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324 žmonės mi
rė nuo karščio

Bulgarai sušaudė 50 
sukaustytų kalinių

Italijos parlamento atstovų 
streikas gal baigsis

324 žmonės mirė nuo 
kaitry Amerikoj

Italijos seimo atstovu 
streikas gal baigsis

Chicagoj iš viso mirė 18 žmo
nių; daugiausia kaitros aukų 
buvo rytų valstijose

Del siautusių ištisą praeitą 
savaitę karščių, iki praeito šeš
tadienio vakaro, Associated 
Piess žiniomis Jungtinėse Vals
tijose mirė iš viso 321 žmonės. 
Vieną tik praeitą šeštadienį nuo 
karščio mirė 86 žmonės, dau
giausia rytinėse valstijose 
Naujosios Anglijos., New Yorko 
New Jersey’s, rytinės Fennsyl-

Aventino opozicija nutarė grįž- 
ti parlamentan, jei fašistų 
valdžia atsiims du Įstatymų 
projektu
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ŠVENTO PETRO BAZILIKA ROMOJ — iliuminuota laike nesenai įvykusių šventos Te
resės — “Jėzaus Gėlelė*” — kanonizavimo iškilmių. <7

324 asmens automobiliu Kantone, Kinuose, gresia
užmušti Chicagoj pilietinis karas

Nuo sausio 1 dienos iki pra-i 
:o šeštadienio vakaro Chica-eito šeštadienio _____ ____

goj ir apielinkėj automobilių 
buvo užmušta iš viso 324 as
mens. Daug daugiau žmonių bu-

Boma, Italija, birž. .. — Ita
lijos 140 parlamento atstovų 
streikas, tęsęsis ištisus metus, 
gal hut veikiai bus pabaigtas. 
Visa ta fašistų priešininkų gru
pė, susidedanti iš demokratų,'
respublikininkų, socialistų. Ivo sužeista.

.maksimalistų, konstitucionalistu I Tarp užmuštųjų yra ir lietu- 
vanijos, Marylando. kur tempe- . kata|iku pal.tijų atstovų savo vi«- vietos an«llJ laikraščių pa- 
ratura siekė iki 100 ir daugiau .......... - .
laipsnių.

Chicagoj iki šiol nuo kaitrų 
mirė 18 žmonių. Karščiausia 
čia praeitą savaitę diena buvo 
penktadienis, su maksinuim 
temperatūra 96’ F. šeštadieny 
kaitra kiek susilpnėjo, maksi- 
mum temperatūra buvo 87 F, 
tečiau ir tą dieną Chicagoj mi
rė, kaitros Įveikti, penki žmo
nės, tarp jų vienas lietuvis Jo
nas Ludzaitis (ar Lucaitis,), 
metų,’ 2358 South Leavitt. St.

Rytų valstijose tečiau ir šeš
tadienį kaitra neatleido ir dau 
gely vietų, gaip antai Bostone 
Philadephijoj, Baltimorėj 
\Vashingtone temperatūra siekč 
100 laipsnių.-

New Yorko mieste ir apielin 
kėj, temperatūrai siekiant mak 
simum 98 laipsnius, šeštadien' 
mirė nuo-karščio 53 asmens.

Vakar, bent Chicagoj Ir apie
linkėj, oras buvo jau pakenčia 
mas: vidudienį temperatūra 
neoficialiai, siekė 76° F.,, taip 
kad po ištisos savaitės lietuviš
kos pirties žmonės jau lengviau 
galėjo kvėpuoti.

Kai vidurinių vakarų Ir rytų 
valstijose kaitros visą praeita 
savaitę svilinte svilino ir žmo
nes kankino, tuo tarpu Uolų 
Kalnų srityse siautė sniego ir 
lietaus audros ir temperatūra 

w buvo nukritus iki 35 laipsnių 
Ypatingai šalta buvo Kolorado.!, 
Wyominge ir Montanoj.

slaptame susirinkime nutarė ( skelbtame užmuštųjų asmenų 
baigti streiką, bet tąja sąlyga, | s<3raše randame šias lietuvių 

pavardes:

Miknevičia S.
DabraVolskis S.
Šiaudinskas B.
Šukys Geo.
Dragonas Jonas
Morkiutė Elzė
Pętrika Ver.
Tarnauskas Edv.
Stasiulis P.
Bulukas Petras
Dambrauskas Jonas.

Bulgaru kareiviai sušaudę t
50 komunistu-

Kaliniai, nors buvo gabenami 
grandinais sukaustyti, bet 
bandę pabėgti.

jei fašistų valdžia ištrauks iš 
parlamento du savo įstatymų 
projektu, kuriuos opozicija lai
ko žalingais. Fašistai veikiau
sia sutiks tatai padaryti.

Streiko priežastis
Ta streikuojančių parlamen

to atstovų grupe yra žinoma 
vardu Aventino opozicija, ka
dangi senovės Romos laikais ’ 
priešininkai atsisakydavo eiti t 
Aventino kalvą. Ta grupė pa
sitraukė iš parlamento 1924 me
tu birželio 12 diena, 
dviem dienom praslinkus po to, 
kai fašistai žiauriausiu budu 
nužudė parlamento atstovą, so
cialistą Giacomo Matteotlį. Ji 
tuomet pareiškė, kad “moraliai 
negalimas daiktas dirbti su vai 

! atstovo Mattęotti’es mirties.’de< Hammonde statoma nau-
Nuo to laiko iki šiol diktato- jnn fohfilfOC

liaus Mussolinio valdžia, kontro IIIIIIIIIIOKflO IflUIIltdO 
liuojanti daugiau ne 300 puria- -----------
mento atstovų,. leido Įstatymus 
ir šeimininkavo be jokios opozi
cijos, — 'neminint visai nežy
mios ir nieko nereiškiančios ko
munistų opozicijos kuopėlės.

Aventino grupė reikalauja, 
kad butų ištraukti du Įstatymai, 
— vienas, kuriuo valdžiai duo
dama galios šalinti iš vietų vai- 

jstybės tarnautojus nefašistus, 
neatsižvelgiant į jų gabumus ir 
nuopelnus, ir antraą, kuriuo val
džiai duodama galios leisti ka- DIDELĖ MENO PARODA 
rališkus dekretus, ir kuriuo be
veik butų visiškai panaikintos 
parlamento funkcijos.

Švenčia karaliaus jubiiejų
šiandie Italija šventė dvide

šimt penkerių metų karaliaus 
Viktoro Emanuelio karaliavimo 
sukaktuves.

Gal būt, kad nuo automobilių 
tai yra žuvusių lietuvių skaičius yra 

dar didesnis, bet iš sąrašo sun
ku patirti, kadangi daugelis 
lietuvių savo pavardes amerika- 
nizuoja. ' ’ .

GARY, Ind., birž. 6. — Ke
liolika plieno kastuvų jau pra
dėjo dirbti ties Ilammondu vie
toj, kur Jonės & Laughlin Steel 
kompanija projektuoja statyti 
naują milžinišką plieno fabriką. 
Calumeto fabrikų distrikte tai 
busiąs didžiausias fabrikas, ir 
jis pastatyti pareis 20 milijonų 

’ dolerių.

Amsterdamo miestas ruošia ją 
savo 650-metinėms sukaktu

vėms paminėti. z

KANTONAS, Kinai, birž. 6. 
— šiandie čia paskelbta pilieti
nis karas,

Generolas. Jang Hslmln, vy
riausias Junnano pirmosios ar
mijos vadas, kontrolių.)ąs

«^>437 No. 134

Prezidentas Coolidge iš 
. vyko j Minneapolį

Danijos darbininkų strei
kas pasibaigė

• Dalyvaus Amerikos norvegų 
šimtmetinėse celebracijose

WASHINGTONAS, birž. 7.
Vakar, kaip 3 valandą po p, 
prezidentas Coolidge su žmona 
išvyko specialiu traukiniu į 
Minneapolį, Minn., dalyvauti 
Amerikos norvegų iškilmėse 
šimtmetinėms norvegų emlgra- 

sukaktuvėms

valstybės sį- 
su žmona, se- 
prezidento se- 

prezidentn

Darbininkų unijos ir samdyto
jai priėmė valdžios paskirtų 
arbitratorių pasiūlymą.

Norvegų ekspedicija 1 
Amundsenui ieškoti

Garlaivis Ingertre išplaukė 'J 
Špicbergeną su dviem hidro- 

, aeroplanais.

cijos į Ameriką 
paminėti.

| Prezidentą lydi 
kretorius Kellogg 
na torius Lenroot,
kretorius Sanders, 
gydytojas maj. Coupal ir pora 
kitų valdininkų.

| Pirmadienį (šiandie) prezi
dentas Coolidge laikys norvegų 

* celebraci jose kalbą, o trečiadie
nį veikiausia bus jau vėl Wash- 
ingtone.

Vakar 9:30 vai. ryto prezi
dentas pravažiavo pro Chlcagą. 
Jo traukinys nėjo stotin, bet 
ties 22-ra gatve ir Western A ve.

Įbuvo pervestas.iš Baltimore & 
Ohio į Chicago & Northwestern 
geležinkelį, kas ėmė apie pusva
landį laiko, ir po to važiavo to-

I linu.

KOPENHAGA, Danija, birž. 
7. — Didelis darbininkų strei
kas, kurs tęsės beveik tris mė
nesius, ir kuris buvo paraliza- 
vęs visą Danijos pramonės ir 
prekybos gyvenimą, galų gale 
pasibaigė.

Po ilgų konferencijų ir dery
bų tarp samdytojų asociacijos 
ir darbininkų unijų atstovų va
kar, pagaliau, buvo priimtos 
valdžios arbitratorių pasiūlytos 
susitaikymo sąlygos, ir pirma
dienį, birželio 8, darbininkai nu
tarė grįžti darban.

Iki paskutinės minutės daly
kas atrodė labai rimtas, taip 
rimtas, kad karalius, kuris bu- 
,vo išvažiavęs į vasaros rezortą, 
specialiu traukiniu grįžo sosti
nei), kad galėtų pavartoti savo 
įtakos, jeigu butų reikalo.

LNDIANA PERKA DIUNAS

BELGRADAS, Pietųslavija, 
birž. .7, — Laikraštis Vreme pa
skelbia gautą iš Sofijos, Bulga
rijos, telegramą, kurioj sakoma, 
kad Bulgarijos kareivių sargy
ba, gabenusi penkiasdešimt 
grandinais sukaustytų kalinių, 
kaltinamų dėl priklausimo ko
munistų organizacijoms, netoli 
Ichtimano gelžkelio stoties vi
sus juos sušaudžius.

Vyriausybė aiškinanti, kad 
kaliniai bandę pabėgti, ir dėl tp 
kareiviai juos sušaudę.

HAAGA, Olandija, birž. 7. — 
Amsterdamo miestas turės mil
žinišką meno parodą nuo liepos 
3 iki rugsėjo 15. Paroda ruo- 

PIRKO VIRGILIAUS KAPĄ Mama 650-metinėms miesto bu- 
____  ’vimo sukaktuvėms paminėti. 

Italijos valdžia išleis didelę su- Parodai yra pažadėta garsių 
mą pinigų poeto kapui res- dailės darbų iš Francijos, šve- 

tauruoti_________________ .dijos, Vokietijos, Amerikos
______ — kitų kraštų.

ir

ROMA, birž. 5. — Italijos 
valdžia nupirko didžiausio seno
vės latinų poeto Virgiliaus ka
pą Neapoly ir žada išleisti dide-1 MORRIS, ILL., birž. 7. — 
lę sumą pinigų tam kapyi tin* Praeitą naktį gaisras nušlavė 
karnai restauruoti. Virgilius visą Kingsman miestelio verslo 
gyveno 70—19 metais prieš dalį. Iš viso liko nesudegę tik 
Kristų. bankas ir viena vaistinė.

DIDELIS GAISRAS

IMPERFECT IN ORIGINALI

Nori garsiąsias “Sand Dunea” 
K padaryti Indianos Valstijos 
parituKristianiafjor

ka°did-' Notija. r - Noi- Oilės streikininkai užėmė 
fabrikus t • ’

visa

jis pradėsiąs kovą prieš Kuo •ve8ijos valdžios ekspedicija, ku- 
mintanų (liaudies partijos) ka-įrj bandys surasti išskridusį į!
riuomenę, stovinčią Ilonano sa
loj.

Mūšiai gali kas valančią pra
sidėti. Pranešama, kad dešimt 
tūkstančių kareivių Kuominta- 
nų pusėj, generolo Li Fukiumo 
vadovaujamų, esą prisiruošę 
kovai.

Strateginiai punktai paupiu 
ir visais vandens frontais sku
botai fortifi kuojam i besiarti
nančiai kovai.

Junnano jėgos užėmė visas 
valdžios įstaigas ir pilnai kon
troliuoja visas susisiekimo Ir 
susižinojimo Įmones.

Padėtis šanhajuj
ŠANIIAJUS, Kinai, birž. 7. 

— Padėtis šanhajuj per pasta
rąsias valandas yra kiek apri
mus, bet ^pasklido gandų, kad j 
miestą veik ateisiančios Kinų 
kariuomenės jėgos, pasiruošu
sios padėti nerimstantlems stu- 

Identams ir kitiems sujudusioms 
kinams prieš svetimšalius.

Kinų valdžios paskirti atsto
vai padėčiai ištirti jau atvyko į 
šanhajų.

Visos politinės fakcijos sten
gias jvgyti prestižo, drąsinda- 
mos studentus kovoti su sveti
mais imperialistais.

PEKINAS, Kinai, birž. 7. _ 
Kinų spauda praneša, kad krik
ščionių generolas., Feng Juhsia- 
nas, esąs baisiai įtūžęs dėl žu
dymo studentų šanhajuj, ir pa
siutęs stiprią notą laikinajam 
Kinų prezidentui. Laikraščiai 
sako, kad Mandžurijos vadas, 
generolas Čang Tsplinas, taip
jau telegrafavęs prezidentui Tų- 
anui, indorsuodamas studentų 
nusistatymą.

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė. —• Da
linai apsiniaukę; gali būt lie
taus su perkūnijomis; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 759 F. t

šiandie saulė teka 5:15, leid
žiasi 8:23 valandą.

žiepiių ašigalį ir prapuolus} ka-1 
pitoną Roaldą Amundseną ir jo Streiko 
bendrakeleivius, vakar išplaukė siųsta 

rija.

neramumu vieton 
kariuomenė

na- 
ir artile-

Respubli- 
vakar iš

SANT1AGO, čijės 
ka, birž. 7.x— Gauti 
lquique pranešimai skelbia, kad 
streikuojantieji salietros dirby- 
klose darbininkai smurtu užėmę 
fabrikus Koronoj ir Ponteved- 
roj. Jie taipjau privertę kai ku-

gene.
Ekspedicija, gabenama gar

laiviu Ingertre, susideda iš dvie
jų* hicĮro-aeroplanų ir septynių 
žmonių. Bė to Ingertre gabena 
du rezervos motoru hidro-aero- 
planams, o taipjau reikalingiau
sių atskirų mašinos dalių.

Garlaivio Ingertre kapitonas rių kitų fabrikų darbininkus pa- 
Johansenas turi vilties' pasiek- liauti darbą.
ti Kings įlanką per kokias sep- ‘ J neramumų vietą buvo pasių- 
tynias ar bent astuonias die-’sta dar trys traukiniai kariuo

menės ir artilerija. '

1NDIANAPOLIS, Ind., birž. 
7. — Valstijos konservacijų de
partamento pranešimu, tuojau 
bus padėtos derybos .nupirkti 
500 akrų diunų žemės Iviicniga- 
po ežero antkrantėse tikslu pa
daryti iš jų Valstijos parką 
Toks plotas turės būt nupirk
tas šią vasarą, o paskui pripir
kti dar 1,500 akrų diunų, taip 
kad galų gale parkas užims du 
tūkstančių akrų plotą.

Indianos valstijos gubernato
rius Jacksonas tą projektą uo
liai remia.

nas.
Iš Klaipėdos Krašto

25-ių pėdų laiveliu iš Kanados Į 
Angliją

VICTOR1A, B. C,, birž. 5. -

ANGLIŲ SLUOGSNIAI 
GUDUOS

Prašo Amerikos pasiųsti 
dirižablį ieškoti

NEW YORKAS, birž. 7. — 
Norvegų aviacijos kliubas Osle Buvęs Britų laivyno oficleras,
kreipėsi į New Yorko World’ą Eustace B. Maude, ryžosi pada- 
jr kitus Šiaurės Amerikos Laik- ryti kelionę iš čia j Angliją ma- 
raščių Sąjungos narius, prašy- žiuku, 25-ių pėdų ilgumo bun
damas, kad Amerika padėtų šu- n*u laiveliu. Iš Viktorijos, Bri- 
ieškoti Amundseną. Suinterc- Ipmados, jis plaukia Ramiuo- 
suotieji tuojau kreipėsi į prezi
dentą Coolidge’ą, jam esant ke
ly į Minneapolį, su prašymu, kad 
prezidentas' gal rastų galima 
pasiųsti į žiemius, į Grenlandi
ją, kurį nors laivyno dirižablį, 
Lęs Angeles’ą arba Shenan- 
doah.

Flammarionas palaidota
Garsaus astronomo kūnas pa

guldyta kape, kurį jis pats 
sau jsisiteigė.

PARYŽIUS, birž. 7. — Va
kar įvyko mirusio praeitą ket
virtadienį garsaus francuzų as
tronomo, Kamilo Flammariono, 
laidotuvės. Jo kūnas palaidota 
Juvisy observatorijoj (netoli 
Paryžiaus), kape, kurį patsai 
astronomas, gyvas būdamas, bu
vo pasistatydinęs.

Premjeras Painleve, kurs bu
vo vienas artimiausių Flamma
riono draugų, laikė ties kapu 
kalbą.

SYDNEY, Australija, birž. 7.
Naujosios Pietų Valijos val

džia paskelbė šventę liepos 23 
dieną, kai į Australijos vande
nis atvyks Jungtinių Valstijų 
laivynas.

KLAIPĖDA [Elta]. —Prane
šama, kad Gudų (Gudden, Klai
pėdos krašte) apylinkės laukuo
se jau keleri metai ūkininkai iš
aria geros rųšies akmeninių 
anglių, žemes ūkio kuiturai ne- 

ju vandenynu į Pinamos kana- tinka, nes ten labai pelkėtos
lą, Į Atlantiko vandenyną ir į 
Angliją. Drąsusis jurininkas 
yra jau 77 metų amžiaus žmo
gus.

Vietoj reiškiama pagci-vietos.
davimo, kad vyriausybė susido
mėtų tuo reiškiniu ir paskirtų 
komisiją tyrimui padaryti.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Paimto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
80 dienų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba įibile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APT1EKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
• »•
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Šiauryg o

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVE

Parduoda Grojiklius Pianus, Grand Pianus, Gul- 
bransen Registering Pianus, Brunsvvick-Radiolas, 
Radios De-Forest, Workright, Phonografus ant len
gvu išmokėjimų, už teisingą kainą, didelis pasirin
kimas. \

F

i

kaina

kaina

e
$O

c

I

&

Gulbransen Registruotas 
Grojiklis pianas, 
$450 ir aukščiau. Smith 
Scultz Grojiklis,
$275. H. C. Bay Grojik- 
iis, $<350. Bay Reprodu- 
cing, su elektriką $550. C.
P. Johnson Straube Arto- 
nia, ChurshilLuž sumažin
tą kainą.

OulbraoMa Trade Mark *,«•*»*» <

Naujos Lietuviškos Rolės dėl Pianų
Aš Dūdeles (lodinau, Polka, Maąapola, Polka. Dul 
Dul Dūdelė, Daina, šėriau Žirgelį, daina. Kur Pali
ko ta jaunystė. Stasys, Daina. Kareivio Daina. 
Leiskit į Tėvynę. Tų mergelių dainavimas, daina. 
Dabar gavome rekordų 
iš Lietuvos Kipro Pet
rausko ir kitų.
26026 Dul Dul Dūdelė

Bernužėli Nesvoliok.
—Kipras Perauskas.

26029 Visur Tyla. In- 
dainavo Sulginas. 
Oi Berneli Vienturti, 
indainavo Grigaitie
nė ir Sodeika.s

26030 VJažiauvau • Die
ną. Kur Bėga Šešupė. 
Indainavo Šaulių Są
jungos choras.

16010 Aš Mergelė. Ne- 
sigraudink mergužė
le. Indain. Butėnas.

16009 Stasys. Oi Mer
gele.—Butėn

16007 Svajonė.

Šitas, kaip ant paveikslo 
Panešamas Phonografas 
galima nusivežti į laukus, 
groja labai garsiai, kaina 
nuo nuo $25.00 iki $45.00.

Tėvynės, Ind. Šidlauskas.

JOS. F. BUŪRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III

FordsonLincoln

TclefouBs Lawndale 4113-14 $n

Ca rs-T r u c ks-T r act oru
FRANK BRESKA

2501-03*05 South Kedzie Avenue, •________
Pasinaudok $5 planu 

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmei^ų. o

$

Žmogaus
Aklumas

Žmogus esti ramus 
nieko neinalo ir daug 
neturi. Sulig instiktu 
gyvena ir gale miršta. Taip gy
vena kaimiečiai, kurie mažai 
žino ir mažai temato. Žmogus 
trokšta gyventi ir laimės ta
me gyvenime, užtai nėra rei
kalo stebėtis, jeigu įvairiais 
budais (o ir siekia. Insliktas 
verčia gyventi. Taip siekdami 
nežiūri klinčių ir prašalina jas 
kartais žiauriu būdu. Toks 
žmogus neberanda nusiramini
mo nors jau butų ir atsiekęs 
savo tikslo. Tikslui gi galo nė
ra, vienas, rodosi, turtingas, 
jau jo atsiekiau, bet štai atsi-i 
rauda priešaky kitas, dfir tur
tingesnis, kuri irgi trokštamai 
pralenkti ir t. t.

Žmonės gyvena mažai žino
dami, tik mirdami daugiau su
žino, kada jau nebelaikąs tų 
žinių gyvenime pritaikinti. Pa
sistato tikslą ir eina prie jo vi
somis galemis. Tokių siekian
čių tikslo daug nėra. Daugu
ma tokie, kurie kiekvienai 
naujai minčiai pasiduoda mes
dami savo principus. Jie pri- 
ihia daugumoj? kiekvieną gra
žią mintį, iš kur susikrauna 
jų pasaulėžvalgos/Ne visi krau
na gerąsias mintis, bet griebia
si šlykščiausiųjų, nes jos leng
viau įvykinamos gyvenime. O 
žmonės visados griebiasi už 
engvesnio ir eina prie to, kad 
pavertus sunkesnius darbus 
engvesniais. Lengvesni daly
bai greičiau patraukia neuž
grūdintas galvas ir paskui vi
są gyvenimo laiką paskui jų 
sekioja. Jau toks žmogaus jgl-l 
nimns, tik labai reti, padedant 

giliam galvojimui, permaino 
nusistatymą. Nusistatymas ga-Į 
ima permainyti, tik reikia pa

siryžimo, arba kaip jau iš se-| 
no sakoma, norėti. Neturėdami 
ioro seka aklai, nes žmogaus 
buvimas reikalauja ką nors Į 
veikti. Veikti gali su sąmonė iri 
bi‘ sąmonės, karščiui užėjus. 
Sąmoningai veikiančių, apgal
vojančių savo žygius, daug ne
randama. Dauguma veikia dtl- 
to taip, kad kiti taip daro^ ne
žiūrėdami’ ar tai yra gera, ari 
kenksminga. Tai aklas seki
mas.

kolei 
žinių 

auga,

neidavo su kokia nors moteris-j nes kas tai yra gera ir kas 
nu- blogu, užtai sekdami bloga ma- 
pa- 
blo- 
Jei-

ke arba vyru, tai^ji savo 
sistatymu prie to žmogaus 
sakydavo kokios geros ar 
gos ypatybės jo esančios, 
gu pasakydavo ant asmens, 

į jis man netinka, jis negeras, 
tai tankiausiai jis lokiu būda
vo. Jeigu gi, atvirkščiai, pagir
davo, tai geru pasirodydavo 
esąs. Ji juto pati nejausdama 
kokiu bildu. Vieną kartą nuė
jo pas kaimyną. Jos tumiuose 
buvo gyventoja, kurios ji ne
pažino. Kada ji išėjo, tai šiai 
moteriškei ant jos šlykštumas 
apėmė, ir ji pasakė, kati ji 
esanti 'vagile. Po kiek laiko 
tikrai ji apsivogė, o. girdėjusi 
kainiĄUiė nusistebėjo, kad taip 
teisingai atspėjo. Žmonės dau
gumoje turi tokią galią spręsti 
apie žmogų, tik jis to aiškiai 
neišreiškia. Jis tą. parodo pa
linkimu prie vieno, o atsitrau
kimu nuo kito žmogaus drau
gaujant. Koks yra žmogaus 
proto stovis, galvojimas, tokias 
pat išraiškas turi kūnas, kurias 
kiti supranta, arba yra dvasi
nis telegrafas, kuris vieno 
žmogaus mintis perduoda ki
tam.

no einą tikru keliu.
Delio šiandien yra įvairių 

blogos valios apsireiškimų, 
kad žmonės aklai seka idealus, 
aklai pasiduoda savo jausmams, 
kada atsitinka visuomenėje su
judimas. Aklumą galima pa
aiškinti tuo, kad žmonių kū
nas yra prislėgtas, nuo ko ir 
protas aptempsiu. Kųną prisle
gia rūkymas, girtuoklyste ir ki
ti biaurųs palinkimai, kurie 
nemažą žymę palieka žmonėms. 
Šiandien blaivių žmonių labai 
mažas skaičius randasi, užtai 
kad nesekti aklai savo palinki
mus, reikia nuo visko pasiliuo- 
suoti..

Žmonijos centru yra atskiras 
žmogus, pakraščiai irgi tie pa
tys žmonės. Kada žmogus ap
reiškia save darbais, tai iš tų

daibu mes sprendžiame ; 
patį žmogų. Kada pavieni žmo
nės neturi blaivaus supratimo, 
tai jo darbuose matosi, aklas 
sekimas. Kada išlvirksta irgi 
darbuose yra žymės, iš kurių 
galima daryti tikrus sprendi
mus apie žmonių stovį. Papras
tai prasižengėliai dengia savo 
akis nuo visų, bet nežino, kad 
jį Ino ir pažįsta, kad jis den
giasi. Kiekvienu judesiu žmo
gus apreiškia save. Iš visą ap
sireiškimų sprendžiama apie 
asmenį. Tada bloga, kada ne
turėdamas savyje atsparos ap
reiškia save aklai sekdamas 
jausmus arba pamėgdžiodamas 
kitus. Jeigu nėra savyj! apsi
reiškimo, tai neblogai yra ir 
pamėgdžioti kitų geras puses, 
tiktai ne atsidavus aklumui, 
sekti jo ydas, kurios lengviau 
prieinamos.

A NORĖDAMI!
UliO, PIRKTI PARIHIDTI AR M AI. ’PIRKTI, PARDUOTI AR MAL* 

NYTI VISADOS KREIPKITftSI 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. į

L. FABIONAS C(k

809 W, 351h SI., Chicago į
Tel. Bodevard 0611 ir 0774 * } 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i 
DAVIMO RAŠTUS. z j 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 5 
Parduodam Laivakortes. • į

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriohiis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

X
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gorėsi —- tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4-00. — Parduoda

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

Prie blogų * geismų priveda 
šlykštus gyvenimas. Kokiu nu- 
sistaloma pradžioje gyvenimo, 
tokiu tankiausiai esama iki pat 
galo, čia tai insliktas. Bet ka
da .žfnogus ne taip gyvena, 
kaip įgimta, bet taip, kaip rei-

nes
ne-

re-

vi- 
se-

nuo įgiinimų. Kitas, būdamas 
daugiau pergyvenusiu, supran
ta pamatęs kiekvieną žmogaus 
stovį, ir nutaria ar su juo 
draugauti, ar šalintis jo. Aklai 
sekti labai kenksminga, 
pasiduodama jausmams ir 
besiskaitoma su protavimo 
vadomis, kurios tinkamai 
guliuotų gyvenimą.

Aklumas ir yra tai, kad 
suose gyvenimo atvejuose
kaina mandagumo arba gar
bės principais. Nežiūrima žmo
gaus vidus, bet jo išviršiniai 
apsireiškimai. lokius galima 
vadinti amžinais klajokliais, 
kurie eidami neužeina tinka
mos vietos, bet pasirinkę uolu 
skyles sulenda josna. Prie to
kių aklųjų reikia priskaityti 
įvairius garbintojus, brolius 
vaitojančius ir kitus tinginius, 
lankiai galima pastebėti, kad 
prie veikiančiųjų idealistų at
siranda būriai garbintojų, ku
ri? girdami arba peikdąmi jo 
darbus pergyvena savo amžių. 
To idealisto darbų ne<yrba, lik 
taip į jį nusižiūrėję gyvena. 
Kartais mėgina, bet greitai me
ta .nusibodus, paaiškindamas, 
kad neturįs gabumo,arba kaip 
kilaiti. Imkim brolius vaitojan
čius, kurie pesimistiškai žiuri 
į gyvenimą, į gerus apsireiški
mus. Viską aiškina neigiamai, 
lik vaitoja skundžiasi, kad 
taip gyvenąs, bet permainyti 
savo stovį, kaip kūnišką, taip 
ir dvasišką, niekados nemano. 
Aklui atsiduoda savo silpnu
mams ir" velkasi per gyvenimą 
Į karsią. Kad turėjus veiklu
mo, reikia daug prasilavinti. 
Jog mokslas neišmokina darbo 
įSrbti, tiktai duoda padrąsini
mą dirbti. Be mokyklos kitas 
galėtų geriau dirbti iš savo iš
silavinimo, tiktai neturi visuo
menėje 
drąsos.

Žmonės, kaip tamsus šešėliai, 
be žinojimo slankioja bijoda
mi tikros šviesos. Žinome, kad 
tam tikrai išrinktieji yra at- 
akę, bet kode! negalima kiek
vienam, kad ne visai atakti, 
tai pradėti akli. Tokiais visai 
pasiekusiais aukštą laipsnį ne 
kiekvienas gali liuli, bet sįek- 
ti prie to kiekvienam galima 

kvailai sugalvoti) originališku-1 Į! pageidaujama iš kiek\ieno. 
mą, atsimeta nuo draugavimo- va( a ^ni°S’us ryžtasi prie gero, 
si. Karštiesiems neprošalį bu- *U( a ^a,nl)a ^rjčgitt ; 
tų daugiau apgalvoti, rimtės-r ',1’ )et W»uuna jčg°s 
nių pažiūrų būti, nes tankiai sllxal v‘vmL,L 
žmogaus kūną vadžioja jo pro- Paprastai žmones 
tas. Kitais atvejais kūnas eina daugiau protauti negu 
sulig įgimto instikto, nežiurę- intensyviai darbu. Sunkiai ar
damas į protavimus. ba tikrai protauti yra sunku,

Teko matyti ^kaime vieną užtai griebiamasi ‘ lengvesnių 
moteriškę, kuri turėjo ypatin-kelių, kas ir priveda prie akhi- 
gus jutimo organus. Jeigu su-mo. Tankiai neatskiria žino-

nejaut- 
taip, kaip 
sukinėjasi, 
daug tuš- 
turi atlik-

Kada pažiūri į kaimo ir 
miesto jaunuolius, tai matai 
tarpe jų skirtumą. Kaimiečiai 
daugiausiai užsimąstę, 
rus, miestiečiai gi 
ratas ant ašies 
jiems vis atsiranda 
čių reikalų, kuriuos
ti, jie atrodo daug gyvesni. Tai 
parodoma, kad jų energija ma
žai vartojama ir sugalvoja vi
sokių tuščių darbų išnaudojij 
mui jėgos. Turėdami daug 
energijos, linksmus, nesisten
gia daug galvoti, nes tokiais 
karštuoliais esti daugumoje 
geriau medžiaginiai aprūpin
tieji, kurie gyvenime daug ne
galvoja, arba galvoja lik ne
laiminguose atsitikimuose, 
lokių tarpo išeina įvairus 
dagumo bezdžionaviniai, 
bes autoritetas, ir kitos 
lystės. Karštieji dvasioje

man-

kvai- 
nėra 

stiprus, nuo kiekvieno naujo 
įvykio mainosi. Tada nesi mai
no, kada įgauna visuomenėje 
autoriteto, tada skaitosi save 
nusistaciusiaįs. Karštųjų gera 
ypatybė yra ta, kad tankiai 
neatsimeta nuo visuotino drau- 
gavimosi. Žinoma, yra 
ir rimtųjų tarpe, ypač 
liškumas, kuris daug 
žmonių iš rimto stovio

tuštybių 
origina- 

išvaru 
į savo

pripažinimo, neturi
\ f

savo su-

mėgsta 
užsiimti

K. GUGIS
ADVOKATAS.

Miesto ofisai
127 N. Dearbvrn St., Roorn 1111-112 

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

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedtliomip nuo 9 iki 12 ryto.

Tel.

3211

z

Cicero K et vergo vakare 
4917 W. 14 St. Tol. Cicero 8223 j

| Tai. D*arix>m 9087

Chicago, III.
Hyda

Ant Brldgepotto Saredoj buo 
6-8 v. v. Snbntoj nuo 1-7 v. v. 
3286 S. Halsted St T. Bual. 6787

V. VV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53t 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St„ Cblcago į
Tel. Yards 4681 l|

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room tll 
Tel. Central 62IU

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
,, 2221 W. 22 St. 

arti Leavitt Jot.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 rvto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyeioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Su Naujienų Ekskursija
LIETUVON 

$186.

OLYMPIC
Liepos-July 9, 1925 m.

White 
Star 
Linfes 
Laivu

Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 
kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.

Naujienų palydovas prižiūrės ir'tvar
kys visą ekskursiją iš Chicagos Klaipėdon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

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

JOHNB.'BORDEN
(John Bagdziunas Burtieji) 
tlETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearhorn 8V46

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

Namų Telefonas Repubiic 9600
....................... . —..... .

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu 
včse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai. pirkiniu. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

K. JURGELIONIS
A D V O K-A TAS 

Miesto Ofisas * 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.* 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėliojus nuo 10 ryto iki 12

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojinmi. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 njorglėiams.

A. A. OLIS
ADVOKATAS 

s. Lą Room RC01
Ramlolph 1034—-Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. St. ’J’vl Y'ards 0062

7—U v. v. apart 1‘ancdėlio ir 
Pitnyčios.'

" . .....................

P. WAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, Iii.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborh St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 609G
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

nfe abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su- 
dus.

ADVOKATAS
Ofisas ▼idurmie«tyj» 

Room 17P6 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

W. WaMhin<ton 81
W*Hk>ngton A Clark

77

i
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MUSŲ MOTERIMS
■■■■ Veda Dora Vilkienė ■ - 

pridėsi pakankamai cukraus. 
Duok pastovėti vieną valandą. 
Pridėk vieną kvortą rūgščios 
Smetonos ir šaldyk kaip papras
tai.

Kį IR KAIP VIRTI
STRAWBERRY ICE CREAM 

PYRAGAS
Pirmas darymo būdas

2 puoduku miltų
2 šaukštuku baking powder 
*/> šaukštuko druskos 
4 kiaušinių baltymus 
I puoduką cukraus 
2/3 puoduko pieno 
1 šaukštuką vanillos 
l/j puoduko sviesto arba 

ku.
tau

Sudūk pyragą j tampriai užda
romą skrynią arba indą pakol 
jo nevartosi. Kaip vartosi, pa
imk ’/•.• kvortos arba kvortą 
strawberry, uždėk ant viršaus 
pyrago ir apdėk suspaustomis 
uogomis. Ant viršaus uogų už
dėk vėl antrą pyragą ir apdėk 
plakta saldžia smetona. Pi aus
tyk šmotukais kaip ir kiekvie
ną pyragą. Ant Smetonos už
dėk uogas, kad gražiau išrū
dytų. Jeigu nenori, gali ir 
vartoti ice creamo.

ne

Antras būdas 
puoduku miltų 
2 šaukštuko baking pow-

Salotos iš strawberry
Galima padaryti sekamu

tau-

bu
sti

no, 1 puoduką stra\vberries ir 
14 puoduko išplaktos saldžios 
Smetonos. Padaryk 
nio sūrį, atšaldyk, 
riekelėm ir paduok 
salotų lapų.

is\to miši- 
supiaustyk 
į stalą ant

kol tešla bus taip kieta, kad 
galima butų padėti ant lentos. 
Iškočiok išlengvo apibarstyda
ma miltais. Supiaustyk į aps
kritas bulkoles. Sudėk j išleng
vo ištaukuotą blėtį. Aptepk 
vieną bulkelę sviestu ir uždėk 
kitą ant viršaus. Kepk karšta
mi’ pečiuje nuo 12 iki 15 mi
liutų. Perskirk pyragaičius pa
kol jie dar karšti, ai>tepk kiek
vieną dalį su sumaigytom 
straAVberries (vieną kvortą uo
gų, vieną puoduką cukraus, % dėk 1 puoduką cukraus, 4 šauk- 
ptioduko apelsino sunkos). Ant štus citrinų sunkos, keletą gru- 
viršaus uždėk 
toną, nors gali 
plaktą Smetoną, 
la dar šilta. C c

Slyvų ice cream
Išvalyk ir nuplauk vieną puo

duką slyvų ir mirkyk 
tį U/fc puoduke šalto 
Virk tame pačiame 
pakol išvirs. Išmesk
perleisk slyvas per koštuvą. Pri-

per nak- 
vandens. 

vandenyj 
širdis, ir

10 WTMM MM* Ui—1 > i

Seimininkėms Patarimai
Išvalyti užsikimšusią sinkos 

friubą. reikia sekamu būdų. Iš 
pradžios pilk verdančio van
dens, paskui pilk apie ’/o kvor
tos kerosi no ir ant galo vėl ver
danti vandenj ir tikslas bus at
siektas —■ sinka bus švari nuo 
purvo

•Zj šaukštuko druskos
2 kiaušinių Niltymu
1 puoduką cukraus
1 puoduką pieno
1 šaukštuką vanillos
x/ą puoduko sviesto arba 

kų.
Išmaišyk sviestą, kad pasi

darytų kaip smetona, išlengvo 
įpildama cukrų. Išmaišyk, įmt- 
sijok ir supilk visus sausus 
priglus, pamainydama su pie
nu, t. y., tai pilk truputį pieno, 
tai r dėk sausus priedus. Kuo
met pieną ir miltus sudėsi, 
pluk kokiai rninutas, k«»<l

pasidarytų lygus mišinys, iš- 
lengvo sudėk suplaktus kiau
šinio baltymus ir prieskonius. 
Supilk į tam tikras blėtis ir 
kepk m‘perkarštame pečiuje. 
Kucmet pyragas paliks rusvas 
ir jeigu nuo

IlalHtcd St.

MR. HERZMAN’®*

Telefonais:

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

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

Ofisa8 ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAMS 
AKUAEKKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE'
AKUŠERKA

St., kampas 313101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prie* 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
si te pagelbą.

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

kolegiją;

Fennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Išnaikinti namus arba daržą 
nuo skruzdžių galima sekamai, 

suplilktą sme-dėlių druskos ir 11/į, puoduko paimk popierinį maišą, ištepk 
vartoti ir ne- saldžios Smetonos (išplak sme- jo vidurinę pusę bile kokia uo- 

toną) sušaldyk kaip paprastai, ’gų koše. Padėk taip maišą, 
ikad jisai butų pilnai atdaras, 
kuomet maišo galą sulygink — 

'skruzdžių prilips pilnas maišas. 
Nuo ryto maišą uždaryk ir su
degink.

Paduok j

Atidengtas strawberry 
iš nevirtų uogų

i/j puoduko miltų
1/2 šaukštuko druskos
2 I šaukštukus taukų

sviesto
(2 šaukštuko baking powder
2 šaukštuku ledo vandens

pu jus

Padaryk tešlą kaip dėl pa
prastų dviejų pajų/ Kepk ne- 
perkarštam pečiuje T>—10 mi
liutų, tegul gerai parus. Kuo
met reikės duoti j stąlą, sudėk 
uogas, ant viršaus, uždėk me-

eppermint ice cream 
(labui skanus)

Pri rengk tok j ice cream khip 
kad Philadelphia ice cream., 

I Vietoj V2 puoduko smulkaus
bei’cukro, vartok puoduko su-j

'maltų baltų ir raudonų pepper-,Laikyk miltus tuokiame maiše, 
mint saldainių. kad onls neprieitų, ir padėk

Sokoliado — Custard’o 'saU3°j viet"L nes nuo 
Ice Cream m<> pradės pelėti.

Miltus užlaikyti reikia šitaip:
DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Strawberry short cake*
2 puoduku miltų

1 šaukštukus baking p<>\\ der rjngUe (kaip daryti meringue, I -v v , . . .
2 3 piKKluko pieno buvo minėta pirmesniuose Nnu-|t . 4 nnrirw Vkolindo
>/2 šaukštuko druskos (jeigu'jj,.nų numeriuose) arba saldžią'1 Py 3 ‘ kollado

sviestas bus be druskos, 
vai tok viena * šaukštuką

•)

triuku l»ei

'Sumaišyk ir persijok SIH1SI1S 
priedus. Išplak laukus su dviem 
šakutėm arba dvejais peiliais. 
Kaip ir kapok visą mišinį. Ka
pok toliai, pakol miltai * nesu- 
simaišys su taukais ir nvi.šro- 
dys kaip mažos kruojios.

rvo supilk pieną, mai- 
peiliu arba .šakute pa-

‘al plaktą smetona. Jeigu dėsi me-' 
drus- rjngUe ant viršaus uogų, tai tu-!

Įrėši sugrąžinti pečiun, kad vir
šus nrtrustij. Jei fru nori, pfnli 1 
uo^as sumaišyti su cukrum ir 

plakta smetona, arba dėti vle-, 
nas uogas.

VISOKIOS RŪŠIES ICE 
CREAM (ŠALTAS KOŠES)

/ 
Atšutink vieną kvortą pieno. 

Suplak 6 kiaušinio trynius. Prie 
kiaušinių pridėk 1 puoduką cu- arba suknią galima suvilgtus ją 
kraus. Pridėk truputį druskos su skuduru (mirkytu į lygią da- 
jir kiaušinius sudėk į pieną ir lį atramento ir striprios arba- 
maišyk pakol nesutirštės. Iš- tos, o paskui išprosyk.

> su 
trupučiu vandens ir ’/j puodu-j 
ko cukraus. Padaryk iš to ko-, 
šelę. Paskui išlenvo pilk cuf-j 
tard ir vis maišyk, pakol miši- 
ny« -lyjyiai i&simaižys. S»u<3el< 1 
šaukštuką, vanillos iv vieną šau- 

kštiiką cinamonų į puodukų, iŠ* 
maišyk ir perkošk. Sudėk į 
custard, gerai ataušink. Išplak 
vieną ’/2 kvortos saldžios Sme
tonos ir viską sumaišius susai- 
dyk.

Atnaujinti juodą apsiaustą

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 labM 

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 8:3® v*L 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vaj, po piet.
Telefonas Midway 2880

'Ivyr»ewrit<?ri arba 
rašomą mašinėlę

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St

Wennersten’s
Bohemian Blend NUPIRK

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHNSAVO DARBĄ 
wennerstem’s 

reikalauja tik penkio 
liką minutą virimo. 
Mes padarome dau
giau justi 
darbo dir
btuvėje.
Bandykit 
WENNER- 
STEN’S!

4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 (lia
na, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Marshmallovv Ice Cream

Kaina $60

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
LIETUVIAI DAKTARAI diliomis ii ivęntadieniaia 10—11 dien

Vardas ir pavardė

ValsčiusKaimas

Apskritis ....Paštas

(jei nori

Prancūziškas • DaktarasSiuntėjo parašas

Adresas
i

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

litų 
litų 
litų 
litų

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vrh naudingos.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Henning Wennersten Inc.
2960 l.AVVKt.NCh AVĖ., CHICAGO-'

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boalevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halated Slo 

Ofiso valandos nuo 1 iki ■ 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Pinigų prisiunčiu $.......................turi gaut Lietuvoj litais
doleriais parašyk doleriais vieton litų.

tuku vanillos.
paprastai.

Grapenut ice cream

A. L. DAVIDONIS/M. D, 
<643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:39 iky 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, III

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

' X-Ray Spinduliai
Ofisas *

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvi*, lietuviam■ visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 3»tie St., Chicago. III.

1 puoduką cukraus, % van-

Dr. Benedict Aion
Ofisas 3801 J-L Kedzie Ava. _Phone 
Lafayette 007o. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandoi iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

2.4 04 i

■

■■■■

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Are., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8688
No. 2104. Viena naujausių ir sma

giausių vasarinių suknių. lengvai 
pasiuvamu ir gražiai atrodanti. Ga
lima pasisiūdinti iš batisto, paprastos 
lengvos materijos arba šilko.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 4 colių 36 colių materijos.

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

Optomctrisl
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Aahland Avė. 
Kampas 47-tos aat

2 lubų

Doieriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

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

Philadelphia Ice Cream
Nušutink 2 puoduku saldžios 

Smetonos ir vieną puoduką cuk
raus. Atšaldyk, pridėk vieną'dens supilk į puoduką, užvirk 
i/2 saldžios Smetonos ir 2 šauks- ir duok ataušti. Virk taip ii- •

Sušaldyk kaip'gai pakol nepasidarys slropas. 
Pridek f/2 svaro Marshmallows. 
supjaustytus juos į šmotukus, 
plauk pakol nepasidarys lig 

Prirengk tnfp kaip Pbiledel- smetona. Plakdama pridėk po 
phia ice cream, tik pridėk 1 truputį 3 suplaktus kiaušinio 
puoduką grapenuts prieš pade- baltymus ir pink pakol mišinys 
dant į ledus. (nepasidarys visai tirštas ir ga-
„ . . Įlutinai neatauš. Pridėk 1 šauk-Rūgščios Smetonos ice cream L, . ...* (stuką vanillos ir I73 puoduku
Pridėk IV2 puoduko cukraus1 tirštai suplaktos saldžios sme- 

prie 134 puoduko perkoštų žo-į tonos. Sušaldyk kaip papras- 
lių arba virtų vaisių prie kurių tai. , ‘

^mnerstens

Tuomi padalyki dideli smagumą 
pats sau, savo gimininis ir <|rau- 
gums sy kuriais susi raliui h ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausis 
malini.4 su lietuviškomis raidirrus 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaa namas

NAUJIENOS
1739 S Halsted Sti\ 

Chicago, Iii.

NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.......... .'__

Mieros............................. per krutinę

(Miestas ir valst.)

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

50 
100 
200 
890 
400 
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
$5.75
10.75
21.00
31.25
41.50
51.75

Telegramu 
$6.25 
11.25 
21.50 
81.75 
42.00 
52.25

600
700
800
900

1000 litų
5000 litų

Paltu 
$62.00 

72.25 
82.50 
92.75 

103.00 
514.00

Telegramų 
......  $62.50 
....... 72.75 
........ 83.00 
........ 98.25 
.../.. 103.50 
....... 514.50

1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

Tel.' Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.L........  ■■ , , ■■z
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Kasas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Cklcags 
, arti 81st Street

DR. M. T. STRFKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. 6641 S. Al Bany Avė.,

,Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui 

Metams....................„............$8.00

1 Trims mėnesiams . .. .......... 2.00
Dviem mėnesiams ..... ........ .. 1.50
Vienam mėnesiui .... —a— .75

Chicagoje per nešiotojus] 
Viena kopija ........... .... ............. 8c
Savaitei ............................. 18c
Mėnesiui ............................ _____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu: k

Metams ........... ..................

Chicagoje,

$7.00
Pusei metų....... ................ ___  8.50
Trims mėnesiams ____ 1.75
Dviem mėnesiam ............ . __  1.25
Vienam mėnesiui--------- --------  .75

Lietuvon ir kitur utsleniuvao:
(Atpiginta)

Metams ________ __ ________ $8.00
Pusei metų  _____ 4.00
Trims mėnesiams  ......   2.t0
Pinigus reikia siųrtl palto Money 

'rdtriu kartu su u įsakymu.

Apžvalga
KARTI PILĖ MONAR- 

CHISTAMS

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonai: Rooeevelt 85t0.

VAIKŲ DRAUGIJĖLIŲ KLAUSIMAS S-ME L. A

AR JAUNUOLIŲ KUOPOS, AR PAŠALINĖS 
DRAUGIJĖLĖS?

KOMUNISTŲ “SKYMAS” IšNAUDOT SLA.

Vokietijos monnrchistų 
džiaugsmą po feldmaršalo Hin- 
denburgo išrinkimo valstybės 
prezidentu labai sudrumstė 
inauguracijos ceremonija.

Ta ceremonija susidėjo iš 
prezidento priešąi-ko konstitu
cijai, iš reichstago pirmininko 
kalbos ir prezidento kalbos. 
Hindenburgas turėjo perskai
tyti šitokią priesaikos formą:

“As prisiekiu, kad aš pa- 
švęsiu sa'vo jėgas Vokietijos 
žmonių labui, didinsiu jų 
naudą ir ginsiu juos nuo ^a- 
los, saugosiu valstybės kon
stituciją ir įstatymus, sąži
ningai eisiu savo pareigas

ivenu.
PREZIDENTO GEGUŽIO ŽODIS

“Tėvynės” 23-iam numery įdėta ilgoki polemikos 
straipsniai p. St. Gegužio ir p. P. J. Petronio. SLA. pre
zidentas ir SLA. II Apskričio pirmininkas ginčijasi dėl 
vaikų draugijėlių, kurias bolševikų kontroliuojamasai II 
Apskritys yra nutaręs remti. Tuo klausimu, kaip žinia, 
yra labai susidomėję Susivienymo nariai Chicagoje ir 
apielinkėse, nes dėl jo kilo aštrių susikirtimų kuopose ir 
Apskričio konferencijose.

P. P. J. Petronis mėgina įrodyti, kad remti pašali
nes (bolševikų suorganizuotas) vaikų draugijėles SLA. 
kuopos ne tiktai gali, bet ir privalo, nes iš tų draugijėlių 
Susi vieny mu i busią lengva gauti sau narių. į jaunuolių 
skyrių. O jei SLA. prezidentas ir organo redaktorius to
kiam darbui priešingi, tai esą dėl to, kad juodu laikąsi 
jėzuitiškos taisyklės: “Tikslas pateisina priemonę!”

Nepaisant to, kad bolševikas Petronis šitaip arogan
tiškai užgaulioja Susivienymo prezidentų, pastarasis la
bai ramiai ir nuosakiai sumuša jo visų pozicijų. Jisai 
sako:

Monarchistų kandidatas 
hudu turėjo iškilmingai 
siekti konstitucijai, kuri 
stato, kaipo valstybės formą 
Vokietijoje, respubliką.

Šitą faktą dar pabrėžė savo 
kalboje reichstago pirminin
kas, Loebe, kuris vadovavo pre
zidento inauguracijos ceremo
nijoje. Atsakydamas jam, Hin
denburgas tarp kitko tarė:

“Reichstagas ir valstybės 
prezidentas eina drauge, ka
dangi juodu abu yra tiesio
giniu būdu išrinktu Vokie
tijos žmonių. Vien tiktai iš 
šito savo bendro pagrindo 
juodu semia 'savo galią. Tik
tai abudu kartu juodu suda
ro įsikūnijimą liaudies 
vereniteto, kuris šiandie 
viso musų konstitucijos
veninio pagrindas. Tai yra 
gilioji prasmė tos konstitu
cijos, kuriai lis tik-ką išįkil- 
mingai prisiekiau.”
Liaudies suverenitetas, kitaip 

sakant, žmonių valią, kaipo vi
sokios galios šaltinis valstybė
je, — tokį dalyką pareiškė 
Hindenburgas, atlikęs savo prie
saiką. Nuostabu, kad Vokieti
jos monarchistams,
siems garbinti kaizerį, liežuviai 
prilipo prię gomurio, 
jie išgirdo

tuo 
pri- 
nu-

su
yra 
gy-

MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS 
APIE SVEIKATĄGERŲ PAPRATIMU

Augančios mergaitės turi 
žinot, jog liuosavimas rei
kalingas, o užkietėjimas 
pavojingas. Motinos tu
ri ragint jas imti Dr. 
Caldwell’s Pepsin Syrup

Mes dabar gyvenam šviesesniam ir 
praktiškam pasauly. Sveika
tos apsaugojimas ir žmogaus 

gyvenimu prailginimas yra svarbiau
sia šių dienų idėja, kuria labiausia 
užimti moderniški daktarai, mokyto
jai ir tėvai. Tėvai ir mokyklų moky
tojai daug tarno reikale prigelbsti iš
aiškindami vaikams fundamentališkus 
gyvenimo faktus.
AuganČioji mergaitė kuri nepaiso paliuosavlmo funkcijų, gyvena praeities 
gyvenimu. Ji turi įsivaizdinti, kad dienai po dienos jai ateis mėnesinė liga ir 
jeigu jos vidurių funkcijos nebus tvarkoj, tai tame laike ji Kali susilaukti pa
vojingos ligos. '
Motina privalo dabot nepaisančias savo reikalų dukteris daugiau, negu 
apsileidusius berniukus. Pasiliuosavitnas vidurių turi būti vienų syk| į dienų 
ir jeigu taip nėra, tai šaukštais Dr. Gųldvvell’s Syrup Pepsin tai padarys. 
Liuosuojant j laikų vidurius jus apsaugosite žarnų užnuodijimų, kuris pa
eina nuo vidurių užkietėjimo, taipgi apsaugosiu savo odų nuo išbėrimų, ne
turėsite galvos skaudėjimo ir blogo kvapo iš burnos.
Neveltui Dr. CaldweH’s Syrup Pepsin šiandien yra plačiausia vartojama liuo- 
savimo gyduolė pasaulyje. Parduodama suvirs 10 milionų bonkų kas metai. 
Yra maloni imti ir veikia be skausmo. Tai yra sunka iš Egyptiškos žolės 
senna su priemaiša pepsino ir todėl labai kvepia ir turi malonų skonj. šita 
gyduolė yra liuosa nuo narkotikų ir kitokių svaigalų.
Vartodami Syrup Pepsin jus supra
site, kodėl žmonės meta i šalį viso
kias liuosuojančias pilės, pauderius ir 
druskas. Kiti, taipgi, liaujasi savo vai
kams duoti “katartiškus saldainius”, 
nes jie turi savyje anglinės smalos, 
nuo kurios seka odos išbėrimas. Jie 
bevelija imti saugų liuosuotoja kaip 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin, kuris yra 
padarytas iš daržovių ir žolių pagal 
Dr. W. B. Caldvvell receptų. Sis dak
taras praktikavo medicinų per ketu
riasdešimta septynis metus. Pirkit 
bonkų. Viena doza kainuoja jums ma
liau negu centas.

' KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šj kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, 1)1.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykab.

P. čiučelis.

Kryžius
(Tęsinys)

Kiekvienas Antano žodis lojus, sutrupinkite paminkli- 
ypatingai žiurbiai dreba nak-‘nius akmenis, sulaužykite sto
ties patamsy. Jo draugas Pet
ras visą laiką tyli sėdėdamas 
į eglės liemenį atsirėmęs ir lai
kydamas ant kelių šautuvą, 
taip pat sapnuoja tolimą gim
tinės kaimą, kur lyg balta ir 
grakšti lauko gėlytė, rupestin- dusęs vėl pradėjo kalbėti:

vylas ir išgriaukite visas aukš
tas vietas, apkuopiami žeme, 
kad joje apsigyventumei, nes 
jums daviau jų paveldėti.’ ’’— 
Antanas pasakęs šiuos žodžius 
truputį nutilo ir sunkiai atsi-

rikalinis “Darbininkas“ skelbia

ką savo principo, kuris liepiąs 
jiems visuomet priešintis ka
rui. Tokio principo socialistai 
neturi.

gai motinos globojama, užau
go jo mylimoji mergelė.

“O brangioji mano Onytė, 
gal nebematysiu daugiau tavęs, 
gal tas mano akis, kurios kas
dien ilgisi tavęs, greit užpils 
šaltos ir sunkios žemės,“ — 
sunkiai atsidusta Petras.

išmistas

ir vikriai

“... Kam tokis darbas (pašalinių draugijėlių or
ganizavimas ir rėmimas. “N.” Red.) užmesti SLA.? 
Juk SLA. kuopos gali stačiai organizuoti SLA. jau
nuolių kuopas, ir tik tuo tikslu svarbiausia yra pa
skelbtas ir dabartinis Antras Auksinis Konkursas”. 
Petronio gi metodų prezidentas vadina “kamufliažu”, 

po kuriuo slepiasi tikslas, neturintis nieko bendra su SLA. 
gerove. II Apskričio pirmininkas ir jo vienminčiai stoja 
už pašalines draugijėles dėl to, kad

“daug lengviau ir parankiau > tokias draugijėles iš
naudoti savo reikalams...., negu tatai galima padary
ti su tiesioginėmis SLA. jaunuolių kuopomis, kurias 
jau valdo SLA. įstatymai, štai kame visas skirtu
mas, ir štai delko p. Petronis ir kiti taip garsiai šū
kauja už organizaviu.ų pašalinių vaikų draugijėlių, 
vietoje darbuotis ir kitus raginti, kad butų tveria
mos SLA. jaunuolių kuopelės”.

papratu-

kūomet 
tokius žodžius iš 

senojo generolo, ir kad ant ry
tojaus monarchistų spauda 
sukandus dantis minėjo naujo
jo prezidento inauguracija.

() socialdemokratų laikraščiai 
visai teisingai rašė, kad, nors 
rinkimus laimėjo monarchijos 
šalininkai, bet prezidento įves
dinimo ceremonija reiškė per
galę respublikai.

kariniam

redakto- 
tai mes

Prezidentas Gegužis, be abejonės, pasakė tiesą. Mu
sų komunistai steigia “Ateities Žiedo” ir kitokias draugi
jėles tam, kad turėjus naują partinės propagandos įran
kį, kadangi su savo politika jie jau nebegali prieiti prie 
publikos. Vaikų draugijėlės, kurių jie negalėtų panaudo
ti savo partijos tikslams, jiems visiškai nerupi.

Todėl jie nenori tverti ir SLA. jaunuolių kuopų, ku
rios butų po tiesiogine SLA. jurisdikcija, bet reikalauja, 
kad SLA. remty jų partines vaikų draugijėles. Trumpai 
sakant, komunfttai nori padaryt iš Susivienymo melžia
mą karvutę savo partijai!

SLA. nariai ir viršininkai butų, iš tiesų, tikri “bei- 
bės”, jeigu jie toleruotų tokį komunistų pasikėsinimą ant 
jų organizacijos.

Bolševikiškų “skymerių” mėginimas pavartot savo 
partines vaikų draugijėles SLA. kuopų ir Apskričio iš
naudojimui (ir suaugusiųjų “beibių” mulkinimui) jau iš
šaukė daugelio žmonių protestus ir pasipriešinimą. 77-ta 
Rockfordo kuopa pasitraukė iš II Apskričio jau po me
tinės Apskričio konferencijos, kurioje bolševikai perva
rė tą savo planą. Paskutinėje pusmetinėje konferencijo
je prieš bolševikų planą iškėlė formalį protestą 226 kp., 
ir kuomet jos protestas buvo atmestas, tai jos delegatai, 
kartu su delegatais dar kai kurių kitų kuopų, pasitrau
kė iš konferencijos. Vėliaus dėl to paties dalyko kilo aš
trių susikirtimų 36-je kuopoje.

Tečiaus matyt, kad ir SLA. centras neketina į tą da
lyką žiūrėt pro pirštus. Prezidentas Gegužis štai ką sako 
p. Petroniiii ir jo viėnminčiams: /

- “Šitais jūsų žygiais nešamų vaidų į SLA. kuo
pas netoleruosime, ir jei jums nieko nereiškia mano 
ir oficialio SLA. organo pastabos, tai busime priver
sti paieškoti griežtesnių priemonių, kad tai sustab
džius”.

SOCIALISTAI IR KARAS

Socialistai, be abejonės, yra 
karo’ priešai, bet tai reiškia, 
kad jie, viena, kovoja prieš 
karo priežastis; antra, stoja už 
tarptautinių konfliktų rišimą 
taikos priemonėmis. Bet tai vi
sai nereiškia, kad jie turį prie
šintis kiekvienam 
veiksmui.

Jeigu “Darbininko’ 
riilfi to m supranta,
jam paaiškiiisim pavyzdžiu. 
Mes neabejojame, kad jisai yra 
priešingas muštynėms. Vienok 
įsivaizduokime, kad jam einant 
gatve užpuola jį koks bomas 
ir ima mušti. Ar “Darb.” re
daktorius turėtų teisę šitokia
me atsitikime smogti lazda 
l>er galvą tam užpuolikui? Mes 
manome, kad turėtų. Jeigu ji
sai apsigynimui nuo užpuoliko 
pavartotų lazdą, tai mes nesa
kytume, kad jisai yra peštukas 
ir laužo savo “principą“, ku
ris yra priešingas muštynėms. 
Ir joks sveiko proto žmogus to 
nesakytų.

Well — panašiai yra ir su 
muštynėmis tarpe tautų. Iš 
priešingumo tarptautinėms 
muštynėms anaiptol neišeina, 
kad kiekviename 
muštynėms reikią
kad ir čia da taip. Kaip mušty

atsitikime
priešintis

so
tim,

pa- 
me- 
akis

So. Bostono “Darbininkas“ 
panaudoja franeuzų karą Mo- 
rokkoje, kad įrodžius, jogei 
“socialistai už karą“. Sako:

“Nuo seno žinomas 
cijalistų pasigyrimas
kad jie stovį prieš karų 

i ypač grobimo karą. Buk- jie 
stovi už tautų laisvę, 
šnekant apie socijalistų 
sielgimą Didžiojo Karo 
tu, dabar turime prieš
Francijos socijalistų pasiel
gimą dėl karo Moroke. Jei 
Franci joj butų kokia nors 
monarkistinė, arba ‘klerika
line’ valdžia ir jei ji būt įsi- 
vėhis j kitokį Moroko karą, 
kaip dabartine Francijos ra
dikalų valdžia, tai lengva 
įsivaizduoti kokį ' Francijos 
socialistai būt triukšmą pa
kėlę, kokiais proletariato už
tarytojais būt pasirodę ir 
kaip jie karų būt smerkę.“
O dabar, mat, Francijos so

cialistai nebalsavo prieš karą 
Morokkoje, kadangi jie yra blo
ke su radikalais, iš kurių susi
deda valdžia! .

Tai labai skystas argumen
tas, ir prie to dar jisai'visai ne 
originališkas, nes lygiai tokią 
pat “kritiką” mes diena iš die
nos matome komunistų spau
doje.

Kaip komunistai, taip ir kle-

nėse tarp atskirų žmonių, taip 
muštynėse tarp' tautų visuo
met dalyvauja dvi pusės, ir ne 
nuo vienos pusės priklauso, ar 
jas galima pašalinti, ar ne.

Kai dėl karo su Riffų pa
dermėm is Morokkoje, tai pra
dėjo jį ne Frdncija, bei tų pa
dermių vadas, Abd-el-Krim, už
simanęs išvyti franeuzus iš 
Morokkos. Francijos valdžia 
stengiasi tiktai ^apginti tą teri
toriją, kurią franeuzai tenai 
turi jiiio senai. Socialistai prie 
to dar pareikalavo, kad valdžia 
ne tiktai nemėgintų daryti to
lesnių užkariavimų tame kraš
te, bet kad ji neatsisakytų eiti 
prie taikos su Kiltų padermė
mis, kaip tik šios parodys no
rą taikytis. Kai valdžia pasiža
dėjo šitą reikalavimą išpildyti, 
tai socialistai sutiko balsuoti 
už ją.

Taigi ir šitame Morokkos ka
re socialistai visgi stoja už tai
ka.

O Francijos: monarchistai ir 
klerikalai elgiasi kitaip. Jie 
reikalauja, kad valdžia užka
riautų ir tas Morokkos žemes, 
kurios nepriklauso Francijai. 
Jeigu monarchistai ir klerika
lai dabar valdyti Franci ją, tai 
jie ir vestų tokį užkariavimo 
karą, ir socialistams, žinoma, 
tektų, anot “D-ko”, kelti triukš
mu. #

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

w*

• GEįtAS GAUDYTOJAS. — Geriausias Amerikos beisbolnin- 
kų lygos bylių gaudytojas bando pagauti bolę, mestų iš Tribūne 
bokšto, Chicagoje, iš 450 pėdų augštumos. Iš aukštumos mesta 
bolė eina nepaprastu greitumu, betgi jam pasisekė pagauti bolę 
iŠ trečio karto. Pažiūrėti to nepaprastai sunkaus gaudymo susi
rinko apie 10,000 žmonių. Tik vienas bolininkas buvo, kuris yra 
pagavęs bolę dar iš aukščiau mestų.

“šit matai, drauge, koki Die
vą mums rodo, kuris' ištisų 
fantų liepia išžudyti ir jų kul
tūrų sunaikinti. Argi tat čia 
Dievas, Jo meilė visiems lygi, 
ųrgi Jis gali tokių baisybę įąa'j 
kyli? Ne, čia tik kunigams ir 
ponams tokie Dievo įsakymai 
reikalingi. Koks čia šventas 
raštas, čia vien žiaurybės ir 
begėdiškas melas. Visi jie ir 
visaip eina prieš nuskriaustų 
žmogų. Jų šventasis Povilas ir
gi pasakė: ‘kad kiekviena sie
la klausyk savo valdžios, nes 
nėra valdžios ne nuo Dievo.’ 
Kol mes tikėsime tiems me
lams, tol busime nelaimingi ir 
skriaudžiami, tol klajosime pa
tamsiais. Kiekviena bažnyčia 
su jos gaujomis žmonių mul
kintojų dvasiškių eina ir ėjo 
prieš darbo žmones. Visokių 
Dievo įsakymų prirašo, visokių 
įtekamų peklų išgalvoja, kad 
darbininkas iš jų besotės plė
šiančios rankos nepabėgtų.“

“Tiesa, Antanai, bet tu kitur 
taip nekalbėk. Išgirs ir kalė
jimai!. Matai kokie laikai da
bar, nieko nevalia ant kunigų 
kalbėti. Po mūšio ties Suval
kais pora kareivių kur tai ga- 
yę bedieviškų laikraščių ir po
ilsy ėmė visiems balsiai skai
tyti. Išgirdo pulko kapelionas 
ir tuoj tuos abu areštavo. Aš 
dar pats su keliais variau karo 
teisman. Nežinau, ką jiems pa
dam bet gero nieko iš to ne
išėjo. šnipų labai daug, taip ir 
seka žmogaus kiekvienų mintį. 
Ant rytojaus dėl to atsitikimo 
kuopos vadas mums net pa
mokslų pasakė. Girdi, tie abu 
bpvę socialistai, kurie kuršių 
žijnones prieš valdžių, tėvynės 
jokios nepripažįstą, griauną 
viską, o darbas, anot jo, taip 
put didelė žmogaus kūryba, 
nevalia esą ardyti J<ų žmogaus 
ranka sutvėrė. Velniai žino, 
ko tokie eretikai nori.”

“Nieko 
nedori,“
Antanas Petrą. —- “.Jie 
kad tu, aš ir visi iš darbo

“Į molį, j kokią tai mėsą 
mus pavertė”, — vos girdžia- 
mai tęsia savo kalbą Antanas. 
— “Baisu kai pagalvoji, Pet
rai. Jauni cs^m, sveiki ir tvir

kti. Tiek daug ir gal labai nau
dingo darbo galėtumėm pada
ryti, nuo kurio visai nelaimin
gajai žemei geriau butų, o šit 
tave atplėšė prievarta ir tar
tum niekam nebereikalingą 
daiktą varo taip žeminančiai 
žmogų mirčiai į nasrus. Kam, 
kam tas prakeiktas 
reikalingas, a?’’

Antaną smarkiai 
nupurtina gnybantis
.lis subarškinęs sužvėrėjusiais 
savo dantimis vėl kalba: 

i “Surink karų pralietą kraują, 
surink tas ašaras, dejones ir 
visa* ši turtų trokštanti gauja 
su savo rūmais prilaks tenai, 
tačiaau argi jie pamano, kad 
mums taip baisi skriauda ir 
pažeminimas? Ne, Petrai, tie 
niekšai dhr sako, kad taip turi 
būti, kad tai Dievo esą taip 
paskirta.”

“Taigi, visaip sako“, pertrau
kia jį Petras.
sveliina šalis, pavergs kaip 
niekšus, tyčiosis ir skriaus vi
sus, plėš be atlyginimo musų 
turtą. Kunigai vėl sako, kad 
per karą dangus pildos. Dar 
mano tėvas amžino poilsio pa
sakojo. Jis buvo išvarytas su 
turkais muštis, aš tuomet dar 
nekoks pusbernis buvau. Bai
sus buvo metai, o dar baisesni 
šalčiai ir pūgos. Dvasią žmo
gaus gniaužė ore, sniego gi tai 
virš aukščiausių stogų kalnai 
stypsojo. Ot, tai tuomet kas 
vakar būdavo iš rytų krašto 
pakpla tokie raudoni kraujo 
debesys, o sniego kalnai ‘ šėls
ta ir plakas lyg kraujo ma
rios. Tėvas Sakydavo, kad tai 
rykštė .žmonėms, kad dabar jię, vulio žmonėmis liktum. Jie 
turi už nuodėmes gailėtis, ku
rias tik karo lauke žuvusioms 
be atgailos Dievas atleidžiąs.“

“Taip, taip,” — pagauna An
tanas. — /‘Kunigams nauda iš 
to, tai jie ir sako, visaip sako. 
Sako, kad Dievui to reikalinga, 
tai tik jų kunigų Dievui, kurį 
jie padarė baidykle visų žiau
rumų ir plėšimų įrankiu, įso
dino auksan, p tik tikrąjį Die
vą nuo musų paslėpė, tą Die
vą, kuris sakė: ‘Mylėk šavo 
brolį, neužmušk’. Ne, Petrai, 
kunigų Dievas, tai dar nėra 
Dievas. Žmonės ras naują tik
rąjį Dievą, o ne tokį, kuris' lei
džia žmogui žmogų užmušti. 
Da kai buvom atsargoj Matulis 
skaitė daugeliui kareivių ir 
aiškino šventu vadinamąjį raš
tą. Žinoma, tas raštas nėra 
šventas, jį rašė ir galvojo gu
dresni žydų farizėjai, kad tuo
met jų žmonės klausytų. Musų 
kunigai nieko naujo nebeiš- 
galvodami pasisavino tas žydų 
liaudies pasakas ir pasakė: 
‘Klausykit, šit Dievas diktavo, 
o jo parinkti (žmonės rašė, tai 
šventas raštas’. Bet argi Die
vas, tikras- Dievas gali liepti 
tokias žiaurias baisybes, kaip 
kad Matulis perskaitė. .Jis 
mitins a perskaitė ir paaiškino 
toki Dievo įsakymą žydų va
dui Mozei: ‘Įsakyk Izraelio sū
nums ir jiems kalbėk kuomet 
busite perėję per Jordoną, įei
dami Kanaano žemėn išnaikin
kite visus anos žemes gyven-

“Užeis, girdi, 
pavergs

baisaus socialistai 
— vikriai pertraukia 

nori, 
gy- 
sa- 
tai 
sa

ko, kad ką žmonės padaro, 
jiems ir priklauso. Padalyk 
vo turtus ir nebeliks nelaimių. 
Padalyk lygiai, kad kiekvieno 
darbo prakaitas nebūtų vieno 
siurbėlės rijamas. Žino' jie ką 
daro, jų tarpe daug. mokytes- 
nių žmonių yra, negu, kunigai 
arba ponai, o jei kurie iš liau
dies kilę, tai ir žmonių vargų 
priežastis puikiai žino. Aš su 
tėvu, tarnavau klebonijoj ir 
tuomet v'ieno kumečio sunūs 
atvažiuodavo vasarai namo. .Jis 
iš savo darbo savo rupesniu 
ėjo mokslus. Studentas buvo. 
Inžinierio mokslus ėjo. O kiek 
tuomet mes išgirdom, kokių 
knygų iš jo negaudavom? Vis
ko pas jį buvo. Pamenu vieną 
šventadienį išėjom visi bernai 
parugėm, sugulėm antež.v, o jis 
pasakojo, kaip karai išsivystė, 
kodėl jie dabar dar yra ir kam 
jie reikalingi. Darbininkams 
jifc baisi skriauda. Kam, delko 
ir ką mes, Petrai, iškariausi- 
me? Paleis gal be' kojos ar be 
rankos, o dar geriau užkas va 
šičia kur nors pabaly ir supu
sime. Tėvai gi, kurie mus iš 
tarbos išaugino senatvėj eis 
per kaimus šunis lodydami ir 
girdėdami visokius priekaištus. 
Laikas jau, Petrai, ir mums 
susiprasti ir kitiems sakyti, 
kad gana už ponus lieti savo 
kraują, kode! jie neina į mū
šį, a?”

(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Atidarė didžiausį elek 
Iros stotį

Fosterio. prakalbos tai “kovoja” prieš kapitalistų 
klosą.

Buvo dar jr iš kitų “unijų”

L1J

Penki žmonės užmušti
Pereiti) penktadienį penki 

žmonės žuvo nelaimėse su au
tomobiliais. Didelė nelaimė at
sitiko ir ant Bridgeporto, kur 
prie 34 ir ‘Wallace gatvių auto
mobilius pakliuvo tarp dvieju 
gatvekarių ir liko sutrintas. 
Vienas žmogus Pet^r Butukas, 
5539 So. Halsted St., liko už
muštas, o du, James Anton ir 
John Karahbos gal mirtinai su
žeisti. Kiti du, Daniel Ligos ir 
John Economy, liko sunkiai su
žeisti, bet jie pasveiks. Užmuš
tieji ir sužeistieji veikiausia, 
yra graikai.

šiemet automobiliai užmušė 
jau virš trijų šimtų žmonių.

4 žmonės mirė nuo 
karščio '

Pereitį penktadienį nuo karš
čio mirė dar keturi žmonės. 
Vienas mirusių yra lietuvių ko
lonijoj — Peter Koffsky, 50 
m., 721 W. 17th St., kurį ras? 
ta negyvą lovoje.

Ekskursanty atydai
Visi, kurie manote atlankyti 

savo gimines Lietuvoje, sma
giai praleisti laiką pas svetin
gus lietuvius, prisiminti savo 
jaunas dienas praleistas gimti-

lionę, nes jau mažai laiko beli
ko iki Naujienų ekskursi
jos; laivas Olympic išplauks lie
pos (July‘ 9 dieną vakare. Su 
Naujienų ekskursija yra daug 
togiau važiuoti, nes mes turė
dami patyrimą tame darbe, ge
riausiai prirengiant pasažierius, 
aprūpinant visuokuom reikalin
gu kelionei, nurodom visokius 
atsargumus reikalingus, sten
giamės kaip galima pigiau ir 
patogiau išrengti pasažierius ir 
duodam palydovą, kuris kelio
nėj rūpinas už savo pasažierius. 
ir apgina jų reikalus. O prie to 
smagu ir važiuoti su Naujienų 
ekskursija, ,nes susirenka gana 
didelis būrelis lietuvių ir laivų 
kompanijos stengiasi užganė
dinti savo pasažierius ir suren
gia jiems daug visokių pramo
gų, taip kad kelionė išrodo kaip 
balius su įvairios rūšies smagu
mais (taip mums rašo buvę eks
kursantai).

Taigi kurie manote važiuoti 
į Lietuvą su Naujienų ekskur
sija, nevilkindami ilgai, bet 
kaip galėdami greičau atslanky- 
Kite į Naujienų Ofisą, o mes 
su mielu noru suteiksime visas

tame
Jums

visus reikalingus do- 
ir tada 
smagus

reikalingas informacijas 
reikale ir pagelbėsime
prirengti 
kumentus 
ramus ir 
kelionės.

Naujienų ofisas 
8 vai. ryto iki 8 
1739 S. Halsted Sk

galėsite būti 
laike. visos

dienomis didelėmis iš
buvo atidaryta Craw- 

elektros stotis, 
Commonvvealth

4orth West Side svetainėj, prie 
vVestern ir North gatvių, buvo 
taip vadinamos W. Fosterio

!
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tokių nelegalių komunistų “de
legatų” pranešimų. Būtent, iš 
angliakasių unijos “delegatas” 
ir pranešė, kad komunistų tam-

- • ~ v.. zine
tingus ir prakalbos. Komunis-’niu> įas žinias apie West Virgi- 
tai tas prakalbas garsino, kad Ljįjos įr kitus angliakasius padųo 
dabar W. Fosteris parvažiavęs^- ..„i.-.. i_:i.

iš Europos, kur jis bevažinėda
mas aplankė komunistų tėvynę 
Rusiją, buržuazinę Angliją ir 
turįs daug ką naujo darbinin
kams praneSti. Be to ir Ame
rikos visų organizacijų veikė
jai pasakys po prakalbą; kiti 
gi duos pranešimus iš komunis
tų veikimo “reakcinėse” unijo
se. Taigi sužinojęs apie tokias 
taip dideles ir svarbias prakal
bas, tokių “veikėjų” kaip VV.. 
Fosteris, i 
nes maniau gal vėliaus nejtilp 
siu svetainėn. Bet įėjus sve
tainėn buvo jau pusė po. aštuo
nis, o dar tik koki keturi de
sėtkai buvo publikos. Vėliaus 
prisirinko kokie du šimtai.

Pirmininkui atidarius mitin
gą, buvo raportui nuo įvairių 
Csicagos unijų. Kitaip pasakius, 
ta Fosterio organizacija, tai vi
sų Amerikos darbininkų maz
gas, į kurį sueina visi komunis
tinių žinių siūlai. Komunistų 
“Workers Partijos” nariai pri
klauso prie įvairių šios šalies 
darbininkų ekonominių unijų, 
l'os unijos ne komunistų suof-

‘Unijų Apšvietos Lygos” ui i- g08 pga geraį veikianti.

Šiomis 
kilmėmis 
ford Avenue 
priklausanti 
Edison Co. Atidaryme dalyvavo
augšti federaliniai, valstijos ir 
miesto viršininkai ir daugybė 
šiaip žymių žmonių.

Stotis dar nėra pilnai pabaig
ta. Bet kuomet ji bus pabaig-' 
ta, ji bus didžiausia elektros 
stotis pasauly, kuri galės paga
minti daugiau kaip miliono ar
klių jiegos elektros. Stoties pa- 
bndavojimas ir įrengimas kai
nuos apie $100,(100,000. ,

Jau ir dabar dirba keli elek
tros ženeratoriai. Firmas žene- 
ratorius buvo padirbtas Angli
joje ir atgabentas specialiniu 
laivu. Jis gali pagaminti 60,000 
kilovatų elektros ir buvo tuo 
laiku didžiausias ženeratoris. 
Paskui VVestern Electric ir 
\Vestinghouse padirbo du žene- 
ratorius, kurie pagamina po 
50,000 kilovatų elektros. Dabar 
dirbama ketvirtų ženeratorių, 
kuris pagaminsiąs 75,000 kilo
vatų elektros, apie ką pirmiau 
ir svajoti niekas nesvajojo. 
Elektros inžinieriai sako, kad 
didesnio ženeratoriaus negali
ma yra pabudavoti, bet kompa-______  _ _  _______  __ _
nija tikisi už kelių metų pabu- 'ganizuotos, o juk kas nekomu- 
davoti ženeratorių 100,000 ki-'nistų pas dairbininkus suorgani- 
lovatų. zuota, ir jeigu tose organizaci-

Kompanija pernai, begamin-'jose darbininkų vadovai neko- 
dama elektrą, sudegino 2,900,- munistai, tai tos darbininkų or- 
000 tonų anglių. Bet jeigu vi- ganizacijos skaitosi nekošėr ir 
sos stotys butu buvę taip gerai komunistai, pagal Maskvos te- 
įrengtos, kaip naujoji, tai kom-’zius, tas nekomunistų valdomas 
panija butų sutaupiusi tais me-'darbininkų 
tais 1,000,000 tonų anglių.

Kompanija, 
šią milžinišką stotį, dar tuo ne- taturą, tai tokios organizacijos 
pasitenkina, bet rengiasi būda- turi būt sugriautos, 
\oti dar keletą didelių stočių. 
Projektuojamos stotys bus ant 
Illinois-Indiana sienos, Michi- 
gan City ir VVaukegan. Jos ga
lės aprūpinti elektra netik šiau- 
linę Illinois valstijos dalį, bet 
taipjau dideles dalis Michigan, 
Indiana ir Wisconsin valstijų.

skubinau nepavėluoti, 1 jas

da visi darbininkiški unijų laik
raščiai, tai matyt, kad tas ko
munistų “mainierys-delegatas” 
vargiai yra buvęs kasyklose, o 
vien tik prisiskaitė tų žinių iš 
imainerių laikraščių būdamas 
čia pat Chicagoje. i

Po visų tų kotmunistų “dele
gatų” pranešimų, buvo pada- 
ryta publikoj rinkliava pinigų.

Po to kalbėjo pats tos unijų 
griovimo organizacijos įsteigė-

i — W. F’ortęris. Pirmiau-1
šia jis aiškino įspūdžius iš ke- 
iones po Europą. Būtent, kad 
dabar komunistams “pavykę” 
tarp Rusijos ir Didžiosios Brita
nijos profesinių darbininkų li
nijų padaryti vienybę. O tai 
pavykę tiktai dėl to, kad ir 
tarpe Anglijos Darbininkų Uni
jų komunistai vartoja unijų 
apšvietos lygos veikimo meto
dus, tokius kaip ir mes čia var
tojame — niekiname šios šalies 
darbininkų senus unijų vadus, 
stengiamės į unijų vadovavimo 
vietas pastatyti musų komunis
tus vadovus. Iir pamatysite 
^raugai ir draugės, — saki 
Fosteris, kad dabar šiame musų 
susilipkime nedaug yra, bet už 
metų, kitų, mes turėsime dar
bininkų minias (?), nes Angli
joj, kuomet kairysis unijų spar
nas 
gal

, * * i s
KAZIMIERAS PUPLAUSKAS

Musų mylimas dėdė ir pus
brolis persiskyrė ąu šiuo pasau
liu sulaukęs 34 metų amžiaus, 
Rėželio 4, vakare, ligopbutyje. 
Buvo nevedęs. Paėjo iš Kauno 
Rėd., Šiaulių Apskr., Vaiguvos 
Parapijos, PareiguvČs kaimo. 
Amerikoje išgyveno 18 metų.

Paliko didąjlame nubudime 
tris pusbrolius ir 6 pusseseres, 
Ltetuvoj <lu broliu, Juozapą ir 
Povilą. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4501 So. Wood St. Laido
tuvės įvyks Utarninke, Birže
lio 9 iš pusbrolio Ludviko Na- 
vickio namų į šv. Kryžiaus 
Bažnyčią, kur įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į švento Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel
vartas liekame,

Pusbroliai ir pusseseres.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius EudeUcis. Tel. Yds. 1741.

AUGUSTINAS SEREIKA
Musų mylimas vyrah ir tė

velis persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukęs 42 metų amžiaus, 
Birželio mėn. 5 dieną, 2 va
landą dieną, ligonbutyje. Paėjo 
iš Kauno Rėd., Panevėžio Ap
skr., Truskavos Parapijos, Už- 
artuolų Kaimas. Amerikoje iš
gyveno 19 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Prancišką, po tėvais 
Kunskaitė, 2 sunu, Augustiną 
ir Mykolą — dvi dukteris, 
Prancišką ir Zofiją, 2 broliu, 
Jurgį ir Vincą ir 2 pusbroliu. 
Kūnas pašarvotas randasi 10620 z 
Edbrooke Avė., Roseland. Lai
dotuvės įvyks Panedėly, Birže
lio 8, 8:00 vai., iš namų 10620 
Edbrooke Avė., į Visų šventų 
Parapijos bažnyčią, kur įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į švento Kazimiero kapi
nes.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel
vartas liekame,

\ Moteris, Vaikai, Broliai 
ir Pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yds. 1741.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKJV 8I-J4C1AL18TVH

Palengvin* akiu (tempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak* 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialu 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai uao $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. ►

1545 West 47th 8t 
Pbone Boulevard 75M

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau.

Traukimą? dąiitą b« fh.uimo. 
Bridge geriausio aukso. 8u musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėk’t# savu 
dantis, kad nekauktą jūsų valkatai.

1545 West 47th Street
NetoH Askdand Ava.,

pradėjo kelioliką metų al
savo veikimą, tai pradžioje

organizacijas tdrĮ 
užkariauti, o jeigu negalima 

pasibudavojusi paimti į savo komunistišką dik-

Atydai 
Lietuvių

. * Į ,

Vienuolyno arba
te Parką ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
6752 S. Campbell Avė 

Tel. Roosevelt 8500

Užmokėsit po išgydymo
I^abai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tas 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Męs todėl pasiryžome gydyti visai 
‘dykai kiekvieną sergantį kurie pas 

mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios' dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelbu 
nabpausių ir geriausių Europinių ii 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra Vienas 
geriausių mieste, per kurj gulime ju
mis permatyti be skausmo ir nešina* 
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ii 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia 

1 Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
būna jums dar ten būnant.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yrą. paprasti simptomai, dėl 
kurių matymus reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių Čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

(Tęs? ant. O-to r.usl.)

For BILIOUSNESS

• ir 
(l«D<v«a-

Geresnis nei Mustard Plaster.

, šmeižiant 
tų organizacijų'vadovus, o gi
riant komunistų vadovus, tai y- 
ra gręžiant tokią uniją, ar dar 
bininkų draugiją iš vidaus. Tai
gi ir tame susirinkime buvo iš
duotas vieno slapto komunisti 
nių žinių siūlo — delegato iš 
Amerikos mašinistų unijos Chi- 
cagos skyriaus “raportas,” bū
tent, kad dabar eina rinkimai 

,tos unijos viršininkų. Senasis 
tos unijos prezidentas tai tūlas 
Johnson. O komunistų pasta
tytas kandidatas, tai koks ten 

liko su ^n(^ei’son’us- Tas slaptas ko
munistų delegatas iš mašinistų 
unijos juodžiausiai nupiešė se
nąjį nekomunistą mašinistų p- 

. nijos prezidentą Johnsoną, kad 
jis “parsidavęs” kapitalistų kle- 
sai, (bet jokių faktų neprirodė 
apie Johnsono parsidavimą). O 

. . komunistų pastatytas kandida-
sige bėjo. Gaišią pagimdė maži įas Anderson’as buvo naiviai 
vaikai, kurie prie tvoros buvo giriamas ir keliamas Į padan- 
sukuię Neužilgo toj pa- ges> kaipo “tikras” darbininkų 
čioj gatvėj, už poros blokų, ki-Į“i^|iuosu0|;0jas<>’ Mat, senoji 
lo kitas gaišias, kuris sunaiki- valdyba su Johnsonu priešaky, 
no tris dieglius tenementinius suorganizavo ir įsteigė Wash- 
namus. Keli desėtkai šeimynų Jngtone mašinistų unijos pinigų 
liko be pastogės. Taipjau nema- taupymo ir paskolos banką, 
ži gaisrai buvo Rock 'Island (panašų, kaip rubsiuviai amal- 
dirbtuvėj prie 47th gatvės ir gameitai kad turi banką). Tai 
Jentų sandely prie Madison ir tas slaptasis komunistų delega- 
Leavitt gatvių. tas iš “mašinistų unijos” agita

vo prieš tą banką ir kad darbi • 
įlinkai neštų pasidėti taupymui 
pinigus geriau į kapitalistų ban
ką. Tai matot, kaip komunis-

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

DAUG GAISRŲ

BEECHAMS 
PILLS

Pereitą penktadienį buvo ke
turi gaisnfl, kurie pridarė $430,- 
000 nuostolių ir kuriuose vie
nas žmogus žuvo, o keli 
žeisti, 

žuvo
James

trijų metų
1 lyse h e, kurį 
jam bežiūrint 

duonkepykloje phe 13251 Balti- 
more Avė. Elektros viela nutru-

vaikas, 
užmušė

Šviesą ir pajiegą suvedame J senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tuvė. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I u c

A. BARTKUS, Pieš.
10*19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago I

, JONAS VAIŠNORAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, Birželio 6, 1925 metų, 

9:50 vai. vakare, sulaukęs 43 metų amžiaus. Palikda
mas dideliame nubudime moterį Marcijoną, po tėvais* Ka- 

, zulaitė ir dvi dukteris, Marijoną 15 metų, Kazimierą 14 
metų ir brolj Konstantą Amerikoj. Lietuyoje brolį Ado
mą ir penkis seseris. Paėjo iš Kauno Rėdybos, Telšių Ap
skričio, liitavų Parapijos, Jankaičių Kaimas. Laidotuves 
įvyks Seredoj, Birželio 10 dieną, apie 8 vai., iš namų, 
3551 So. Wallace St., į Šv. Jurgio Bažnyčią, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines.

Užkviečiame visus gimines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Palieka nubudime,
Moteris, Dukterės ir Švogeris Račkauskas 
ir Giminės.

Jei nori išmokti 
vakaro,!gerai rašyti — 

{nusipirk typewriterj.

atdaras nuo 
vai.

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bes. Maloniai kiekvieną sutihkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo'gyveni
mu dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles seram? 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame ja? 
gerai ir be skausmo. i

Tas nenusilpnina sveikatas, galite 
eiti į darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome lobai pasekmingai ir visas litai- 
genėjusias ir komplikuotas lliras, nes muši, 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
Ir AmerikoniSkais įtaisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumų 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir tonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo puč- 
kug, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų apecia 
lumaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko 1 musų ofisą ir dasižino-- apie nau- 
jaus| gydymo būdą tonsilų, kūrei greita! 
atirtia spėką ir energiją. Pagclbėjom tuks 
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
Ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų vilkiu. Ne 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas
> 40 N. Wells St.,

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir

toj jiuo »> ryto iki 8 vakare. Nedėlioj i’ 
Šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietfi. Pa
nedėly, ketverge ir pėtnyėloj nuo 9 ryti iki 
6 vai- vakare.

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augžtas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabų

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

PUBLIŠKA KLIMKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĘ NUO 

: U2SISENĖJUSIŲ<LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir Šlapumo egzaminacija 
-tiktai $l.v’ •

Ligoniui moka tiktai už sąramus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu bpdu.
Gydome kraujo ligas, JnRstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas, chroniška- ligas 
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 Madison St.
Kampas Paulina St.'

Valandos nuo 10 iki H va!, vakare 
Nedėlioj 10 iki 1 .

•ubą

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

Mr. I. Knovvitt A man ought, to know his own vvifo’s dlspošition
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NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, Birž. 8, 1925

Chicagos žinios LifitUVIlĮ RaiUUUOSD Pranešimai JIESKO PARTNERIŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 5 pusi.) Roselaiid

susirinkdavo taip pat, kaip ir 
pas mus dabar, neskaitlingas 
draugų būrys. Bet šiandie jus 
matote, kad komunistai suvie
nijo Rusijos ir Anglijos darbi
ninkus. Dabar dar Anglijos 
komunistams busiąs didelis dar
bas atlikti unijose, tai atitrauk
ti Anglijos darbininkus nuo 
Amsterdamo socialistinio unijų 
Internacionalo, o pritraukti prie 
komunistinio Maskvos interna
cionalo. Tolinus W. Fosteris iš
gyrė Anglijos darbininkų unijų 
organizavimo sąlygas, o Ameri
kos darbininkiškų unijų orga
nizavimo sąlygas nupeikė. An 
glijoj jam tekę dalyvauti vie
noje didelėj unijistų konferen
cijoj, 
atstovai, 
vienas skirtingoj temoj 
pranešimų darbininkams 
riuose ekonomijos ir politikos 
klausimuose. Tokiu budu mi
tingai būna gyvi, entuziastingi, 
darbininkus pamokinanti, 
bininkus 
Ten, Anglijoj, tie darbininkų 
mitingai buna todėl sėkmingi, 
kad Anglijos darbininkų judėji
me vartojama viena kalba, ang
lų kalba, tai jie visi vienoj kal
boj šviečiami ir supranta. Ang
lijoj suorganizuoti dideles dar
bininkų milijonienes unijas’la
bai lengva, kad visas darbinin
kų unijas kontroliuoja politinė 
Anglijos Darbo Partija. O čia, 
Amerikoj, sunku , suorganizuoti 
tokias darbininkų skaitlingas 
unijas todėl, kad čia visas dar
bininkų judėjimas šioje šalyje 
palaikomas daugumoj tiktai at
eivių, nemokančių anglų kalbos, 
ir tie ateiviai, dėl skirtingos j’ų 
kalbos. nemoka suvienodinti 
darbininkiško veikimo ir kiek
vienas veikia kaip jam norisi, 
savotiškai. O čiagimiai darbi
ninkai nė jokiu darbininkišku 
veikimu nesiįdomauja.

Tolinus Fosteris liepė komu
nistams neniekinti, nešmeižti 
progresyvių darbininkų, nežiū
rint, kad jie ir nekomunistai. 
Reikia visur su darbininkais už

kart 
gali

Tai unijų vadai, unijų 
buna pasirengę kiek 

duot 
įvai-

dar-
užinteresuojantys

gru-

visose organizacijose butų 
ma sudaryti mažas 
munistų grupeles. O los 
pelės visur nekomunistinių or
ganizacijų mitinguose stengtų
si pravesti savo komunistinius 
sumanymus, pastatyti savo kal
bėtojus, savo valdybos narius, 
stengtis, gauti narių musų or
ganizacijai, visur trukdyti soci- 

k, alistus, šaukti visus savo pažys
tosios į šituos musų susirinki 
mus, o pamatysite, kad už ke 
lių metų Amerikos darbinin
kus valdys komunistai, kaip 
kad sovietų Rusijoj. Bet šioj 
savo prakalboj vis tik Fosterls 
Anglijos unijas nevadino gelto
nomis, kaip kad keli metai at
gal, kad man teko jį girdėti 
kalbant Carmen’s Auditorijojt 
jis kalbėjo kokiem penkiem 
tūkstančiam klausytojų. Mat 
pirmiaus apšmeižė, išniekino, o 
dabar, kuoįmet mato; kad Jų 
Įtekmė darbininkuose vis nyks
ta, tai džiaugsmas ima rr Tos
terį, kad Rusijos “raudonosios” 
unijos “susivienija” su Angli-

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

• ar kviečia.
TAUPYK IR TURĖK

sąvaitę, kas dvi

ir
REIKIA partnerio, paimli krau

tuvėje, taisymo tajerų ir 
biznio. Aš turiu geriausią 
Chicagoje, apie 8000 i....
ir trukų pravažiuoja pro 
kampą, rendos tiktai, 
uždirbti daug pinigų, 
$1000 cnsh. Patyrimo

kaip 
šok- 
kuo- 
Ne-

Gegužio 31 d., Washington 
Heights miške, įvyko Draugijų 
Sąryšio, kuris palaiko Aušros 
knygyną, pirmas išvažiavimas. 
Kadangi buvo graži diena, dar
bininkai nekurie iš pat ryto at
ėjo į miškelį pakvėpuoti tyru 
oru. Apie dvi valandi po pietų, 
kuomet publikos buvo vidutinis 
būrelis,.atėjo ir muzikantai. Mu
zikantai tie patys, kurie žėdną 
metą grajina lietuviškus šokius 
išvažiavimuose. Muzika susidė
jo iš arnionikos, smuiko ir klar- 
nieto. Jie grajįno gerai, 
ant tokių išvažiavimų, bet 
ti nevisai gerai ant pievos, 
met ir ta pati dar nelygi,
sant geresnės vietos dėl šokių, 
šokėjai tenkinosi ir ta vieta. 
Kuomet šokėjai pailso bešokant, 
buvo geros vietos medžių pavė
sy pasilsėti ir atsikvėpti tyru 
oru. Be to dar buvo gardžių gė
rimų ir šaltos košės. Pasistipri
nę gardžiais gėrimais ir užval
gę šaltos košės vieni šoko, o ki
ti žaidė po žalumynus iki sute
mos. Būdavo išvažiavimuose pa
kviečiama ir kalbėtojas, bet šia
me išvažiavime nebuvo, tur būt 
roselandiečiai mažai beintere- 
suojasi prakalbomis, žmonės, 
kurie tik buvo šiame išvažiavi- 

užsigrtnėdinti.
Washington 
labai paran-

me, visi liko 
Roselandiečiams-. 
Heights miškelis 
kus, retas kuris iš jų neatsilan
ko sekmadieniais j tą miškelį. 
Atsilankę praleidžia smagiai 
laiką po žaliuojančiais medžiais. 
Medžių tame miškelyje tiek nė
ra, kaip penki metai atgal kad 
buvo. 107th gatvėj, skersai 
VVashington Heights, jau suve
ltos suros, vietomis dirba gat
vę ir stato butus. Už kelių me
tų prisistatys butų Washingto- 
no Heights miškelis. Tuomet ne
bus kur ir berengti išvažiavi
mus. Jau dabar nekurie darbi
ninkai galvoja, kur butų gali
ma užtikti roselandiečiams to
šis parankus miškelis, kaip 
Washington Heights miškelis.

— I). S. Sekretorius.

Ir mano trigrašis
Septyni mėnesiai mano buvi

mo Amerikoje labai greit pra
bėgo. Nesinori tikėti, kad aš, 
kų tik buvusi Amerikos lietuvių 
tarpe štai jau sk'ruosdama At- 
Fantiko vandenis artinuosi prie 
savo gimtosios šalelės Lietuvos.

Tarytum sapnas — buvau ir 
pranykau... Jei kas skundžiasi 
Amerika, tai tik ne aš. Man 
neprailgo, nors ten, anapus van
denyno, buvau palikusi savo 
vaikučius.

Ir man suprantama kodėl 
taip, o ne kitaip stojosi. Jei aš 
pamylau šį kraštą ir radau ja
me daug gražių valandų, tai dė
ka tam, kad čionykščių Lietu
vių gyvenime nestigo nei sve
tingumo, nei nuoširdumo. Bro
liai Aerikiečiai! Nebandysiu 
čia suminėti tųjų pavardes, ku
rių pastogėse rasdavau malonų 
ir nuoširdų priėmimą; nes.umi-

jos “geltonomis” darbininkų u- ngsiu ir t kurie suruoš5# r8nffi 
nijom.s Tiesų patarlė sako: jr ,anW man0 išleistuvių vai<Įi. 
nespjauk į šulinį, nes paskiau, 
reikės iš jo gerti.

—šapos Darbininkas.

Paieškoma

nimą, tai butų persunkti.
Iš visur radusi užuojautos ir 

r>ai*amos tarsiu visiems bendifj. 
ačių! Grįžusi savo tėviškėn 
nieko blogo apart gero apie ame
rikiečius negalėsiu pasakyti. Jei 
busite kada nors savo tėviškėje 
Lietuvoje ir atminsite mane, bu- 

svečiais. 
Nenorėdama pasakyti sudiev, ta
nu ligi pasimatymo!

—Bronė Dikinienė.
“Dzimdzi-Drimdzi” dalyvė.

1) LUKAUKAS, Antanas,!
50 metų amžiaus, atvykęs Ame- , . , 
rikon 1911 metais, tūlą laika ^n«,a,s 
gyvenęs apie New Yorką, vėliau 
apie Humford, Me., giriose dir
bęs.

2) LIG EI K A, Adomas, at
vykęs Amerikon 191(1 metais, 
gyvenęs Scranton, Pa., vėliau Nėra kito 
pastojęs Amerikos karo tarny- g kurio p|aukty 
L*011- tiek naudingų žinių,bon.

Apie juos žinantieji arba jie kai© Naujienoj 
patys prašomi 
antrašu:

— Lithuanian Consulate,
38 Park Row, New York, N. Y. skaityk Naujienas-

atsiliepti šiuo ______________
I Jei nori turėt 

nuolatinį draugą

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės Ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesamo girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigui. 
Iš čia jus galite pasiimti bite 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole: o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knyavedis ir kreditu 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

supply kurią, 
----- - vielą 
automobilių P'Huu, nes 

» mano 
$50. Proga 
turi turėti 
nereikia.

\V. kampas Archer ir
\Vcstet-n Avenue

PARDAVIMUI saliuno fisčuriai, 
ice bos, 2 šokcisai, anglių 

langu pailsinai. Parduosiu 
einu į kitą bizni.

4581 S>. Paulina St. 
Phone Yards 0799

Lietuvių Draugijų Domei. — Lie- 
Ba- 

1925 
ren- 
visų

tuvių Socialistu Sąjungos VIII 
jonas. Gruodžio 20 
metais, 
gia didelį 
Lietuviu ____ _
meldžiame tij dieną nerengkti va 
kary.

Gruodžio 20 dieną,
Lietuvių Auditorijoje

Koncertą. Todėl 
progresyvių Draugijų

Koncerto Komisija.

Bridgeporta lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Haisted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi < Jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi’ mums — mes aprūpinsi
me bite lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumcrius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Roseland, — Birželio 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 109011 
So. Michigan Avė., jvvks Draugijų 
Sųryšios delegatų susirinkimas. Ja
me bus svarstoma Sąryšio svarbus 
reikalai. Delegatai ir delegatės atsi
lankykite paskirtu taiku.

— J. Tamašauskas, Sekr.

Cicero* Lietuvių Liuosybės Namo 
B-vės visuotinas nepaprastas dalinin
kų susirinkimas įvyks Birželio (June) 
<)tą dienų. 1925, Antradienio vakare, 
Savo Svetainėje, 1401 So. 491 h Ct., 
Cicero, III., kaip 7:30 vakare. Visi da
lininkai prašomi dalyvauti, nes ran
dasi svarbių reikalų, kuriuos tik da
lininkai galės išspręsti.

— 'B-vės Sekr.

Garsinkite Naujienose

PASARGA

rfESIGARSINA NTTEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
mt atitaisytos | 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim 
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi .pranešti Naujie- 
iu ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
dėtų žinoti, kaip elgJs su priduoda- 

nals apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi

a eigų kurie apskelbimai 
uejotmi, Naujienų administracija pa
nok;. trise jų netulpinti, kol neii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo Milinys neat
sakys etikos reikalavimam*

Norintieji pasigardnt | sekamos div 
nos Naujienas, turi priduot »savo pa
skelbimų ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

jieškoji- 
jiefclroji- 
a p mo Ap

pasirodo

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Franciškaus In- 

drašiuno, Voronių kaimo, Pašvi
tines vals., Šiaulių apskr. Jei 
kils žinot apie jį, malonėkit man 
duoti žinoti. MYKOLAS MUI- 
ŽIO, 9824 Avenue L, Chicago.

ĮVAIRĮĮS SKEtBIMAI
KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosemių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Speeiulis prirengi- 
mas Sostheini’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Cįhicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 >meu^ senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę ujriijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunlie 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

Nauji Namai

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BR1DGEPORT PAINTING 
& HUW. CO.

Malėvojam ir poplcruojar.h 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halated St.

J. S. RAMANČIONIS Prez..

Už-

Parsiduoda Player Pianas 
mažai vartotas, 25 rolės, ben- 
čius, gražaus W«Inut medžio, 
už . . ................................... $195

Upright Pianas Oak, už $65
Phonografas ColumKia, už $28
Rndio setas, naujas, 5 tūbų 

su didele baterija ir truba, ver
tės $150, už ....................... $65

3327 So. HaMed St 
Chicago,. III.

Pardavimui, nauji mūrinei 
namai, tik baigiami budavoti 
po 5 ir 5 karbarius. 
žuolo trimingas, karštu vande
niu apšildoma, Bungalow sto
gai, maudynės ir visi paranku
mai įtaisyta pagal vėliausios 
mados. Graži vieta, South Side. 
mokyklos, biznis ir didelės par- 
kės tik posė bloko nuo namu 

i tarpe 66 ir 67 Fairfield Avė. 
Parduosime pigiai arba mainy
sime ant senesnių namų ar lo- 
tų.

Visas ar-

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi- 
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti i
3352 S. Haisted St.
Tel. Faulevard 9641

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING ft COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Lonj< diutance handlInK- 

Turime daug ęietų patyrimą.
3406 So. Haisted St.

Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 res.

Mes parduodame olselię kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING &
HEATING SUPPLY CO..

490 Milwauke Ar. Hayniarket 1018 
461 N. Haisted St. Hayniarket 4221

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACOjtATORS.

Malevojame, pppieruojame ir deJ 
kuruojame namus. Greitas patar
navimas.

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris
6608 So. Talman Avė., 
Phone Hemlack 1292

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3864 So. Kedzie Avenue 

chicago. *
I —     ------------------------------------—‘

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Parendavojimųi kambarys, 

didelis, šviesus, Elektra, vana ir 
visi parankumai:

722 W. 18th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Mašinistų, 80c į vai. Blėkorių, 

90c į vai. Kalvių, $1 j vai. Aly
vų tepėjų, 70c į vai. .lanitorių, 
$100 į mėnesį. Prie bačkų, 75c j 
vai. Prie pasiuntinėjimo, 70c į vai. 
Mašinistų, $10 į savaitę. Darbinin
kų, 50c į vai. Taipgi turime dau
giau gerų vielų.

SOUTH PARK EMPLOY- 
MENT Ol’FICh]

4191 So. Haisted Si., 2

MOTERŲ
fl.

saMerginų prie pentrės, $18 
vaitę. Virėjų, $35 j savaitę. Prie, 
virtuvės, $16 i savaitę. Veitcrkų, 
$20 j savaitę. Indų plovėjų dieno
mis, $18 j savaitę. .lanitorkų, 40c 
i vai. f dirbtuves, $18 į savaitę. 
Taipgi turime ir 
vietų.

SOUTH PARK
daugiau i
EMPLOY-

MENT OFFICE 
4191 So. Haisted St., 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Labai pigiai biznis, kuris at
neša $100 pelno į savaitę.

Bučernė, groaernė, pieno sto
tis ir sūrių 
parduodami 
krautuvės.
9 dieną šio
Chicago.

Atsišaukit
3251 So. Haisted St.

Yards 1234

išdirbystė. i 
wholsale į ' kitas 
Svarbi priežastis.

Pardavimui naujas mūrinis 
namas tik budavojamas po 6 ir 
6 kambarius, įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi prie 67

Surci jr Maplewood Avė.

Pardavimui*, naujas 6 kamba-
mėnesio apleidžiu rįy imuninis bungalovv, įtaisytas

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti,* par
duoti arba 
mainyti. Na- 
muH ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

tuojau^.

PARSIDUODA Player Pianas. 
Kaip naujas. Taipgi parduodu 5 
kambarių moderniškus f 
ir daug kitų dalykų. Priežastis 
pardavimo — perskyros.

Atsišaukite: .........
1611 \V. Garfichl Blvd.

pagal valiausios mados. Mainy
si™ ant 2 flatų ar parduosim 
pigiai, randasi prie 66 ir Fair- 
field Avė.

Pardavmui ar mainymui nau 
furničius jas bizniavas namas. Krautuvė. 
—...... J(4 kambariai užpakaly krautu-

 vės, 6 kambariai, viršui, narnąs 
įtaisytas pagal vėliausias ma- 

iv »• t • dos, aržuolo trimingas,GROJIKUS Piamui, visai mažai' . R ’
vartotas, gražaus riešuto medžio, i vandeniu apšildomas, 
su voleliais, kainavo $600, parduo-. 
siu už $295, Turiu neatbūtinai 
greitai parduoti. 

BARBER SIIOP 
3346 So. Haisted St. .

MORTGEClAl -PASKOLOS

Brighton Parke.

karstu 
randasi

namas

Turiu Atiduoti Tuojau

Pardavimui, medinis
po 4 ir 4 kambarius, tik 8 me
tų senumo, maudynė, elektra ir 

ivjsi parankumai. .Galima pirk-
Rakandus 4 kambarių, gražus 3 šmo- į j su ma^aį pinigu, įmokėti rei- 
tų, parloro setas, 4 šmotų nesutims .
miegamo kambario setas, gražus vai- kia tik $1000, O kitus kaip ren- 
gomo kambario setas, bufetas, 3 geri dą. 
karpetai, console vietorola, 3 liam-' 
pos, užlaidos ir t. t. Didelis barge
nas. Dalimis.

2150 So. Marshall Blvd., • 
netoli 22 St., 

1 apt.-------------------La----- --------  
BARGENAS. Pardavimui skuri- 

nis parloro setas, valgomo kambario 
setas (stalas ir šeši krėslai), bresi- 
nė lova, ice baksis, Jewel gasinis pe
čius, 2 dideli kaurai, knygynas. Ra
kandai gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai.

Tel. Lawndale 0890

Pardavimui 4 flatų namas, vi
si po 5 kambarius, aržuolo tri
mingas, karštu vandeniu apšil
domas, randasi tarpe 66 ir 67 
Whipple St., mainysim ant ma
žesnio.

v ANTRI MORGIČIAI
SuteiR^mi ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3801 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. 'Greitas veikimas.

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

111 W. VVafthington St.
Telephone: Franklin 3524-3525

MOKYKLOS

BARGENAS
Pardavimui barbernė, yra 3 balti 

krėslai, 1 pool table, cigarai, nesvai
ginami gėrimai. Viskas pirmos kle- 
sos padėjime. Turiu parduoti, nes iš
važiuoju j Europą.

622 E. 67th St.
Fairfax 2836

PARDAVIMUI cigarų krau
tuve, parduosiu sykiu su namu 
arba be namo. Pelno į savaitę, 
$100. Už $3000 nupirksite.

Atsišaukite , 
4342 So. Ashland Avė. ,

GROJIKUS Pianas — Gul- 
bransen — 88 notų, moderniški 
keisai, su benČium ir 90 rolių, 
kaina $150, išmokėjimais po $10 
į mėn. atsakantiems žmonėms. 
Turi būt parduotas prieš birže- 
lio 13. 812'/a W. 63rd St.

PARDAVIMUI arba mainy- 
gerų mui pekarnė, lietuviškos duo- 

jnos. Mainysiu ant namo, ar lo- 
, to. Pardavimo priežastį patirsit 
1 ant vietos. 841 W. $3rd Street. 
Phone Boulevard 5018.

V

NAMtl-ŽEME
REIKALINGĄ mergina arba 

moteris dirbti prie vasarnamio; 
geistina, kad suprastų kiek val
gius pagaminti. Atsišaukite 
MRS. SHULTZ, 3358 Lowe 
Avė. Boulevard 3838.

REIKIA DARBINlNKįl
VYRU

DIDEL1S SKELBIMU BIZNIS 
CHICAGO — LOS ANGELES 

DETROIT — BALTIMORE 
AUTOMOlttUU IŠPARDAVI

MAS IR TAVORU SKEL
BIMU PATARNAVIMAS

Vyrai apie 45 metų, moterys 
apie 35 melų, kurio gidi investuo
ti nuo $500 fik! $1000 cash arba 
real estate. §veikas, atvirame ore 
darbas visą metą, 8 vai. algos, 
$150 i mėnesį, kelionės išlaidos. 
Darbai Chicagoj skelbimų I)epartv 
nienet, algos $150 į mėnesį ir ko
mišinas. Stenografėms apie 33 me
tų, $100 į mėnesi ir daugiau. Be 
investmentų aplikantai nepriima
mi. Atsišaukit nuo 9 ryto iki 9 
vakare, galavai pasirengę darban.

2050 Archer Avenue

Parduodam ir mainom
2 i jalų naujas muro namas, gra

žioj apielinkėj, bargenas. 4 flatų 
muro namas, su visais paranka
mais. geroj apielinkėj,

Priimsim į mainus: cottage, biz- 
r»i 
tos pas

A, Grigas, 
3114 So. Haisted St. 
Tel. Boulevard 4809

PARDAVIMUI TIKRAS
- NAMAS

Moderniškas, 5 kambarių 
medinis bungalow, sun par
loras, aržuolo trimingai vi
sur, furnace šildomas, vai
siams sklepukas, su grindi
mis augštas, pleisteriotas 
skiepas, puikiai dekoruotas, 
du dideli miegojimui kamba
riai, lotas 30x125, viskas už 
$7950, cash reikia $2500.

BE^J F. BOHAC 
2643 W. 51st Street 

Prospect 6415

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674
__________________ L——*- -- ------------------

PARDAVIMUI labai geras mūri
nis namas, 19 kambariu, prie Lowe 
Avė., netoli 31st St., kaina tiktai, 
$10,000. Mūrinė cottage, . 
nell Avė., netoli 33rd Į St 
šildomas, vana ir l ............. ............
$4,750. 5 kambarių mūrinė cottage, 
3312 Lowe Avė., kaina, $6,000. 5 
kambarių mūrinė cottage, karštu 
vamlcniu šildoma. 2 karų gara
žas, cementinis skiepas, 3125 \Vall- 
aee St., kaina $6,000.

FEENEY
559 W. 31 st St.

SPECIALIS NU
PIGINUSIAS

Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Dcsigning ir Dre.ss- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager
prie Par- 

. 1., furnas 
ir elektra, kaina,

PARDAVIMUI moderniškas mūri
nis namas, 2 flatų, naujas, 6-6 kamb. 
įmūrytos vanos, gasinis pečius, ice 
box, beržo trimingai, 2 karų gara
žas. Kaina $15,700, atsišaukite arba 
telefonuokit savininkui

6110 So. Sacramento Avė. 
Frospect 10388

PARDAVIMUI 2 lotai. 50x125 
pi’ie 44 St. ir S. AVestern Avzj 
Parduosiu pigiai. Atsišaukit:

4716 S. Marshfield Ate. 
Tel. Boulevard 2422

’ PARDAVIMUI namas su li/2 
gyvenimo,1 2 lotai, 2 karų ga
ražas. 1 flatas tuščias, galinja 
tuojau kraustytis.

4458 S. Francisco Avė.

Pardavimui 3 kambarių na
mas, dideįis lotas, 50x125. Bar- 
genas. Yra vanduo, elektra., 
Parduoda savininkas.
5247 S. Central Av. prie Archer

NUSTOKIT MOKftTI RENDA
Kniustykitės i ?»nvo Vočnų iin- mą. Tik biski įmokėti, o kitus 

kilip rendą. Naujas modemiškas 
5 kambarių mūrinis bungalov, 
yra visi įtaisymai ir apmokėti, 
lobis 30x125, yra daug šviesos, ge
ra transporiacija. 2 blokai į ry
tus nuo Kedzie, 1 blokas į .pietus 
nito 51st St., karų linijos. Jums 
patiks jis. Savininkas ant parei
kalavimo. 5148-58 So. Richmond St.------------------------ -----------------

Pardavimui naujas 2 flatn 
mūrinis namas, 6-6 kambarių, 
moderniškas, aržuolo trimingai, 
sun parloras, miegojimui įnir
čiai, labai pigiai. ..

6018 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
prie 5107 So. Haisted St., netoli 
transferinio kampo, mūrinė krau
tuvė ir 4 fialai, kaimų $25,000, iš
mokėjimais. Telefonuokit jm> 8:30 
vakare ir po 6 Vai. ryto. HENRY 
MILLER, savininkas. 1145 Indepen- 
dence Blvd. Phone Vau Buren 5815

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam Šioje žalyje, jo
ge! tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikors, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo I^eveskio Mokykloje klesose ir 
)>er laiškus (correspondente). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

. LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Haisted S t., Chicago, III. 
(kanp 33-Čios gatv., 2-ros lubos)

VYRAI IŠMOKITE modemiškos 
barbeiystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba tel’efonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokalą j devy
nis mėnesius; augStesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos lietuvių Mo
kykloje jau -tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Haisted St., Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naujų 
sistemą ir asmeniškų prižiūrėjimų 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

1507 W. Madison St.
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