caah arba ant iimokljimo.

Pirmatini Lietavią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPOltT ELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Pree.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Šiandien
Seredoj, Liepos 9-tą diena

to r DAY

Ateikit anksti ir pasinaudoki! stebėtinomis
vertinybėmis teikiamomis visuose departa
mentuose. ■ ’ Lil

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 So. Halsted St " Chicago, III.

Geriausia yra pirkti setas tiesiog nuo išdirbėjų, ir sučėdyk pu
sę pinigų. Męs padarome pagal orderį, kokį tiktai norėsite turėti, 
šitą apgarsinimą pasilaikyk, nes mes daugiau negarsinsime. Atsi
mink gerai adresą, kada bus reikalas, kad nereiktų klaust kitų. Męs 
laikome atdara vakarais.

Globė Upholstering Furniture Co
6637 So. Halsted St.

naujienos; cHičsp, ui
•r RNMW

[
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KORESPONDENCIJOS
S. L. A. Seimo Iškilmės
WILKES BARRE, PA., — S. 

L. A. seimuose visuomet būna 
visokių parengimų. Tad ir šia
me seime jų buvo, 
trumpai aprašysiu,
kuriuose turėjau laimės dalyvau 
ti.

Čia juos ir 
nors tuos,

Vakarienė
Birželio 23 d. Redingtone Ko

tely buvo surengta iškilminga 
vakarienė. Vakarienėje daly va-, 
vo vietinių svečių ir delegatų, 
viso virš\200 ypatų. Matomai 
rengėjai neapsižiurėjo ir dau* 
giau įžangos bilietų pardavė, ne
gu vakarienėj vietų galėjo būti, 
tai vėliau pribuvusiems jau ne
buvo vietų.

Laike vakarienės pora jaunų 
panelių skambino pianą, o sve
čiams pasidrūtinus Seimo rengė
jas p. J. J. Nienius pristatė toast 
masterį adv. Lopatą. Jis per
statinėjo kalbėtojus ir stengėsi 
palaikyti linksmą ūpą tarp sve-- 
čių. Sakė, kad kiek tik čionai1 
svečių randasi, tai visi . turėsią 
kalbėt, bet pirmiausia jis iššauk
siąs vardais.tuos, kuriuos jis pa
žystas, b kurių nepažystąs,. tai: 
parodysiąs ir jie turėsią kalbėti.! 
žinoma, kurie skaito savei kai* 
betojais ėsant, tai tik laukia ka
da juos pašauks, o kurie nėra 
kalbėtojai, tai baimijos, kad juos 
nepašauktų ir taipjau baimijos 
kad labai ilgai reikią užtrukti. 
Bet ant laimės, kurie
kalbėtojais būti, tiems nereikėjo 
kalbėti, — pakako senųjų SLA. 
darbuotojų, kurie daugumoje su
sidėjo iš rytų, t. y. iš rytinių 
valstijų. Sekantys kalbėjo: ži- 
vatkauskas, Tareila, Liūtas, Vi- 
taitis, Gegužis ir kėli kiti; o iš 
vakarų tik Dr Montvilas kalbė 
jo. Rytiečiai kalbėtojai daugiau
sia prisiminė apie SLA. praei
ties vargus ir visiškai mažai te- 
lietė šio seimo uždavinius; tik 
vienas D r. Montvidas kiek palie
tė, tai ir linkėjo Seimui išmin
tingai svarstyti visus SLA. rei
kalus.

baimijos

Da pora panelių 
pianu daininin-

Koncertes

Birželio 25 d. Y. M. C .A. sve
tainėje buvo surengtas koncer
tas. žymesnieji artistai buvo 
pakviesti iš kitų miestų. Dalyva
vo šie artistai: F. Stankūnas, ba
sas, iš *Brooklyno, N. Y.; p-lė 
Anelė Salaveičikiutė, Soprano, iš 
New Briton, Conn.; p-lė Moskai- 
čiutė, smuikininkė, iš Mahanoy 
City, Pa.; iš vietinių dalyvavo 
panelė Puskunigiutė ir da viena 
panelė, kurios vardo nenugirdau, 
pirmoji yra dainininkė, o antro
ji—pianistė, 
akomponavo
kams. žmonių buvo pilna sve
tainė, bet užsilaikymas nege- 
riausias.

Pirmiausia dainavo Stankū
nas keletą liaudies dainelių ir 
kelias klasines. Stankūnas jau 
gerokai išsilavinęs ir gana gerai 
dainuoja, bet didelės ateities jam 
nematau, nors jo dainos publikos 
yra gana mėgiamas.

Antroji dainininkė buvo p-lė 
Anele šalaševičikiutė, turinti 
gržų ir malonų suprono ir pui
kų nudavimą. ši jauna panelė 
turi didelę ateitį ir iš jos.lietu
viai gal susilaukti didelio talen
to, nes panelė jaunutė ir da tik 
2 metai kaip lavinasi. Jei ji da
rys tokį progresą ir ateityje, tai 
jai bus vieta operoje.

Apie panelę Mockaičiutę bu
vau girdėjęs, kad tai žymi 
smuikininkė, bet ji tokio didelio

įspūdžio į mane nepadarė, kad 
galėčiau ją priskaityti prie žy
mesniųjų smuikininkių.

Apie vietines paneles tiek ga
liu pasakyti, kad joms dar daug 
reikia lavintis, kaip 
taip ir pianą valdyti.
jos dar tik pradeda lavintis, 
nors jos gabumų visgi turi.

Aš, kaipo svečias, manau, kąd 
Wilkes Barrej lietuvių yra 
daug, bet dailės spėkos yra la
bai menkos, sulyginus su kitom 
kolonijom.
Juozo Vaičkaus Dramos Teatras

Laike koncerto buvo praneš
ta, kad ant rytojaus, birž. 26 d. 
p. J. Vaičkus su savo trupe 
duosiąs spektaklį. Nusitariau 
būtinai matyti p. Vaičkaus tru
pę lošiant, kadangi ji yra atvy
kus iš Lietuvos ir apie ją esu 
girdėjęs iš Amerikos lietuvių 
laikraščių, nors jau buvau labai 
pavargęs nuo visų tų parengi
mų ir nuo seimo. Bet ne su vie
nu maniau taip buvo, bet ir ki
ti svečiai, išskyrus nevvyorkie- 
čius, ypač chicagiečiai labai į- 
domavo pamatyti Vaičkaus tru
pės lošimą. Vienas chicagietis 
net permainė kavo planus; mat 
jis buvo atvykęs iš Chicagos į 
LSS. konferenciją ir konferen
cijai pasibaigus jis jau i'ęngėsi 
keliauti atgal j Chicagą,' bet už
girdęs apie Vaičkų pašfliko da 
vienai dienai pamatyti lošimą.^

Pribuvom į laiką. Bet mažai 
žmonių radom, nes mažai buvo 
garsinta, o svečiai daugumoje 
buvo pavargę, o kiti gal neturėjo 
nė nuovokos, kad tai gal būti 
gerai ir yra verta pasižiūrėti. 
Tame didelė kaltė rytinių lietu
vių laikraščių, kad jie. dažnai 
naujai atvykusius artistus girta, 
neatsižvelgdami ar tai verta, 
ar ne (prisiminkit Byrą, Oleką 
ir kitus).

Prasideda ir vaidinimas. Pir
miausia buvo vaidinta drama 
(kaip ji vadinas negaliu pasa
kyti, nes nebuvo ne programų, 
nebuvo ne pranešta). Vaidinime 
dalyvavo trys ypatos —J. Vaič
kus, J. Dikinas ir Paulė Ten- 
džiulytė. žiūrint šio vaidinimo 
jautiesi, kad ne vaidinimą ma
tai, bet tikrą atsitikimą. Publi
ka persiima vaidinimu ir visoj 
salėj užviešpatauja didžiausia 
tyla, nors šiaip lietuvių publika 
mažai nusivokia ir nemoka už
silaikyti.

Po dramos buvo vaidinama 
pora komedijų. Komedijas vai
dinant vėl matai didelį skirtu
mą tarp mus amerikiečių lošėjų 
ir Vaičkaus trupės.

Turiu pasakyti, kad Vaičkaus 
vaidinimo buvo ko pažiūrėti ir 
yra patartina kad gerb. Vaič
kus apvažinėtų visas didesnes 
lietuvių kolonijas su savo trupe

dainuoti
Matyti

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

3191 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuese. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.
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NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS Į

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet n rys Advokatu 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn Bt., 

Telephone Randolph 6584
Vakarais: 10717 Indiana Are. 

Tel.: Pullman 6877.

S. W. BANES, Advokatei 
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Bailding 
79 We»t Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2960 
Rez. 32113 So. misteri

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

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

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

V«l. bjlt' visuose Teismuose, Eguml- 
’poja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
ferdavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1**8 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 32*1 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonu Canal 1**7.

PAS MUS. TAS JUMS BUS^
ANT, NAUDOS. |

S, L, FABIONfiSCO.

i

RODYKLE No. 3

au-

de-

re i 
už

ir auklėtų tikrą meną pas Ame
rikos lietuvius, o Amerikos lie
tuviai įvertins jo prakilnų dar-

Seimo atstovai, kurie tik ma
tė Vaičkaus trupės lošimą, visi 
gėrėjosi ir jie sugrįžę į savo ko
lonijas apie tai praneš saviem- 
siems. Tuo Vaičkaus darbuotei 
parama užtikrinta.

Pabaigus lošimą p. Vaičkus 
padarė pranešimą apie tikslus jo 
lankimosi po lietuvių kolonijas.

Pasak Vaičkaus, jo tiksiąs ne
toks.kaip kad kitų svečių iš Lie
tuvos — tik dolerių pasirinkti. 
Jo tiksiąs esąs meną auklėti pas 
Amerikos lietuvius ir jis tikisi, 
kad Amerikos lietuviai supras ir 
įvertins jo darbuotę.

Ant rytojaus pasikalbėjime su 
p. Vaičkum teko sužinoti, kad jis 
ateinantį sezoną manąs apyaži- 
nėti Lietuvių kolonijas ir savo 
buveinę perkelti į Chicago.

—Delegatas.
sfa=

Tylus šalies Pasiuntiniai
POŽEMINĖSE telefonų vielose, labai tankiai ne «to- 

fesnės kaip žmogaus Čiurnis, ten randasi 2,40U kaip 
siūlai variniai dratųkai, kiekvienas jų perneša žmo

gaus pasikalbėjimą. t
Tie keliai kalbamų žodžių, užslėpti po daugelio Ame

rikos miestų, tikrai yra tūkstančiai gaisų nuolat besikei
čiančių iš ofisų į dirbtuves, iš vieno kraigo į kitą kraš- 

• tą šalies. z .
Jei tie balsai butų paliuosuoti nuo tų varinių dratu- 

kų išnešiotojų balso, tai pasidarytų tikras Babelio bokš
tas, nei vienas negalėtų nieko girdėti. Nesusipratimas bu
tų neapsakomas, jei tas požeminis susikalbėjimas, išras
tas mokslo plonuose drateliose, pradėtų kalbėti garsiai.

Abelnai apie 54,000,000 yra telefonų pašfkalbėjimų 
kasdien per Bell Systenvos telefonų vielas, šimtais kabe- 
liose, tuzinais atvirais dratais, jie eina tylėdami šalę viens 
kito, kad suradus balsą jų kelionės gale. Jie eina tylė
dami nuo telefono prie telefono, jie neria patrinus šalies 
gyvenime.

809 W. 35fh SI., Chicago
Tel. Bo dievą r d 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ii 
• Parduodam Laivakortes. *

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St„ Room 111-1B 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo rietą: 

3923 So. Halsted Bt. 
Tel.: Boalerard 1310

Valandos: aue 6 Ud 8 r. r. kiak-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS 'ADVOKATAS

2221 W. 22nd 8t„ arti Learitt St.
Telephonai Canal 2552

Valandos? 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir Pitųyčioj ntio .9 r. iki 6 v. 
Veda visokias, bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ii1 padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba, parduodant Lotus. 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaas 

lengvomis išlygomis.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

OnePolicy ♦ One System ♦ Unive/r^al Servic

Rašo Isabellc Kay
Lietuvė šeimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant paerigas kaipo šei
mininke ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Lietuviai daugiau ir daugiau pra

deda mėgti užgardavimus prie savo 
valgių. Vienas svarbiausių priegar- 
džių kurį Amerikonai naudoja yra 
Mayonnaise Dressing ir sekantis yra 
pigiausias ir geriausias kokį žinau:

MAYONNAISE BE KIAUŠINIŲ
2 šaukštai evaporated pieno
% puoduko salotų aliejaus
2 šaukštai acto arba lemono sulčių 
¥2 šaukštuko druskos 
¥2 šaukštuko muštardos 
¥2 šaukštuko pipirų 
U šaukštuko paprikos
Sudėk sausus dalykus, dadėk pieną 

ir palengva daplak aliejų; paskui ac
tą. šis prieskonis laikys ilgai padė
tas šaltoje vietoje./

Virtuvės Reikaluose
Peiliai kurie naudota pjaustymui 

silkės ar kitų stipriai atsiduodančių 
žuvų pasiliuosuos nuo visų nemalonių 
kvapų pamerkti puodelyje, kuriame 
bus inberta arbatos lapelių.

Razinkas apdengk verdančiu van
deniu ir lai pastovi biskelj pirm 
dant kur manai dėti.

Laikant namie arbatą būtinai 
kia turėt tamsioj vietoj ir gerai 
dengtą kad jį galėtų išlaikyt pilną 
savo skonį ir stiprumą.

Dadėk žiupsnelį kepamos sodos į 
verdamus kopūstus, tas užlaikys jų 
žalią spalvą.

Kuomet rankenukės pasilįuosuoja 
mėsą smaigomų šakių pripildyk ją 
pilną sutrintų sakų. Pakaitint pei
lio koto galą tiek kad sakai sutirptų 
kada j skylę įkiši. Tuoj nukrapštyk 
visą perviršį kiek išbėgs iš ranke
nos. Laikyk viską vietoj iki atvės. 
Kai atvės bus taip tvirta kaip nau
ja. Tik apžiūrėk kad rankena butų 
visai sausa pirm pradėsiant.

Naminiai I’asigelbėjimai
Bile vaisių plėtnras ant lininio 

(limo kurio negali išplaut karštu van
deniu pradings tuoj ištepus plėtmą 
su glicerinu. Lai pastovi valandą ar 
kiek, patrink rankose ir išmazgok pa
prastu bud u.

Nuėmimui klijuotų daiktų nuo pa
tiesalų naudok kelis lašus chlorofor
mo arba et'hero suminkštinimui, ta
da naudok elektriško valytojo trau
kiamą dūdą ištraukimui.

Lazurkos niekad nepasiliks plot
inuose ant drapanų jeigu šmotą so
dos ištarpinus karštam vandenyj su
pilsi į lazurkuotą vandenį.

Ištraukimui aštraus kvapsnio iš iš- 
maliavoto kambario, padėk du ar tris 
viedrus su šaltu vandeniu ir lai sto
vi ten per naktį. Jeigu maliavos kva
pas dar visai neišnyko, pripilk nau
jo vandens ir lai vėl stovi kelias va
landas ilgiau.

Grožės Patarimai
Reik būt atsargiai su galvos maz

gojimu. Nenaudokit jokio seno mui
lo ar kokio ant greitųjų parinkto 
plaukams mazgot dalyko. Gaukit 
importuoto castile muilo, apipilkit jį 
šiltu vandeniu ir nupilkit vandenį iš 
viršaus ant galvos. Dvidešimts ke
turiomis valandomis prieš mazgoji
mą gaivos, jtrinkit karštą alyvų alie
jų į galvos odą. Tas paliuosuos plei
skanas, ir atgaivins plaukų šaknis.

Ypatiška Sveikata
Daugelis moterų yra varginamos 

nervingumo ir negali naktį miegoti. 
Tas yra ypatingai su senesniais ku
rie labai greit užpyksta. Tokia pa
dėtis esti nuo susirūpinimo, persidir- 
bimo ir nepastovios minties. Turė
tumėt išgerti puoduką karšto Malted 
Milk pirm einant gult. Malted Milk 
turi savyje dalis kurios priduoda su
raminimo nervams ir leidžia sveikai 
miegoti. Daktarai užrašo jį kiek
vienam. Tas pienas taipgi padidina 
pieną žindančioms motinoms.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6209 

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

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

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Jeigu jums reikia pieno padarymui kadangi Borden’s Evaporated Pienas 

mayonnaise arba kitų naminių valgių yra pilnas riebus pienas. Jis niekad 
naudokit Borden’s Evaporated Pieną nesigadina ir jus pilnai užganėdins.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

28 So. La Šalie St. Room 888 
Tel. Central 6890 

Vak. 3228 S. Halsted StM Chicago. 
Tol. Yards 4681

fe BROKENI
Visi geri augžtos rūšies čeverykai ir moterų 

_ šliperiai parsiduoda po:

J3.98, $4.85, $5.85, $6.85 ir $7.85

S AT
Bus parduota delei nepilnų mierų po:

$1.95

Pardavimas prasidėjo Panedėlyje, Liepos 7-tą
•• -- * i • ,

: ir tęsis per dvi savaitesj
A. J. PIERZINSKI l> ,

1720 West 47th Street Phone Boulevard 3703
(S
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MUSŲ MOTERIMS
> ...i. Veda Dora Vilkienė — ............

ų IR KAIP VIRTI
ŽIRNIŲ SRIUBA

Nusunk skystimą nuo žirnių 
(jeigu vartosi blekinėse), nu
plauk, supilk į puodą, užpilk pus- 
kvortę vandens ir virk pakol žir
niai nepasileis. Ištrink per koš
tuvą, įdėk šaukštelį cukraus, 
druskos, miltų, 2 šaukštu sviesto 
ir puskvortę riebaus pieno.

Paduok į stalą su džiovintos 
duonos šmoteliais.

VIŠTA SU KALIFIORAIS
Paimti dvi ar daugiau vištų, 

sukapoti į l/i dalis arba per pusę, 
nuplauti ir sudėti į puodą, pridė
ti petruškų, vieną morkvą ir 1 
svogūną, užpilti vandeniu ir vir
ti. Kaip užvirs, nuimk putas, 
pridėk druskos, keletą pipirų ir 
tegul verda pakol pasidarys min
kšta.

Paimk du šaukštu sviesto ir 
truputį miltų ir ant patelnės pa
kepink, užpilk rašalu nuo vištos 
ir pridėk Smetonos, sudėk vištą 
ir tegul paverda.

Atskirai išvirk kalifiorų, kaip 
išvirsi sudėk ant torielės aplink 
vištą ir apipilk dažalu. Jeigu tu
ri, gali pagrąžinti grybeliais ar
ba bulbių koše.

RYŽIAI SU OBUOLIAIS ARBA 
VAISIAIS

Išvirk piene svaro ryžių, 

pridėk cukraus. Sudėk eilėmis 
ryžių su smulkiai supiaustytu 
obuoliu, kiekvieną syk apibarsty
dama cukrum ir cinamonais, tai
gi uždėk sviesto mažais šmote
liais. Paskutinė eilė turi būti iš 
ryžių, šiai porcijai reikia 8—10 
obuolių.

Kepk pečiuje apie valandą lai
ko.

žiūrėk, kad obuoliai ne butų 
saldus, nes virinimui visuomet 
reikia parinkti rūgštokus obuo
lius, nes saldus sunku išvirti. 
Vietoj obuolių gali duoti mažom 
kupetom kitus virtus vaisius. 
Paduok į stalą su saldžia griete- 
ne arba be nieko.

RAZINKŲ DUONA
3 puodukus ”graham” miltų
5 šaukštukus baking povvder 

’/j šaukštuko druskos 
14 puoduko cukraus
1*/2 puoduko pieno ir vandens 

(sumaišyta)
1 puoduką razinkų.
Sumaišyk miltus, baking povv

der, cukrų ir druską. Pridėk pie
ną ir išplautas, džiovintas ir 
sumiltuotas razinkas. Sudėk į iš- 
taukuotą blėtą. Tegul stovi 30 
minutų šiltoj vietoj. Kepk vidu
tiniai karštame pečiuje 45 min. 
Galima vartoti riešutus vieton 
razinkų. ši duona gerai butų 
vaikams vietoj tų margintų 
“keksų” iš duonkepyklos.

KORNŲ DUONA
2 puoduku miltų
2 puoduku tiršto rūgštaus pie

no
2 dideliu šaukštu cukraus
2 dideliu šaukštu sviesto 
l*/2 šaukštuko druskos 
2 kiaušinių
1 šaukštuką sodos
1 didelį šaukštą vandens.
Sudėk “corn meal”, pieną, 

druską, sviestą ir cukrų į dubel- 
tavą puodą ir virink 10 minutų. 
Tada nuimk nuo ugnies ir leisk 
atšalti. Pridėk kiaušinius gerai 
išplaktus ir sodą ištarpintą šau
kšte vandens. Pamaišyk trupu
tį ir tada kepk gerai ištaukuoto- 
je duonos blėtoje. Geriausia var
toti paliavotą blėtą.

APIE KAVĄ
Svarbiausios kavos rųšįs yra 

trys: Arabiškoji arba Mocha, 
skaitoma geriausia; Java—iš ry
tų Indijos antra sulig gerumo ir 
vakarinių Indijų Rio—pigiausia.

Mocha turi smulkų geltoną 
grūdą. Java turi stambesnį grū
dą ir yra šviesesnio geltonumo 
už Mocha. Vakarinių Indijų Rio

yra melsvos ar žalios spalvos. 
Šita pastaroji yra stipri dėlto 
dažniausiai yra vartojama vieš
bučiuose ir valgyklose.

Sproginimas kavos padaro ke
lias labai svarbias atmainas. Ka
va nužudo savo svarumą, įgau
na didumą, išpursdama, darosi 
trupi ir atmaino kvapą ir skonį. 
Ji gali nužudyti arba įgyti kva
pą, žiūrint pagal spraginimo bū
da. Jeigu spraginsi per daug, tai 
ji susigadins, gaus nemalonų, 
sudegintą, kartų skonį.

Spraginimas yra labai svarbus 
darbas ir gerumas kavos daugiau 
priklauso nuo jo, negu nuo pačios 
kavos rųšies. Norint gauti pil
ną, gerą skonį, reikia pirmiau 
kava išdžiovinti ore ant skardi
nės, paskui apgruzdinti. uždeng
tame inde, tuomi išvengiant išsi- 
kvėpimui. Kaštono pilkis yra 
pageidaujama spalva, taipgi 
sprogindama žiūrėk, kad kava 
nepasidarytų tamsesnė. Sulig 
prancūzų spraginimo budo kava 
įgauna kvapą ir stiprumą, jeigu 
štai ką padarysi:

Į tris svarus kavos įdėk švie
žio sviesto Šmotuką valakiško 
riešuto didumo ir šaukštuką 
smulkaus cukro. Suspraginus 
kavą reikia laikyti uždengtame 
inde. Norint, kad kava kvepėtų, 
reikia, džiovinant ją indėti ke
lius kakao grūdus.

Geros kavos mišinys: Trys rų- 
šys-skyriai suspragintos ir pri
derančiai sumaišytos kavos pa
daro geresnę kavą, negu viena 
rųšis.

Gera proporcija yra štai ko
kia: Vienam svarui Java kavos 
pridėk 4 uncijas Mocha kavos ir 
4 uncijas K^o, arba 2/3 Java ir 
1/33 Mocha. Java duoda stipru
mą, Mocha skanumą ir kvapą.

Geros kavos darymas. Gerą 
kavą galima padaryti ne verdant 
ją, tik per verdantį vandenį ko- 
šiant. Verdant kavą iš jos išver
da ir joje esanti nuodai—kafei
nas, taip kenkiantis sveikatai, 
kuomet košiant per ją verdantį 
vandenį, išsidalina iš jos tik ge
rosios jos dalys. Todėl kavos vi
rinimui visuomet reikia vartoti 
puodas su koštuvu, pirma van- 
den. reikia užvirti ir paskui juo- 
mi perpilti kavą kelis kartus.

GERKIME DAUGIAU 
VANDENS

Vienu vandeniu normalis, svei 
kas ir tvirtas žmogus beveik ga> 
Ii gyventi nuo dviejų iki keturių 
savaičių, be vandens gi, nedau
giau kaip dvi arba tris dienas.

Troškulis yra bene vienas 
stipriausių geidimų, kokius žmo
gus turi, ir mirtis nuo stokos 
vandens būna irgi taip ūmi ir 
rimta kaip tas troškulys.

Musų maistas, tvirtas ar ža
lias, turi savyje didžiausį nuo
šimtį vandens, bet jo nepakanka 
kad musų kūną užlaikyti sveiką. 
Mes turime išgerti mažiausia še- 
šius stiklus arba tris puskvortes 
vandens į dieną. Svarbesnė da
lis to vandens eina ištarpinimui 
musų maisto, taip, kad jisai 
butų prirengtas sugėrimui per 
musų kūno celes virškinimo pro
cese. - • i

Vanduo kaip ir oras yra vie
nas svarbiausių palaikytojų mu
sų sveikatos ir gyvybės. Todėl 
gerkime daugiaus vandens.

SEIMININKĖMS 
PATARIMAI

Cukraus šmotelis užpiltas 
tu išgydo žagulį.

ac-

Pirma spirginimo žalių bulvių 
supiaustyk jas į rėžius ir laikyk 
valandą šaltame vandenyj.

Nusirpę pomidorai išima ra
šalą ir kitokius plėtmus iš baltų 
drabužių.

*Mh<*
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. President 
Vice-President

. . Cashier
Asst. Cashier 
Asst. Cashier 
Asst. Cashier 
Asst. Cashier 
Asst. Cashier

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

s ryte iki 12 vai. jji 
Telefonas Midway 2880OFFICERS

B. S. Mayer Chainnan of the Board
L. H. Heymann
H. S. Pflaum .
C. L. Jernberg .
F. A. W. Johnson
M. A. Weir . .
R. E. Reid .
H. Beskin .
E. G. Elsner .

Telephons Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

Iždininkas
7“. Atidarymas naujų taupymo sąskaitų arba perkėlimas 

j šį banką prieš arba 15 liepos, gaus pilnas palūkanas nuo 
pirmos dienos mėnesio.

Parankios bankines valandos: Utaminkais ir subatomis nuo 9 
•yto iki K vakare. Kitomis dienomis nuo 9 ryto iki 3 vai. po pietų

lll.nr.l.iiio.iiL .M.'iiillhl. <illl!llllllllll|||il Tel. 151 vd. 8188
M. Woitkevi«fl 

BANI8
AKU1ERKA

Puriu patyrimu 
Pasekmingai pa« 
tarnauju mote* 
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūri* 
j imą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

J Tg Tiwr T ji

8 r J, i
mjaA* d

Užtektinai didelė, kad 
patarnavus jums 

Užtektinai maža, kad 
užeranėdinus jumis

BANKOS
Jusų pirmutiniu apgalvojimu,\uomet renkate sau ban
ką, turėtų būti, atsakomybė ir būdas, nes tie yra fak
toriai kurie padaro banką SAUGIĄ.
finansinė atsakomybė ir geras būdas yra svarbiausios 
priežastys kodėl daugiau negu 40,000 žmonių pasitikė
jo į mumis su jų taupymais — pasekmė to pasidarė 
turto daugiau kaip keturioliką ir pusę miliono dolerių. 
Su sekamais žmonėmis prie šio banko, jus galite būti 
tikri, kad mes pasiūlome bankos gerumą.
John A. Spoor

Director l'irst National Bank of Chicago and Guaranty 
Trust Co., New York

Louis Boisot
Retired, formerly Vice-President First Trust & Savings 
Bank, Chicago

A. G. I^eonard
President Union S'tock Yard & Transit Co.

Thornhill Broome •
President Midland Warehouse & Transfer Co.

Irving N. Klein
Vice-President L. Klein, Ine.

Nathan T. Brenner
President1 American Insulated Wire & Cable Co.

Benjamin S. Mayer
Chairman of the Board

L. H. Heymann
President

GERUMAS

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

• o4n cZIutkorized ‘TYusrt Gompantj ■ ■ m1 ipwrti 
HALSTED STREET AT ROOSEVELT ROAD 

CHICAGO
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Sutrinta kreida su oris šaknia 
yra geri dantims milteliai.

Virintas krakmolas pasigerina 
indėjus truputį druskos ar ištir
pusios gumarabikos.

207d .

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznj.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

No. 2078. Nuo šešių iki 14 metų. 
Šis pavyzdys labai tinka mažom pa
nelėm*.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų. Vidutinio ūgio panelei reikia 
1 yardo 36 colių materijos ii- 1 !4, yar- 
do skirtingos materijos.

Nojint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigus arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So.» 
Halsted St., Chicago, III.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

siųsti m*an pavyzdį No
Mieros ..........................  per krutinę

ns®LlBS

AUGIMAS

M M

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

Optometriat 
T.L BouUvari M81 
464t 8. A.hl«n4 
K*mpM 47-tM vak 

lnb«b«

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kedzie 8912

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

3514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

I

IŠ RUSIJO
Gerai lietuviams žinoma* per 18 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausiu* metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas Ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Morgas St

• VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarai*.

i Dienomis: Canal
J 8110. Naktį
j Drexel 0950
( Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.

Telefonais

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

17C7 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 Iki 12 dienų, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phoa* 
Procpect 0610. Valandos iki 18 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospųct 0611

Phone Boulevard 8038
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tfr- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.
SSSSBa3==E5==SSXSSU=S9CZ3BBSXSSS=eS=ZESS=SCaS=S=X=3==CS=S?l

_x

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.

l

k

Dr. S. MONKIEWIGZ
Rųąiška* Daktaras

Gydytojas ir Chirurgas
3325 So. Halsted St.

Vai. nuo 9 iš ryto iki 9 vakare
Phone Boulevard 3033

Prancūziškas Daktaras
M

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Ave^ agi 
viršaus Ashland State Banke

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 Ud 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudettea- m v • j • t* 4
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vartoja smurtą:, atima bal
są, prašalina iš posėdžių ir

Editgr f. ftriąaith 

t 1782 South Raistai StnM 
i Chicaga, III.

Talephone Roosavalt 85M
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Naujienos eina kasdien, iiskirianl 
sekmadienius. Leidiią Naujieną Btn- 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chicago 
Dl. — Telefonasi Reosevalt 8502

Taip, kaip dabar klerika
lai apseina Seime su social
demokratais, lygiai taip ki
tąsyk apseidavo su darbo 
žmonių atstovais Rusijos 
“oktiabristai” ir juodašim
čiai Durnoje. *,

Uisimoujimo kalnai
Ehlcagoje — paltui 

Matams-------------------------
Pusei meti________
Trim* mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui ,

Bhicagoje per neiloteju?
Vieša kopija ... .................
Savaitei____________________
MSnesiul___________________ ~

4.00
2.00
1.60
.75

$7.05
8.50 

. 1.75 

. 1.25 
- .75

I8ė 
75c

finrienytose Valstijose, ne Chlcafoje, 
paltui

Metams..... ..............
Pusei metą ______
Trims mėnesiams _
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui _

L
Lietuvon, ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams L..___ ______$8.00
Pusei met*__________________4.00
Trims mėnesiams ____   2.00
Pinigus reikią siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Padoresnieji žmonės Ame
rikoje biaurisi BumŠo ir 
Garmaus piktžodžiavimais, 
bet Lietuvoje, matoma, yra 
dar didesnių nepraustbur- 
nių, kaip šitiedvi “dukaunos 
asabos”.

Štai, “Draugas” perspaus
dino iš Kauno dienraščio, 
“Pyto”, aprašymą to Seimo 
posėdžio, kuriame naujasis 
ministeris pirmininkas, p. 
Tumėnas, skaitė savo dekla
raciją. Tenai tarp kitko mi
nima ir atstovo Bielinio pa
šalinimas iš Seimo dešimčiai 
posėdžių.

Bet Lietuvos klerikalai 
nesitenkina tuo, kad atima 
balsą darbininkų atstovams 
Seime; jie dar savo spaudo
je šlykščiausiais žodžiais 
juos plusta.

Augščiaus paminėtasai 
“Rytas”, kunigų laikraštis 
Kaune, šitaip rašo > apie tą 
incidentą:

“Didžiausio jšeimo įžei
dimo pasiekė atst. Bieli
nio (s. d.) nachalumas, 
kada jis neišėjo iš Seimo 
posėdžių salės net po pa
darytos tam reikalui per
traukos,* net po Seimo ant
stolio pranešimo apie jo 
pašalinimą iš Seimo. Šito
kios rųšies įvykis musų 

•Seimo istorijoj pirmuti
nis. f

“Juk ir gyvulys varo
mas iš tvarto išeina, o čia 
iš Seimo salės, Seimo nu
sprendimu, Seimo narys 
nęnori išeiti....”
Taigi tas kunigų laikraš

tis Lietuvos Seimą lygina 
prie tvarto, o atstovus — 
prie gyvulių! ;

Tiesa, socialistai nepabėgo iš 
suvažiavimo dėl poterių. Bet yra 
daug keistesnis pasielgimas ko
munistų, kurie dalyvavo S t. Paul’ 
konvencijoje. Tą konvenciją jie' 
pilnai kontroliavo, ir visgi tenai 
buvo pakviestas kunigas pev- 
skaityti maldą. Reiškia, komu
nistai buvo ne “tarpe pateriau- 
tojų”, bet patys buvo poteriau- 
tojai. p

Tuo gi tarpu Maskva, kurią 
komunistai garbina, užsiima 
anti-religine propaganda ir drau
džia Bibliją net knygynuose lai
kyti. /

KOMUNIZMAS IR NACIONA
LIZMAS VOKIETIJOJE JAU 

SLŪGSTA.

! Vokietijos provincijoje An- 
halte birželio 22 d. buvo rinki
mai į provincijos seimą (landta
gą). Rinkimų rezultatai yra į- 
domųs tuo, kad jie liudija apie 
kraštutinių partijų silpnėjimą.

I Dalyvavimas balsavimuose bu
vo labai silpnas, vienok Sočiai- i 
demokratų Partija gavo beveik 
tą patį skaičių balsų, kaip per 
rinkimus į imperijos seimą 
(reichstagą), būtent 64,480 bal
sus (reichstago rinkimuose — 

165,761). Tuo gi tarpu dešinio
sios partijos, panešė žymių nuo
stolių. 1 Voelkischer; Freiheits- 
block gavo vietoje 9,622 balsų 
7,146; Vokietijos nacionalė par
tija gavo vietoje 1 36,210 balsų 
tiktai 21,284; Vokietijos liaudies 
partija gavo ' vietoje 37,095 b. 
tiktai 27,969. ' /V 1Z .

Skaudžių nuostolių teko pa
kelti ir komunistams: vietoje 
22,762 m. jie gavo tiktai 16,470; I 
reiškia, prakišo daugiaus kaip

Musų skaitytojai jau žino, 
už ką tas socialdemokratų 
atstovas tapo klerikalinės 
daugumos nubaustas. Jisai 
protestavo prieš atžagarei- 
višką klerikalų politiką, 
prieš jų užsimojimą panai
kinti savivaldybes Lietuvo
je. Savo kalboje drg. Bieli
nis pavadino klerikalus “ny
kštukais”, smarkaujančiais 
reakcijos sutemose.

Už tai Seimo pirmininkas, 
kun. Staugaitis, atėmė jam 
balsą; o kuomet drg. Bieli
nis pakartojo savo žodžius, 
tai pirmininkas pasiūlė Sei
mui pašalinti jį dešimčiai 
posėdžių.

Tie klerikalų plūdimai ne
pažemins drg. Bielinio vi
suomenės akyse, nes ji žino, 
kad tai yra vienas labiausia 
gerbtinų veikėjų, pasidarba
vusių Lietuvos labui šimtą 
kartų daugiaus, negu visa 
juodoji gauja, susispietusi 
apie “Rytą” ir apie kun. Vai
lokaičio biznį.

Bet Lietuvai tai tikrai yra 
negarbė, kad klerikalinis 
chamas gali joje taip drąsiai 
šeimyninkauti. Reikia tikė
tis, kad ilgai taip nebus!

Nno reichstago rinkimų iki te 
provincijos seimo rinkimų pra
ėjo tiktai pusantro mėnesio. Jei
gu per taip trumpą laiką nacio
nalistai su komunistais pražudė 
daugiau, kaip ketvirtą dalį savo 
pasekėjų, tai aišku, kad toms 
kraštutinėms srovėms bus ne
kokia ateitis.

DEBSAS STOJA Už PROGRE- 
SISTŲ RĖMIMĄ

Aklieji Vailokaičio klap
čiukai, žinoma, parėmė kun. 
Staugaičio pasiūlymą ir dau
guma balsų tapo nutarta at
stovą Bielinį pašalinti.

Prieš šitokį biaurų kleri
kalų smurtą drg. Bieliniui 
nepaliko kitokio budo kovot, 
kaip tiktai atsisakant išpil
dyti juodojo bloko nuospren
dį. Jisai, iš tiesų, nesutiko 
eiti lauk iš Seimo salės ir 
klerikalai, nedrįsdami pa
vartot prieš jį spėką, turėjo 
uždaryt posėdį.

Visos Europos atžagarei
viai šoko ardyt tarptautinę 
konferenciją, kurią MacDo- 
naldas ir Herriot šaukia į 
Londoną šio mėnesio 16 d. 
Svarbiausias tos konferen- 
cijos tikslas yra susitarti dėl 
Davves’o plano įgyvendini
mo. Jeigu jisai butų pasiek
tas, tai Europa pagalios įsto
tų į ramaus gyvenimo vėžes 
ir nacionalistai Franci joje, 
monarchistai Vokietijoje, 
konservatoriai Anglijoje ne
tektų vilties atgauti savo 
pralaimėtasias pozicijas. To
dėl jie dabar ir sukruto veik
ti. Artimiausios dienos paro
dys, ar reakcija dar įstengia 
trukdyti demokratijos pro
gresą Europoje.

m

Apžvalga
POLITIKA IR POTERIAI

Kiekvienas žmogus, kuris 
yra bent šį-tą girdėjęs apie 
parlamentus, žino, kad šito
kiu susikirtimai tarpe ątža- 
gąreiviškos parlamento dau
gumos ir opozicijos yra vi
sose šalyse gana paprastas 
reiškinys. Prieš opoziciją at
žagareiviai, jeigu turi dau
gumą parlamente, visuomet

Amerikoje yra toks veidmai
ningas paprotys, kad politinės 
konvencijos pradedama pote
riais. To papročio laikėsi ir 
Progresy vio Politinio Veikimo 
Konferencija Clevelando suva
žiavime.

Kadangi šitame suvažiavime 
dalyvavo ir socialistai, tai bol- 
ševikėlių spauda dabar mėgina 
pašiepti juos, kad jie atsidūrė 
“tarpe poteriautojų”.

vavo kartu su komunistais St. 
Paul suvažiavime.

Taigi komunistai dabar yra 
visai izoliuoti. Jie turi savo ne
va partiją ir savo kandidatus 
prezidentus ir vice-prezidentus. 
Bet kas už tuos kandidatus bal
suos, kuomet komunistų visoje 
Amerikoje nėra nė 5,000 ir dau
guma jų nėra piliečiai?

Ko komunistai tikisi iš savo 
kampanijos, rodo jų vado, Ruth- 
enbergo, žodžiai. Jisai pareiškė:

“Geriau dalyvauti rinki
muose vardu klasinės Farme- 
rių-Darbo partijos ir gauti tik 
du balsu, negu dalyvauti rin
kimuose vardu kokios bur
žuazinės ‘progresistų’ partijos 
ir gauti tam milionus balsų.”
Vadinasi, pats komunistą va

ldas numato, kad už jų “klasinę” 
partiją bus paduota gal tiktai du 
balsu, o Už progTesistų-kandida
tą—milionai balsų. Vienok ji
sai sako, kad du balsu esą “ge
riau”.

Tai, žinoma,» yra kvailystė. 
“Partija”, kuri gali gauti tiktai 
du balsu, nėra jokia partija. Ga
vimas tiktai dviejų balsų parti
jai, kuri siūlosi ginti ir darbi
ninkų klasės ir farmerių reika
lus, parodytų, kad nė darbinin
kai, nei farmeriai jos nepripa
žįsta. Kuriam galui ji tuomet 
yra Reikalinga ?

Vienok ir komunistai nėra 
taip “drąsus”, kaip jie statosi 
prieš publiką. Numatydami iš 
kalno, kad jų partija gali gauti 
“tik du balsu”, jie jau diskusud- 
ja klausimą, kaip prisiplakus 
prie tų progresistų, kuriuos jie 
kolioja “buržujais”. Tarp St. 
Paul konvencijos vadų jau eina 
kalbos, kad butų geriau ištrauk
ti MacDonaldo ir Boucko kandi- 

j daturas ir remti LaFollette’ą. 
Tam klausimui išspręsti St. Paul 
vyrai ketina neužilgio suvažiuot.

Lietuvoje
Dabartiniu laiku Kaune eina \ s

didelis bruzdėjimas ir žingeida- 
vimas kaslink ministerių kabi
neto. Visur tai balsiai, tai pa
tylomis viens kito klausia: kas 
sudarys kabinetą?

Mat, Galvanausko kabinetas 
atsistatydino, kada seimas at
metė valdžios sumanymą tiesi
mą gelžkelio nuo Amalių iki 
Kretingai atiduoti anglų finan
sus tams, kurie davė didelius kre
ditus tam reikalui. Seimas tai 
atmetė ir. pavedė reikalą Vailo
kaičiui, nes atiduodant anglams 
nėra progos niekam pasipinigau
ti, o dabar busią lengviau kom
binacijas padaryti.

Adv. Tumėnas jau kelios die
nos kaip stengiasi sudaryti ka
binetą iš vienų kademų. Nesise
ka. Paskutinėmis dienomis yra 
žinių, kad P. Tumėnas siūlęs už
sienių reikalų ministerijos vietą 
P. Balučiui ir Klimui, kui'ie bet
gi atsisaką, o krikščionių apsau
gos ministeriją P. Papečkiui ir 
P. Daukantui.

Valstiečiai liaudininkai nusi
statė, kad kabinetas turi būt ko
alicinis iš krikščionių demokra
tų ir Valstiečių Liaudinipkų, kad 
gelžkeliai butų statomi pareikš
tu buvusios valdžios planu. Pa
gyvensime, pamatysime.

T. Rypkevičia.
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(Tęsinyi)

Nauji laikraščiai Lietuvoj
Nežiūrint esamųjų krašte keb

lių gyvenimo sąlygų, paskuti
niuoju laiku Lietuvoj labai pa
daugėjo įvairių krypsnių laik
raščiai ir vis dar tebesidaugina. 
Be nuo senai ėjusiųjų šiomis 

[dienomis vėl pasirodė du nauji 
laikraščiai. Būtent 15 birželio 
Kaune išėjo 1 numeris Lietuvos 
Valstybinių ir Savivaldybių 
Įstaigų Tarnautojų Profesinės 
Sąjungos organas “Gyvenimas 
ir Darbas” — dvisavaitinis 12 
puslapių žurnalas;

Naujai pasirodžiusiam sąjun- 
giečių laikfaštyje pirmą j am Į- 
ženginiam straipsnyje pabrėžia
ma,* kad svarbiausi organo užda
viniai esą sekami:

1) Musų sųjungos sutvirtini
mas ir visų valstybės bei savi
valdybių organų tarnautojų su-, 
vienijimas į vieną stiprią profe
sinę šeimyną.

2) Musų profesinių, kultūri
nių ir socialinių interesų gyny- 
mas.

Socialistų Partijos konvenci
joje, kuri įvyko tuojaus po Pro- 
gresyvio Politinio Veikimo Kon
ferencijos suvažiavimo, Cleve- 
lande, didele dauguma balsų ta
po nutarta nestatyt atskiro 
socialistų kandidato į preziden
tus, bet remti LaFollette’o kan
didatūrą. Už šitokią propoziciją 
stojo visi įžymesnieji socialistų 
vadai—Hilląuit, Berger, Hoan ir 
kiti. i

Tam, kad remti Progresyvės 
Konferencijos indorsuotąjį kan
didatą, pritarė ir senasis Ame
rikos socialistų veteranas, Eu
gene V. Debs. Iš sanatorijos, 
kurioje jisai dabar gydosi, jisai 
atsiuntė partijos konvencijai te
legramą, kurioje .tarp kitko sa
koma : |

“Aš, manau esant išmintim 3) M k,asinio susi ratim0 
ga musų partija, dabartinėse dldinimas.
sąlygose neskirti savo kandi
dato, liet, tuo pačiu laiku lai- 4) Suėjimas į artimą kontaktą 
kyt čielybėje Socialistų parti- su t6mis darbo organizacijomis, 
ją, tvirtai saugojant jos prin- kurios turi panašių uždavinių ir 
cipus ir nenuleidžiant raudo- t- t. Laikraščio atsakomasis re- 
nos vėliavos. Visų-pirmiausia daktorius paštininkas 
aš tikiuosi, kad bus išvengta Smelstorius.
nesutikimų ir kad visi sutarti- šiailiiU0Se 13 birželio 
nai ir ištikimai vykins tą pro- numeris saVaitraščio 
gramą, kurį priims konvenci- Kraštas”. “Musų Kraštas” pa- 

sisako, kad busiąs vedamas tau-
Visi žino, kad Debsas nėra tiškai krikščioniškoje dvasioje ir 

joks pataikautojas buržuazijai, dėsiąs žinių iš krikščionių gyve- 
Jeigu jisai pataria socialistams | nimo plačiajam pasaulyje. Taigi 

naujasis šiauliečių laikraštis 
“Musų Kraštas” yra klerikalų 
leidinis ir konkurentas nuo se
niau einančiam pažangios dva
sios savaitraščiui “Šiaulių Nau
jienoms”.

. Kad Lietuvoj kas kart vis dau
gėja ;laik|ašČiaL\tai įtųrėtų bųtį,

šių metų rinkimuose nestatyt 
atskiro kandidato, kuris ati
trauktų balsus LaFollette’ui, tai 
nėra abejonės, kad jisai yra įsi
tikinęs, jogei šitokia taktika bus 
naudingiausia darbininkų judė
jimui. . , .

KO TIKISI KOMUNISTAI

Progresyvė konvencija Cleve- 
lande visai neįsileido komunistų 
ir net pašalino iš savo komiteto 
radikalių Minnesotos farmerių 
vadą, Wm. Mahoney, kuris daly-

Jonas

išėjo 1 
“Musų

rodo žmonių ' kulturihį kilimą. 
Bet, deja, didesnė dalis dabar ei
nančių laikraščių yra klerikali
niai, kurie stiprina reakcininkų 
pozicijas.

—Lietuvos darbininkas. 1

Įvairenybės
PAMINĖTINOS SUKAKTUVĖS

Iš tikrųjų, anot vieno filosofo, 
žmonija nėra verta gerų darbų 
tik vien dėlto, kad ji nemoka sa
vo genijų geradėjų gerbti. Pasi
dairykime aplink, ir tikrai pama
tysime, kad anas galvočius visai 
neklysta. Nėra reikalo kalbėti 
apie paminklus, kaipo padėkos 
ženklą, nes pastarieji dažniau
siai neperžengia toliau, kokio 
XVII—XIX šimtmečio, tuo tar
pu kai pasaulinę kultūrą sukūrė 
iš visų tukstaą^įą me.tų bėgis su 
jo genijais, bet pravartu butų 
nors geru žodžiu pastaruosius 
paminėjus.

• štai, 100 metų atgal, nepai
sant, jog turime daug ginčija
mos tiesos daugeliu kuo pasi
girti, neturėjome paprasčiausio 
įrankio pypkei užsidegti, būtent, 
degtuko. vSeneliai dar pamena 
belanos ir titnago gadynę. , Tuo 
tarpu, kas paminėjo p. Kongrin, 
kuris 100 metų atgal išrado deg
tukus, kas tarė padėkos žodį už 
išsigelbėjimą nuo amžinų du- 
nų?.. . ■

Bet tiek to. Vienas prieš vėją 
nepapūsi. Verčiau prisiminti 
žmonijos ūpą, su kuriuo buvo 
sutiktas pirmas degtukas. Tas, 
manau, bus naudinga tuo žvil
gsniu, jog sustiprins pajėgas 
dekvieno užsispyrėlio, kurio 
naujos originalesnės mintys, kil
nesni sumanymai atsilikėliais 
viengenčiais paprastai sutinka
mi didžiausiais protestais.

Kai p. Kongrin sukombinavo 
užsidegantį degtuką, balana irgi 
visom keturiom priešinosi.y Išti
sus 10 metų išrasti degtukai bu
vo eilėje valstybių uždrausti. Jų 
jijojo daugiau negu ugnies. Tik 
1848 metais Frankufurto univer
siteto profesoriui Vetcheriui, iš
radus tam tikrą “masę”, nuo 
eurios degtukas (pastarąjį pa
trynus) užsidega, degtukai įgy
ja pilnateisio piliečio pasą, su 
kuriuo be vizų gali lankyti visus 
pasaulio kampus...

Ankščiau jais naudojosi tik 
drąsuoliai, kaip musų amžiuje 
orlaiviais. Ir tai tik todėl, kad 
ų galvutės (sieros—fosforo — 
caliumehiorato sudėties) reika- 
avo didesnio atsargumo, negu 
dabartiniai degtukai!... [“T.”]

“Vis žiurėjo su nuosteba į 
aro sūnų ir matė, kad jis nie- 

, kuo negeresniš už juos, tik jo 
akys buvo šaltos ir išdidžios, 
kaip pas paukščių karalių. Ir 
kalbėjosi su juox o jis atsakinė
jo, jei norėjo, arba tylėjo, ir 
kada atėjo senesnieji genties vy 
rai, jis kalbėjosi su jais, kaip 
su lygiais sau. Tai įžeidė juos 
ir jie pavadinę jį neplunksnuo
ta vilyčia su rienutekintu smai
galiu, pasakė jam, kad juos ger
bia ir jų klauso tūkstančiai du
syk vyresnių už jį. O jis, drą
siai žiūrėdamas į juos, atsakė, 
kad tokių kaip jis nėra daugiau; 
jeigu visi gerbia juos, — jis 
nenori to daryti. O!... tada jie 
jau visai supyko. Supyko Ir ta
rė:

—“Jam nėra vietos tarp mus. 
Tegul eina/kur nori.

“Jis misi juoke i^ nuėjo ten, 
kur jam norėjosi 
gražios mergaitės, kuri 
džia į jį žiurėjo į nuėjo pas ją ir, 
priėjęs, apkabino ją. O ji buvo 
duktė vieno iš seniausių Jų, jį 
nuteisusių. Ir nors jis buvo 
gražus ji atstume jį, kadangi ji 
bijojosi tėvo. Ji atstūmė jį ir 
nuėjo-šalin nuo jo; o jis užgavo 
ją ir kada ji parkrito, atsistojo 
koja ant jos krutinės, atsistojo 
taip, kad iš jos burnos trykšte: 
Įėjo kraujas į dangų ir ji šito
kiai atsiduso, ’ pasirangė gyvate 
tn mirė.

“Visus, kas matė, sukaustė 
baimė, kadangi dar pirmą kartą 
jų akyse taip užmušė moterį. 
Ir ilgai visi tylėjo, žiūrėdami 
į ją, gulinčią su atmerktomis 
akimis ir kruvina liurna, bebal
siai maldaujančią pagiežos, ir į 
jį, kuris stovėjo vienas prieš 
visus, šalę jos, ir buvo taip šal
tas ir išdidus, kad nenuleido sa
vo galvos ir tarsi šaukė ant Jos 
bausmę. Paskui, kada atsigodė, 
tai sugriebė, surišo ir taip pali
ko, rasdami, kad tuoj aus jį už
mušti — perdaug paprasta, jo 
nepažeminama ir jų nepaten
kins.”

Naktis augo ir tvirtėjo ir pri- 
sipildydama keistais, tykiais 
garsais, priėmė vis fantastiš- 
kesnį koloritą. Stepe liūdnai 
švilpavo suslikai (stepų pelės), 
vinuogių lapuose čirškėjo žio
gai, lapai dejavo ir šnibždėjosi 
ir pilnas mėnulio diskas, pir
miau Jtruvinai-raudonas, bąlo, 
tolindamasis nuo žemės, blyško 
ir vis gausiau liejo ant Stepo 
žydrią miglą...

“Ir štai jie susirinko, kad 
sugalvojus tą bausmę, vertą jo 
prasižengimo... Sprendė su
draskyti jį arklimis — ir tai 
rodėsi jiems permaža; sprendė 
visiems į jį paleisti po vilyčių, 
bet atmetė ir tai; siūle jį sude
ginti, bet Ugniakuro dūmai ne
leistų jiems matyti jo kentėji
mų; sprendė daug — ir nerado 
nieko tiek gero, kad butų vi
siems patikę ir visus patenki
nę. O jo motina stovėjo prieš 
juos ant kelių, nerasdama aša
rų ir žodžių maldauti juos pa
sigailėjimo. Ilgai kalbėjosi jie 
ir štai vienas išminčius pasa
kė, po ilgo galvojimo:

—“Paklauskite jį, kam 
tai padarė?

“Ir jie paklausė jį apie 
Jis atsakė:

—“Atriškite mane! Aš 
kalbėsiu su jumis surištas.

“O kada atrišo jį, jis paklau-
— “Ko jums reikia? — Pa

prie vienos 
ati-

jis

tai.

ne-

IEVOS KAPAS
Arabijoje į šiaurę nuo Jeda, 

yra labai senas kapas, turįs apie 
40 pėdų ilgio ir dešimt pločio. Se
niausios legępdos sako, kad šis 
<apas esąs Ievos; 7 pasak ’bibli- 
os, pirmosios žmonijos rasės 

motinos. Kapas randasi griež
toje machometonų globoje, kurie 
visai neleidžia krikščionims kapo 
lankyti, [“T.”]

se 
klausė taip, tarsi jie butų ver
gai...

—“Tu girdėjai...— paklau
sė išminčius.

—•“Kam aš jums aiškinsiu 
savo pasielgimus?

• -—“Kad mes suprastumėm. 
Tu, išdidus, klausyk!; | Vist jok 
pat, juk tu mirsi... Leisk gi 
mums suprasti kam tu tai pa
darei. Mes pasiliksime gyventi 
ir mums naudinga žinoti dau
giau, negu žinome...

—“Gerai, aš pasakysiu, nors 
galbūt aš pats neteisingai su
prantu tai kas atsitiko. Aš už
mušiau ją todėl, kad ji atstu
me mane... O man reikėjo jos.

—-“Bet juk ji ne tavo! — pa
sakė jam.

—“Argi jus naudojatės tik 
savo? Aš matau, kad kiekvie
nas žmogus turi savo tik kalbą, 
rankas ir kojas... o valdo jis 
gyvulius, moteris, žemę... ir 
daugelį ką...

“Jam pasakė, kad už viską, 
ką žmogus pasiima, jis moka 
savimi: savo protu ir spėka, sa
vo laisve ir gyvybe. O jis atsa
kė, kad jis nori išlaikyti save 
čielybėje.

“Ilgai kalbėjosi su juo ir, pa
galios, iš jo atsakymų jie pa
matė, kad jis skaito save pir
mu žemėje ir kad apart savęs, 
jis nieko daugiau nemato. Vi
siems net baisu pasidarė, kada 
suprato, kokiai vienatvei jis 
save nusprendė. Pas jį nebuvo 
nė giminės, ne motinos, nė žy
gių, nė gyvulių, nė pačios-, ir f y
jis nieko to nenorėjo.”

Ant kranto juokėsi mergai
tė gražiu, iinksmiu juoku ir 
kasiai dainavot ahkštu tenoru. 
Kartais jam' pritardavo iškar
to kęli Žmonės. Būrys garsų iš
skrisdavo į orą ir ūmai prapul
davo, tarsi jį kas-tai visą pa- 
stverdavo, pastverdavo ir slėp
davo.. .

“Kada visi tie žmonės pama
tė, kad jam nieko nebus aug- 
štesnio, jie vėl pradėjo tartis 
apie lai, kaip nubausti jį. Bet 
dabar jie neilgai kalbėjosi, ka
dangi tas išminčius, nekliudys 
ikišjol jiems, kalbėti, pats pra
bylu:

—f ‘ Pala uk ite! Bausm ė yra. 
Tai baisi bausmė, jus nesugal
vosite tokios per tūkstantį me
tų! Bausmė jam pačiam savy
je! Paleiskite jį, tegul jis bus 
laisvas. Štai jo bausmė.

“Ir čia atsitiko didelis įvy
kis. Trinktelėjo griaustinis iš 
dangaus, kuriame nebuvo de
besų. Tai spėkos patvirtino kal
bą išminčiaus. Visi nusilenkė 
ir išsiskirstė. O jis, tas jaunuo
lis, kuris dabar jau turėjo var
dą Larra, kas reiškia: atstum
tas, išmestas lauk, — tas jau
nuolis garsiai juokėsi tiems 
žmonėms, kurie jį išmetė, juo
kėsi ir pasiliko laisvas vienas, 
kaip jo tėvas. Bet jo tėvas ne- 
buvo žmogus... O šis —• buvo 
žmogus. Ir štai jis pradėjo gy
venti, laisvas kaip paukštis. Jis 
ateidavo į gentę ir vogdavo gy
vulius, mergaites, viską, ką 
norėjo. Į jį šaudė, bet vilyčios 
negalėjo perverti jo kūno, ap
supo nematomu žmogui aug- 
štesnės baudos uždangalu. Jis 
buvo vikrus,’ uodus, stiprus, 
nuožmus ir nesusitikdavo su 
žmonėmis, veidas veidan. Tik 
ištolo matydavo jį. Ir kiekvie
nas, kuris matydavo, visados 
paleisdavo į jį tiek vilyčių, kiek 
norėdavo. Ir ilgai jis, vienas, 
taip sukinėjosi apie žmones, il
gai, ne vieną dešimtį ilgų me
tų. Bet žmogus negali daryti 
visą gyvenimą vieną ir tą patį. 
Negalima visados linksmintis 
— pamesi vertę linksmumo ir 
panorėsi kentėti... Ir štai kar
tą jis atėjo arti žmonių ir ka
da jie puolė ant jo, jis nepasi
judino iš vietos ir niekuo ne
parodė, kad jis ginsis. Tada 
vienas žmonių susiprato ir su
šuko greitai ir garsiai:

—“Nelieskite jo! Jis nori nu
mirti! p4 » . , ■ ,
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(Bus daugiau)

ARTISTUI .1. VAIČKUI

Naujienų Redakci joje Tamstai 
yra apdraustas laiškas. Praneš
kite kur jį persiųs t i.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kova su “spideriais”

Prašo paliuosavimo
žil-Antanas Lebeckig ir 

vitis, Harringtono partneriai, 
prašo paliuosavimo iš kalėji
mo.

Šiomis dienomis susirenka 
gubernatoriaus pardonų ir paro- 
liaus taryba, kuri turi peržiūrė
ti visu prašančių ir galinčių bū
ti paliuosuotais kalinių bylas ir 
paskui rekomenduoti guberna
toriui ką paliuosuoti pataisai, 
o ką ne.

Tai tarybai tapo paduota viso 
13 prašymų paliuosavimų. Jie 
yra daugiausia nuo įvairių kri
minalistų, pradedant žmogžu
džiais ir baigiant paprastais plė
šikais, kurie yra nuteisti neap- 
rybotam laikui ir kurie gali būti 
paliuosuoti ir anksčiau, ar gali 
būti palikti kalėjime ilgesniam 
laikui. /

'farp padubtų prašymų paliuo- 
sa^imo yyą prašymai ir dviejų 
lietuvių, būtent" Antano Le’oec- 
kio ir Petro žilvičio, kuriuos nu- 1 • t *
teista kalėjimai! kartti su gar
siuoju spešelninku LesJie fiaP- 
rirįgton,.nunešusiu milipnus do
lerių lietuvių ir kitą tautų pini
gui; taip vadinamais “spešejais“. 
Vijų trys liko nuteisti nuo 1 iki 
10 metų Kalėjiman. Bet pats 

’HarringtbnaSr pabėgo palikda
mas kalėti vienys lietuvius. Ar 
jie bus paliuosuoti “pabaisai”, 
tą išspręs taryba.

Policijos viršininkas Collins 
paskelbė naują ir neatlaidžią ko
vą tiems, kurie greitai laksto 
automobiliais. Jis nustatė ir ko
kiu greitumu automobilistai ga
li važinėti miesto rybose.

Jo įsakymu galima važiuoti 
20 m. į valandą rečiau apgy
ventuose distriktuose, 15 m. ap- 
sibudavojusiuose distriktuose 
10 m. labiau susigrudusiuosiuse 
distriktuose, 10 m. važiuojant 
skersai gatvekarių bėgius iri 8 
m. sukanties pro kampą. Vi
siems policistams liko įsakyta 
areštuoti greičiau važiuojan
čius. Taipjau tapo padidintas 
skaičius motorciklinių policlstų, 
kurie viešai ir pilnoj unifor
moj važinės gatvėmis ir dabos, 
kad nebūtų peržengiami šie po
licijos viršininko patvarkymai.

Collins sakosi šiuos patvar
kymus išleidęs todėl, kad skai
čius automobiliais užmušamų 
žmonių nuolatos* didėja ir pa
siekė pasibaisėtino skaičiaus. 
Pasak jo, tai nebusianti kam
panija vienos ar dviejų savai
čių, bet tai pasiliksią ant visa
dos. Esą automobiliai gali važi
nėti kiek jiems tinka, bet netu
ri būti sutaupinimui
kundų laiko aukojama žmonių 
gyvastys. Du trečdaliai nelai
mių ištinka kryžkelėse ir todėl 
sumažinimas greitumo važiavi
mo tose vietose sumažintų ir 
skaičių nelaimių. ' •

Ikišiol tik tam tikri policįstai 
gaudė automobilistus, dabar gi 
tapo įsakyta visiems policistams 
ir detektyvams daboti automo
bilistus ir areštuoti nors biskį 
peržengiančius patvarkymus. 
Nebus tiek paisoma tų, kurie 
peržengia mažesnius' patvarky
mus dėl automobilistų, bet visa 
domė bus atkreipta į “spide- 
rius.”

kelių se

Užpuldinėja vaikus
Buvo užpuolę ir lietuvių vaiką, 

bet pat vilkeliai suimti.

Policija laiko katėjime du vy
rus, kuriuos kaltinama už nedo
rus pasielgimus su mažais vai
kais.

Žmonės matė, kaip vienas vy
ras nusinešė Stanley Kowt, 
1331 Noble St. į tavorinį vago
ną. Jie pašaukė policiją, bet iš
tvirkėlis pabėgo. Tečiaus vaikas 
nuvedė policiją į jo namus 1159 
Cherry St., kur jis tapo suim
tas. Jis pasidavė kaipo Florian 
Mussraski.

George Mack, pedliorius, 26 
metų, amžiaus, 126 N. Superior 
St. tapo areštuotas Woodlawn 
policijos, kada praeiviai užgirdo 
ėlėj verksmą 9 metų Simono Ra
kausko, 6406 Maryland Avė. ir 
užklupo piktadarį. Mack sakosi 
esąs rusas, bet jį pažystantys 
sako, kad jis armėnas. Jo byla 
atiduota kriminaliniam teismui.

Apiplėšė moterį gatvėje.

Mrs. Fannie. Gemerson, 7958 
So. Marshfield Avė., pranešė po
licijai, kad einant 80 gatv., tarp 
Marshfield ir Ashland Avė., ją 
užpuolė ginkluotas plėšikas ir 
atėmė iš jos $3,000 vertės bran- 
gmenis.

Jau daug buvo daroma pana
šių kampanijų prieš * “spide- 
rius”. Jie būdavo areštuojami 
šimtais, bet nieko gero iš to 
neišeidavo, nes tik pakliuvusie- 
ji sumokėdavo dideles bausmes, 
šiaip greitumo važinėjimo nė 
kiek nesumažindavo. Kas turė
davo daugiau pinigų, tai ir 
nuo bausmių mokėjimo išsisuk
davo. Ar duos kokių pasekmių 
ši policijos viršininko kampani
ja, tai tik ateitis parodys. Va
kar gi, nors tas patvarky
mas jau buvo pradėjęs veikti, 
jokios permainos neteko paste
bėti, nes kas lakstė tas ir tebe- 
laksto. Čia gali išsidirbti tik 
ypatingas favoritizmas ir nau
ja kyšių sistema, o automobilių 
lakstymas nebus sustabdytas.-

Senis milionierius vedė našlę.

Senis milionierius Rollin A. 
Keyes, 70 m. amžiaus, iš Evans- 
tono, pabėgo su turtinga našle 
Mrs. W. Dix Webster taipjau iš 
Evanstono, į Nex^ Yorką ir ten 
apsivedė. Jo pirmesnioji pati mi
rė pusantrų metų atgal. Našlės 
gi vyras keli metai atgal liko 
užmuštas nelaimėje su automo
biliu. Apsivedę tuoj aus išva
žiuos Europon ten praleisti 
“medaus mėnesį“.

RAUJIENUS, CMcagO, DL

mušė gatvėjev

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

ap-

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Lietuvė moteris užsi i
' Mrs. Bessie Tautkienė, 40 m. 
ąnižiaus, gyvenusi 3218 Lijne 
St., sunkiai susižeidė kada ji 
parkrito ant šalygatvio . prie 
3267 So. Halsted'St. Ji tapo nu
vežta į St^. Paul ligoninę kui; ji 
ir pasimirė nuo žaizdų.

" " ■" " " 1 , - y

Lietuviii vaikas užmuštas
____ ■ >

Pereitai šeštadienį Chicago 
Heights, prie 25 ir Buttler gat
vių liko užmuštas automobilio 
lietuvis Alfved G?.bvis, 5 m. am
žiaus, 188 E. 26 St., Chicago 
Heights. Automobilistas liko 
suimtas.

COME PUT OF THE BEATEN PATM , 
Stako sumažinimo išpardavimas 

RAKANDU

Pasirink dabar, sutaupysi
25 iki 40%

Parankus 3 šmotų velour seklyčios setas. — kaip parodo viršui — 
didelės, patogios, liuosos sėdynių paduškaitės — plieno springsais — 
apmuštos su puikiu velour; Č 1 1 A
3 šmotai '...........     I I U

/
Royal Wilton rūgs, miera 9x12 pėdų. Pastovus ir geri, iš geriausių 
kaurų dirbtuvių S. V. Oriental ir dailios dešinio, pageidaujamų spal
vų. ^Stiprus pakraščiai.
Lentrvi išmokėjimai <ą*v I ■ W

HARRIMANLINE

Trumpiausias j kelias j,visas i 
dątis. ? y

LIETUVON '
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

i

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
Įraina’už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ųž- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausitė tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
ketumet paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti 
mas

Liaudies- Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

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

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

>' <į
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Investuokite Savo Pinigus

SAUGIAI
Banko Padarytus

PIRMŲ MORGICIŲ AUKSO BONUS
Ir

PIRMŲ MORGICIŲ PASKOLAS
Jus negalite rasti saugesnio investmento dėl Jūsų liepos tau- 
pinių.
Pirmų Morgičių Aukso Bonai ir Pirmų Morgičių Paskolos teikia
mos per šį tvirtą Valstybinį Banką, atstovi paskolos padarytos 
per patį banką.
Šis vienas faktas yra visiška garantija jųjų saugumui.
Apart to, kiekviena apsauga žinoma bankiniam bizniui yra užpa
kaly šių investmentų. Visos paskolos yra kraštutiniai konserva- 
tyviškos; palukų mokėjimas yra visiškai tikras prie visokių ap
linkybių ; užtikrinimas visokiais budais yra daug augščiau už pa
prastą.

DAR NĖ VIENAS ŠIO BANKO BONŲ PIR
KĖJAS NĖRA PRARADĘS NĖ DOLERIO

Užtikrinimas taipgi yrą, jog darote biznį su banku vertu devynių 
milijonų dolerių, su plačiu patyrimu investmento reikaluose, ir 
kuris pirmiausia rūpinasi apsaugoti tuos, kuriems tarnauja.
NEPADARYK KLAIDOS — Ateik į šį banką ir apkalbėk daly
kus šiuo svarbiu klausimu, savo prigimtoj kalboj su banko vir
šininkais., Čia Jus jausitės kaip namuose. Daugybė Jūsų draugų 
ir kaimynų pasakys Jums, jog tai yra gera vieta atlikimui Jūsų 
bankinių reikalų.

prį|TD AI manufacturingd a y
UlHIOrLdISLRICTDAII

‘ 1 (V, , -■ ! ' '• ';WW ' ,;!5' , A'|. ' <■'*■
„ . 1112 Wėst35th Street s.

Valstijinjs Bankas. Clearing House Bankas.
A RESURSŲ VIRŠ DEVYNIŲ MILIONŲ DOLERIŲ

Depositai padėti iki liepos 15, gaus palukas nuo liepos pirmos

1

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland AveM 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandop i »io 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės i paty
rusi lietuvį akinių specialistą.

; , Akinių kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, JI'
Valandos nuo 1 vai. po pietų iki 9 v v. 
N ėdė Įlenda nuo 10 iki i

Te. Boulevard 7679

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir‘ 
chronines ligas N A PRAPATI
JOS budu •— be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St., 

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 6147

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

LITTLE - 
SPINOGPAPHS

Geriau deimantas be j 
žiedo, negu žiedas be į 
deimanto.
Nei vienas negali pa

sakyti, kad Chiroprac- 
tic išgydo visas ligas 
kokios randasi kūne, 
bet jis sulaiko ligas ir 
suteikia užtikrinimą 
sveikatai.

Nėra jokios melagy
stės kas link Chiro- 
practic. Ateikite pas jį 
ir jus surasite didelį 
palengvinimą jūsų svei
katoje. Jus laimėsite 
deimantą.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOW, 

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

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

geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

Daktaras dėl vyry ■
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymaš, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles į

SUŽINOK TIESĄ. Wa«armano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopini* erzami- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
liuosr.3 nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja* 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligSiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda žitam moksliJkam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visu* 
vėliausius serumus, ėiepu*., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ul*i- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo i f slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

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

Valandos: 9 ryte lįg 5:30 po p
Seredomis ir eubatonrJs: ,9 ryte lig

8 vakare, Nedaliomis: 9 Įig 1.

dr. h g, Martin
337 W. Madison St.

(Kampas Madison lt So. Markei) 
Chicago. UI. \ J

t

/ Vien tik Lietuvių krautuve t
Nemo LUainitjkM nmn.lM, tik
rai pigrua. Turi t.m* virių ir vi
dutini *ijoną. ntvirtos Ivknial 

ar balto* materijo. ; dy ' 
diiži 24 iki 86; atsieiną tik |8. 

J«i krautuvėj nėra prbiųakit 
mum* savo vardą, adresą ir 
W. Me* pasiųsim*.

n*“*0,?y8jen,c'F>»hi°n Institute 
120 E. 16th St., New York (Dcpt. SJ

Lv. - - 4
Tel.« Lafayettė 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M.Yuška,

3228 W. 38-th St., Chice^s UI.

<1LSON'S
Fashion

STORS
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• v* • I Atidarė rakandu centrą.Chicagos žinios' -----
( Užvakar formaliniai tapo ati
darytas didelis rakandų centras 

'American Furniture Mart, 666 
Lake Shore Drive. čia telpa visų 
rakandų fabrikantų pavyzdžiai. 
Tam pavesta 1,500,000 ketvir
tainių pėdų — didžiausia pasau
ly vieta. Triobėsį pabudavoti 

....... ............ ............./kainavo $10,000,000.
galva didelės fįrmos ir preziden- | Centrą dėl binio atidaryta 
tas Carpet and Upholsterers u- kiek pirmiau laike rakandų, par- 
nijos, prigėrė šeštadieny savo davinėtojų konvencijos birželio 
vasarnamy ties Flambeau, Wis., 23 d. Nuo tol laiko centrą aplan- 
į kur jis buvo atvykęs tik va- kė apie 5,000 rakandų pardavi- 
landą laiko atgal. Jis atvyko ten 'nėtojų ir paliko ten savo užsa- 
su savo pačia ir dviejomis vieš- kymus.
niomis — mergaitėmis. Jos tuo-1 Ten yra išstatyti pavyzdžiai 
jaus nubėgo maudytis, bet ne- ’ visų rakandų, kokie tik yra iš- 
pripratusios prie šalto šiaurinio dirbami Amerikoje ir parodoma 
Wisconsino ežerų vandens, ta-(kaip juos vartoti ir kur pritai- 
po sutrauktos ir pradėjo skęsti. 
Jis gi buvo dar nepersirėdęs iš 
kelionės, bet šoko jas gelbėti, ir 
nors jis jas išgelbėjo, bet pats 
žuvo: kada jį ištraukta iš van
dens, jis buvo jau nebegyvas. 
Jo lavonas liko atgabentas Chi- 
cagon laidoti.

Chicagoje užvakar prigėrė tik 
vienas žmogus — William Wa- 
res, 25 m., 3122 W. Washington 
St. Jis nėrė po vandeniu prie 
76 gatvės, bet pataikė tik pen-

(Tąsa nuo 5-to pusf)

Prigėrė begelbėdamas 
kitus

Corbin A. Dunham, 52 m

Padaryta ir daug kitų tari
mų. Prie $250 posmertines pri
dėta, kad butų duodamas ir 
vainikas vertės $15, taipjau še
ši grabnešiai. Del grabneŠių 
duodamas automobilius ir po 
$4 atlyginimo už sugaištą lai
ką. Moterys paliuosuojamos 
nuo grabo nešimo.

Keistučio Kliubas užlaiko ne
mažą knygyną su daug įvairių 
įvairiausių knygų. Nariai gali 
pasiimti į namus ir skaityt.

Dabar į Keistučio Kliubą 
priklauso pilnų narių 382.

Korespondentas W. Strygas.

PRANEŠIMAI.
Kensington. — Lietuvių Bendrovės 

pusmetinis šėrininkų susirinkimas 
įvyks treči*adieny, Liepos 9, 7:30 vai. 
vakare, F. Shedvell svetainėje, 341 
Kensington Avė. Nariai kviečiam-i vi
si atsilankyti, nes bus išduotas pus
metinis raportas apie stovį bendro
vės ir daug svarbių dalykų aptarti.

— Direkcija.

Roseland. — Visuotinas Kimbark 
State Bank depozitorių susirinkimas 
bus trečiadieny, liepos 9 d., 8 v. v., 
Strumilo svet., 158 E. 107th St. Bus 
patvirtintas paskirimas globėjų gel
bėti banko turtą ir likviduoti jį nau
dai depozitorių.

— Chas. W. Coleman.

kinti.

Lietuviu Rateliuose
Brighton Park

Keistučio Pašelpinio Kliubo 
susirinkimas

Liepos 6 d. įvyko Keistučio
kių pėdų gilumon ir tiek sutren-' Pašelpinio Kliubo susirinkimas, 
kė galvą į kietą dugną, kad nu- > -lame naujų narių prisirašė 
silaužė kaklą. 16. Ligonių lankytojai visai pras-

___ j tai elgias, kad nepribuną į su- 
VI ........ ..____ . . 'sirinkimus; turėtų prisiųstiEksphozija dirbtuvėje apdegino- ...... .nors raštiškus raportus, jeigudarbininką. I A ... £ ..: patys tingi ar negali atsilan

kyti. Ligonių randasi dar 4. 
Viena narė mirė (Iva Martel). 
Nutarta posmertinę. išmokėt 
jos vaikams, kurie palaidojo. 
Mirusio Juozo Juciaus, kurį pa
laidojo Gust Pocius, pas kurį 
paskutinį laiką velionis dirbo, 

| posmertinė likii dar sulaikyta 
iki kitam susirinkimui, nes no
rima susižinoti su jojo gimi- 

I nėnris. Velionis dar būdamas 
| Lietuvoj tarnavo Tarapolės 
grapo Krakavičiaus dvare. Pa
žystamų, kurie žinote apie jo
jo gimines, prašome pranešti 
Keistučio Kliubui. A. Venckui 
nutarta apmokėti pašelpą už 
savaites.

Michael Rotowsky, 1228 Ciea-' 
ver St., išbėgo gatvėn su lieps
nos apimtais drabužiais. Jis dir
bo už sargą Michigan Dye Hou- 
se, 912 Šo. Paulina St., kur 
ekspliodavo kerosino kubilas Ir 
uždegė jo drabužius. Praeiviai 
parmetę jį ant šalygatvlo ir 
ugnį užgesino, bet jis vlstiek 
tiek apdegė, kad veikiausia 
mirs.

ANTANAS BIELSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
liepos 7 d., 10 vai. ryte, sulau
kęs 44 metui amžiaus; paliko 
dideliame nuliudime tris seseris 
ir vieną brolį. Visi gyvena Lie
tuvoje. Velionis paėjo iš Nagė- 
nų kaimo, Rimšių valsčiaus, 
Amerikoje išgyveno 13 metų. 
Mirė po trumpos ligos.
laidotuvės įvyks ketverge, lie
pos 10-tą dieną, 8:30 vai. ryto, 
iš namų 4515 So. Wood St., į 
Švento Kryžiaus bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero kapines.
Visus gimines, draugus ir pa
žystamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti paskuti
nį patarnavimą.
Laidotuvėse patarnauja grabo- * 
rius L J. Zolp. Tel. Boulevard 
5203. Nuliūdęs giminaitis,

Jurgis Jakimockas.

kuris galėtų gerai 
taipgi patvirtintas 
sumanymas duoti 
vertės visokių do- 

atsižymėju-

Konstitucijos komisijos ra
portas priimtas ir liko įgaliota 
ta pati komisija paduoti ir

• spaudą, kad ant Naujų Metų 
butų gatava ir nutarta, kac 
naujos kortstitucijos plldimas 
prasidės nuo Naujų Mietų. Pik
niko rengimo komisijos rapor
tas priimtas ir įgaliota ta pati 
komisija sudaryti programą, 
pakviesti kalbėtojus ir pasam
dyti chorą, 
sudainuoti; 
komisijos 
15 dolerių
vanų geriausiai 

t siems kokiuose gėmiuose.
I Komisija suradimui Žemai- 
, tės paminklo aukų raportavo, 
kad negali surasti kur tos au
kos randasi. Nutarta atsišauk
ti per laikraščius kur tos au
kos yra ir kur pasidėjo komi
sija.

| Seka raportai. Knygų per
žiūrėjimo komisijos raportas 
priimtas vienbalsiai. Raportas 
Auditorium, svetainės priimtas. 
Išklausius Dundulienės rapor
to, nutarta Naujienų Šerą par
duoti Kaz. Kazlauskui, kuris 
įdavė ir rankpinigius.

I

1 Dramos skyriaus raportas 
neaiškus; kilo diskusijos ir po 
diskusijų liko išrinkti 5 nariai 
sutvarkymui ir padarymui ten 
tvarkos. Korespondento rapor
tas priimtas.

1 Nutarta spausdinti naujas ap
likacijas, kurios butų dedamos 
į tam tikrą knygą po nume
riais, o po nario mirties kad 
aplikacijos, kaipo dokumentas, 
pasiliktų kliubo archive suži
nojimui iš kur narys paeina, 
kame yra jo giminės, kam po
smertinę palieka ir tt. Visos 
aplikacijos bus pildomos iš 
naujo nuo Naujų Metų, kada 
pradės veikti nauja konstitu- 

i • * cija.
Į Nutarta paimti naują seriją 
mokėti į spulką ant 2 tūkstan
tių dol. ir per tris metus. M. 
Dundulienė rezignavo iš spul-

Garsinkitės Naujienose nacija priimta.

■Vfennersten’s•••. į A'
p Bohemian Blencl

NENNERSTEN'S yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Hops sujungti. Bandyk j j!

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Phimingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po minėsią 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesia: 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING STJPPLY CO.
490 Milwaukęe Avė. and 

461 N Haisted St.

Pajieškojimas
Lietuvių Biuras prie Foreign 

Language) Information Service, 
119 West 41st Street, New York 
City, ieško žinių apie Juozą 
Rush, kuris gyveno 1439 S. 49th 
Street, Cicero, 111.

Kas galėtų suteikti kokių ži
nių malonėkite pranešti.

Su gilia pagarba,
M. M. Kižiutė.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, liepos 10 d., 
8 vai. vak., Raymond Institute (816 
W. 31 st St.)

Visi nariai kviečiami atvykti, nes 
yra daug svarbiu reikalų.

— Valdyba.

PASARGA
H® SIGA RSINA NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
hut atitaisytos i 24 vai.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Euro 
tegu 
pašt^

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausi jį
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiset1 
vVindow” lobe j nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
(1)0.

. 501 Apkianci Jazapui
502 Bastys Juozas 
508 Butkus Frank 
509 
517 
518 
522 
529 
531 
532 
537 
539 
541 
542 
545 
546 
547 
551 
559 
561 
564

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisą n apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai gerinus 
■alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių iieškoji- 
tnai, apsi vedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi hut iš kalno 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai 
hejotini, Naujienų administracija pa- 
•linka teise jų netalpinti, kol neiš- 

tlrs Jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint i sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa- 
^kelbimą ne vCliau, kaip 9 vai. va
karo.

jieŠkoji- 
apmoka-

pasirodo

ASMENįl JIESKOJIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI puikus 

kambarys dėl vyro, merginos, 
arba vedusios poros, su valgiu, 
arba be valgio.

5420 So. Morgan St.
1 lubos r

PARDAVIMUI NAMA1-2EME
PARSIDUODA grosernė ir 

kendžių krautuvė, skersai gat
vės nuo lietuvių bažnyčios Cice- 
roje, verta $1,200, parduosiu už 
$600. Priežastis — nemokėjimas 
lietuvių kalbos. Kreipkitės:

2157 W. 18th St.

Pardavimui nauji namai South 
Sidėje po 6 ir 6 kamb., karštu 
vandeniu apšildomi, įtaisyti pa
gal vėliausios mados. Vieta ge
rai žinoma — 66th Rockwell ir 
Talman Avė.

Čičinskas Alena 
Grigatis Vicentas 
Gustas Mihal 
Jarasunas Baltrameis 
Makutenas J 
Mulis Anna 
Narbutunei O 
Petraitis Steponos 
Pranui Valeckui 
Poskevicini Kazimierui 
Rudaičiui Jonui 
Sabalianskas K 
Sakalas Ig 
Saris Joseph 
Shikus Antosi Mrs 
Urbucinei Petronėlei 
Walickis Kastantin 
Waitus A

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip Ir 

I kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsia gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

« Naujienų Spulka
1739 S. Haisted St.

norinti gauti “NaujienasVisi 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Haisted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Pranešimas Lietuvių visuomenei 
Chicagoje. Gerbiami lietuvių kliubai 
ir draugijos malonėsite nesirinkti 
lošimui veikalo “Piningėliai,” nes tą 
veikalą statys scenoje Chicagoje, M. 
Meldažio svetainėje, spalio mėnesy L. 
E. L. Pašelp. draugija.

— Komitetas.

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

Norintieji prisidėti 
malonėkit atsilankyti.

Raymond Cha-

prie orkestros

Ork. Kom.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos veikalo “Orleono merge
lė” įvyks trečiadieny, Liepos 10 d. 
?) 7:30 vai. vak., M. Kasparaičio 

name, 3827 Archer gat., pirmas auk^ 
štas iš priekio. Visi Dramos Skyriaus 
nariai turi susirinkti, nes bus dalina
mos rolės veikalo “Piningėliai”. Ka
dangi veikalas yra didelis, reikalin
ga, kad visi vaidylos dalyvautų.

— Pirmininkas M. K.

American Lithuanian Citizen Club 
12 wardo pusmetinis susirinkimas bus 
cetverge, liepos 10 d., P. Maženio 

svet., 3857 So. Kedzie Avė., 8 v. vak. 
Nepamirškite kliubo nariai pribūti, 
;urime svarbių reikalų nutarti, taip

gi atsiveskite nauju nariu.
— Rašt. J. Eringis.

Ij. S. J. Lygos 1 kp. susirinkimas 
vyks ketverge, liepos 10 d., Raymond 
?hapel, 816 W. 31 St. Visi nariai-ės 
prašomi atsilankyti.

— S'ekn J; Auryta;

J IEŠKAU skubiai p. Varoniaus, gy
vena Chicagoje — Brldgeport. Apie 
metai laiko atgal dirbo Universal 
State Bank, pastaruoju laiku dirba 
kur tai bučernėje. Seniau gyveno Ra- 
cine ir Kenosha, Wis. — jo tėvai dar 
ir dabar ten gyvena. Malonėkite at
siliepti pats arba žinanti praneškite 
— busime dėkingi. Praneškite šiuo 
antrašu: “NAUJIENŲ” BRIDGE
PORT SKYRIUS, 3210 So. Haisted 
St. Tel. Boulevard 9663.

APSIVEDIMUI
LIETUVIS vaikinas 32 metų, gerai 

uždirbantys, turiu dėl pradžios kele
tą šimtų dolerių ir automobilių, no
rėčiau susipažinti su rimta ir teisin
ga mergina savo amžiaus, arba naš
le, ir apsivesti.

Q. Q->
4430 So. Mozart St., Chicago, III.

ĮVAIRUS skelbimai
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
m-ą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamų kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Haisted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYST#
stogų prakiurimas užstaisomas 

ir gi.rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkfcj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dilinsią ir geriausia stogų dengimo 
įsjiiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

RASTA-PAMESTA
KAS RADOTE?

Alex Kiltonas liepos 4 dieną pa
liko savo kautą Jeffersono girio
se. Gal kas per klaidą pasiėmė. 
Kas radote malonėkite grąžinti 
adresu: ALEX KILTONAS, 627 
West 18th Street.

ISRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI kampinis Sto

ras labai geroj biznio vietoje ant 105 
St. ir Michigan Avė., tinkantis dėl 
aptiekos, ice creaminės ar bile kokiam 
kitam bizniui.

Atsišaukite:
A. PETROŠIUS

10562 So. Wabash Avė.

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKAU kambario, prie ty

kios lietuvių šeimynos, su val- 
priu. Kambai-į noi-in turėti vie
nas. Bridgeporto apielinkeje.

MR. ANTANAS
1913 So. Morgan St., 2 lubos

PARDAVIMUI groseme ’ ir 
bučerne prie pero biznio kampo, 
labai prieinama kaina.

PARANDAVOJIMUI kamba
rys dėl vaikino, arba merginos. 
Elektra, maudynės ir kiti paran
kumai.

3604 Lowe Avė.
1 lubos frontas

ANT RENDOS KAMBARYS 
dėl vieno ar dviejų vyrų, arba 
merginų. Jei norės j)agaminsiu 
ir valgį. Naujas namas, elektra, 
maudynės su visais paranka
mais. 827 W. 34th PI., 1 lubos 
iš užpakalio.

REIKIA OARBININKĮI
MOTERŲ

REIKIA —
Moteries virėjos, 6 dienos į 

savaitę.
Atsišaukite:

4169 So. Haisted St.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris, pa
tyręs saVo darbą.

Atsišaukit į
NAUJIENŲ OFISĄ

Box No. 5Į2

REIKALINGAS bučeris, turi 
būti gerai suprantantis savo 
darbo ir anglų kalbą. Gera alga 
ir geros darbo sąlygos.

Atsišaukite greitu laiku.
5700 So. Morgan St.

RIEKIA —
Vyrų liandrės išvažiojimui.

Atsišaukite:
EAGLE WET WASH 

LAUNDRY
2750 W. Roosevelt Rd.

REIKIA darbininko prie bal- 
nojimo arklių, turi būti neve
dęs; darbas ant visados, geras 
mokestis.

STOCKMAN SADDLE 
HORSE LIVERY

4129 So. Emerald Avė.

REIKALINGAS barberys va
karais. Darbas ant visados.

Atsišaukite:
4438 So. Fairfięld Avė.

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Fordas touring ka

ras, 1923 n?etų, mažai vartotas, taip 
kaip naujas. Daug extras, geri 5 ta- 
.erai. Parduosiu pigiai iš priežasties 
važiuojant į Lietuvą. Atsišaukit grei
tai, gausit bargeną. Galit matyt bile 
tada. Pirma patelefonuokite, kad ga- 
ėtumėte rasti namie Phdne Roosevelt 

3313, 2135 W. 22nd PI.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
apielinkėj, 3 kambariai gyvenimui, 
garu apšildoma; randa pigi; lysas ant 
;: metų. Parduosiu pigiai, arba priim'- 
siu partnerį, kuris supranta biznį, ant 
pusės. Darbo invalės, vienas neapsi- 
irbu. Mainysiu, kad ir ant namo. 

6759 So. Elizabeth St. 
Phone Englewood 6249

PARSIDUODA duonkepykla. 
Geras, senai išdirbtas, biznis.

• NAUJIENOS, 
Box 511

1739 So. Haisted St.

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo bučernė ir grosernė 
Royal Blute Chain Store su visais in- 
taisais, nauja Slicing Machine, Elec
tric Meat and Coffee Grinder. Turi 
būt parduota į trumpą laiką už tikrą 
pasiulhną. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą po numeriu 503.

Atsišaukite:
—. 3600 So. Union Ave^

PARSIDUODA arba išsimaino 
moteriškų skrybėlių ir kitokių ap- 
rčdalų Storas, randasi lietuvių ap
gyvento] vietoj. Mainysiu ant kito
kio biznio arba namo. Tinkamas 
dėl 
nių

BEAUTY parlor. Platesnių, 
kreipkitės pas:

C. P. Suroinskis & Co.
3352 So. Haisted St.

Tel. Boulevard 9641

ži-

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen prie pat Jackson Parko; nėra 
convpeticijos, pigi renda su kamba
riais dėl gyvenimo, iš priežasties li
gos parduosiu greit už pirmą teisin
gą pasiūlymą.

Atsišaukite:
1413 E. 58th St.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė 
ir gasalino stotis. Parduosiu su na
mu arba be namo. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos; kreipkitės 
ypatiškai arba laiški!.

J. JANUŠAUSKAS
355 Oglesby Rd.

Rockford, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė; daromas labai geras biznis; ly- 
sas taip ilgai kaip norite; renda pi
gi; 4 kambariai pagyvenimui. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą arba mai
nysiu ant mažo namo ar loto. FRANK 
G. LUCAS, 4116 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5170.

GROJIKLIS PIANAS

Turi būt parduotas urnai iš prie
žasties bedarbės. $700 grojiklis pia
nas, 100 muzikos volelių, suolelis, vo- 
lėlių kabinetas. Kaina $100, prie to 
dar pridedant $18 storage kaštus.

3323 Lincoln Avė. 
1-mos lubos

1 blokas j žiemius nuo Belmont Avė. 
Klausk MR. LEWANBAUSKA

PARSIDUODA automobilių taisy
mo ir maliavojimo dirbtuvė (šapa) ir 
du automobiliai sykiu. Biznis išdirb
tas per daug metų. Renda pigi, vie
ta didumo dėl 10 automobilių, darbo 
užtenka dėl 2 žmonių. Turi būti par
duota j trumpa laiką. AUŠROS KNY
GYNAS, Box No. 131, 

3210 So. Haisted St.

DIDELIS BARGENAS. Mažas gro- 
seris parduodamas, pilnas stako. Ap
gyventa visokių tautų. Renda pigi. 
$20 visas flatas, 4 kambariai gyven
ti. Lysą gausit ant kiek norėsit. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą, arba mai
nysiu ant mažo namo, arba loto.

3530 So. Parnell Avė.

PARSIDUODA smulkių daik
tų krautuvė, kendžių, ice cream, 
cigarų, tabako ir kitokių smulk
menų. Parduosiu labai pigiai, 
priežastį patirsite ant vietos.

4602 So. Wood St.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
kompanična bučernė ir grosernė 
geroj vietoj. Yra nauja mašina 
ledams daryti, taipgi ir kiti pir
mos klesos įtaisymai. Atsišaukit 
į NAUJIENAS, Box No. 514.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI namas bučer

nė ir restauranas už cash arba 
mainysiu ant privatinio namo.

2325 West 69 Street
Tel. Republic 7143

BARGENAS. Namas ir lotas 4640 
So. Marshfield Avė. 2 flatai po 5 kam
barius; elektra ir gasas; rendos $852 
j metus, kaina $7,000. Cash $3,500, 
priimsiu automobilių ar lotą už įmo- 
kėjimą. ANDREW WIRTEL, 4725 
So. Paulina St. ,

Phone Boulevard 9314

AR TURI SEPTINIS ŠIMTUS 
DOLERIŲ?

Nusipirksi 80 akerių gražiausią 
farmą su gyvuliais, namais ir vi
sais įtaisymais, kas reikalinga ant 
fanuos. Farma randasi labai gra
žioj vietoj, prie daug vandens ir 
Suinmer Resorts. Savininkas mai
nys ant miesto namą, priims už 
pirmą jmokėjimą biznį arba lotus.

C. P. Suromskis & Co, 
3352 So. Haisted St.

Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI mūrinis namas, 8 
augščių po 4 kambarius. Užpakaly 
yra medinis cottage. Elektros šviesa. 
Kaina $7,500.

1841 Hasting St.
Savininkas gyvena:

1858 W. 14th St. 
Tel. Canal 5090

PARDAVIMUI AR MAINOMS.
2 augštų muro rezidencija, labai 

modemiška, garu šildoma, 2 karų 
muro garadžius, parinktoj Brighton 
Park apielinkėje. Kaina $8,650. Kiek 
jus turit?

TUPONICH & STMAN 
1344 West 18th Street

PARSIDUODA 6 kambarių 
namas, vanos, karštu vandeniu 
Šildoma, elektros šviesa; lotas 
90 ar 30 pėdų. Bargenas, už 

cash ar ant išmokėjimų. 4649 S, 
Kildavę Avė. šauk Stevvart 6268

Brighton Parke, nauji namai 
po 4 ir 4 kamb., stogas, beizmen- 
tas ir visi parankumai, parduo
sim pigiai ar mainysim ant se
nesnių namų ar lotų.

Namai padėvėti 4 ir 4 kamb. 
tik 6 metų senumo; beizmentas 
per pusę namo, stogas, viskas 
įtaisyta vėliausios mados. 4014 
So. Rockvvell St.

4 ir 5 kamb. mūrinis namas, 
elektra ir visi parankumai. Na
mas gerame stovyje. Kaina $4,- 
100, cash $1,500. Likusius ant 
lengvų išmokėjimų. 3646 South 
Lowe Avė.

Pardavimui 3 ir pusė pagyve
nimų mūrinis namas gerame 
stovyje. Kaina $6,100, cash $2,- 
000. 3230 So. Lowe Avė.

Taipgi turime ir daugiau na
mų. Atvažiuokite pamatyti.

JOKANTAS BROS.,
4138 Archer Avė., Chicago 

Lafayette 7674

JIEŠKANTIS PIRKT NAMO 
— Pamatyk No. 726 W. 21st 
St.! 3 augšto muro namas, — 
trys pagyvenimai, akmens fron
tas, maudynės, elektros šviesa, 
taipgi 2 augštų medžio.namas 
ant to paties loto. Rendos neša 
per abu namu $90 į mėnesį. Pre
kė tik $9000. Su $3000 gali nu
pirkti tą namą. M. J. KIRAS R. 
E. IMPROVEMENT CO., 3335 
So. Haisted Street. Yards 6894.

PARSIDUODA pigiai dviejų 
augštų muro namas su beizmen- 
tu, modemiškas, karštu vande
niu šildomas ir dviejų augštų 
darbo šapa užpakalyje. Atsišau
kit pas savininką:

2842 So. Union Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 

r, Tailoring ir Dressmak- 
Lengvais išmokėjimais. Di-

signing, Tailorin 
ing. f r 
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, 1)1. 
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells Str„ Chicago.

Amerikos Lietuviii Mokykla
3106 So. Haisted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystšs Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Telšių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politines Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystšs. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyno® 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 6:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 diena mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8801 So. Haisted Chlcaga. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naujų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Parbus kol 
jus mokinsites o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

1 Dienomis ir vakarais klesos .
n >i < ii i r n.i .

1507 W. Mad.soh St




