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Komandorius Byrd 
skrenda į Paryžių

Armijos lakūnai laimingai 
pasiekė Havajų salas

Sacco ir Vanzetti mirties baus
mės įvykdymas atidėtas 

mėnesiui
Komandorius Byrd išskri

do per Atlantiką
ROOSEVELT FIELD, N. Y., 

birž. 29. — Komandorius Ri- 
chard E. Byrd, kurį nepalan
kios oro sąlygos per keletą dic-
nų buvo sulaikiusios nuo skri
dimo per Atlantik«>, šiandie 
kaip 5:24 ryto savo milžinišku 
Fokkero monoplanu jau išlėkė 
iš čia į Paryžių.

Kartu su kom. Byrdu tuo 
pačiu aeroplanu skrenda dar 
trys lakūnai, Bert Acosta, 
George Noville ir Bernt Bal- 
chen.

Interpeliacija dėl roja
listų vado paleidimo 

iš kalėjimo

PARYŽIUS, birž. 29. — At
stovų bute šiandie buvo įnešta 
interpeliacija vyriausybei dėl 
paleidimo iš kalėjimo Francijos 
rojalistų vado, laikraščio L’Ac- 
tion Francaise redaktoriaus 
Ix?ono Daudet’o. Vyriausybe tą 
interpeliaciją padarė pasitikėji
mo vyriausybe klausimu, ir 
ji buvo 350 balsų prieš 186 
atidėta.

i

Paryžiaus policija išvai
kė rojalistų govėdą

PARYŽIUS, birž. 29. —Pa
ryžiaus policija šiandie išvaikė 

‘ apie dviejų šimtų rojalistų go- 
vėdą, žygiavusią į Burbonų rū
mus, kame atstovų butas laiko 
savo posėdžius.

Astronomai domisi pil
nų saulės užtemimu

STOKHOLMAS, Švedija, bir
želio 29. — Stebėti šiandie įvy
kusio pilno saulės užtemimo, j 
Lipia nd i ją, šiaurinėj Švedijoj, 
suvažiavo apie šimtas astrono
mų iš įvairių pasaulio kraštų. 
Dangus buvo gražus, be jokių 
debesų, dėl to mokslininkai ga
lėjo gerai tą nepaprastą gam
tos fenomeną observuoti per 
savo teleskopus, nuimti foto
grafijų ir krutamu jų paveiks
lų.

Saulės užtemimas buvo ob
servuojamas taipjau ir kituose 
kraštuose — Vokietijoje, Ang
lijoj etc.

15 metų mergaitė išgel
bėjo brolį ir seseris

ELKIIART, Ind., birž. 29.— 
Viola Manu, 15 metų mergai
tė, pabudus naktį iš miego pa
matė, kad namai liepsnoj. Šo
kus iš lovos, ji sugebėjo pro 
liepsnas nunešti žemyn nuo 
antro aukšto savo dvi mažas 
sesutes, o su broliuku pati iš
sigelbėjo, nusileisdama žemyn 
pro langą. Tėvas ir motina tuo 
metu dirbo fabrike.

J. v, armijos aviatoriai 
laimingai pasiekė Ha- 

vaiy salas
Associated Press praneša, 

kad Jungtiniu Valstiją armijos
aviatoriai, leitenantai Lester J. 
Maitliind ir Albert Ilegenber- 
gcr, laimingai atskrido į Hono- 
hilu, Havajų salose, kame jie 
pasitikta su didelėmis ovacijo
mis.

Lakūnai išskrido iš Oaklan- 
do, Californijoj, vakar kaip 
7:69 ryto, ir Honolulu buvo 
šiandie 6:29 ryto, 2,490 mylių 
kelionę per Ramųjį vandenyną 
padarę per nepilnai 26 valan- 
dao.

Dagi konservatoriai prie
šingi lordu buto re

organizavimui
LONDONAS, birž. 29.—Opo

zicija Britų ministerių kabine
to planui reorganizuoti lordų 
butą didėja. Vakar dagi kon
servatorių taryba rankų pakė
limu atmetė rezoliuciją, kuria 
turėjo būt pareikšta pritarimo 
valdžios projektui, nors vėliau 
panaši rezoliucija vis tik pavy
ko pravesti.

Dalyvavę mitinge kabineto 
ministeriai buvo tuo labai susi
rūpinę, ir kolonijų ministerif 
Amery matė reikalo raminti ir 
paaiškinti, kad vyriausybės 
planas galėsiąs Jjut dar patai 
sytas.

Tuo tarpu liberalai nusitarę 
priešintis planui visomis savo 
jėgomis. Darbo partija gi ža
da įnešti parlamente papeiki
mo rezoliuciją, idant tuo budu 
klausimas butų atstovų bute 
debatuojamas.

Girdėt taipjau, kad dagi pa
čiame kabinete įvykęs skilimas 
lordų buto reformos klausimu.

Bandė automobiliu pra
lenkti traukinį, žuvo
COUNCIL GROVE, Kas., 

birž. 29. — Samuel Klein ir jo 
tėvas Morris Klein, turtingi 
Chicagos biznieriai, kurie tikė
josi automobiliu nuvažiuoti iš 
Chicagos į Los Angeles, Cal„ 
septynias valandas anksčiau, 
ne kad traukiniu važiuojant, 
lėkdami šešiasdešimt mylių per 
valandą trenkė kely į betoninę 
tilto atsparą dešimtį mylių nuo 
Council Grove. Automobilis 
ištiško, Samuel Klein vietoj 
užsimušė, o jo tėvas mirtinai 
susižeidė.

SARATOGA SPRINGS, N.
Y., birž. 29. — Del šiltinių epi
demijos Montrealy, New Yor- 
ko valstijos sveikatos vyriau
sybė užgynė importuoti pieno 
produktus iš M on treti Ii o ir jo 
apygardos.

Sacco ir Vanzetti ekze- 
• kucija atidėta mėne

siui laiko
BOSTON, Mass., birž. 29. — 

Norėdamas turėti daugiau lai
ko pasmerktųjų mirties baus
mei Sacco ir Vanzetti byla 
peržiūrėti, Massachusetts gu
bernatorius Alvan T. Fulier 
mirties nuosprendžio įvykdy
mą jiems atidėjo visam mėne
siui laiko. Sacco ir Vanzetti 
buvo pasmerkti nužudyt kaip 
ateinančio liepos menesio 10 
dieną.

Plėšiko ir žmogžude; (klesti
no Madeiros, kurs irgi tuiėjo 
būt nužudytas liepos 10, ekze- 
kucija atidėta taipjau trims 
dešimtims dienu. Celestino Ma- 
deircs mat yra prisipažinęs, 
kad žmogžudybę, dėl kurios 
Sacco ir Vanzetti buvo apkal
tinti ir mirties bausmei pa
smerkti, papildę ne jie, bet jis, 
Madeiros, su savo banda.

Sacco ir Vanzetti, kaip ži-

LPacific and Atlantic Photo!

nia, buvo kaltinami dėl užmu
šimo 1921 metais liepos 14 die
ną vieno South Braintree ba
tų fabriko kasininko, Frede- 
ricko A. Parmentero, ir jo pa- 
lydcvo^ Alexandro Berardelli, 
apiplėšimo tikslu.

Amerika turinti rūpintis 
savim, ne Europa

Senatorius Borah įspėja nuo 
skolinimo Europai pinigų, 
kurie esą suvartojami mili- 
tarizniui

DENVER, Colo., birž. 29.
Kalbėdamas čia vakar Interna
tional Advertising associacijos 
konvencijoje, senatorius VVil- 
liam E. Borah, senato užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas, 
pasakė, kad Jungtinės Valsti
jos turinčios labiau susirūpinti 
rekonstrukcijos darbais namie, 
ne kad bergždžiai stengtis pa
dėti Europai. Senatoriaus Bo
rah nuomone, dalies Europos 
kraštų skolų Jungtinėms Vals
tijoms panaikinimas ir Ameri
kos bilionų dolerių skolinimas 
Europai maža tepadėję savo 
ekonominiam gyvenimui patai
syti. Jungtinės Valstijos pa
dedančios ne Europos žmo
nėms, bet Europos karinin
kams. Europos pastarojo mė
nesio istorijoje buvę visų tų 
kovos elementų, kurie pagimdę 
didįjį karą.

“Italijos premjeras — sakė 
Borah — viešoje kalboje parei
škė, kad jis siekiąs sukuri) 
5,000,000 vyrų kariuomenę, įs
teigti dideliausį karo laivyną 
ir sudaryti tokias galingas 
Italijos oro jėgas, kurios netu
rėtų, sau lygių pasauly.

“Didžiosios Britanijos ir Ru
sijos santykių trūkimas, Rusi
jos ministerio Lenkijoj nužu
dymas, ekzekucijos Rusijoj — 
Europą ir protiškai ir dvasiš
kai pavertė ginkluota stovykla. 
Dar tik praeitą savaitę Franci
jos premjeras [Poincare] pasa
kė Lunevillėj viešą kalbą, kuri 
buvo visa primirkus aitrumu 
i? neapykanta, draskymu, senų 
žaizdų, šaukimu baimės, įtari
mų ir neapykantos dvasių, ge
sinimais smurto politika ir sč* 
j imu žemėj karo sėklų.

“Tautų Sąjunga renkasi ne
sutikimų ir kovos atmosferoje.

“Aš nematau', kad panaikini
mas skolų tokiose aplinkybėse, 
arba skolinimas Europai milio- 
nų Amerikos pinigų, patarnau
tų Europos rekonstrukcijai, ar
ba padėtų taikos reikhii, arba 
žmonijos gerovei. Greičiau 
priešingai.“

Bartolomeo Vanzetti (po kairei) ir Nicola Sacco, dėl kurių 
pasmerkimo mirčiai sujudo visas pasaulis. Dar tikrai nėra žino
ma kas su jais bus padaryta. Jų likimas priklauso nuo guberna
toriaus.

... 1 i ....................................  u- .

Vėl atmetė motery 8 va- Bolševikai sušaudę dar 
landų darbo dienos įsta- 53 asmenis, sako Ber- 

tymo sumanymą lino pranešimas
SPRINGFIELD, III., birž. 29. 

•— Illinois legislaturos atstovų 
butas vakar jau šeštą kartą 
atmetė vadinamą moterų eš- 
tuonių valandų darbo dienos įs
tatymo projektą.

Balsai buvo pasidalinę 68 
prieš 59, tuo budu įstatymui 
priimti truko devynių balsų. 
Įstatymo sumanymas, kurį rė
mė visos Illinois valstijos dar
bo unijos, buvo -pasiūlytas at
stovo Mrs. lx>ttie Holman O’- 
Neil iš Downers Grove.

Vietoj aštuonių valandų dar
bo dienos įstatymo atstovų bu
tas priėmė kitokį, būtent įsta
tymą, kuris leidžia moterims, 
kai jos registruojąs balsavimui, 
nepaduoti savo amžiaus metų.

Motina su penkiais vai
kais nusitroškino gazu

NEW YORKAS, birž. 29. — 
Kadangi jos vyras ir duonos 
pelnytojas buvo miręs, Mary 
Freeman’ienė, bijodama, kad 
penketo savo vaikų, kurių vy
riausias buvo 10 metų amžiaus, 
nereikėtų atiduoti į beturčių 
vaikų prieglaudą, suguldžius 
juos į lovą uždarinėjo visus 
langus ir duris ir, atsukus ga- 
zą, pati atsigulė. Iš ryto kai
mynai, suuodę gazą, davė ži
nią policijai, kuri atvykus ra
do moteriškę ir vaikus visus 
nebegyvus.

Plėšikas pabėgo Iš kalėjimo

LINCOLN, Neb., birž. 29. — 
Praneša, kad Fremonte iš kalė
jimo ištrukęs kalinys Hugh 
Hearn, kuris už plėšimus buvo 
nuteistas trejiems metams bau
dos kalėjime.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 
našauj a:

Giedra ir stiprokai kaitina; visų Italijos dalių, išleido ap- 
pusėtinas pietų vakarų vėjas, linkraštį, kuriuo smerkia nau-

Vakar temperatūros buvo joviškus moterų rubus. Atsi- 
tarp 70° ir 93° F. šaukime į katalikų moteris

šiandie saulė teka 5:17, lei- vyskupai graudena jas aukŠ-
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi čiau pakelti savo širdis, bėt

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 11L

10:13 vakaro.

BERLINAS, birž. 29. — 
Raudonojo teroro aukomis kri
to dar penkiasdešimt trys as
menys, jų tarpe keletas mote
rų. Dvidešimt septyni asme
nys buvo sušaudyti Maskvoj; 
devyni laivyno matrosai sušau
dyti Kronštadte.

v «* » ■ ė,i. *■'
Valstiečių neramumams pa

trempti, Pskovo apygardoj bu
vo sušaudyti septyniolika kai
miečių.

VVashingtonas neleido 
Amerikos aviatoriams 

atlankyti Maskva 
f

VARŠUVA, birž. 29. — Jun
gtinių Valstijų aviatoriai 
Chamberlin ir Levine, kurie 
planavo skristi iš Varšuvos į 
Maskvą, staiga savo planą pa
keitė. Užuot į Maskvą, jie iš
skrido į Šveicariją.

Dabar girdėt, kad jie tatai 
padarė ne savu noru, bet duoti 
Washingtono Vyriausybės su
prasti, kad toks vizitas Mask
vai butų nepageidaujamas.

Leke į Zuerichą, nulėkė 
j Muencheną

MUENCI IENAS, Bavarija, 
birž. 29. — Amerikos lakūnai 
Chamberlin ir Levine vakar iš- 
skridę (iš Varšuvos į Zueiichą, 
Šveicarijoj, netikėtai nusileido 
Muenchene. Jie sakosi kelionė
je paklydę, bet smailus liežu
viai įtaria, kad paklydimo prie
žastis buvęs skanaus Muenche- 
no alaus viliojimas. šį rytą 
aviatoriai išlėkė j Zuerichą.

PAKELKITE ŠIRDIS, NU
LEISKITE SEJONUS, / 
GRAUDENA VYSKUPAI

BOMA, Italija, ’ birž. 29. — 
(Vyskupai suvažiavę Veronoj iš

žemiau nuleisti sejonus.

Anglijos iždo ministeris 
susirūpinęs, kad žmo

nės vis mažiau geria
LONDONAS, birž. 29. —At

stovų bute vakar per debatus 
finansų įstatymais iždo minis
teris Winston Churchill pasa
kė, kad alkoholinių gėrimų var
tojimas Anglijoj taip sparčiai 
mažėjąs, kad iždo departamen
tas turįs dėl to labai susirū
pinti.

Maskvoj sušaudyti du ta
riami Lenkp šnipai

MASKVA, birž. 29. — Ofi
cialiai paskelbta, kad tapę su
šaudyti du asmenys, M. Tara- 
sovič ir moteriškė Mme Samio- 
ta [šemetienė?], tariami Len
kų šnipai. Abudu buvo kaltina
mi dėl suteikimo sovietų karo 
paslapčių Lenkų generaliniam 
štabui.

Francija sutrumpina ka
reiviavimo laika

PARYŽIUS, birž. 29. — At
stovų butas 379 balsais prieš 
145 priėmė armijos reorganiza
vimo įstatymą, kuriuo privalo
mo kareiviavimo laikas su
trumpinamas iš aštuoniolikos 
mėnesių į vienus metus. Įstaty
mas įeina galion 1929 metais. 
Francijos armija susideda iš 
20 divizijų po 40,000 kareivių 
kiekviena. To skaičiaus 106,000 
bus profesiniai kareiviai.

Muštynės tarp streikuo
jančių angliakasių 

ir “skebų”.
CHARLEROI, Pa., birž. 29. 

— Kasyklų miestely Granville 
įvyko aštrių muštynių tarp 
streikuojančių angliakasių ir 
streiklaužių. Buvo ir šaudymų, 
ir .du pašaliečiai buvo pašauti. 
Penkiolika riaušių dalyvių areš
tuota ir uždaryta Charleroi ka
lėj ime.

Ieško No jos arkos
JERUZQL1MAS, Palestina, 

birž. 29. A. J. Futterer, A- 
merikos-žy<lu Instituto Les 
Angelėse (Cal.) pirmininkas, 
kuris nesenai atvyko į Jeruzoli-
rną, gavo vyriausybės leidimą 
pradėti ieškot Nebo kalne ar
kos, kuria Noja, biblijos pasa
kojimu, išsigelbėjęs nuo tvano, liems mėnesiams vakacijų.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmoksti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūti] surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

Gubernatorius Small pa
sirašė gazolino taksu 

b iii u
SPRtNGFIELD, III., birž. 29. 

— Gubernatorius Len Small 
šiandie pasirašę legislaturos 
priimtą bilių, kuriuo gazolinas 
apdedamas mokesniu. Įstaty
mas įeina ’gal'on nuo rugpiučio 
1 dienos, ir automobilistai tu
rės už kiekvieną galoną gazoli
no mokėti valstijai 2 centu 
taksų.

Mussolini uždarė kalėji
me 1,200 darbininku

Bijota pasikėsinimo prieš Ita
lijos karalių, atsilankius jam 
į Milaną

PARYŽIUS, birž. 29. —Gau
tas čia necenzuruotas praneši
mas iš Italijos sako, kad per 
pastarąjį Italijos karaliaus 
Viktoro Emanuelio vizitą Mi
lane, fašistų vyriausybė buvo 
areštavus ir šešioms dienoms 
uždarius kalėjime 1,200 darbi
ninkų. Ji bijojus, kad nebūtų 
bandoma nužudyti karalius.

Wisconsinas legalizuoja 
2.75 nuoš. aly

MADISON, Wis., birž. 29.
Valstijos senatas šiandie 17 

balsų prieš 14 priėmė Duncano 
Ipateik tą įstatymo projektą, 
kuriuo leidžama Wisconsino 
valstijoj gaminti ir pardavinėti 
alus, turįs 2.75 nuoš. alkoho
lio.

Bilius, kurį atstovų butas 
'buvo jau anksčiau priėmęs, pa
siųstas gubernatoriui Zimmer- 
manui pasirašyti.,

BITĖS NORĖJO PASIVAŽI
NĖTI AUTOMOBILIU

VILLA GROVE, III., birž. 
29. — Pilietis George Welch, 
važiuodamas automobiliu, neto
li nuo Arcola, III., staiga pa
stebėjo savo mašinoj nelauk
tą' pasažierių — susimetusį už
pakalinėj pasostėj bičių spie
čių. Welch sustabdė savi ai 
tomobilį ir gražumu išprašė bi
tes laukan iš mašinos, jų visai 
neįgiltas.

NEW YORKAS, birž. 29. — 
Vakar į New Yorką atvyko 
maj. gen. Leonard Wood, Fili
pinų generalgubernatorius, grį
žęs į Jungtines Valstijas ke



joltoiends, cfiicsjjo, m

Oil, Paregoric, Teething Drops ir Soothing Syrups, spacie- 
liai prirengtos dėl nešiojamų kūdikių ir vaikų visokio 
amžiaus.

Apsisaugojimui imitacijų žiūrėkit šio 
nurodymai kaip vartoti ant kiekvienos dėžutės. Gydytojai visur 
rekomenduoja jas.

DM MHINIS

PIKNIKAS
Rengia

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARĖ. PAŠELPOS 
KLIUBAS

Sekmadieny, liepos-July 3, 1927
IUSTICE P ARK, III.

Prie Lietuvių Tautiškų Kapinių
Pradžia 10 valandą iš ryto ir trauksis iki vėlumui.

Muzika J. Phillips. įžanga 50c. ypatai
Kviečia KOMITETAS.

P. S. Važiuokit Archer Cicero karais iki Joliet 
karų, o Joliet karais iki daržui.

/ EXTRA

DIDELIS PIKNIKAS!
Crysler Sėdau Automobilius Oovany

Rengia

BRIGHTON PARK L. A. & B. CLUB

Panedėlyj, Liepos 4, 1927 
GHERNAUSKO DARŽE

79 St. ir /\rcher Avė., Justice, III.

Pradžia 10 vai. ryto. Muzika J. F .Pociaus.

Kurie turi tikietus dėl laimikio tiems įžanga dykai.

Pinigai Lenkijon
• •ir i

Vilniaus Krasta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

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

Rudyard Kipling

Mano Paties Tikras Vaiduoklio
Pasakojimas

(Tęsinys)

Apsupimu, tikru niurumu šis 
viešnamis pralenkė daugelį ki
tų, kuriuose man teko būti. Ne
buvo krosnių, ir langai neatsi
darydavo, tad ir žarijų indas 
čia butų nenaudingas. Lietus 
ir vejas taškė ir plumpsėjo ir 
dejavo apie n Amus ir palmės 
braškėjo ir kaukė. Pustuzinis 
šakalų sutartinai dainavo, ir 
hiena, iš tolo stovėdama, pa
mėgdžiojo juos. Hiena įtikin
tų ir sadacejus numirusių prisi
kėlimu—blogiausios rųšies nu
mirusių. čia man atnešė ra
tui* ----- įdomų valgį, pusiau vie
tiniai, pusiau angliškai paga
mintą — ir senas prievaizda, 
stovėdamas už mano kėdės, 
zunijo apie mirusius ir dingu
sius anglus, kai vėjo siuboja- 
mos žvakės žaidė šešėliais su 
lovos nuo uodų tinklais. Bu
vo tokie pietus ir toks vakaras, 
kurie priverčia kiekvieną žmo
gų atsiminti jo visas padary
tas praeities nuodėmes, ir vi
sas kitas, kurias jis dar pada
rytų, jei ilgiau pagyventų.

Užmigti, dėl šimto priežas
čių, nebuvo lengVa. Prausyk
los lempa siuntė j mano kamba
rį absurdiškiausius šešėlius, ir 
vėjas pradėjo niekus plepėti. -

Kaip tik sąmonė pradėjo snu- 
duriuoti, aš išgirdau nešėjus, 
besikalbančius: “Paimkime ir 
jį palikime.” Pirmasis nešė
jas įėjo, paskui antras, ir pas
kui trečiasis. Girdėjau, kaip 
našulius metė ant žemės, ir ma
no durys suvirpėjo.

Čia kas nori įeiti —tariau 
pats sau. Bet niekas daugiau 
nekalbėjo, ir aš įsitikinau, kad 
tai vėjo darbas. Gretimo man 
kambario langinyčią kažin kas 
5mė stuksenti, atšovė ją, ati
darė vidurines duris.

'lai koks atstovo padėjėjo 
gizelis pamaniau sau: — ir jis 
atsivedė savo draugus. Dabar 
jie kalbės ir spiaudysis ir rū
kys visą valandą.

Bet nebuvo girdėt nė balsų, 
nė žinisnių. Niekas nenešė dė
žučių į kitą kambarį. Durys 
užsidarė, ir aš dėkavojau Ap- 
veizdai, kad dabar bus ramu. 
Bet man pasidarė Įdomu, kur 

t nešėjai dingo. Išlipau iš lovos 
1 ir žiurėjau j tamsų. Nebuvo 
nešėjų nū ženklo. Belipdamas 

i atgal j lovą išgirdau gretima- 
• me kambary balsą, kurs jokiu 
I bud u negalėtų blaivą žmogų su- 
; klaidinti —tai beriedančio bi- 
■ liardo kamuolio burzgimas, ka- 
į da lošėjas nori kilus kamuolius 
i išskirstyti. Niekas kita tokio 
balso nepadarys. Po minutės 
pasigirdo antras toks hurzgėji- 
mas, ir aš įlipau Į lovą. Aš 
nenusigandau tikrai nenusi- 

jgandau. Aš tik labai norėjau 
žinoti, kur dingo nešėjai. Del- 

I to aš šokau Į lovą.
Sekamą valandžiukę aš išgir

dau kamuolio į kamuolį kaukš- 
telėjimą, ir mano plaukai pasi
šiaušė. Klaidinga butų sakyti, 
kad plaukai atsistoja. Galvos 
oda susitraukia, ir mes jaučia
me mažulėlį, badantį visos gal
vos pasišiaušimą. lai ir yra 
plaukų pasišiaušimas.

Vėl burzgimas ir kaukštelėji- 
mas, ir abu tuos daiktus gali 
padaryti tik vienas daiktaą 
biliardo kamuolys. Ilgai šiuo 
dalyku ginčijausi su savim, ir 
juo daugiau ginčijausi, juo ma
žiau rodės galima, kad viena 
lova, vienas stalas, ir dvi kė
dės visi gretimo kambario 
baldai — galėtų sukelti biliar
do balsus. Po antro kaukšte- 
lėjimo, kamuoliams atsimušus 
j tris šonus, kaip galėjau sprę
sti iš balso, aš daugiau neargu
mentavau. Aš radau savo vai
duoklį, ir bučiau atidavęs ke
lis pasaulius, kad tik bučiau ga
lėjęs pabėgai iš to viešnamio. 
Aš klausiau, ir drūčiau įsiklau
sęs aiškiau girdėjau biliardo

Ar jus žinote, kas yra bai
mė? Ne paprastas įžeidimo, 
susižeidimo ar mirties bijoji
mas, bet niekiškas, drebantis 
pasibaisėjimas kažin kuo, ko 
negalima matyti — baimė, ku
ri išdžiovina burną ir pusę ger
klės, baimė, nuo kurios del
nai prakaituoja ir gerklė ima 

‘seilę ryti? Tai yra didžiausio
ji baimė — didis bailumas, ku
rį pats turi jausti, jei nori su
prasti. Pati negalimybė biliar
dui būti viešnamy rodė, jog 
tikrai vaidinas. Jokia žmogus 
— girtas ar blaivus — negalė
tų įsivaizduoti biliardo lošimo 
ar prasimanyti dviejų kamuo
lių susimušimą.

šie viešnamiai turi tą blogą 
pusę, kad skleidžia begalinę 
lengvatikystę. Jei kas pasaky
tų įsitikėjusiam viešnamių vai
duokliams: “Yra lavonų šitame 
kambary, ir yra iš proto išėju
si mergina greta esančiame 
kambary, ir kad žmogus su 
tuo kupranugariu adbar pabė
go su svetima pačia už šešias
dešimties mylių nuo čia” tų žo
džių klausantis ne netikėtų 
jiems, nes neva nieko negali
mo, keisto ar baisaus, kas ne
galėtų viešnamy atsitikti.

ši lengvatikystė, deja, įima 
ir vaiduoklius. Racionalus žmo
gus, nesenai atvykęs iš savo 
namų, butų apsivertęs ant ki
to šono ir užmigęs. Aš — ne. 
Kaip visi daiktai lovoje rodė 
man, kad aš esu sausas lavo
nas, nes mano kraujo didesnė 
dalis buvo susruvėjusi į širdį, 
taip tikrai aš girdėjau kiekvie
ną sudavimą ilgo biliardo lo
šimo dužius pilname aidų kam
baryje už mano geležinių skląs
ti; užsklęstų durų. Didžiausia 
man baimė buvo, kad lošikai, 
kurie gali lošti patamsėję, ne
paisytų mažmožių. Aš tik ži
nojau, kad mano yra tokia bai
mė. Ir ji buvo tikra.

Po ilgo ilgo laiko lošimas pa
sibaigė, ir durys tvokstelėjo. 
Aš užmigau, nes buvau mirtin
gai nuvargęs, šiaip aš bučiau 
bevelijęs budėti. Už visus Azi
jos turtus aš nebūčiau atstū
męs durų ir dirstelėjęs į kitą 
kambarį.

Atėjus rytui aš tariaus, kad 
gerai ir išmintingai padaręs ir 
rengiausi iškeliauti.

—Be to, gerbiamas prievaiz
da — tariau: ką tie nešėjai 
veikė mano kambariuose perei
tą naktį?

Nebuvo jokių nešėjų — at
sakė prievaizda.

Aš išėjau į .kitą kambarį, ir 
šviesa įsiveržė per atdaras du
ris. Aš buvau neišpasakytai 
drąsus. Aš tą valandą nebū
čiau bijojęs lošti juodąją bili
ardą su pačiu pragaro juodod- 
žiu. \

—Ar ši vieta yra kada nors 
buvus viešnamiu? — klausinė
jau.

—Ne — atsake prievaizda— 
prieš dešimt ar dvidešimt me
tų, aš pamiršau kiek, čia bu
vo biliardų kambarys.

-Ką?!
Biliardų kambarys sahi- 

bams, kurie statė geležinkelį. 
Aš tada buvau prievaizda dide-| 
liuose namuose, kur gyveno vi-

lošimą. Kartais būdavo girdi
mas burzgė jimas po burzgėji- 
mo, taukštelėjimas po taukšte
lėjimo. Kartais būdavo du 
taukštelėjimai, burzgimas ir 
vėl taukštelėjimas. Nebuvo jo
kio abejojimo —* žmonės kitam 
kambary mušė biliardą. Ir tas 
kitas kambarys nebuvo tiek 
didelis, kad jame išsitektų bi
liardo stalas!

Vėjo užiavimo protarpiais 
girdėjau tęsiamą lošimą — su- 
davimas po sudavimo? Sten
giausi įtikinti save, kad negir- 
;lžiu šnekančių, liet, tsj paslau
ga nepavyko.

Ketvirtadienis, Birž. 30, ’27
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Jie yra malonus jūsų burnai
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si geležinkelio sabibai ir atneš
davau jiems koniako shrabą. 
Šie trys kambariai tada buvo 
vienas, ir čia buvo didelis sta
las, ant kurio sahibai lošdavo 
kiekvieną vakarą. Bet visi sa
hibai jau išmirę, ir geležinke
lis, sakote, eina net iki Kabu
lo.

—Ar atsimeni apie sahibus?
—Senai tai buvo, bet atsime

nu, kad vienas sahibas nutu
kęs žmogus ir visada piktas, 
lošė čia vieną naktį ir sakė jis 
man: “Mangai Chan, koniako 
panido,” ir aš pripyliau jam 
stiklą, ir jis pasilenkė prie sta
lo stumti kamuolį, ir jo galva 
linko žemyn ir žemyn, kol at
simušė į stalą, ir jo akiniai nu
sirito, ir kai mes — sahibas ir 
aš — pribėgome pakelti jį, jis 
buvo negyvas. Aš padėjau iš
nešti jį. Ak, jis buvo tvirtas 
sahibas! Bet jis miręs, aš se
nas Mangai Chan, dar vis gy
vas, iš jūsų malonės.

šio man buvo daugiau kaip 
gana! Aš turėjau savo vaiduo
klį tikrių tikriausią autetiš- 
ką. Aš parašysiu psichinių ty
rimų draugijai, aš nustebinsiu 
visų imperiją su šia naujiena! 
Bet pirmiausia, pirma negu 
stos naktis, aš atsidursiu bent 
už aštuoniasdešimt mylių nuo 
šio viešnamio. Draugija galės 
vėliau atsiųsti savo tam tikrą 
agentą dalykui ištirti.

Aš grįžau į savo kambarį su
sidėti kelionei daiktus, pir
miausia susirašęs visus faktus. 
Kai aš užsirakiau vėl išgirdau 
prasidedantį lošimą — šį kar
tą nepataikant j kamuolį, nes 
burzgimas buvo trumpas.

Durys buvo praviros, ir aš 
galėjau matyti kitą kambarį. 
Takš-takšt! Tai ' buvo dvigu
bas sudavimas. Įėjau į kam
barį be baimės, nes 
švietė vidun, ir vėjelis pute iš 
lauko. Lošimas ėjo smarkus, 
h’ ko jis neitų, kad nerami žiur
kė lakstė šen ir ten už lubų ap

saulutė

UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus - 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako

APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

šepusio audeklo, ir neprikabin
ta langinyčia po penkiasdešimt 
kartų vartės ir trankės, kad ją 
vėjelis purtė!

Niekas kita tokio balso ne
padarys, tik biliardo kamuolys! 
Tai tikriausiai biliardo kamuo
lys, besiritąs stalu! Bet man 
atleistina. Net prie dienos švie
sos užsimerkus balsas nusta- 
biai buvo panašus mikliam bi
liardo lošimui.

Atėjo supykęs ištikimas ma
no Vargų draugas, Kadir Baksh.

Sis viešnamis blogas ir men
kos rųšies! Nenuostabu, kad 
jūsų malonybę trukdė ir vargi
no. Treji nešėjai atėjo Į vieš
namį vėlai naktį, kai aš mie
gojau lauke, ir sakė, kad jie 
paprastai nakvoju kambariuo
se, vien tik anglams paskir
tuose! Koks prievaizdos gar
bės pajautimas! Jie mėgino 
įeiti, bet aš liepiau jiems eiti 
šalin. Nenustabu, kad nešėjai 
čia buvo, tamstos malonybe į- 
sižeidei. Gėda, nelemto žmo
gaus darbas!

Kadir Baksh nepasakė, 
jis iš aukšto buvo paėmęs 
kiekvienos nešėjų grupės 
dvi aunas, ir paskui toliau 
namų, kur aš negalėjau girdėt, 
mušė juos su dideliu žaliu skė
čiu, kurio vartojimo tikslo aš 
pirmiau negalėjau suprasti. Bet 
Kadir Baksh nejautė sąžines 
balso.

Baisišaukiau prievaizdą, bet 
kai jis dėl to baisiai sumišo, 
tai mano piktumas virto pasi
gailėjimu, pasigailėjimas bai
gės ilgu pasikalbėjimu, kuria
me jis nurodė, kaip drūtojo in
žinieriaus — sahibo mirties vie
toje t— tris skirtingas stotis— 
dvi už penkiasdešimt mylių. 
Trečia<vieta > buvusi 1 Kalkuta, 
kur sahibas miręs, važiuoda
mas, su šunimis.

Aš jau taip nesiskubinau iš
keliauti, kaip iš pradžių buvau 
manęs. Apsilikau nakvoti, nors 
vėjas, žiurkė ir langas lošė sa-

kad
nuo

po
nuo

Prašalina Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Esko. Šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimų ir degimų grei
tai ir odų padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipirkite iš aptiekos. Odos ligų 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iowa ,

WENNERSTENS
UJohemian TTupo

TIKRI APYNIAI
TUfllNG SA1YKLE

SKIRTINGI 
Nuimkit Viršelį-PAŽIŪRĖKIT 
PAUOSTYKIT- PARAGAUKIT 
TIKRI APYNIAI

»ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

vo žaislą. Paskui vėjas nuti
lo, biliardas sustojo, ir aš pa
jutau,' kad netekau pasakos a- 
pie savo tikrąjį vaiduokli.

Jei tik tinkamu laiku bučiau 
paliovęs tyrinėjęs, bučiau galė
jęs iš to ką noriu padaryti.

ši buvo visų nemaloniausia 
mintis! Vertė St.G-as.

[“L.”]
(Pabaiga)
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Tikrai Unijos Darbo

Taip, Tai Ko Aš Ir Noriu!”
jus norit!... Bohemian 
Kitų išdirhysčių neuž-

Sveikatos Dalykai
Baimė ligų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Rūgštumai Viduriuose lel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinemcnt reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį),
4120 So. Richmond Street

“Phillips Milk of Magnesia 
Geriau negu Soda

būti
nuoDar šiais laikais daugely 

tų randasi neišaiškinama, 
suprantama ir nepamatuota 
baimė baisių epidemijų ligų 
šiame klausime Suv. Valstijų 

į Viešos Sveikatos Biuras dėl 
prašaliuimo nepamatuotos bai
mės pamini keletu būdų, ku- 

1 riais ši šalis yra apsaugota 
■ nuo tų epidemijų.
I Senais laikais, kada dar ma
lu priežastis nebuvo žinomos, 
musų ainiai manydavo, jog 

j marai buvo darbas blogų dva- 
’sių ir kitų vaidentuvės sutve- 
; rimų. Kiti manydavo, kad bu
vo teisėtas pabaudimas už pa
pildytas nuodėmes. Daugelis 

į tų nuomonių dar* randasi mu- 
fsų tarpe šiandie. Nėra stebėti
na, jog senieji ir viduramži- 

! niai žmonės buvo labai išgąs- 
|<linti epidemijoms ir ligoms, 
nes tų ligų priežastys nebuvo 
žinomos ir jie nieko nežinojo 
apie tuos kelius, kuriais tos 
ligos platindavosi. Buvo epi- 
udnijų, kurias dabar gyvenan
tieji žmonės dar atsimena, — 
kaip choleros, geltonojo drugio, 

| raupų ir šiltinės, kurios kėlė 
paniką, nes tankiai tie marai 

1 suparaližiuodavo vietinį preky
bos judėjimą tam tikram pe- 
Iriodui. šiandie mes jau žinom 
: kaip tos ligos platinasi ir kaip 
■ jas galima sulaikyti, todėl ne
it urėtų būti išmintingo pama- 
1,0 panikai, jęigu kur nors tos NAUJIENOSE l:g!ls ir Pasirodytų. .

šiandie gerai informuotas

kuomet
Jus

vertelga sakė, ■ 
negalit surasti

Dabar jusi; vertelga žino ko 
Hop-Flavored Puritan Malt! 
gunėdins jūsų! 
Sykj, gal būt, jus girdėjote 
“Jis taip geras, kaip“ — arba 
skirtumo, “Bet

Palyginimas
pasako kitokią pasaką. Puritan Malt 
tingų grudų iš No. 1 miežių — tinkamai sumaišytas 
ru Importuotais Bohemian Apyniais — jo Stiprumas, 
Turtingumas ir Gardumas — šitie Puritan Malt pa
žymiai privers jus manyti, kad Puritan Mnlt geru
mas suteikia pasekmes.

Parduodamas pas visus svarbesnius vertelgas 
Pastatomas per

PURITAN MALT EXTRACT CO
29-31 No. VVacker Drive, Chicago, III.

Bohemian Hop-Flavored

rinktinių, tur-

PuriTan Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jį!

Garsinkites

Antra “NAUJIENŲ” Exkursija

LIETUVON 
Liepos 19 d., 1927

Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persėdimo

Baltic American laivu LITUANIA

ši ekskursija pasižymės nepaprastomis ypatybėmis: 1. Ji 
plauks iš New Yorko Klaipėdon be persėdimo, 2, Duos geriausi 
patarnavimą, valgį, refrešmentus ir užlaikymą, 3. Specialė 
atida lietuviams; lietuviški šokiai ir muzika, 4. Puikiausi vaiz
dai plaukiant Baltiko jūrėmis.

Laivas Lituania pasižymi ne savo didumu, bet geru užlai
kymu ir priežiūra keliauninkų, dailiai {rengtais kambariais, 
tykumu mašinerijos, mokėjimu plaukti per vilnis be supimo ir 
tuo, kad nuveža pasažierius be persėdimo j Klaipėdą-

Keliavimas laivu Lituania užima tiek pat laiko kaip ir 
keliavimas kitais laivais; bet čia kelionė yra tiek smagi ir jau
ki, kad keliauninkams pasiekus x kraštą gaila yra persiskirti su 
juo

Kas myli gerą kelionę, kas myli linksmybes, kas myli ra
mumą plaukiant vandeniu, kas myli gerą, skanų maistą, kas 
myli laiks nuo laiko paūžti ir nuo suvaržymų ištrukti; kas no
ri parvažiuoti tėvynėn— aplankyti gimines ar vakacijas sma
giai praleisti, kviečiame keliauti su šia ekskursija

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. - Chicago

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso- 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimų viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips“. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia“ yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles II 
Phillms nuo 187č.

Mis.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AK USERKA

3252 So. Halsted St.

Viršuj Unlversal
Stato Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal .mt-artj.

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

kvarantiną 
Mes dabar 
tam tikras 
šių ligų ir 

drugį nega-

asmuo žino, kad jeigu jis nori 
sulaikyti raupus, jam tiktai 
reikalinga būti įčiepytu. Ir jei
gu tas įčiepijimas pasekmin
gai įvyksta, tai jis gali 
tikras, jog yra apsaugotas 
raupų.

Buboniškas maras, arba
vadinamoji juodoji mirtis, yra 
užkrečiama ligą, kurią žmones 
gauna nuo žiurkių, kurios stim
pa nuo tos ligos ir blusos per
neša tų ligą žmonėms. Tos blu
sos užmuša ne tik žmones, bet 
ir gyvulius. Mes esame jau tu
rėję šį marų prie Barnų jų Ju
rų ir Meksikos įlankos pakraš
čiuose. Jeigu šis maras pasiro
dytų Atlantiko uostuose, mes 
dabar žinome, jog negalima už
sikrėsti, jeigu apsisaugojame 
nuo žiurkių ir blusų. Jeigu ne
būtų žiurkių -arba kitų pana
šių sutvėrimų būtent voverės, 
tai šitos ligos visai nebūtų. 
Žiurkė yra priežastis šios li
gos, o ne Dieviškoji apveizda.

Buvo laikai, kuomet gelto
nasis drugis pagimdė paniką 
musų pietinėse valstijose ir 
suparaližavo prekybą ir pra
monę iki pirmo šalčio. Po šal
čio pasirodymų liga išnyko. 
Panika buvo tokia keista, kad 
daugelis iš mažųjų apskričių 
įvedė apsiginkluotų 
nuo viso pasaulio, 
žinome, kad tai 
uodas platindavo 
kad mes geltonąjį
’ime gauti kitaip, kaip lik per 
įkandimą šio uodo. Jeigu nėra 
uodų, tai nėra ir geltonojo dru
gio. Todėl uodas, o ne Dievo 
apveizda yra kaltas už šios li
gos platinimų.

Tankiai matome baisius pra
nešimus apie šiltinės pavojų ir 
biednesnėse miesto dalyse kaip 

J kada toji liga ir dabar pasiro
do. šiltine atsiranda kvaran- 
tine Kilis Saloje, ateivių tarpe. 
Toks ęetas atsitikimas neturė
tų būti priežastis ypatingo rū
pesčio. Žinoma, ji neturėtų iš
šaukti paniką. Utėlės perneša 
šiltinę nuo žmogaus į žmogų, 
žmonės, kurie švariai užsilai
ko ir utėlių neturi, visai gali 
būti ramus, nes jie šiltinę jo
kiu budu negali gauti. Kur nė
ra utėlių, ten nėra šiltinės. 
Utėles ir ne kas kitas yra kai
tas. • \

Aziatiška cholera yra užkre
čiama taip pat kaip šiltinė ge
riant vandenį, pienų arba val
gant valgį, kuris užkrėstas. Jei
gu jūsų Sveikatos Departamen
tas su jūsų pagelba priverčia 
miestų suteikti tyrų vandenį ir 
pasterizuotą pienų, vienintelis 
pavojus lieka, kad valgis gali 
būti užkrėstas pardavėjo arba 
nešiotojo.

Nešiotojas šiltinės arba Azia- 
tiškos choleros gali išrodyti vi
sai sveikas asmuo, neparodan- 
tis šios ligos simptomų arba 
ženklų, šis faktas yra ypatin
gai galimas su šiltine. Gema
lus perduoda nešvarus pirštai, 
kurie čiupinėja valgį. Ypatin
gai pieną. Kai kada žalias val
gis, būtent salotos, gali šių li
gą turėti, nors salotos yra lar 
bai geras valgis, turintis savy
je tam tikrų vitaminų, kuris 
yra reikalingas kunui. Jokis ne
šiotojas neturėtų valgį su sa
vo rankomis judinti ir visi, ku
rie valgį ima į rankas, kuošva- 
riausia tas rankas turėtų už
laikyti. Dar yra kitas apsau
gojimo būdas prieš šiltinę, bū
tent, įčiepijimas. šiandie gali
me įčiepimu visiškai apsisau
goti nuo šiltinės. Įči- pimas yra 
išmintingas1 būdas apsisaugoji
mui, ypač keliautojams ir to
kiu pat budu galime apsisau
goti nuo difterijos.

Baupsų baimė yra visiškai 
be jokio pamato. Baimė šios 
ligos siekia Biblijos laikus. Tais 
laikais nelaimingąsis, kuris tą 
ligą gaudavo, buvo visiškai ap
leistas ir tankiai su akmenimis 
įį užmušdavo, jeigu jį suras
davo. šiandien mes žinome, jog 
raupsai yra mažiaus užkrečia
ma liga už džiovą. Bet senoji 
šios ligos baimė dar gyvuoja ir 
ta nepamatuota baime randasi 
musų tarpe nuo tų laikų, Jei
gu mes žinotume apsaugoji
mus, kuriuos šis kraštas nau-

IM P E R F E C T IN OR IGIN A L

Baigusi akuše- 
koiegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyk^ pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose 
kaluose 
rims 
noms, 
tės, o 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

rei- 
mote- 

ir mergi- 
kreipki- 

rasite pa-

Pritaiko akinius, atitaiHO regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

LIETUVIS
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Be veri y 2300 __

duja prieš tos ligos įėjimų į- ši
tų šalį, tuomet visa baimė iš
nyktų. Jungt. Valstijų Viešos 
Sveikatos Departamentas k va
ranti ną. naudoja prieš šitas li
gas — šiltinę, geltonąjį drugį 
ir cholera visuose musų uostuo
se.

Kiekvienas laivas, kuris į J. 
Valstijų uostų prieš apleidžiant 
svetimą uostų privalo išgauti 
iš J. Valstijų konsulio liudiji
mų. <Šis liudijimas laivams 
duodamas kuomet prirodo, jog 
tas laivas išpildęs visus Jungt. 
Valstijų Sveikatos Biuro kva- 
rantinos reikalavimus. Šis biu
ras užlaiko gydytojus didžiuo
se uostuose ir jų darbas yra 
prižiūrėti, kad asmenys kurie 
keliauja į šitų šalį butų šva
rus, ir jeigu reikalinga, disin- 
fektuoti keleivio bagažus.

Tokiu* budu matome, kad šis 
kraštas yra apsaugotas nuo 
baisiausių ligų. [FLIS.]

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

Nuolatinės Slogos ir 
j Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar kenčiat iiknusmiiH bile daly sa

vo kūno, kaip Vii nuo Kataro, Inkstų, j 
Širdies, Kepeni), Skilvio nr Pūslės ne- 
smagumt), Dusulio Reumatizmo. Nuolati- 

I nių Slogų, JJžsInuod jimų, Goitcrio, Mo- 
| terų lyt’nio netvarkumo, Ncrvuotumo, 
j KosiMlio, Odos liūtų. Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITEK. Pasauly geriausia 
j ir nekenksming ausin Gyduolė SI.00 

buteliuką.
Gaunamos pas

Dr. Ohlendorf, M. S., M.
Mcritcx Lab., |steikta 1882

1924 Blue Island Avė.
CHICAGO, JEL.

Siunčiame bile kur už SI.00. 
Nesiunčiame C. O. D.

Ivairys Gydytojai
Phone Pullman 0621 

Ką tik grįžo iš Europos 
Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

už

D.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudiviffoa.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JUR6EU0NIS
ADVOKATAS’

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel, Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
' 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas ('anai 2552

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Teiephone Yardi 00M

OR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 Iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki B 
vakare. Nedaliomis nuo lt) 
iki 12 dieną.

Res. teiephone Plaza 32*0

A. A. SLAKIS
• ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
3110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Teiephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600 
l—— — i ■■■■■■ i .-J

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 S'o. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedelio ir 
Pčtnyčios

. ................. ....... .. ..................

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Of isas
4729 So. Ashland Ave., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
S'pecialistaą Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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III — Telefonas: Roosevelt 8600.

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
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Metams ...............-___ ______$8.00
Pusei metų ___ __________ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

Jungtinės Anferikos Valstijos staigiai užkariavo pir
menybę ore. Per trumpą laiką keletas Amerikos lakūnų 
perskrido per Atlantiką ir per žymią dalį Didžiojo van
denyno.

Pirmutinis buvo kap. Lindbergh, kuris be sustojimo 
nulėkė iš New Yprko į Paryžių. Paskui Chamberlin ir 
Levine pasiekė iš New Yorko Vokietiją. Vakar du armi
jos karininkai, Įeit. Lester J. Maitland ir Įeit. Albert 
Hegenberger, nusileido ties Honolulu, Havaii salose, atli
kę apie 2,500 mylių kelionę ore. Ir šioje valandoje vėl 
skrenda iš New Yorko į Paryžių lakūnas Byrd su trimis 

. kitais žmonėmis. .
Lakiujipio skirtyje, tuo budu, Amerika toli paliko už

pakalyje Visas šalis.
Šis nepaprastas Jungtinių Valstijų progresas ore pa

reina daugiausia nuo nuo dviejų priežasčių: nuo milžiniš
ko motorų gaminimo technikos išsivystymo (Amerika tu
ri 80% viso pasaulio automobilių!) ir nuo pasakiško šios 
šalies turtingumo. Tokie eksperimentai, kaip lėkimas 
per okeaną, kainuoja be galo daug pinigų, o Europoj pini
gai “nesimėto”.

PERDAUG APŽIOJO
Anglijos konservatoriai, naudodamiesi savo didele 

dauguma parlamente, stengiasi pravesti visą eilę įstaty
mų, kurie sustiprintų stambiųjų žemvaldžių ir kapitalistų 
viešpatavimą krašte. Jie jau pervarė savo atžagareiviš- 
ką bilių apie darbininkų unijas. Dabar jie yra įteikę par
lamentui sumanymą “reformuot” lordų rumus, suteikiant 
pastariemsiemj platesnių teisių įstatymų leidimo srityje 
(iki šiol Anglijoje visą įstatymų leidimo galia buvo atsto
vų buto rankose).

Bet išrodo, kad ponai konservatoriai apžiojo dau- 
giaus, negu gali nukąsti. Jų pačių eilėse kilo protestų 
prieę partijos vadų sumanymus. Jaunesnieji konserva
toriai epe aštriai kritikuoti bilių apie lordų rumus ir grą- 
sinti, kad jie balsuosią prieš valdžią. Be to, tie patys kri
tikai kelia triukšmą ir prieš valdžios planą uždėti dides
nius mokesnius stambioms korporacijoms. Ministeriai 
dejuoja, kad jie nieku budu negalį apseiti be tų mokesnių, 
nes ižde esanti didelė skylė; bet “maištininkai” nenori 
šitų pasiteisinimų nė klausyti.

Ir štai spaudoje jau eina gandai, kad Anglijos val
džia stovinti prieš sunkų krizį. Opozicijos partijos, socia
listai ir liberalai, jau laiką konferencijas, tardamiesi, kaip 
greičiau Baldwino kabinetą pribaigti.

Taigi net Anglijoje, toje galingiausioje dabartinės 
Europos reakcijos tvirtovėje, gali neužilgio įvykti stam 
bių atmainų politikoje. Energija kontr-revoliucijos, pra
sidėjusios Europoje po didžiųjų perversmų, kurie įvyko 
baigiantis pasaulio karui, — jau ima išsisemti.

LENKU PROPAGANDA
Viena spaudos agentūra, “Warszawska Informacija 

Prasovva”, ėmė siuntinėti iš Varšuvos Amerikos lietuvių 
redakcijoms pluoštus iškarpų iš laikraščių, kuriuose kal
bama apie santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Tos iškarpos daugiausia yra imamos iš “Vilniaus Ai
do”, Škotijos lietuvių (klerikalų) “Išeivių Draugo”, ir Chi- 
cagos “Draugo” bei jo priedo “Laivo”. Jomis stengiamasi 
parodyti, kad patys lietuviai jau pradėję suprasti reikalą 
taikytis su lenkais.

Matyt, Varšuva nori išnaudoti dabartinį Lietuvos su
irimo momentą, kad įsipiršus lietuviams už prietelį. O 
gal būt ta propagandos kampanija yra vedama net susi
žinojus su Kaunu, nes Lietuvos diktatorių eilėse šiandie 
randasi nemaža Lenkijos agentų.

“BALTRUŠAITINIAI” ATSTATĖ BALTRUŠAITĮ

Kairiųjų komunistų “Aide” Juozas Baltrušaitis pra
neša jau nebesąs to laikraščio redaktorius. Protokole su
važiavimo, kurį nesenai laikė Amerikos Darbininkų Ap- 
švietos Draugija (leidžianti “Aidą”), pasakyta:

“...Nutarta paliuosuoti d. J. Baltrušaitį iš ‘Aido’ 
redaktoriaus vietos, paliekant jį kaipo principialiu 
'Aido’ rašytoju.”

Užsimokėjimo kaina:

Chicago je — paltu:
Metama ....................... -...........   $8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.50
Dviem mėnesiams ~.................. 1.60
Vienam minėsiu! ............................ 75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija ................................. 8c
Savaitei .......................    18c
Mėnesiui ................... _.................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama ..........................................$7.00
Pusei metų ........... ............„....... 8.50
Trims mėnesiams .......~........... 1.75
Dviem mėnesiams .......    1.25
Vienam mėnesiui............... ...... . .75

Vienas įtakingiausiųjų tos draugijos vadų, Juozas 
Ramanauskas (iš Minersville, Pa.), dar rašo “Aide”:

“Redaktorius taipgi neėmė nuo narių patarimo, 
kas ling laikraščio padarymo tinkamesnių darbinin- 
kams< Jis perdaug savotiškai elgėsi.”
Tai skamba beveik kaip “Good bye, Juozeli!” O ar 

Čia senai Juozelis mėgino mokinti “Naujienas”, kaip jos 
turinčios būt redaguojamos?...

“GERAS KOMUNISTAS.”

Jeigu spręsti pagal lietuviš
kus Maskvos garbintojus, tai 
svarbiausias “gero koįnuiųpto” 
privalumas yra neturėti nė kris
lo gėdos ir mokėt drąsiai me
luoti.

štai, “Laisvės” birželio 28 d. 
laidoje tilpo neva koresponden
cija apie SLA. 36 kuopos per
organizavimo mitingą, įvykusį 
birželio 22 d. Tenai tarp kit
ko skaitome:

“Susirinkime viso dalyva
vo 82 ypatos, kurių tarpe bu
vo daug nenarių (?) ir apie 
35-40 buvo priešingi smur
tininkams (!), kurie, pagel- 
ba smetoninio smurto (I), 
nori valdyti šimtus narių, 
kurie priešinasi jo ekscelen
cijai Grigaičiui.”
Nesvarbu, kad komunistas 

korespondentas” plūstasi, kaip 
neblaivus būdamas. Bet, rodos, 
jisai galėjo bent paduoti pa
prastus faktus, kurie yra žino
mi kiekvienam dalyvavusiam 
tame susirinkime. Sakysime, 
pašaliniai žmonės (nenariai) j 
susirinkimą įeiti negalėjo, ka
dangi kiekvienas atvykstantis 
turėjo parodyti savo mokesnių 
knygelę ir kvietimo laišką, gau
tą iš Pild. Tarybos įgaliotinio.

Antra, renkant valdybą, aiš
kiai pasirodė, kad susirinkime 
dalyvauja apie 110 žmonių, 
nes, pav. už kandidatus j pir
mininkus buvo! paduota 108 
bal., 5 balsai ir 1, ii^K) korte
lių buvo sugadintų; o prie to 
da ir nevisi balsavo (buvo ke
letas trockinių).

Toliaus toje “‘korespondenci
joje” pasakojama dar “įdomes
nių” dalykų. Būtent:

“Reikia pažymėti, kad apie 
pusė tyčia balsavo už seną
ją valdybą, o ypač už finan
sų raštininką Lietuvninką ir 
pirmininką Juknį.”
Gi yra faktus, kad Lietuvnin

ko ir Juknio vardų niekas nė 
nepaminėjo, — nekalbant jau 
apie tai, kad juodu negalėjo 
būt kandidatai, kadangi juodu 
yra pašalintu už “gražų pasi
darbavimą Susivienijimo labui” 
iš 36 kuopos. Tečiaus komu
nistų “korespondentas” nesi- 
sarmatija rašyti, kad už Lie
tuvninką ir Juknį balsavo “apie 
pusė!”

Butų jau gana šlykštu, jeigu 
komunistai butų tą “korespon
denciją” sufabrikavę, pasirem
dami pasakomis kokių nors 
pletkininkų, nedalyvavusių su
sirinkime ir nežinančių, kas 
jame dėjosi (šitaip komunistai 
dažnai rašo “korespondenci
jas”). Bet birželio 22 d. mi
tinge dalyvavo ir komunistų 
reporteriai. Vienas jų (rodos, 
pavarde Kuraitis) išsėdėjo be
veik iki pat galo susirinkimo 
ir visą laiką kažin ką rašėsi.

Reiškia, tos melagystės yra 
tyčia sugalvotos, kad apgavus 
publikų. '

Taip gali elgtis tiktai galuti
nai sudemoralizuoti žmonės ar
ba protiški ligoniai.

“GERAS FAŠISTAS.”

“Venybės” kai kurie kores
pondentai stovi ant vieno laip
to su “Laisves” koresponden
tais.

Vienas “Fraternitus” pasira
šęs (matyt, pusiau-gramotnas 
aptiekos gizelis, nes darko lo
tyniškus žodžius) fašistukas 
pasakoja “Vienybės” skaityto
jams apie nesenai įvykusį Chi-

----------------------------------------
cagoje sandariečių seimą ir S. 
L. A. 36 kuopos perorganizavi
mą. Tuodu įvykiu tai, girdi, 
buvę “rugiapjūtė Grigaičiui.”

Kadangi jau visiems žinoma, 
jogei fašistaujantys tautinin
kai, neturėdami nė vieno svei
ko argumento savo pozicijai 
apginti, pasidarė baubą iš Gri
gaičio, kuriuo jie gąsdina de
mokratiniai nusistačiusią San
daros daugumą, tai čia nėra 
reikalo nė kartoti Fraternitu- 
s’o pasakaitės apie tai, kąip Gri
gaitis “pasigavo” sandariečius. 
Bet paklausykite, ką tas pa
sakorius švokščia apie įvykius 
36-je kuopoje. Girdi:

“Šiomis dienomis tapo su- 
s po n d uodą SLA. 36 kuopa, 
kurią buvo užvaldę komu
nistai. (Suspendavimas buvo 

* neišvengtinas dalykas, ir 
Pild. Taryba labai gerai pa
darė, kad tą žygi atliko....

“Grigaitis ir čionaįi yra 
savo sėklos pasėjęs. Jeigu 
pereitame SLA. seime jisai 
nebūtų suorganjzlavęs snvo 
klikos, kuri priešinosi SLA. 
konstitucijos seime pakeiti
mui, tai šiandien pertaisyta 
konstitucija jau butų perėju
si per referendumą — ir drą
siai ji butų perėjusi! — ir 
jau pati konstitucija butų 
organizacijų apsaugojusi nuo 
komunistų. Visi žinome, kad 
tuomet SLA. seimas ir Pild. 
Taryba irgi paklausė Grigai
čio ‘įkvėpimo’, kad nesikreip
ti pas gerus teisių žinovus, 
Amerikos advokatus; jie bu
tų patarę gerus konstituci
jos pakeitimus, kurie butų 
SLA. apsaugoję ant tūkstan
čių metų nuo visokių politi
kų ir betvarkės, kaip apsau
go milžiniškas Amerikonų 
fraternales organiz a c i j a s. 
žodžiu, reikėjo konstituciją 
taip pertaisyti, kad SLA. bu
tų griežtai lietuviška pašal
pos oiganizacija, o ne poli
tiškiems rėksniams kumšty
nių vieta.”
Tam fašistukui, kuris plepa 

šituos niekus, matyt, galvoje 
negerai. Nes jisai nesupranta, 
kad jo planas Susivienijimui 
apsaugoti ant tūkstančių metų” 
kaip tik ir reikalauja didžiau
sio ‘sijojimo” organizacijoje. 
Juk jeigu konstitucijoje bus 
tam tikri punktai, uždrau- 
džiantys “nelietuviškumą” ir 
“visokias politikas,” o Susivie
nijimo narių dalis tuos punk
tus laužys — tai kas gi teks 
daryti, kaip ne “sijoti?”

Antra, tik visai atbukęs pro
tas gali įsivaizduot, kad kon- 
istrtlucijos paragrafais galima 

sulaikyti nuo stojimo į SLA. 
komunistus arba kokius kitus 
elementus. Kada komunistai 
nori kur nors įsiskverbti, tai 
prisiekia visam kam, kas tik 
iš jų reikalaujama (taip, kaip 
Smetona prisiekė Lietuvos kon
stitucijai) — o paskui vistiek 
elgiasi savotiškai.

Bet, nekalbant jau apie ši
tas Fraternitus’o žioplystes, ji
sai tiesiog meluoja, kuomet ji
sai prasimano, kad Grigaitis 
organizavęs pereitame SLA. 
seimo kokias tai “klikas” (Gri
gaičio tame seime visai nebu
vo!) ir kad jisai “įkvėpęs“ sei
mui ir Pild. Tarybai “nesikrei
pti pas gerus teisių žinovus,” 
kurie būt patarę, kaip apsau
goti Susivienijimą. Apie šitą 
“skymą” “Naujienoms” tenka 
pirma kartą girdėti, ir mes 
abejojame, ar jisai kam nors 
iki šiol buvo atėjęs į galvą. 
Turbūt tiktai to fašistuko sme
genyse jisai ir vaidinasi.

Aišku, kad visas šitas begė
džio melas yra gimęs iš tos 
pagiežos, kurią fašistai (lygiai, 
kaip ir komunistai) turi prieš 
Grigaitį.

Bet Brooklyno “Vienybė” 
jau pertoji einu, veldama fašis
tinį šlamštą j SLA. reikalus. Ji 
turėtų žinoti, kad šitokia tak

Elektronų teorija
Kas yra elektra? — Elektros 

energijos pasir e i š k i m a s. 
— Energijos rųšys. — 
— Elektronų teorija. — Ato
mo jėga. — Radioaktingu- 
mas. — Sorbonps universite
to aparatas. — Materijos iš
siskaidymas. — Radioaktin- 
gumo reiškiniai. — Teigia
moji ir neigiamoji atomo 
dalis. — Tarpatominė jėga.

Elektros jėga yra vienas įs
tabiausių dalykų. Apie lai, kas 
yra elektra, radioaktingumas 
ir 1.1, inž. Senkevičius rašo se
kamai :

šiandien fizikos moksle vie
nas įdomiausių klausimų yra: 
kas yra elektra? Atsakyti tan 
klausi man tiesiog nėra galima, 
kadangi mes dar negalim su
prasti tos slaptingos jėgos ir 
ji mums yra žinoma tik iš jos 
reiškinių.

Elektros energijos yra visur 
ir jai apsireikšti reikalingas 
koks nors veiksmas: sutrenki
mas, trynimas, spaudimas, che
minė reakcija, šilima, garavi
mas ir t.t, nes elektra yra 
viena tos visuotinės energijos 
reiškinių, kuriuos turime šilu
moj, šviesoj ir bet kuriame me
chaniniame darbe. Ta energi
ja reiškiasi vienai vienu budu 
būtent: svyravimu bei virpėji
mu. Svyravimai tie pereina į 
visus kunus, kurie yra aplink 
mus, ir kaž kokiam nesupran-< 
tarnam mechanizmui padedant
— visokiais budais reiškiasi. 
Viena ir ta pati energija per 
begalinį kintančių virpėjimų 
skaičių duoda: elektros, šilu
mos, šviesos, psichinės jėgos ir 
tūkstančius kitų energijų. Pir
mas periodas — mechaninė e- 
nergija — virpėjimai labai lė
ti, juos galima lengvai paste
bėti, bet ‘kaip tik virpėjimų 
skaičius pasidarys žymiai dide
snis, kils balsas. Toji balso 
energija savo aukštesniame 
laipsny pereina į elektrą, o 
šioji vėl savo keliu į šilimą. 
Kildami vis aukščiau virpėji
mo 'energijos laiptais, randame 
šviesos periodą, bet tas perio
das yra labai nedidelis/ mes 
nustojam šviesos kaip tik vir
pėjimų skaičius padidėja: čia 
yra cheminės energijos, vadi
namųjų ultra-fioletinių spindu
lių pradžia, po jų eina X (iks) 
spinduliai, o kas toliau — ne
žinoma ir teorija dar aukštes
nio laipsnio energijai pažinti
— tik dabar kuriama. Čia vib
racinis greitumas pasidaro tiek 
didelis, jog pasiekia molekulių 
greitumą.

šiandien epektronų teorija 
per trinnpą laiką iškovojo sau 
tvirtą vietą pagrindė tolimes
nį elektros nagrinėjimą, įgali
no giliau įsiveržti į gamtos pa
slaptis, bandymais parodė pa
prastų kūnų savumus išaiški
no naujų cheminių elementų 
išsiskaidymą ir susikeitimą ir 
galų galo įtikino, kad visos 
cheminės jėgos yra elektros ki
limo.

šiandien be jokių vielų susi
siekia Europa su Amerika per 
audrą ir vėją, girdėti pažįsta
mo žmogaus balsas iš tolimo 
krašto ir tt. ir tt. Davus moks
lui taip brangių žinių, elektro
nų teorija atidarė plačiausius 
pasaulinio etero ir materijos 
išsiskaidymo akiračius. Mes 
matome, kad didžiausia nesu
prantama jėga paslėpta atome
— tarpatominė jėga, kuri apsi
reiškiu i’adioaktingfumu, kuri 
be perstogės skleidžia milijonus 
elektronų su nepaprastu greitu
mu. Tie elektronai keletą tuks 
(ančių kartų mažesni už ato
mus, kiaurai pereina per me-1 
talus (šviną, aliuminijų) ir, 
nebūdami visai karšti, padaro

tika ji nieko o nieko ne laimės 
bet tiktai patarnaus tiems, k u 
rie geidžia suirutės Susivieniji 
me.

per drabužius sunkias žaizdas, 
ir nors eina bei sklinda jie 
medžiaginiais spinduliais, ta
čiau tiksliausiomis svarstyklė
mis metais negalima pastebėti 
skirtumo bei sumažėjimo ra- 
dio preparatuose. Dr. Bekere- 
l’is net apskaitė, kad radio pa
viršiaus kvadratinis centimet
ras per tūkstantį milionų me
tų prarasiąs tik vieną miligra
mą. 1

Jeigu dabar ieškome galimy-
kėš daryti medžiagos išsiskai
dymo bandymus, tai galima 
nustoti žemės po kojų ir įpul
ti į fantazijos sritį; bet jeigu 
pasiseks gauti nuolatinė 4 mi
lijonų voltų srovė, tai — sa
ko franeuzų mokslininkas Mo- 
ris’as Zebbanas — nėra abejo
jimo, kad ‘bus galima dirbtiniu 
budu suskaldyti medžiagą. Da
bar Paryžiaus univ e r s i t e t e 
(Sorbonoj) yra aparatas, • ku
ris gamina nuolatinę srovę 60,- 
000 voltų įtempimo. Reikia pa
žymėti, kad naujas aparatas 
vis dėl to yra visiškai bejėgis 
materijai skaldyti, tačiau yra 
pripažintas pirmuoju žingsniu 
ateitin.

i Dabar pažiūrėsime, kaip nau
jausias mokslas vaizduojasi ma
terijos išsiskaidymą. Per moks
lo tyrinėjimus jau senai priei
ta, kad materija yra viena. Pa
prasti kūnai: vandenilis, ang-i 
liarukštis, grynanglis, auksas, 
gyvasis sidabras, geležis ir tt. 
kuriuos laikė iki 1900 metų ne- 
suskaldomais, dabar atrodo ki
taip. Fizikai suskaldo papras
tus elementus į elem. dalis vie
no tipo; pasirodė, kad šitų pa
prastų elementų atomas susi
deda iš teigiamosios elektros 
ir neigiamosios elektros dalių. 
Paprastų elementų gamtoj yra 
92. Lengviausi: vandenilis, he
lius; sunkiausi radioaktingieji. 
šitie paprasti elementai su
skirstyti j grupes, kurios ski
riasi viena nuo kitos bendrais 
savumais. Tuo budu, anglia- 
rukštis yra giminietė sierai, 
kalius — natriui, auksas —
gyvajam sidabrui ir pagaliau visas pasakas ir legendas.

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 3201 So. Wallace Street

1 ...............

Phone Canal G222

DR. S. MIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939 %
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S; Ashland Avę.,

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:! nuo 9 iki 11 val- ryte>’
I nuo 6 iki 8 vai. vhkare 

.................... . ■'

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

•4?M

A. MONTVID, M. D
>1579 Milwaukee Avė. Rooin 209
Kampas North A ve. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, G iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine Šviesa ir diathermia

Ketvirtadienis, Birž. 30, ’Zl

radioaktingieji — sudaro vie
lą atskirą grupę. Gamtos ra- 
dioktingumas parodė, kaip ku
riasi jų radioaktiniurnas, prade
dant -nuo sunkiausių: uranijo, 
toriaus, aktinijaus, ir radi ūmo.
Pametęs teigiamąją dalį urani- 
diumu, kuris savo keliu pame
tęs naujas teigiamąsias dalis 
grįžta į šviną. Pametę neigia
mąją dalį — atvirkščiai, pasi-
kelia savo eile. Tie spinduliar 
vimai, Čia teigiamieji, čia nei
giamieji ir sudaro radioaktin- 
gumą, kuris yra prieš keletą 
metų atrastas pp. Curie (Kiu
ri). Jeigu pav. jėgos pagalba 
lukso atomas priims vieną tei
giamąją dalį, — jis virs gy- y 
aioju sidabro atomu, ir atvirk-* 
ščiai, privertę gyvojo sidabro 
atomą nustoti tokios dailies, 
mes jį paversime aukso atomu.

Dlabar tokiu budu galima pri
versti atomą nustoti teigiamo
sios dalies, jei tų dalių suda
rančių atomą, labai didelis su
sikabinimas, kokia jėga gali pri
versti jas išsiskirstyti? Moks
las atsako, jog reikia neigia
mosios dalys veikti elektros 
srove. P. Ruthenfordas taip su
skaldė azotą, fosforą, aliumini
jų; dabar lieka klausimas, ar 
tam tikslui buvo sunaudota 
energija ar atvirkščiai. — Jei
gu paskutinis klausimas pasi
rodys rimtas, tai dirbtiniu bu
du suskaldytas atomas galės 
išleisti didelį energijos kiekį, 
priešingu atveju bandymas bus 
' įbai brangus, bus tik moks- 
ui įdomus. Tuo budd, išeina, 

kad visa pasaulinė energija tu
ri elektros pagrindą iš kitos 
pusės, einant elektronų teori
ja, visi kūnai susideda iš elek
tronų — be galo mažų dalelių, 
prikrautų elektros; tad viskas 
yra elektra, su kurios stebuk
lais mes kiekvieną dieną susipa
žįstame vis arčiau ir arčiau ir 
ateis laikais, kada žmonija vi
siškai suvaldys tą jėgą, gal su
gebės nutraukti žemės pančius, 
kad sužinotų apie kitus pasau
lius ir gyvenimą kitose plane
tose. Kai bus suvaldyta ta 
keistoji tarpatominė jėga ir 
kai žmonija išmoks ją pakin
kyti sau tarnauti, ji pasidarys 
tiek galinga, jog galimybių ri
bos sunku ir spėti.

Be abejojimo, viso pasaulio 
fizHeli patirs naujų, dar ste
buklingesniu gamtos i>aslapčių, 
kurių galybė ir grožis praneš

M

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
»■ ——i

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

A

Dr, C. A. O'Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo G iki 8 vakare

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes G987 arbi/JIemlock 5524

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
„ j nuo 9 iki 11 v. ryto

Valandos 'į nuo g j^į y Val. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

b i '■ —

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
k,
......  - —"

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS' IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.
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LJS.S. Pildomasis Komitetą*:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. ^motelis, 10604 Edbrouke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St
A. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

LJ3JS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicągo, UI.

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

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

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

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Lietuvos SocialdemokratuC
Rėmėjų Fondo (Chicagos 

kuopos) atskaita
L. S. D. B. F. Chicagos kuo

pa atnaujino savo darbuotę. 
Gegužės ir birželio mėnesiais 
sekami draugai ir organizaci
jos užsimokėjo* narinę mokestį 
ir aukavo fondui:

A. Labs iki bir. 1928 $10.00 
V. Poška iki bir. 1927 5.00 
Drgė švageris iki bir. ’28 5.00 
P. Grigaitis iki b. 1928 10.00 
P. Čereška iki bir. 1928 10.00
M. Kriščiūnas iki b. 1928 0.00 
A. Vilis iki birž. 1928 5.00 
St. Petrauskas iki 1?.* 1928 5.00 
J. Čeponis iki birž. 1928 10.00 
O. Banienė iki rūgs. *27 2.00 
J. M. Jasulevičius iki spalio

1927 m. .*...............  3.00
Juozas Bagdonas auka 1.00 
LSS’VIII Rajonas auka 2.00 
V. Bašinskas auka .. 1.00

Viso .. ................... $75.00
Aukų “Naujienų” piknike 

birželio 26 d. surinkta $60.11 
Bendra suma .... $135.11

Atėmus $8.11, kurie paliko 
iždininkų, Lietuvos social

demokratams pasiųsta $127.00 
Kvitus Nr. 9429.

V. Poška, rašt.

DĖBSO KNYGA

Socialistų Partijos ekzckuty- 
vis sekretorius, \Vm. H. Hen
ry, praneša, kad greitai išeis 
nabašninko Debs’o parašyta 
knyga “Walls and Bars’’, ku
rioje autorius pasakoja savo 
įspūdžius, įgytus kalėjimuose. 
Knyga s*usidės iš 250 puslapių.

Pirmos šio veikalo laidos bus 
atspausdinta nedidelis skaičius 
ekzempliorių. Darbas bus labai 
gražiai atliktas ir knyga bus 
par<iavinčjania tiems, kurie 
nori įsigyti specialų atminimų 

apie mirusį darbininkų vadų. 
Jos kaina bus $10.00. Po šitos 
pirmosios “de luxe” laidos pas
kui seks Įiopuliarė laida, kuri 
bus, žinoma, daug pigesnė.

LSS 19 KUOPA AUGA

Drg. Svirskis (iš Brooklyno) 
rašo “Keleiviui”:

Birželio 10 d. įvyko LSS 19 
kuopos susirinkimas. Nepaisant 
karšto oro susirinkimas buvo 
skaitlingas. Prie kuopos prisi
rašė 6 nauji nariai. Išleidžiant 
vieną draugų į Europą, iš kuo
pos iždo paaukauta 30 dol. Lie
tuvos socialdemokratams. Kuo
lais reguliariai susirinkimai 
bus laikomi kas antra pėtny- 
čia kiekvieno mėnesio. Dar yra 
keli draugai, kurie pasižadėjo 
įstoti į kuopų. Geistina, kad 
tie draugai atsilankytų į se
kantį kuopos susirinkimą ir 
prisirašytų. Kadangi sekan
čiais metais pripuola šalies vir
šininkų rinkimai, tai reikėtų 
pasidarbuoti, kad sustiprinus 
Socialistų Partiją. Taipgi rei
kalinga organizuoti finansinė 
parama Lietuvos socialdemok
ratams. Taigi subruskime, 
draugai!

. K. Bielinis

Iš darbininkų judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)
Tęsinys) 

šventadienio mokykla.
Penkeriems, šešeriems me

tams praslinkus, 1906 m., kuo
met tame pat Ilgeceeme jau 
veikė ne viena, bet kelios lie
tuvių darbininkų kuojielės, ku
rias labai reguliariai lankyda
vau ir žodžiu pasakodavau ei
namuosius dalykus, mano pir
mieji draugai visi su šeimyno
mis, vyrai ir moterys, buvo 
vienos Ilgeceemo L. S. D. P. 
kuopelės nariai. Tais pačiais 
metais Rygos švietimo draugi
jos “žvaigždės” rupesniu llge- 
ceeme buvo suorganizuota taip 
vadinama šventadienio mokyk
la suaugusiems. Lietuvių mo
kytojų nebuvo. Dėstytoju už
rašė ir valdžia pranešė visai 
kitą žmogų ir cenzuotų moky
toją, bet šis neturėjo laiko. Tuo 
tarpu “šventadienio mokykla” 
buvo suorganizuota, žmonių 
jau iš vietos darbininkų net 
p?r daug užsirašė. “žvaigž
dės” draugijos valdyboj buvo 
K. Vcnslauskis, kurs greit at
rado “spasabų,” kaip paleisti 
\’.ban minėtąją “šventadienio 
mokyklų.” Jo patarimu, tos 
mokyklos mokytoju padare 
mane. Nuvykau pirmon savo 
gyvenime viešon pamokon su
augusiems. Mokykloje matau 
daug mūsiškių kuopelių narių. 
Nuduodu, kad jų nė vieno ne
pažįstu. Jų tarpe mano pir
mieji draugai — Budreikos su 
žmonomis ir seserimis mokyk
los suoluose besėdį. Pradedu 
mokyti rašyti ir skaityti. Nu
stebau, kad maniškiai Budrei
kos visiškai beraščiai ir gan 
sunkiai, labai sunkiai skaito. 
Nemalonu ir jiems buvo prie 
to prisipažinti, bet mes greit 
tij. nemalonumą užmi r š o m c, 
glicbėmfs sutartino šventadie- 

nio suaugusiems mokyklos dar
bo. šitą atsitikimų tik tam 
čionai aprašau, kad parodžius, 
kokį didelį norų turėjo darbi
ninkai šviestis, ypatingai norė
damas pabrėžti dar ir tų apy- 
stovų, kad žmonės, veik nemo
ką skaityti, visiški beraščiai, 
dėjosi organizacijon, suprato 
jos tikslus, mokėjo kitus ra
ginti šviestis, ir patys dirbo 
naudingų ir didelį sau ir vi
siems nedalios draugams dar
bų.

Po pirmųjų bandymų su Bu- 
dreikomis, tokie skaitymai vy
ko ir kituose Rygos priemies
čiuose. Tie skaitymai turėjo 
labai didelės reikšmės kiek vė
lesniam laikui, kuomet kūrė
si ir centralizavosi musų parti
jos organizacija Rygoje pilna 
to žodžio prasme.

Barzdotas žmogus — 
K. Venslauskis.

Iš Rygos darbų negaliu ne
paminėti dar šio “tragingo” 
nuotykio. Buvo tai 1902 me
tų pradžioj, o gal ir 1901 m., 
prieš Kalėdas. Parėjus man iš 
mokyklos namo, mane tarpdu
ry pasitiko šeimininkė ir išsi
gandusi pareiškė, ” kad manęs 
ieškąs koksai tai nepaprastas

žmogus. Ji sakiusi jam, kad jis 
galįs ateiti po pietų, bet šis 
jos visai nepaklausęs, stačiai į- 
sibriovęs mano kambarin ir 
dabar be jokių ceremonijų ir 
itsiklausimų gulįs mano lovo
je, kaip pas save namie. Ka
dangi pas mane namie nieka
dos nebūdavo, kaip pridera lai
kytis atsargiai, pamaniau, 
kad tur būt bus krata ar kas 
nors panašaus. Atsargiai, pra
vėriau kambario duris ir žiū
riu — ogi lovoje Ix?sivartąs au
galotas nepaprastai barzdotas 
ir plaukuotas studento unifor
ma žmogus. Studento ševeliū
rai ir barzda galėjo nuoširdžiai 
pavydėti '.kiekvienas pravosla
vų protodiakonas arba kiek
vienas, kam tarnyba tokios 
gausios ir “raskažnios** želme- 
nijos reikalavo. Svečias ramiai 
atsikėlė, dar ramiau pakišo 
rankų ir stačiai, be jokių kon
spiracijų pasisakė esąs Vens- 
lauskis, važiuojąs iš Darpato 
ar j Darpatą. UŽ mano pečių 
stovėjo šeimininkė, žiurėjo ir 
stebėjo tų neregėta, bet lietu
viškai prabilusį ypatingos ir 
retai matomos išvaizdos žmo
gų. Kada kambario durys už
sidarė, palikdamos už savęs 
smalsiųjų šeimininkę, mano 
svečias pradėjo' tuštinti savo 
kišenius, gausiai ir negailestin
gai pripakuotus įvairių raštų, 
visų tų kišenių įtalpų dėjo ant 
stalo ir visai ramiai kalbėda
mas sakė, kad visa tai esu 
mums skirta. Išdėjęs viską, ir 
pasakęs, kad esųs iš Šiaulių 
ir kur važiuojąs, mano svečias 
nieko daugiau nepasakęs, ra
miai, be komplimentų ir cere
monijų atsisveikino su manim, 
išėjo iš kambario ir nustebu
sios šeimininkės akių lydimas 
apleido butų. Pietų metu, ka
da grįžo iš tarnybos mano šei
mininkas, šeimininke pasakojo 
apie buvusį pas mane nepapra
sta ir stebėtinų žmogų ir smal
siomis akimis žiurėjo į mane, 
norėdama iškvosti, kas jis per 
vienas, ko atvažiavęs, ką man 
sakęs ir kalbėjęs. Nebeatme
nu, kaip aiškinau pažįptį su 
tuo žmogumi ir kokiais jis rei
kalais pas mane buvo, tik tur 
hut dikčiai melavau, nes be to 
neapsiėjo, kadangi ir aš pats 
Venslauskį buvau pirmų kartų 
savo gyvenime matęs.

Atvežtoje literatūroje radau 
‘Darbininkų Balso,” L. S. D. 
P. Centro organo pirmąjį nu
merį. Tai buvo nelaukta nau
jiena. Ir vėl kibiras naujų 
minčių. Žodis “partija” pasida
rė mano akyse simboliu, kurio 
reikėjo visomis jėgomis siekti, 
lel jo dirbti, žodžiu, “Darbi
ninkų Balsas” galutinai mane 
pakreipė socialdemokratijos 
pusėn, nes tik iš šitos pusės 
tebelaukiau tų idealų įgyvendi
nimo, kuriais mano jauna, bet 
senai pramušta galva buvo pil
nai kupina.

Policija žino.

Po A. Janulaičio, J. Biliūno 
:r K. Venslauskio atsilankymų, 
visi literatūros siuntiniai eida
vo mano vardu. Jų gaudavau 
š Šiaulių, Mintaujos, kartais iš 
Vilniaus ir net Peterburgo, žo- 
Ižiu, 'jos buvo nemaža. Sveti
mų, nepažįstamų žmonių vis 
dažniau pas mane atsilankyda
vo. Visų tų raštų ir nemėgi
nau slėpti, nors žinojau, kad tų 
būtinai reikia padaryti, bet 
kur ir kaip jos slėpti, .reikėjo 
apie tai ir galvoti ir tam tik
rus žmones surasti, kurie pa
siimtų pas save tokį pavojingų 
Įniktą. 'lodei visas gaunamas 
knygas, laikraščius laikydavau 
sukrautus palovėj. Šeiminin
kai apie tai, kas tose knygose 
rašoma ir kam jos pas mane 
guli visai nesiįdomavo. Karta 
mano šeimininkas — Gahrila- 
vicius, grįžo labai vėlai. Pra
dinės namų durys buvo jau 
užrakintos, jam reikėjo susiieš
koti namų sargas, kurs kaž
kur buvo užklydęs ir, negalė
damas sargo susilaukti, pradė
jo kalbėtis su stovinčiu gatvės 
kampe policininku (gyvenau 
Katalikų ir Jakcbštato gatvių 
kampe). Policininkas pradėjo 
pasakoti, kad šiuose namuose,

kuriame Lale jis nežinąs, gy
venąs gimnazistas, pas kurį e- 
są gyva pekla prikrauta viso
kių draudžiamų raštų, šeimi
ninkas atsakė, kad tasai moki
nys tai tur būt busiąs jo gy
ventojas — būtent aš. Pats 
policininkas patvirtino, kad tai 
tur būt taip, nes jis žinąs, kad 
tie draudžiami raštai esą lietu
viškos knygos ir laikraščiai, 
bet tas mokinys, jo nuomone, 
esąs labai geras ir reikalingas 
žmogus. Matomai, policininko 
Imta lietuvio, bet aš jo visai 
nepažinojau ir nekreipiau do
mės, kad toks geras vyras 
kasdieną musų gatvės kampe 
budi.

Kitą rytą 
ninku tiek 
lenkuojantis 
ei jų jis man
nors bėk iš buto, 
bardamas mane ir begrasinda- 
mas visokiais caro kankinimais, 
šeimininkas nupasakojo visą 
savo su policininku kalbą. Kur 
nors dėti tas knygas nebuvo 
kur, antrą vertus, jos kasdie
ną buvo reikalingos duoti tai 
vienam tai kitam. (Surinkau 
visus savo raštus, sudėjau skry- 
nutėn, išmetęs iš tenai visus 
paprastus ir nepaprastus vi
sai nepavojingus jokiai valsty
bės santvarkai savo tueleto 
reikmenis, ir vėl laikiau visus 
raštus po senovei toli palovy

gavau nuo šeimi- 
pipirų (jis buvo 
lietuvis), tų ora- 

tiek priskaitė, kad 
žinoma, be-

nustūmęs. šeimininkas apri
mo, bet minėto ant kampo sto
vinčio policininko 'akyse tur 
būt ir po šitokio knygų paslė
pimo aš pasilikau tas pats, kai 
ir buvęs — “geras žmogus, tu
rįs daug draudžiamų raštų.” 
Su minėtu policininku nesusi
pažinau, nors visuomet jį 
matydavau. Tuomet neįverti
nau ar neturėjau laiko ir pri
tyrimo įvertinti šito gero žmo
gaus, savos rųšies didvyrio, 
kurs tais laikais, t. y. 1902 m., 
ir savo pareigas eidamas, mo
kėjo išlaikyti didelę paslaptį. 
Tur būt, jo apie mane išsipa
sakojimas šeimininkui buvo 
niekas kita, kaip tik noras per
spėti, kad laiku susitvarkyčiau. 
Buvo tais laikais ir tokių žmo
nių* kurie dėvėdavo caro po
licininko uniformį, po jos slė
pė jautrią sielą ir gerą širdį. 
Gaila, kad konspiracijos dėliai 
aš ištisus metus praeidavau 
pro jį, nuduodamas, kad aš jo 
visai nematau.

(Bus daugiau)

Phono Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK
GENERAL1S KONTRAKTORIUS

< 1814-34 W. 33 Place

Garsinkitės Naulionoso

Prastas Apetitas?

Ad E-6
Mr. Al*x Taylor, Oeiter, Ala., *ako, 

"Nuga-Tone pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
ai pradėjau ja* vartoti, ai turėjau *kau*- 
mui ione, mano apetitas buvo prasta* ir 
negalėdavau naktį gerai pasilsėti. Dabar 
ione skausmų nebeturiu, mano apetitas ge_ 
ra*, mano miega* pasukinanti* ir ativieii- 
nantia, ai jaučiuosi geriau visais ativil- 
giai*.”

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 85 metų išrijo ta« i>»č1oh puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuoti, 
itblyik*. Kiti turėjo skilvio ir virškinimo 
trubeliua. Kasus viduriuose ir iarnosc, svai
guli, silpnumą, inkstų ligas. Kai kurie bu
vo menki ir turėjo trubelių su virškinimu. 
Nuga-Tone suteikė jiem* daugiau jėgos, ge
resnę sveikatą Ir energiją. Jos padaugino 
jėgą visų kūno organų ir jie pasijuto esą 
jaunesni. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, 
o jei ne, tai nieko nekajnuoe. Žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
1 butai| šiandie.

Sutrinimai
Greita pagelba nuo akaui* 
tno. Apsaugoja nuo £e« 
veryko apauaimo.

Aptiekoae ir čeverykų 
krautuve**

DrSchoH’s 
"Lino-pads

Uždekit vieną ir 
skauamu 
pranyks

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

College
J. F. KASNICKA
190 N. State St^ 

kamp. I>ake St. 10 fl.

Lietuviams perkelti savo taupomus pinigus iš svetimų į savo, lietuvišką 
banką, dabar yra patogiausis laikas.

Mes suteikiame patarnavimą veltui
9

Atsineškite bankinę knygelę kokios tai nebūtų bankos ir mes perkelsime 
jūsų pinigus į musų banką su pilnu nuošimčiu iki Liepos 1,1927.

/

Lietuviams yra didelis išrokavimas laikyti pinigus savoje įstaigoje. Lie
tuvių pinigai sudėti svetimose bankose ne neša didesnio nuošimčio negu pa
dėti savajame banke, ir nėra geriau apsaugoti, nes šitas didelis valstijinis 
lietuvių bankas yra po Valstijos Illinois ir Chicago Clearing House Ąssocia- 
tion priežiūra ir kontrole, ir turi visus reikalingus įrengimus apsaugojimui 
turto taip nuo ugnies kaip ir nuo plėšikų. Vedamas-gi yra labai atsargiai ir 
sumaniai ir turi pagrindinį kapitalą, sykiu su perviršiu ir rezervomis virš 
$400,000.00 po atskaitimui visų depozitorių įdėlių.

Yra tai vienas iš tvirčiausių bankų

Sudėjus čia visų lietuvių taupinius mes turėtume didelę įstaigą, kuri pa
rodytų visiems lietuvių galę. Tame gludi lietuvių garbė ir nauda.

Ar galima rasti tinkamesnį ir lengvesnį būdą pagarsinti lietuvių tautą ’ 
kaip dedant visus lietuvių turtus į sava ją, lietuvių banką?

Dabar tad yra laikas atnešti į šitą banką bankinę knygelę iš svetimų 
bankų perkėlimui depozitų į

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 South Halsted St.

Dideli lotai DIDELI LOTAI

Didelis Išpardavimas
Liepos 3 ir 4 Prie Justice Park, 111.

Netoli lietuviškų kapinių ir kitų ten lietuvių kolonijų
Vieta: Prie Archer Avė. ir 79 St.

Nurodymas kaip nuvažiuoti. — Imkit gatvekarj Archev Avė. iki Cicero. Paskui imkit) Joliet elektrinį karą 
iki Justice, Illinois. x

Automobiliais kelias: Archer Avė. arba West 63 St. iki Argo, III. Paskiau Archer Avė., iki Justice, III.

PRIEMIESČIO LOTAI >
Mieros 38x140 

Kaina $500 ir daugiau
BUS IŠPARDUOTI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

PROGA PADVIGUBINTI SAVO PINIGUS 
Neatidėliokit — Pirkit Šiandie 

Kol kainos dar nebrangios

PUIKI VIETA DEL NAMŲ ARBA INVESTMENTO
40 minučių važiavimo iki vidurmiesčio su Interurban ęlektriniu traukiniu. 

Yra visi įrengimai, elektra, gasas, cementuota gatvė.
Labai geros vietos dėl gaso stočių arba užkąndžių standų.

JOSEPH VILIMAS
SAVININKAS IR BUDAVOTOJAS

Subdivision Ofisas 4377 Archer Avė. Phone Lafayette 5313

Augšto Gerumo 
Žemos Kainos

Patikėtino V ardo 
ir

Garsios Garantijos 
žemiau atvaizduoti Ingcrsoll laikrodėliai 
yra: Rankini*, $3.50; Yankee, $1.50; Wnter- 
bury ploto aukso įniaute, $8.00; Junior, 

$3.25; ir Midgct, $3.25

Skaityk šitą —
Dabar!

Per pusę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną ir 
Išpkio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klesoj. •

White Star Line 
Red Star Line 

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St. 
Chicago, III.

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

JOS. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jusi.
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 588.

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

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augŠto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Ui ar 
ninke ir Seredoj m.o 10 r. iki 8 v.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pirmadienis, Birž. 27, 1927

mokėjimas $20 pašalpos savai
tėje darbininkui susirgus.

! O kompanija iš savo pusės 
norinti sumažinti dabartines 
darbininkų algas 5c valandai ir 

•atsisakanti pripažinti kitus 
darbininkų reikalavimus.

Prie šitokių aplinkybių dery
bos eina gana sunkiai, ypač 
kad kompanijos atsisako ne tik 

____ _ | pakelti darbininkams mokestį, 
darbininkų atstovai posėdžiavo bet dar nori ją sumažinti, 

vakar prie uždarytų durų. Abi -----------------
pusi norinčios išvengti streiko Anksti užvakar ryte kome- 
ir bandančios prieiti prie susi- ta Pons VVinnecke buvo ar- 
tarimo. čiausia pire žemės — viso labo

Svarbiausieji darbininkų re i- tik... 3,500,000 mylių tolumo! 
kalavimai yra šie: pakėlimas ---- •------------
algos 15c. valandai atrandi-' streiko> kuriam rengėsj 
mas gyvasties ant $1,000 ir mics|o gatvių slavėjų> jau 

nebus. Darbininkams pridėtai j 1

’ k po 25 centus algos dienoj ir 
Siuskit pinigui 1HS i jie sutiko priimti tokį prie- 

NAUJIENAS dą. Dabar jų alga bus $5.50 
--------- dienai.

CHICAGOS 
ŽINIOS

BANDOMA IŠVENGGTI
STREIKO

■ ■ ■ ■ - 1,1

Gaitvekariu komnaniihi ir

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BAIGA ŠIEMET MOKYKLĄ
Vardai hettuvių ir lietuvaičių, 

baigusių šiemet kolegiją ir 
aukštesniąją mokyklą (high 
school).

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

"SOCIALDEMOKRATAS"
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams $1.20
Pusei metų > 0.60

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

"NAUJOJI GADYNE“
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

GEGUŽINIS
“RIMBAS”

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

“RIMBAS” t
1 Batcman Place So. Boston, Mass.ę

f NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE '

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..'................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ........... >130
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams. *

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................   >3.00
šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir aržiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ............................................................. -....... 50e
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... >7JMJ
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..............................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...................................................-*------ 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Chicago Normai College:
Jankauskaitė, F. 
Mateckaitė, J. 
M i kotai t ė, B. 
Narmontaitė, L. 
Pavėsė, (\ 
Valentaitė, E. 
Tuliutė, M. 
Neirinskaitė, L.

Crane Junior College:
Bernelis, Ch. 
Bielinskis, B. 

Jasinskiu, T. 
Manelis, D. 
Vi n skunas, F.

Austin High School:
Aleksis, B. 
Jablonskiutč, Uršulė

Bovven High School:
Brandiutė, Marija 
Bukavičiutė, M. 
Janutaitė, F. 
Ivinskas, Z. 
Jarmužinskaitė, O. 
Kazlauskas, Kazys 
Kapturkevičiutė, Ona 
Levandauskas, Jonas 
Lapinskas, Edvvardas 
Navickaitė, Eleanora 

Tiškevičius, Stasys
Volskiutė, Marija

Calumet High School 
Tubeliutė, Evelina 
Ja k i ta i tė, Ona.

Englewood High School:
Aukštaitis, Albertas 
Lasinskis, P. 
Manas, Jonas, 
Petrauskas, Vilimas 
Gužauskaitė, Morta 
Jankauskaitė, Ona 
Urbiutė, Albina

Fenger High School:
Dapkus, Jonas 
Badius, Cl. 
Jareckis, Romanas 
Jurgaitė, Sofija 
Leleika, Balis 
Tanis, Albertas 
Zalatoriui, Ona 
Butreskiutė, Marija 
širvinskaitė, Florence 
Služaitė, Elena

Flower Technica):
Gaidamaviče, P. 
Maras, Elzbieta 
Šainauskaitė, Nellie 
Zubaitė, Elena 

i
Harrison Technical:

Bultas, Andrius, 
Kalias, Vilimas 
Bobinsiutė, Darata 
Česnauskas Petras 
Jasiulis. Adolfas 
Kriaučunas, Petras 
Verba, Elena 
Marteika, Jerry 
Tenelis, E.
Valentas, Vilimas 
Vtmis, Albertas 
Barčinskaitė, Viktorija 
Baškys, Juozas 
Bielskis, Jurgis 
Blauzdis, Julija , 
Geštautas, Juozas 
Grybiutė, Luiza 
Jablonskis, Jonas 
Kazlauskaitė, Stella 
Krasnauskaite, Stefanija . 
Kučinskas, Jonas 
Pasis, Ona 
Razimas, Karolis

Hyde Park: 
Zymontas, Raymondas
McKinley High School:

Bagdonavičiūtė, I. 
Gerulis, D.
Druzgas, Raymondas 
Sadauskaitė, S. I

Morgan Park High School: 
Yurkaitė, Frances 
Jezerskiutė, I.

Parker Senior High School: 
Juraitė, H.
Rudnikas, Povilas

8URKSTIN0 KAROLIAI DYKAI!!!
e

Nuo Liopos-July 1 bus duodama burkštino'karoliai dykai 
dovanų kiekvienam, kuris pirks reikalingų daiktų $1 vertės iš 
GOLOMBIEVVSKIO APTIEKUS.

“Camera” paveikslams traukti po 95 centus.
Dovanos ir nupiginta kainų, tęsis kiekvienų savaitę.
Registruojame laiškus j Lietuvą, išrašome money orderius, 

priimam, gas, elektro ii’ vandenio Bilas.
švariai, atsakančiai ir greitai išpildome receptus.
Visko galite gauti GOLOMBIEVVSKIO Al’TIEKOJE.
Jei ko negaunate kitose vaistinėse, reikalaukit GOLOM- 

B1EWSKIO APT1EKOJE.
Seniausia ir vienintele gero vardo receptų pildyme lietuvių 

aptieka yra

GOLOMBIEWSKIO APTIEKA
2633 West 47 St.

Tel. Lafayette 2886

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M
M
M
M
N
M
M*
M
M

Peoples Furniture Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
savo

Šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei-

Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite

visų kitų namams reikmenų už priei 
namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

į 4177-83 Archer Avė
h Lafayette 3171
m M. KEZES. Vedėjas
XTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXTXXXXXIXX1

1922-32 So. Halsted St.
* Canal 6982 

J. NAKROŠIS, Vedėjas

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKOM

Naujiena Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane-
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais, čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto- siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą. .' j

Pinigus gavo:
8997—Petronėlei 
9079—Antaninai 

22624—Leonarda i
13497—Ana stazi jai Bu kįšt ei j o- 

neni
9157—Juozapui Salomijos s. 

Juzėnui
9159—Jonui Judeiko
9177'—Domininkui Norkevis' 

čia i
23529—Ignacui Jakučiunui 
23530—Motiejui Stoškų nu i 
23535—Leonorai Norutienei 
56102—Onai Vengriutei

9196—Jonui šimeliui
9204—Povilui Mieželiui

20630 Magdalenai Pikoraitei
9192—Zofijai
9192—Anelei
9195—Juozui
9203—Juozui
9198—Adomui žekoniui

Abrutienei 
Skupaitei 
Vaškienei

Bučaitei 
Ruibienei 
Kačinui 
Lileikiui

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Liepos 19 d

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

' asmeniškai ar laiškais.

Laivu

LITUAN1A
IŠ NEW YORK TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Jau Daug' Žmonių
PASIRENGE KELIAUTI

9223—Onai Jurgio Stankaus- 
kiutei

' 9221—Domicėlei Dronjontie- 
nei

21977—Antanui Galiauskul 
9214 Viktorijai Vilienei 

21978—Jevai Tenterienei
9237— Romualdui Juozaičiui 

ir Mykolui Kaminskui
13006—Vincui Kedžiui 
21981—Salomijai Murauskienei 
24776—Onai Jonikienei

9236—Antanui Stašialiui 
21980—Jonui Valiui 
13003—Marijonai šnipienei
9238— 'Mykolui Slepikui 

130i0—Petronėlei Vilkeliškie-
nei

24777—-Domicėlei šimkaitei 
9248—Klemensui Durai 

23543—Zuzanai Tamalienei 
23544^—Marijonai DfibravSVie- 

nei
' 23545—Izabelei Poškienei 
56113—Vincui Konserevičiai 
56114—Juozapui Blinstrubui 
9289—Onai Petkevičaitei

GYVENIMAS 
Minesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Ckicaio, m, 

Tel. Boulevard 3669

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

geriausiu draugu.
Prenumerata metama ____ >2
Pusei metą_______________ >1
Kopija .. ......................    20c

'įonik
Cuts and Wounds

Apsisaugoldt užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su Šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuža bakterijas. 
Ir išgydo.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
' padaryt, jog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
•tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uidavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.
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LJS.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. ^motelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilią, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2136 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionieni, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1789 So. Halsted St
A. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 615 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Lietuvos Socialdemokratu z
Rėmėju Fondo (Chicagos

kuopos) atskaita
L. S. I). B. F. Chicagos kuo

pa atnaujino savo darbuotę. 
Gegužės ir birželio menesiais 
sekami draugai ir organizaci
jos užsimokėjo narinę mokestį 
ir aukavo fondui:

A. Ulis iki bir. 1928 $10.00 
V. Poška iki bir. 1927 5.00 
Drgė Švagcris iki bir. ’28 5.00 
P. Grigaitis iki b. 1928 10.00 
P. čereška iki bir. 1928 10.00
M. Kriščiūnas iki b. 1928 6.60 
A. Vilis iki biri, 1928 5.00 
St. Petrauskas iki b.* 1928 5.00 
.1. Čeponis iki birž. 1928 10.(M> 
O. Banienė iki rūgs. ’27 2.00 
J. M. Jasulevičius iki spalio

1927 m. *.............   3.00
Juozas Bagdonas auka 1.00 
LSS VIII Rajonas auka 2.00 
V. Bašinskas auka .. 1.00

Viso $75.00
Aukų “Naujienų'’ piknike 

birželio 26 d. surinkta $60.11
Bendra suma .... $135.11

Atėmus $8.11, kurie paliko 
imis iždininkų, Lietuvos social
demokratams pasiųsta $127.00

Kvitos Nr. 9129.
V. Poška, rast.

DĖBSO KNYGA

Socialistų Partijos ekzckuty- 
vis sekretorius, \Vm. II. Hen
ry’, praneša, kad greitai išeis 
nabašninko Debs’o parašyta 
knyga “Walls and Bars’’, ku
rioje autorius pasakoja savo 
įspūdžius, įgytus kalėjimuose. 
Knyga sHisidės iš 250 puslapių.

Pirmos šio veikalo laidos bus 
atspausdinta nedidelis skaičius 
ekzempliorių. Darbas bus labai 
gražiai atliktas ir knyga bus 
pardavinėjama tiems, kurie 
nori įsigyti specialų atminimų 
apie mirusį darbininkų vadų. 
Jos kaina bus $10.00. Po šitos 
pirmosios “de luxe” laidos pas
kui seks |>opuliarė laida, kuri 
bus, žinoma, daug pigesnė.

LSS 19 KUOPA AUGA
t

Drg. Svirskis (iš Brooklyno) 
rašo “Keleiviui”:

Birželio 10 d. įvyko LSS 19 
kuopos susirinkimas. Nepaisant 
karšto oro susirinkimas buvo 
skaitlingas. Prie kuopos prisi
rašė 6 nauji nariai. Išleidžiant 
vienų draugų j Europy, iš kuo
pos iždo paaukauta 30 dol. Lie
tuvos socialdemokratams. Kuo- 
l>os reguliariai susirinkimai 
bus laikomi kas antra pėtny- 
čia kiekvieno mėnesio. Dar yra 
keli draugai, kurie pasižadėjo 
įstoti į kuopų. Geistina, kad 
tie draugai atsilankytų į se
kantį kuopos susirinkimų ir 
prisirašytų. Kadangi sekan
čiais metais pripuola šalies vir
šininkų rinkimai, tai reikėtų 
pasidarbuoti, kad sustiprinus 
Socialistų Partijų. Taipgi rei
kalinga organizuoti finansinė 
Imi ramu Lietuvos socialdemok
ratams. Taigi subruskime, 
draugai!

LJ8JS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, 111.

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

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

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

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

Nariai — A. Kud rotas, A. Norbutas.

. K. Bielinis

Iš darbininky judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai) 
Tęsinys) 

Šventadienio mokykla.
Penkeriems, šešeriems me

tams praslinkus, 1906 m., kuo
met tame pat Ilgeceeme jau 
veikė ne viena, bet kelios lie
tuvių darbininkų kuoi>elės, ku
rias labai reguliariai lankyda
vau ir žodžiu pasakodavau ei
namuosius dalykus, mano pir
mieji draugai visi su šeimyno
mis, vyrai ir moterys, buvo 
vienos Ilgeceemo L. S. D. P. 
kuoi>elės nariai. Tais pačiais 
metais Bygos švietimo draugi
jos “žvaigždės” rupesniu Ilge- 
ceeme buvo suorganizuota taip 
vadinama šventadienio mokyk
la suaugusiems. Lietuvių mo
kytojų nebuvo. Dėstytoju už
rašė ir valdžia pranešė visai 
kita žmogų ir cenzuotų moky
toja, bet šis neturėjo laiko. Tuo 
tarpu “šventadienio mokykla” 
buvo suorganizuota, žmonių 
jau iš vietos darbininkų net 
p?r daug užsirašė. “žvaigž
dės" draugijos valdyboj buvo 
K. Vcnslauskis, kurs greit at
rado “spasabų,” kaip paleisti 
\iban minėtųjų “šventadienio 
mokyklų." Jo patarimu, tos 
mokyklos mokytoju padarė 
mane. Nuvykau pirmon savo 
gyvehime viešon pamokon su
augusiems. Mokykloje matau 
daug mūsiškių kuopelių narių. 
Nuduodu, kad jų nė vieno ne
pažįstu. Jų tarpe mano pir
mieji draugai — Budreikos su 
Žmonomis ir seserimis mokyk
los suoluose besėdį. Pradedu 
mokyti rašyti ir skaityti. Nu
stebau, kad maniškiai Budrei
kos visiškai beraščiai ir gan 
sunkiai, labai sunkiai skaito. 
Nemalonu ir jiems buvo prie 
to prisipažinti, bet mes greit 
tų nemalonumų užmi r š o m e, 
griebėmes sutartino šventadie
nio suaugusiems mokyklos dar
bo. Šitą atsitikimų tik lam 
čionai aprašau, kad parodžius, 
kokį didelį norų turėjo darbi
ninkai šviestis, ypatingai norė
damas pabrėžti dar ir tų apy- 
stovų, kad žmonės, veik nemo
ką skaityti, visiški beraščiai, 
dėjosi organizacijon, suprato 
jos tikslus, mokėjo kitus ra
ginti šviestis, ir patys dirbo 
naudingų ir didelį sau ir vi
siems nedalios draugams dar
bų.

Po pirmųjų bandymų su Bu- 
dreikomis, tokie skaitymai vy
ko ir kituose Bygos priemies
čiuose. Tie skaitymai turėjo 
labai didelės reikšmės kiek vė
lesniam laikui, kuomet kūrė
si ir centralizavosi musų parti
jos organizacija Rygoje pilna 
to žodžio prasme.

Barzdotas žmogus — 
K. Venslauskis.

Iš Rygos darbų negaliu ne
paminėti dar šio “tragingo" 
nuotykio. Buvo tai 1902 me
tų pradžioj, o gal ir 1901 m., 
prieš Kalėdas. Parėjus man iš 
mokyklos namo, mane tarpdu
ry pasitiko šeimininke ir išsi
gandusi pareiškė, ** kad manęs 
ieškųs koksai tai nepaprastas

NAUJIENOS,

ogi lovoje besivartąs au-

Garsinkitės Naujienose

b

Prie Justice Park, Iii

DIDELI LOTAI DIDELI LOTAI

kiek- 
tokios 
želme
nim ia i 
jMikišo

gavau nuo šeimi- 
pipirų (jis buvo 
lietuvis), tų ora- 

tiek priskaitė, kad 
Žinoma, be

dėjo ant 
kalbėda- 
tai esu 
viską, ir

Sutrinimai
Greita pagelta nuo skaus* 
tno. Apsaugoja nuo če* 
veryko spaudimo.

Aptiekoae ir čeverykų 
krautuvėse

DlScholl's
Itino-pads

savęs 
mano
savo

gausiai ir negailestin-

žmogus. Ji sakiusi jam, kad jis 
galįs ateiti po pietų, bet šis 
jos visai nepaklausęs, stačiai į- 
sibriovęs mano kambarin ir 
dabar be jokių ceremonijų ir 
itsiklausimų gulįs mano lovo
je, kaip pas save namie. Ka
dangi pas mane namie nieka
dos nebūdavo, kaip pridera lai
kytis atsargiam, pamaniau, 
kad tur būt bus krata ar kas 
nors panašaus. Atsargiait pra
vėriau kambario duris ir žiū
riu 
ga lotas nepaprastai barzdotas 
ir plaukuotas studento unifor
ma žmogus. Studento ševeliū
rai ir barzda galėjo nuoširdžiai 
pavydėti '.kiekvienas pravosla
vų protodiakonas arba 
vienas, kam tarnyba 
gausios ir “raskažriios’’ 
nijos reikalavo. Svečias 
atsikėlė, dar ramiau 
rankų ir stačiai, be jokių kon
spiracijų pasisakė esąs Vens
lauskis, važiuojąs iš Darpato 
ar į Dar patą. Už mano pečių 
stovėjo šeimininkė, žiurėjo ir 
stebėjo tą neregėtą, bet lietu
viškai prabilusį ypatingos ir 
retai matomos išvaizdos žmo
gų. Kada kambario durys už
sidarė, palikdamos už 
smalsiąja šeimininkę, 
svečias pradėjo' tuštinti 
kišenius, 
gai pripakuotus įvairių raštų, 
visą tų kišenių įtalpą 
stalo ir visai ramiai 
mas sakė, kad visa 
nuims skirta. Išdėjęs
pasakęs, kad esąs iš Šiaulių 
ir kur važiuojąs, mano svečias 
nieko daugiau nepasakęs, ra
miai, be komplimentų ir cere
monijų atsisveikino su manim, 
išėjo iš kambario ir nustebu
sios šeimininkės akių lydimas 
apleido butą. Pietų metu, ka
da grįžo iš tarnybos mano šei
mininkas, šeimininke pasakojo 
apie buvusį pas mane nepapra
stą ir stebėtiną žmogų ir smal
siomis akimis žiurėjo į mane, 
norėdama iškvosti, kas jis per 
vienas, ko atvažiavęs, ką man 
sakęs ir kalbėjęs. Nebeatme
nu, kaip aiškinau pažintį su 
tuo žmogumi ir kokiais jis rei
kalais pas mane buvo, tik tur 
hut dikčiai melavau, nes be to 
neapsiėjo, kadangi ir aš pats 
Vcnslauskį buvau pirmą kartą 
savo gyvenime matęs.

Atvežtoje literatūroje radau 
“Darbininkų Balso,” L. S. D. 
P. Centro organo pirmąjį nu
merį. 'lai buvo nelaukta nau
jiena. Ir vėl kibiras naujų 
minčių. Žodis “partija” pasida
rė mano akyse simboliu, kurio 
reikėjo visomis jėgomis siekti, 
lel jo dirbti, žodžiu, “Darbi
ninkų Balsas” galutinai mane 
pakreipė socialdemokratijos 
pusėn, nes tik iš šitos puses 
tebelaukiau tų idealų įgyvendi
nimo, kuriais mano jatina, bet 
senai pramušta galva buvo pil
nai kupina.

Policija žino.
Janulaičio, J. Biliūno 

Venslauskio atsilankymų, 
visi literatūros siuntiniai eida
vo mano vardu. Jų gaudavau 
š Šiaulių, Mintaujos, kartais iš 

Vilniaus ir net Peterburgo, žo- 
Ižiu, 'jos buvo nemaža. Sveti
nių, nepažįstamų žmonių vis 
dažniau pas mane atsilankyda
vo. Visų tų raštų ir nemėgi
nau slėpti, nors žinojau, kad tą 
būtinai reikia padaryti, bet 
kur ir kaip jos slėpti, reikėjo 
apie tai ir galvoti ir tam tik
rus žmones surasti, kurie pa
siimtų pas save tokį pavojingą 
daiktą. Jodei visas gaunamas 
knygas, laikraščius laikydavau 
sukrautus palovėj. šeiminin
kai apie tai, kas tose knygose 
rašoma ir kam jos pas mane 
guli visai nesiįdomavo. Kartą 
mano šeimininkas — Gabrila- 
vičius, grįžo labai vėlai. Pra
dinės namų durys buvo jau 
užrakintos, jam reikėjo susiieš
koti namų sargas, kurs kaž
kur buvo užklydęs ir, negalė
damas sargo susilaukti, pradė
jo kalbėtis su stovinčiu gatves 
kampe policininku (gyvenau 
Katalikų ir Jakcbštato gatvių 
kampe). Policininkas pradėjo 
pasakoti, kad šiuose namuose 

kuriame bule jis nežinąs, gy
venus gimnazistas, pas kurį e- 
są gyva pekla prikrauta viso
kių draudžiamų raštų, šeimi
ninkas atsakė, kad tasai moki
nys tai tur būt busiųs jo gy
ventojas — būtent aš. Pats 
policininkas patvirtino, kad tai 
tur būt taip, nes jis žinąs, kad 
tie draudžiami raštai esą lietu
viškos knygos ir laikraščiai, 
bet tas mokinys, jo nuomone, 
esąs labai geras ir reikalingas 
žmogus. Matomai, policininko 
butą lietuvio, bet aš jo visai 
nepažinojau ir nekreipiau do
mės, kad toks geras vyras 
kasdieną musų gatvės kampe 
budi.

Kitą rytą 
ninko tiek 
lenkuojantis 
ei jų jis man 
nors bėk iŠ buto, 
bardamas mane ir begrasinda- 
mas visokiais caro kankinimais, 
šeimininkas nupasakojo visų 
savo su policininku kalba. Kur 
nors dėti tas knygas nebuvo 
kur, antrą vertus, jos kasdie
ną buvo reikalingos duoti tai 
vienam tai kitam. (Surinkau 
visus savo raštus, sudėjau skry- 
nutėn, išmetęs iš tenai visus 
paprastus ir nepaprastus vi
sai nepavojingus jokiai valsty
bės santvarkai savo tueleto 
reikmenis, ir vėl laikiau visus 
raštus po senovei toli palovy 

Didelis Išpardavimas 
Liepos 3 ir 4 

Netoli lietuviškų kapinių ir kitų ten lietuvių kolonijų
Vieta: Prie Archer Avė. ir 79 St.

Nurodymas kaip nuvažiuoti. — Imkit gatvekarj Archen Avė. iki Cicero. Paskui imkit! Joliet elektrinį karą 
iki Justice, Illinois. '

Automobiliais kelias: Archer Avė. arba West 63 St. iki Argo, 111. Paskiau Archer Avė., iki Justice, III.

PRIEMIESČIO LOTAI /
Mieros 38x140 

Kaina $500 ir daugiau
BUS IŠPARDUOTI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

PROGA PADVIGUBINTI SAVO PINIGUS 
Neatidėliokit — Pirkit Šiandie 

Kol kainos dar nebrangios

PUIKI VIETA DEL NAMŲ ARBA INVESTMENTO 
40 minučių važiavimo iki vidurmiesčio su Interurban ęlektriniu traukiniu. 

Yra visi įrengimai, elektra, gasas, cementuota gatvė.
Labai geros' vietos dėl gaso stočių arba užkandžių standų.

JOSEPH VILIMAS 
SAVININKAS IR BUDAVOTOJAS

Phone Lafayette 5313Subdivision Ofisas 4377 Archer Avė

nustūmęs. šeimininkas apri
mo, bet minėto ant kampo sto
vinčio policininko 'akyse tur 
būt ir po šitokio knygų paslė
pimo aš pasilikau tas pats, kai 
ir buvęs — “geras žmogus, tu
rįs daug draudžiamų raštų.” 
Su minėtu policininku nesusi
pažinau, nors visuomet jį 
matydavau. Tuomet neįverti
nau ar neturėjau laiko ir pri
tyrimo įvertinti šito gero žmo
gaus, savos rųšies didvyrio, 
kurs tais laikais, t. y. 1902 m., 
ir savo pareigas eidamas, mo
kėjo išlaikyti didelę paslaptį. 
Tur būt, jo apie mane išsipa
sakojimas šeimininkui buvo 
niekas kita, kaip tik noras per
spėti, kad laiku susitvarkyčiau. 
Buvo tais laikais ir tokių žmo
nių, kurie dėvėdavo caro po
licininko uniformą, po jos slė
pė jautrią sielą ir gerų širdį. 
Gaila, kad konspiracijos dėliai 
aš ištisus metus praeidavau 
pro jį, nuduodamas, kad aš jo 
visai nematau.

(Bus daugiau)

Phone Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK
GENERALIS KONTRAKTORIUS

v 1814-34 W. 33 Place

Prastas Apetitas?
H— .......... .»•— i »■ .« »«■ ■ ■ly

Ad E-6
M r. Alex Taylor, Geiter, Ala., sako, 

"Nuga-Tone pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
ai pradėjau jas vartoti, ai turėjau skaus
mus tone, mano apetitas buvo prastas ir 
negalėdavau naktį gerai pasilsėti. Dabar 
ione skausmų nebeturiu, mano apetitas ge_ 
ras, mano miegas pasitsinantis ir ativieii- 
nantis, ai jaučiuoni geriau visais atžvil
giais.”

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 metų įgijo tas pačias puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuotl, 
iiblyikę. Kiti turėjo skilvio ir virikinimo 
trubelius, gaaue viduriuose ir žarnose, svai
guli, silpnumą, inkstų ligas. Kai kurie bu
vo menki ir turėjo trobelių su virAklnimu. 
Nuga-Tone suteikė jiems daugiau jėgos, ge
resnę sveikatą ir energiją. Jos padaugino 
jėgą visų kūno organų ir jie pasijuto esą 
jaunesni. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, 
o jei ne, tai nieko nekajnuoe. žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
1 liūtei j šiandie.

Uždikit vieni ir 
skausmu 
pranyks

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

College 
J. F. KASNICKA 
190 N. State St„ 

kamp. I^ake St. 10 fl.

Augšto Gerumo 
Žemos Kainos

Patikėtino V ardo 
ir

Garsios Garantijos
Žemiau atvaizduoti Ingenoll laikrodėliai 
yra: Kankini*, $3.50; Yankee, $1.50; \Vater- 
bury ploto aukso imaute, $8.00; Junior, 

$3.25; ir Midgct, $3.25

Skaityk šitą —
Dabar!

Per pusę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną ir 
hpkio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 ktesoj. »

White Star Line 
Red Star Line

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
i musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St. 
Chicago, III.

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

JOS. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pustės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
ga gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 518.

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

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedčliomis nuo 10 
ryto iki 1 no piet. Panedėlyj, l’tai 
ninke ii

specialistas
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CHICAGOS 
ŽINIOS

BANDOMA IŠVENGGTI
STREIKO

Gaįtvekarių kompanijų ir 
darbininkų atstovai posėdžiavo 
vakar prie uždarytų durų. Abi 
pusi norinčios išvengti streiko 
ir bandančios prieiti prie susi- 
tarimo.

Svarbiausieji darbininkų rei-

I
mokėjimas $20 pašalpos savai-j 
tėję darbininkui susirgus.

! O kompanija iš savo pusės 
norinti sumažinti dabartines 
darbininkų algas 5c valandai ir 
'atsisakanti pripažinti kitus 
t darbininkų reikalavimus.

I*rie šitokių aplinkybių dery
bos eina gana sunkiai, ypač 
kad kompanijos atsisako ne tik 
pakelti darbininkams mokestį, 
bet dar nori ją sumažinti.

I •
I 'g

Anksti užvakar ryte kome
ta Pons VVinnecke buvo ar- 
čiausia pire žemės — viso labo 
tik... 8,500,000 mylių tolumo!

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BAIGĖ ŠIEMET MOKYKLĄ

Vardai liettuvių ir lietuvaičių, 
baigusių šiemet kolegiją ir 
aukštesniąją mokyklą (high 
school).

kalavimai yra šie: pakėlimas -------------------
algos 15c. valandai apdraudė strcikOi kuriam g*. 
mas gyvasties ant $1.(100 ir r><H> miegto gatvių slavėjUi ja„

. į k'
Siuskit pinwi» nėr

NAUJIENAS

nebus. Darbininkams pridėta 
po 25 centus algos dienoj ir 

t jie sutiko priimti tokį prie
dą. Dabar jų alga bus $5.50 
dienai.

Chicago Normai College:
Jankauskaitė, F.
Mateckaitč, J.
Mikotaitė, B.
Narmontaitė, L.
Pavėsė, Ot
Valentaitė, E.
Tu liūtė, M.
Neirinskaitė, L.

Crane Junior Collegc:

Bernelis, Ch.
Bielinskis, B.

BURATINO KAROLIAI DYKAI!!!
Nuo Liepos-July 1 bus duodama burkštino'karoliai <lykai 

dovanų .kiekvienam, kuris pirks reikalingų daiktų $1 vertės iš 
GOLOMB1EWSKIO APTIEKUS.

“Camera” paveiksiant traukti po 95 centus.
Doyanos ir nupiginta kainų tęsis kiekvienų savaitę.
Registruojame laiškus j Lietuvą, išrašome money orderius, 

priimam, gas, elektro ir vandenio bilas.
švariai, atsakančiai ir greitai išpildomo receptus.
Visko galite gauti GOLOMB1EWSKIO Al’TIEKOJE.
Jei ko negaunate kitose vaistinėse, reikalaukit GOLOM- 

biewskio aptiekoje.
Seniausia ir vienintelė gero vardo receptų pildyme lietuvių 

nptieka yru

GOLOMBIEWSKIO APTIEKA
2633 West 47 St.

Tol, Lafayette 3886

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

"SOCIALDEMOKRATAS"
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams $1.20
Pusei metų 0.60

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

“NAUJOJI GADYNE”
f. /'

Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

GEGUŽINIS
“RIMBAS

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

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE '

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .................. . .............. $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... 11.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams. ■

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................-.................. >3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir aržiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ..........................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  >7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...............................................------- 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.V. .=

Jasinskiu, T. 
(Manelis, D. 
Vinskimas, F.

Austin High School: i
Aleksis, B. 
Jablonskįutč, Uršulė

Bowen High School:

Brandiutė, Marija 
Bukavičiutė, M. 
Janutaitė, F. 
Ivinskas, Z. 
Jarmužinskaitė, O. 
Kazlauskas, Kazys 
Kapturkevičiutė, Ona 
Levandauskas, Jonas 
Lupinskas, Edwardas 
Navickaitė, Eleanora 

Tiškevičius, Stasys 
Volskiutū, Marija

Calumet High School 
Tubeliutė, Evelina 
Jakitaitė, Ona.

Englevvood High School:

Aukštaitis, Albertas 
Lasinskis, P. 
Manas, Jonas, 
Petrauskas, Vilimas 
Gužauskaitė, Morta 
Jankauskaitė, Ona 
Urbiutė, Albina *

Fenger High School:

Dapkus, Jonas 
Radius, Cl. 
Jareckis, Romanas 
Jurgaitė, Sofija 
Leleika, Balis 
Tanis, Albertas 
Zalatoriutė, Ona 
Butreskiutė, Marija 
Širvinskaitė, Florence 
Služaitė, Elena

Flower Technical:

Gaidamaviče, P. 
Maras, Elzbieta 
Šainauskaitė, Nellie 
Zubaitė, Elena 

t

Harrison Technical:

Bultas, Andrius, 
Kalias, Vilimas 
Bobinsiutė, Darata 
Česnauskas Petras 
Jasiulis. Adolfas 
Kriaučunas, Petras 
Verba, Elena 
Mateika, Jerry 
Tenelis, E. 
Valentas, Vilimas 
Vanis, Albertas 
Barčinskaitė, Viktorija 
Baškys, Juozas 
Bielskis, Jurgis 
Blauzdis, Julija , 
Geštautas, Juozas 
Grybiutė, Luiza 
Jablonskis, Jonas 
Kazlauskaitė, Stella 
Krasnauskaitė, Stefanija 
Kučinskas, Jonas 
Pasis, Ona 
Razimas, Karolis

Hyde Park: 
Zymontas, Raymondas

McKinley High School:

Bagdonavičiūtė, I. 
Gerulis, D. 
Druzgas, Raymondas 
Sadauskaitė, S.

Morgan Park High School: 
Yurkaitė, Frances 
Jezerskiutė, I.

Parker Senior High School: 
Juraitė, H.
Rudnikas, Povilas
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKOOi

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

N

H

M

Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite M 
M

Šiuose didžiausiose F‘ ‘ . .
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

M
4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 
M. KEZES. Vedėjas

1922-32 So. Halsted St
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

H
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Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto, siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
8997—Petronėlei 
9079—Antaninai 

22624—Leonardai 
13497—Ai na stazi j ai R u kįšt elj o- 

neni
9157—Juozapui Salomijos s. 

Juzėnui
9159—Jonui Judeiko
9177—Domininkui Norkevih' 

čiai 
23529—Ignacui Jakučiunui 
23530—Motiejui Stoškų nu i 
23535—Leonorai Norutienei 
56102—Onai Vengriutei

9196—Jonui šimeliui
9204—Povilui Mieželiui

20630 Magdalenai Pikoraitei 
9192—Zofijai 
9192—Anelei 
9195—Juozui 
9203—Juozui
9198—Adomui Žekoniui

Abrutienei 
Skupaitei 
Vaškienei

Bučaitei 
Ruibienei 
Kačinui 
Lileikiui

i

PASIRENGS KELIAUTI

SU

Laivu

1739 So. Halsted St.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Liepos 19 d

LITUANIA”
IŠ NEW YORK TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Keliauk ir Tamsta
I

NAUJIENOS
Chicago, III.

Jau Daug' Žmonių
.1

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

asmeniškai ar laiškais.

I

9223—Onai Jurgio Stankaus- 
kiutei

' 9221—Domicėlei Dronjontie- 
nei

21977—Antanui Galiadskui 
9214—Viktorijai Vilienei 

21978—Jevai Tenterienei
9237— Romualdui Juozaičiui 

ir Mykolui Kaminskui
13006—Vincui Kedžiui 
21981—Salomijai Murauskienei 
24776—Onai Jonikienei

9236—Antanui Stašialiui 
21980—Jonui Valiui 
13003—Marijonai šnipienei
9238— -Mykolui Slepikui

13010—Petronėlei
nei

24777—Domicėlei
9248—Klemensui

23543—Zuzanai Tamalienei
23544;—Marijonai DfibiravfiČie- 

nei
23545—Izabelei Poškienei 
56113—Vincui Konserevičiai 
56114—Juozapui Blinstrubui 
9289— Onai Petkevičaitei

Vilkeliškie-

šimkaitei 
Durai

piražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

" padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės -— tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš-

Didclč tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu.
Lambert Pharmacal Co^ Saint
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side

Roseland
Draugijos, susivienijusios Są

ryšyje, užlaiko Aušros knygy
ną. Prie Sąryšio ir palaikymo 
knygyno yra prisidėjusios 16 
draugijų. Jo? užlaiko knygyną 
parengimais. Ką uždirba pa
rengimais, tuo užmoka rendą 
už kambarius ir šviesą. Toks 
parengimas Aušros knygyno 
naudai turėjo įvykti pereitą 
sekmadienį ' VVashinglon 
Heights miške. Bet atidėjo, 
kad kitur buvo rengiami pora 
išvažiavimų, viena konferenci
ja ir “Naujienų” piknikas. Jei
gu butų rengta išvažiavimas, 
be abejo butų buvęs nuostolis 
knygynui. Gerai, kad sumani 
komisija pasirūpino atidėti iš
važiavimą, tuomi išvengta nuo
stolių knygynui.

Draugijos remia Aušros kny
gyno parengimus, o jų delega
tai išrinkti turi pusėtinai pa
dirbėti prie surengimo parengi
mų. Dirba nekurie išsijuosę, 
bet žinodami, kad iš to yra 
nauda visuomenei, neatboja 
darbo. Tai yra milžiniškas ir 
naudingas darbas tų draugijų, 
kurios yra prisidėjusios prie 
Draugijų Sąryšio užlaikymui 
Aušros knygyno. Kad naudin
gas Aušros knygynas vieti
niams gyventojams, nėra reika
lo apie tai kalbėti.

Su chicagiečiais teko susitik
ti “Naujienų“ piknike. Paklau
sė ne vienas: “Ar dar užlaiko
te Aušros knygyną?” Atsakiau, 
kad užlaikome. J. Laukiui pa
sakiau, kad jo vardu dar tebei
na elektros bilos. Sakiau jam, 
kaip knygynas nedingo iš Ro- 
sclando, taip jo vardas nedingo 
iš roselandiečių tarpo. Nusijuo
kė.

Smagu tėvams, kurių sūnus 
’r dukterys pasižymi mokyklo
je, tarnyboje arba kuriame ki
tame naudingame darbe. Lai
mingi yra tokie tėvai.

Prie šitokių laimingų šeimy
nų galima priskaityti p-nus 
Vilius, kurių duktė, p-lė Zuza
na Viliutė, šiemet pabaigė pir
mus mokslo metus aukštesnėj 
mokykloj (high school). Pa
baigti mokymosi sezonų daug 
lietuvaičių ir lietuvių pabaigė. 
Bet p-lė Zuzana pasižymėjo 
nepaprastais gabumais. Ji pa
baigė mokslo metus pirma mo
kine savo klesoj. Mokyklos 
perdėtiniai išdavė p-lei Viliutei 
tam tikrą pagyrimo laiškų. P-lė 
Viliutė. pabaigusi mokyklų, 
kurių dabar lanko, stos kolegi
jom

Musų gabioji lietuvaitė gy
vena 2135 North Spaulding 
įve. —Kep.

Lietuviy Kliubas
Kokiais

kliubas 
ma visi
akimis pamatyti tą
kur norima kliubas

pagrindais
steigti? —

atvažiuoti

manoma 
Kviečia- 

ir savo 
palocių, 
steigti.

tai, kadVakar kalbėjau apie
Chicagos lietuviams yra būti
nai reikahigas toks kliubas, ku
ris pasidarytų lietuviško judė
jimo centras. Turėdami tokį 

•kliubų, chicagiečiai galėtų spar
čiai progresuoti. Jie ir politi
koj galėtų nemenką rolę lošti.

Kad toks kliubas yra reika
lingas, manau, kiekvienas su
tiks. Visas klausimas susiveda 
prie to, ar lietuviai pajėgs jį 
sigyti. Kad įsteigti gerą kliu- 

• reikia pusėtinai pinigų, 
vienu kitu tūkstančio dole- 
nieko nepadarysi. Bet juk 

be reikalo yra sakoma, kad 
iš kelių tuksiančių po

ir nuogam galėsi marški- 
pasiuti. Kas negalima vie- 
ar dviem žmonėm pada- 
tai nesudaro jokio

kambaryje 
susirinkimus, 

drabu- 
pasikabintti vieta. Tre-

knygynas.
keturios šėpos 

esama įvairių

sun-

rių 
ne 
surink 
siūlą 
n i us 
nam 
ryti,
kūmo šimtui žmonių.

Tas pats ir su kliubu. 
turės būti Chicagos 
įstaiga ir nuosavybė, 
įsigijimo
kelis desėtkus,

Kliu- 
lictu- 
Prie 

reikia pritraukti
bet kelis

riai išsirinks valdybų, kuri ir 
rūpinsis kliubo tvarkymu. 
Svarbesniems klausimams iš
spręsti bus šaukiami visuotini 
narių susirinkimai. Reiškia, su 
kiekvieno nario balsu reikės 
skaitytis. Tačiau apie kliubo 
tvarką daug kalbėti nėra rei
kalo. Nariai galės įvesti tokių 
tvarkų, koki jiems geriausia 
patiks, nes tai bus jų galioj.

Rytoj kiek plačiau parašysiu 
apie tų palocių, kuriame ma
noma Lietuvių Kliubų steigti.

K.

North Side
Northsidiečių trumpos žineles

Dr. A. Montvidas persikraus
tė gyventi į naują vietą, būtent 
1534 N. Oakley Blvd.

Dr. Montvidas išgydė north- 
sidiečių ‘dvasišką tėvą”, kuris 
buvo sunkiai susirgęs galva, ir 
burna išaugusi buvo taip dide- 
ė, kad baisu buvo žiūrėti (su
tinusi buvo). Dr. Montvidas 
vienu vizitu pagydė, dagi už
mokesčio neėmęs. Reikia pasa
kyti, kad Dr. Montvidas labai 
tankiai patarnauja veltui.

Taigi, daktare, jus perdaug 
save aukojate: kol minėtasis 
“dvasiškas tėvas” sirgo p. Le
kavičius ėjo jo pareigas.

Jaunasis Montvidas

džiui, “Tėvynes” redaktoriui 
V itaiei u i, advokatui Rodžiui ir 
S. Valančiui.

Dėkoju visiems tiems mano 
priedeliams ir draugams, ku
rie suteikė man bent kokios 
pagelbos ar, išreiškė užuojau
tos šioj sunkioj mano nelaimėj, 
kai b', gailestinga mirtis išplė
šė iš musų tarpo, atėmė nuo 
manęs taip brangų ir mylimą 
sūnų, palikdama mano širdyj 
niekuomet nesugydomą žaizdą.

Ilsėkis, sunau, ir lauk musų.
Paliekame su didžiausia šird

gėla nabašninko motina P. Pet- 
raitienė ir jo sesuo Petronėlė 
Valas.

Svarbus piknikas

Roseland GYDO Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Kraujo, odos, chroniškas 
senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

(ACTU VIS AKTŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karsti, atitaiso 
KreiVhs ak>8, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tolirejprstę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Štai raudonasis fašistas, Pus
žemaitis, “iežednevnos” 151-me 
numeryje teisina: Girdi, M. 
Bacevičius ir J. K. šarkiunas 
negriauną Aušros knygyno, tik 
kritikuoją jį.

Bet ar tai yra kritika, kad 
viešai SLA 139-tos kuopos su
sirinkime jie pareiškia^ buk 
knygynas nebėra naudingas ir 
tegul lodei užsidaro? Ką tokis 
pasakymas reiškia? Jis reiškia 
griovimą.

Ir dar Pusžemaitis priduria, 
kad turėtų kiti iš jo pasimo
kinti blevyzgų, kurių jis pri- 
mozoja raudonųjų fašistų 
šlamšte. Taigi per Naujienas 
naujas narys teisybę pasakė, 
kad kolei knygynas tarnavo 
raudonųjų fašistų reikalams, 
tolei jį fašistai skaitę naudin
gu, o dabar pasidaręs jau ne
naudingas, kadangi jiem nebe
tarnauja.

štai dar vienas aiškus jų 
prisipažinimas, jog jie nori 
griauti knygyną. Jei delegatai 
raportus duos taip, kaip nori 
M. Bacevičius ir J. K. Šarkiu
os, kad už jų raudonąjį bizni 

agituotų, o ne pranešimus duo- 
;ų iš Sąryšio susirinkimo, tai 
;ada tik jie remsią knygyną.

žioplesnių “argumentų” bu
tų sunku ir surasti. Tie du vy
ru per tris savaites galvoja 
kaip pasiteisinti, kad pasiro
dyti, jog jie yra “cacos”, geri, 
o blogi esantys du ekstriniai, 
menševikai, sandarietis, pecke- 
lis ir tam panašiai. Kartoja 
raudonieji biznieriai šitą gies
mę kiekviename Vilnies nume
ryje. Tai jau tapo Martyno ir 
kilbasninko rytmetinės psal
mės.

Ir neužmirškite kas ir kur 
rašo. Nagi rašo pasivadinę 
komunistais ir bolševikais ir 
rašyti tokias nesąmones kokias 
jie rašo, gali tik Vilnyj. Taigi 
dabar roselandiečiai turės du 
lietuvišku graborių, pasimoj il
siu palaidoti Aušros knygyną.

— N. N. ‘

Dr. J. W. Beaudette
„ VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po ptetji
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFON A S CR A W FORD * 1480

TELEFONAS CANAL 9464

ANTANAS ZUBRICKAS
Mėnesinės Mirties Sukaktuvės

Mirė birželio 1 d., 1927 met. 
— palaidotas birželio 4 d., 1927, 
šv. Kazimiero kapinėse. Pali
ko dideliame nubudime moterj 
Marijonų, duKterj Marijonų ir 
sūnus Antanų ir Albinų.

Pirmadieny, Ketvirtą Dieną 
Liepos

---------— i
Justice parke, Justice, 111.
Šitą pikniką rengia Lietuvių 

Politiškų Kliubų centras. šis 
centras, nors nesenai susiorga
nizavo, bet jau gana daug nu
veikė politikoj. Jame jau yra 
susidėję apie keturiolika kliu
bų, kurie kontroliuoja dešimts 
tūkstančių lietuvių balsų. Tiki
masi, kad artimoj ateityj tas 
skaičius žymiai padidės ir lie
tuviai organizuoti veiksrpoliti- 
koj taip, kaip ir kitos tautos.

Iki šiol lietuviai i* politikos 
nieko neturėjo ir niekas su jais 
nesiskaitė. Rinkimams atėjus, 
ietuvių balsus išgaudavo kitų 
tautų organizacijos ir todėl vi
są laiką kitos tautos ir lošė 
daug svarbesnę rolę, negu lie
tuviai.

Lietuviai, kurie senai politi
koj dalyvauja, matė, kad nėra 
kitos išeities, kaip tik organi
zuoti politiškus klivibus ir iš tų 
kliubų suorganizuoti politišką 
centrą ir sutraukti lietuvių bal
sus Chicagoj ir jos apielinkėse 
į vieną grupę. Ir dėti pastan
gas, kad lietuviai, kaip kitos 
tautos, galėtų turėti naudos 
sau, o ne kitiems jos teikti.

,r ’ ■
Sumanytojas šito centro su

organizavimo lyra State Ator- 
ney Jonas kuchinskas, kuris 
daugiausia prisidėjo prie suor
ganizavimo kalbama centro ir 
yra cehtro pirmininku. Jis sa
ko:
bet man to negana, 
kad ir kiti lietuviai gautų dar
bą arba turėtų naudos iš poli
tikos.”

Lietuviams daug daugiau 
priklauso, negu jie gavo iki 
šiol. Taigi, gerbiami lietuviai, 
matydami svarbą tokio centro 
ir atsilankykite į šį svarbų pik
niką. Parodykite savo skaitlin
gu atsilankymu naujai ir svar
biai lietuvių politiškai organi
zacijai pritarimo. Šiame pikni
ke turėsite progos išgirsti gal 
pirmu kartu lietuvių piknike 
kalbant Chicagos mayorą Wm. 
II. Thompson^ ir daugiau žy
mių kalbėtojų, šis piknikas yra 
tikra lietuvių iškilmė. Todėl at
silankykite kiekvienas.

—J. Grigaitis, 
Centro Korespondentas.

Paminėjimo 4 savaičių nuo jo 
mirties bus laikomos mišios, 
Penktadieny, liepos 1 d., 1927, 
— 7:30 vai. ryto. Prašome vi
sus giminės, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti. Mes tavę 
musų brangusis niekuomet ne
užmiršime. Tebūnie tau lengva 
šios Šalies žemele.

Nuliūdę,
Moteris ir Vaikai.

KONSTANTAS LIEPA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 26 dienų, 6:30 valandų 
ryto, 1927 m., sulaukęs 36 metų 
amžiaus, gitnęs Chicago, pali
ko dideliame nubudime moterj 
Marijonų ir 2 dukteris, tėvus, 
Kazimierų ir Petronėlę, 4 bro
lius: Joną, Juozapą, Ferdinandą 
ir Kazimierą, seserj Oną Kal- 
velienę, 3 brolienes ir šKjgerj. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3124 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverve, 
birželio 30 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už včlionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kostanto Liepos 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukteryH, teyai, bro
liai, sesuo, brolienės ir švog. 
Laidotuvėse patafnauja gra- 

borius S. P, Mažeika, Telefonas 
Yards 118K

Arturas Montvidas, daktaro 
sunus, baigė pradinę mokyklą.

Apie Artūrą galima butų 
daug kas pasakyti. Čia tarsiu 
vienok tik kelis žodžius. Tai 
yra vienas iš ramiausių vaikų, 
nors reikia žinoti, kad Arturas 
atlgo be motinos, nes jis mažiu
kas paliko, kai mamė mirė.' Bet 
sumaniai mokinamas tėvo ir 
Jufrozinos Mekužiulės. išmoko 
rimtumo ir mandagumo. Be to, 
mokykloje turėjo gerą pasise
kimą. Na, žinoma, bu s jam 
nesunku ir aukštesnėj mokyk
loje.

Naujienų piknike.
Ponia Kairienė kriptelėjo ko

ją lipdama iš automobilio, taip 
*kad koja tuojau sutino.

Paslaptis.
Petras Indrelė labai užimtas 

nes reikia rengti ką tai nepap
rasto? — K.

SILVESTRAS PETR1LA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 28 dienoj, 11:15 valan
dą vakare, sulaukęs 30 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoj. Pa
liko dideliam nubudime tėvą 
Petrą Petrilą ir pamotę Julijo
ną Petrilienę ir seserj Marijoną 
Stokcnicnę ir švogerį Povilą 
Stekeną. Kūnas pašarvotas 
randasi 702 W. 35th St.

Laidotuves j vyks subatoje, 
liepos 2 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vielionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Silvestro Petrilos 
gimines, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvas, Pamote, Sesuo 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tol. Blvd. 4053 ,
JUOZAPAS MARTINAITIS 

(MARTIN)

“Aš turiu politišką darbą, 
Aš noriu,

Širdinga padėka
Tel. Bouieva

nuo

ir

BILLY’SrUNCLE

Aš, motina nabašninko
Mirė birželio 25 dienų. Gir

dėjom, kad turi brolių ir seserj, 
bet nežinom jų adresu. Jie 
patys ar juos pažįstančių mel
džiu atsišaukti pas graborių.

S. M. ŠKUDAS,
1911 Canalport Avė., 
Tel. Roosevelt 7532.

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

1604 So. Paulina SL, Chicago, III.

Garsinkite? Naujienose

IM DAIGINAI

ir Balzainnoh* 
2314 W. 23rd PM

Chicago, 111. ■
Patarnauja laidok 

tuvėso kuopigiausia 
Reikalo meldžiu at-, 
si saukti, o mand 
darbu busite užgiA 
nėdinti.

Tel. Canal 1271S 
ir 2199 ■

GRAV
Musų pJ 
laidotuvėse 
me reikalo, 
esti sanži 
nebrangus,! 
neturime 4 
laikymu « 

3307 Ayburn 1 
CHICAGO, Iii

Knygynas turi 
rius. Vfenatne 
draugijos laiko 
Antrame kambaryje 
žiams
čjiame kambaryje 
Knygyne yra 
knygų. Kny 
rųšių keli tūkstančiai egz. Jos
išduodamos skaityti dykai. 
Laikraščių ateina visokių. Juos 
gali skaityti ant vietos, kas lik 
nori, be jokio atlyginimo. Kas 
netingi, gali praplėsti savo ži
nojimą lankydami Aušros kny
gyną. Knygynas atdaras per 
dieną.

Rodos kiekvienam aišku, kad 
Aušros knygynas naudingai 
pavieniams žmonėms ir draugi
joms. Bet dar atsiranda kiau
liškos partijos narys, M. 
Pusžemaitis, kuris dergia vie
šai knygyną ir jo dabruotojus, 
o Dzūkas tam pritaria, — rei
škia juodu abudu nusistatę 
prieš Aušros knygyną. Ne vie 
nam klausimas kyla: Kas juo
du tokiais padarė? Ogi surugu- 
si bačka. — Darbininkas.

bas 
vių 
jo 
ne 
šimtus žmonių. Sudėję po šim
tą kitą dolerių, jie galės nusi
pirkti tikrų palocių, kur bus 
vietos ir “tonciui ir rožančiui’’ 
- ir rimtiems ir linksmiems 

dalykams.
Tokį palocių kaip tik ir pa

sisekė užeiti. Jis randasi po No. 
1830 S. l)rexel Blvd., netoli 
\Vashington parko.

Pirkti katę maiše, žinčma, 
neapsimoka. Todėl rytoj, liepos 
1 d., kiekvienas galės apžiūrė
ti kliubui siūlomą namų. P-as 
Rozenskis ir kiti atvykusioms 
parodys namų ir suteiks plates
nių informacijų apie įsigijimo 
sąlygas. Atvykti į minėtą vie
tą galite nuo 5 vai vakaro iki 
9:00.

Kad butų visiems aišku, no
riu dar kartų pabrėžti, kad 
Lietuvių Kliubas, jeigu tokis 
susikurs, pilnai priklausys 
kliubo nariams. Vadinasi, kliu
bo narys tuo pačiu laiku bus 
ir jo savininkas. Maža to, na
rys bus dalinai ir kliubo savi

ninkas. Mat, dalykas toks: na-

An
tano Valas-Valasevičiaus, kuris* 
tapo palaidotas birželio 21 d., 
1927, meldžiu priimti mano 
skaustančios širdks padėką vi
siems, kurie suteikėt paskutinį 
patarnavimą mano 
vienatiniam sunui, 
nui, palydėdami jį 

Taipgi širdingai

brangiam ir 
a. a. Anta- 
į kapines, 
ačiū tiems, 

kurie apdovanojo jį gyvų gė
lių vainikais: p-ams Zolpiams, 
Pečiuliams, Močkams, Vizba
rams, Meškauskams, Medeliui. 
Lietuvių Moterų Draugijai Ap- 
švieta, p-lei Olson, p-ams Lady- 
gai ir Lovikams. Dėkoju ir na
bašninko draugams, kurie su
teikė jam vainikų ir nešė gra
bų: T. Petkui, J. Christian’ui, 
F. Šimkui, A. Aisenui, A. Po- 
ly’ui, J. Lenkartui.

Širdingai aeiuoju kalbėto
jams, tarusiems po keletu žo
džių paskutiniam atsisveikini
mui prie nabašninko kapo: Ra-

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

/

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauji einu k»hleirramų

IGNACAS GRITIS
6 MENESIŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Mirė gruodžio 31 d., 1926 m., — palaidotas Tautiškose kapinėse. 
Sausio 3 d., 1927 m. sulaukęs 37 m. amžiaus. Paėjo iš Lietuvos. 
Amerikoj paliko moterj Barborą, sunus, Prančiškų, Stanislovą 
Vaclovą ir brolj Augustą, t

Mes tavę musų brangusis niekuomet neužmiršime. Tebūnie 
lengva šios šalies žemelė.

MOTERIS, VAIKAI IR BROLIS.

tau

Simpatiškas I 
Mandagus I 
Geresnis ir H 
gesnis Už T 
tų Patarna^J 
mas.

F. Eudeikis Komi
PAGRABŲ VEDĖJAI W

Didysis Ofisas: ■
4605-07 S. Hennitage Av.l 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 1

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS ,
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tol. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201J
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Įspūdžiai iš Naujienų
Pikniko

Ką matė, kaip jautė ir ką gir
dėjo vienas iš reporterių.

kusios per 20 ir daugiau me
tų. Teko matyti keletą atsiti
kimų, kad būryje žmonių vie
ni perstato savo draugus ki
tiems ir susipažinusioj i pasiro
do paeiną iš vieno kaimo ir 
artimai draugavom būdam 
vaikais, bet vėliau persiskyrė 
ir gyvendami per porą desėtkų 
metų viens kitą užmiršo. Su
prantama, kaip yra malonu su
sitikti savo seną draugą — 
ypač draugą iš jaunųjų dienų

riko gramofoną ir skleidėsi po 
daržų per “loud speaker” triu- 
bas.

Užbaigtuvės

Pikniko biznis

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

“Naujienų” piknikas tai ne 
baikos, tai laivo tikras meti
nis lietuvių jubilėjus, pilnas 
prašmatnumų, įvairumų, (dide- 
lio turto ir aštuonetos 
ėių žmonių!

Dar vienuoliktos 
pradžioj, birželio 26, 
čvrnausko daržan ir

valandos 
nuvykau 
jau ra

dau keletą šimtų žmonių ir ke
liolika automobilių. Komitetai 
ir patarnautojai triusasi ir ren
giasi prie sunkaus darbo — ren
giasi sutikti skaitlingus, vai
šingus “Naujienų” svečius ir 
deramai jiems patarnauti.

Del geto pikniko, supranta
ma, turi būt geras ir biznis

i ir biznis buvo geras. Kur tik 
pažvelgsi; visur pilna, žmonių: 
prie baro dirba bartenderiai 

| sušilę, kam “near beer”, kam 
I ‘malt”, kum kitokių refrešmen- 
tų, ir vis skubėk ir skubėk. Ki
toj vietoj saldainiais lošia — 
šiame rieškučiais ir spėja: “Ly
gu — nelygu”. Vieni džiaugias 
:šlt)šę, kiti juokiasi praloŠę. 
jaunieji šaltkošę valgo ir gi
ria, jog labai gardi. Ir ištikrų- 
jų buvo gardi: 
laltkošč!
pietauja

' su kopūstais 
vo gardžios, 
mintos dėl 
op. J u r šį ir 
Roselando, ir
virtos naujieniečių 
duona irgi tam tikslui kepta 
per New Procesą Bakery 
tai lietuvio įstaiga nuo Bridge- 
porto.

I

Kitoj vietoj račiuką suka 
r kokius tai gėmius lošia. Bet 

tai ne lietuviški žmonės ir, ro- 
los, ne lietuviški gėmiai. ’’Kie- 
no šitie gėmiai?” klausiu ko
miteto.

Apie aštuntą valandą vakaro 
publika ėmė skirstytis. Prasi
dėjo atsisveikinimai ir išleistu
ves. Nesiiiagu palikti savo 
draugus, nesmagu palikti pui
kaus daržo ir linksmybes, bet 
metas namo — ryt ne šventa! 
Publika tingiai slinko iš dar
žo, kas pėsti, kas automobiliais. 
“Sudie, Jonai; sudie, Ona 
pasimatysime kitame “Naujie
nų” piknike!” skambėjo at
sisveikinimo žodžiai.

Apie 11-tą valandą'vakare 
piknikas užsibaigė galutinai, i 
užgeso šviesos ir paskutiniai 
publikos likučiai išsiskubino 
namo.

Personai

PAJIEškAU brolio Kazimiere 
Pučkoriaus, kuris išvažiavęs po nauji 
metų ir nebeduoda žinios apie savę 
žadėjo dirbti ant botų . Jis pats ai 
jj žinanti duokite man žinią. Turit 
svarbų reikalą.

JUOZAPAS PUČKORIUS 
4506 So. Honory St., Chicago, III

J IEŠKAU apsivedimui mergino.4 
arba našlės, ne senesnės 40 metų 
aš esu vaikinas 36 metų, turiu turto 
Meldžiu atsišaukti laišku, bet ne i.ž 
toliau kaip iš Chicagos ir apielinkės 
Daugiau žinių suteiksiu laišku. J 
Wosilius, 1739 S. Halsted St., Chica
go, UI.

Help Wanted—Maie-
Dnrhinlnkų Reikia

REIK ALINGAS vyras ar moteris 
Restauraną, knd suprastu apie viri 
mą, 3717 So. Įfalsted Si.

£xchange—Mainai

černausko daržas rodos tam 
tikslui sutvertas, stovi puikio
je, aukštoje vietoje, pasipuo
šęs. žaliuojančiais medžiais ir 
jų pavėsiu, šokių pavilionas 
naujai maliavotas ir žymiai pa
gražintas iš vidaus ir iš lauko. 
Visur kur padaryta nemažai 
progreso palyginus su perei
tais metais. Ir černauskas sa
vo “parlori” išsitaisęs ir pada
binęs piešiniais ir popieromis. 
Visur, matoma, Įdėta triūso, 
kad suvažiavusiai publikai bu
tų gražiau ir smagiau.

Publika pėsti ir važiuota.
Nuo vienuoliktos valandos 

ryto iki šešių vakaro publika 
plaukė piknikan kaip didelė, 
sriauni upė. (iatvekariai vienas 
po kito veža svečius ir palei
dę prie Cemausko daržo grįž
ta atgal kito būrio atvežti; au
tomobiliai iš rytų ir vakarų 
birzgia, skubina kaip virvė 
traukia vis į “Naujienų” pik
niką. Kiti paklysta, praeina ir 
pravažiuoja, o sugrįžę barasi, 
kad negali tokio didelio pikni
ko surasti. Iki pavakario pri
sipildo žmonėmis ir automobi
liais pilnas Černausko daržas 
taip, kad apkštu. Bet rodos ir 

kad ankštu: matyti vei- 
“‘stami veidai draugin- 

penų” publikos, ma- 
J'ia į kiekvieną ir 

T/ yra smagu būti

Honcy Boy” 
Valgykloje žmonės 
- lietuviškas dešras 

valgo. Dešros bu- 
specialiai paga- 

naujieniečių per 
Kundratavičių iš 
labai gardžiai iš- 

gaspadinių;

Dai‘ reikia pasakyti, kad su 
“Naujienomis”, pasirodo, eina 
ir Dievas ir gamta: Dievas da
vė gražų orą, o gamta suteikė 
vėsumą, kad “Naujienų” pub
likai nebūtų karšta šokti, žais
ti ir linksmintis.

Reporteris Pupa.

Help Wanted—Malė
Darbinmlcų^ Reikia

NAUJIENOMS reikia 5 vyrų kurie 
yra pardavinėję real estate, dėl at- 
lankymo Naujienų skaitytojų ir išaiš
kinimo jiems apie Lith-Manor, lietu
vių vasarinės kolonijos. Atsišaukite 
tiktai asmeniškai,

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.

automobiliai
ke teko susipažinti su 
’ck, vedėju vieno sky- 
bieago Examincr dien- 
r jo pirmieji žodžiai po 

jnimui buvo: “Kokius 
inai gražius automobilius 

J žmonės turi! Tur būt lie
čia! labai turtingi.” Ir ištik

čių puikumas automobilių! 
ei čia butų dalyvavę autonior 
iiiių firmų atstovai, butų per

sitikrinę, kad lietuviai yra ge- 
juausi jų kostumeriai.

Butų labai gerai, kad “Nau
ji rios” pasirūpintų surasti kiek 
kokių automobiliu lietuviai tu
ri, tai Lutų labai žingeidi! ži- 

' noti. Aš bandžiau suskaityti 
automobilius, bet tai negalima 
buvo; ale galima drąsiai saky
ti, jog šiame piknike buvo ne- 
nažiau 1500 mašinų, kurių ver
tė siekė $1,500,000. Tai buvo 
yg kokia didelė automobilių 
>aroda.

“Naujienų’’ publika
Laika nuo laiko tenka ma

tyti įvairios publikos, bet to
kios gražios, tokios simpatin
gos ir draugingos publikos 
kaip “Naujienų” piknike, niekur 
nerasi. Kitur, j-ei piknikai! su
sirenka tūkstantis kitas, tuo
jau kyla barniai ir peštynės, o 
čia astuoni tūkstančiai sugy
vena puikiausiame draugingu
me. Žinoma, būna ir “Naujie
nų” piknikuose visokių žmo
nių, bet čia visi stengiasi už
silaikyti kuopu ik iausia.

“Naujienų” piknike tarp pub
likos dedasi stebėtinų scenų: 
atnaujinamus pažintys, nutru-

Cicero
REIKALINGAS žmogus, kuris kal

bantis lenkiškai ir gali įnešti $M,000 
j gerą Loundrės biznj. Atsišaukite 
tuojnus, 3105-17 W. Harrison St.

“Tie 
įai... 
atsako

priklauso policijai... ži
rni žinai...” nedrąsiai 
komitetas.

prie 
visų gėmių. 

suvedžiau 
pasirodė stam-

bet tai tiek to: 
ir vaišes — ne-

buvo; REIKĖT,AUJU darbininko ant

*— i Baranauskas, R. 2, Box 114, Hart,
Pereitas sekmadienis ___ _

tikrai šventadienis. Visur tu V 
čia, lyg apmirę. Kodėl, taip bu-; Mich. 
vo?

Todėl, kad tą dieną buvo ne
paprastai gražu, saulutė šildė, 
vėjalis putė, visus viliojo kur 
nors pavėsin, miškan. Tad iš 
pat ryto pundeliais mašinos . . .... ....*. , ..... . . . ledo. lun mokėti(automobiliai) pripakuotos. j važiuoti. Matyti galima kasdien 
Važiuoja Cicero piliečiai į pik- 4 iki 6 vakare ir nedėlioj iki 12 va

landai. Nuolatinis darbas.
3361 So. Union Avė.

REIKALINGAS barbens vakarais, 
subatoms po pietų, turi būti patyręs. 
Atliginimas geras. Atsišaukite greit, 
A. Zellon. Tel. Roosevelt 7706.

REIKIA 2 tvirtų vyrų dirbti prie 
rašyti ir troku 

nuo

Ir aš dalyvavau 
I biznių, prie 

rytojaus, kai 
ash sąskaitą, 

bus trukumas, 
iž tokias fones 

gaila.
Padaužų Respublikos 

koncentracija
Viename daržo šone 

specialiai aptverta vieta “tik dėl 
oadaužų”. Toje vietoje rinko
si Padaužų Respublikos dva
siški vadai, jų draugai ir sim- 
patizatoriai. Kas ten dėjosi to
je vietoje, negaliu pasakyt, nes 
ik porų kartų per dienų teko 
įplankyt. Bet man rodosi, kad 
padaužoms kažko truko — ne
simatė pas juos to gyvumo, ko
kiu jie pasižymėdavo senais 
gerais laikais, čia jie tai šach- 
natais lošė, tai patyliai šneku
čiavo ir akis įtempę į lošian
čius žiurėjo, (lalimas daiktas, 
kad padaužos kokių nors didelę 
konspiracijų planuoja, ar ką?

visų 
Ant 
savo

buvo

Černauskų binzis
Ponai černauskai irgi buvo 

“busy”. Nuo ryto iki vakaro 
žmonių pilnas saliunas, pilni 
kambariai — vieni valgo, kiti 
geria, juokus krečia, anekdo
tus pasakoja. Visi linksmi kaip

vestuves!

“Loud speaker”
Pas naujieniečius visados bū

na kas nors naujo, o šį metą 
jie pasižymėjo su “loud spea
ker*’. Tai buvo tikrai naujas 
dalykas, už kurį naujieniečiams 
priklauso kreditas.

Dar prieš dvyliktą valandą 
dienos vaikštinėjant po daržų 
pasigirdo muzikos garsai ir ne
mažai visus nustebino: “Kas 
čia griežia, kur muzikantai?’’ 
klausinėjo žmonės viens kito. 
Girdi balsą, o muzikantų ne
matai! Vėliau pasigirdo dainos: 
kiek teko suprasti, dainavo vi
si musų gerieji dainininkai, 
kaip tai Kipras Petrauskas, 
Babravičius, Sodeika ir kiti. 
Tik viena klaida padaryta, kad 
perstatytojo nebuvo, ir publi
ka turėjo bereikalingai ginčy-> 
tis, kas dainuoja. Ir visa ta 
puiki muzika ir dainos ėjo iš 
Columbia rekordų per J. Bud-

šv. An- 
Raudonoe 

Piliečiai pasi- 
daugiatisia teko 

Buvo ir 
visus tris 

turėtų

Furnished Rooms
PARENDAVOJIMU1 didelis garu 

apšildomas kambaris vienam ar 
tokių, dviem vaikinams arba ženotai povai, 
pikui- be valgio, 4029 S. Maplevvood Avė. 
vengti

For Rent

nikus. O tą dieną — piknikų 
piknikai: “Naujienų”, 
tano parapijos ir 
Rožės Kliubo. 
skirstė, bet 
“Naujienoms”, 
kurie atlankė 
kus. Rengėjai
tokio susigrūdimo.

Ateinantį sekmadienį 
gija Lietuvių Tvirtybė 
Imi pereina į Vakarinės 
žilės Pašalpinį Kliubą. 
Tvirtybes nariai I 
susirinkime, kuris įvyks Liuo- , ,in?ŠJ®vid,ur^st|*
sybes svetainėje, 1 vai. po pie-;  
tų. Prasideda nauji mokesčiai
ir nauja pašalpa. Pasistengkite house, 20 ruimų. Renda 230 j me- 
gerai suprasti naujus patvar-
kymus. — K. P. D

Drau-
oficia- i i°s mados flatUM, Maudvnė,
žvaig-1732 w- 22n<l st~
Todėl | KKND0N 7 kambarių fintas, nau-

bukite tame ' jai ištaisytas. Maudynė, elektra, ant

RENDON 6 kambarių Šviesus nau- 
elektra,

RENDAI rest^utantas ir ruiming-

Geras biznis. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu. 2474-76 
Blue Island Avė.

Automobiles

CLASSIFIED ADS.
______ — —

Announcements
Pranešimai

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

Roseland. — Auksinės Ž. L. P. ir 
P. Kliubo pusmetinis susirinkimas at
sibus pėnyčioj, liepos 1 d,. 7:30 v. v., 
K. Strumilos svet., 158 E. 107 St., bus 
įvairių Komisijų raportai ir išvažia
vimo klausimas. Visi nariai atsiląn- 
kykit. UŽ neatsilankimą bausmė 50c.

— Rašt. J. Kirkite.

Susivienijimo Lietugių Amerikoje 
S3o kp. priešmetinis susirinkimas 
'vyks pentktadieny, liepos 1 d., 8 vai. 
vak., 1927 m., Raymond Chapel svet., 
vl6 W. 31 St. Chicago, III.

Visi nariai būtinai atsilankykit su- 
^irinkiman, ,nes yra svarbių dalykų 

apsvarstymo. — Valdyba.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas jvyks penkta
dieny, liepos 1 d., 8 vai. vak. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
kliubiečiai esate kviečiami pribūti j 
susirinkimą. — A. Lazauskas, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kai Kliubas laikys pusmetinį susirin
kimą pentadieny, liepos 1 d., 7:30 vak. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku pri
būti, nes randas daug svarbių dalykų 
aptarti. — S. KuneviČia, nut. raš.

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
pusmetinis susirinkimas {vyks liepos 
! d., 7:30 v. vak., Jokantų name, 4138 
Archer Avė. Visi nariai būtinai at
silankykite į susirinkimų, nes yra 
daug svarbių dalykų' aptarimui. Taip
gi atsiveskite ir naujų narių prisira
šyti prie S. L. A. 176 kuopos.

— Valdyba.

Roseland. Birželio 30 d., 8 vai. va
kare, Aušros Knygyne, 10900 South 
Michigan Avė., jvyks Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės direktorių su
sirinkimas. Bus jame svarstoma 
svarbus reikalai. Visi direktoriai at
silankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

CADDILAC SEDAN, V — 61, 7 
pasažierių, 1024, $635 arba pasiūly
mas, kainavo $4600, gerame stovyje, 
apleidžiu miestų, pigiai.

GIFT SHOP,
151 N. Homan Avė., 

Austin 2042

STUDEBAKER Big Six Sedan, vė
liausio 1926 modelio, 7 pasažierių, be
veik naujas, $1175 arba pasiūlymas, 
kainavo $2700, Ballon tajerai, 4 ratų 
brekiai ir t. t., pigiai parduosiu, 
važiuoju Californijon, savininko 
zidencija,

1101 N. Harvey Avė., 
Euclid 2172

nes
re-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ESU priverstas parduoti sa
vo Steger grojiklį pianą, su 90 
volelių, suoleliu ir lempa, $65, 
cash $25 ir po $10 į mSnesj.

6512 So. Halsted St. 1 fl.

BEVtHK naujas grojiklis pianas, 
yra caoinet, 200 volelių ir benčius. 
Apleidžiu miestą, bargenas, už $150. 
J. Padalek, 23<2 W. Madison St.

Business Chances
Pardaviinui Bizniai

GRAŽI grosernė ir bučernė par
davimui, geras cash biznis. 2837 
W. 39 st.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, gera vieta, lietuvių apgyventa, 
renda pigi, pardavimo priežastis — 
nesveikata. Agentai neatsišaukit. 
4503 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI ice cream parlor, 
daromas geras biznis, parduosiu pi
giai, 114 E. 107 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė; laikoma 
ir kitokių smulkmenų. Pigiai nupirk
si!, nes apleidžiu miestą. Turi būti 
parduota šią savaitę, 5626 S. Racine 
Avenue.

• REIKALINGAS bile kokis biznis 
) mainyt ant 3 flatų mūrinio namo, po 
l 6 kambarius, su visais įtaisymais, pi

nigų pridėt nereikalinka.
Kreipkitės,

5883 So. Westem Avė. 
Tel. Hemlock 6151

Real Estate For Sale 
Namai-žvinė Pardavimui

’Į KAMPINIS 2 flatų mūrinis na- 
i | mus, 1 didelė krautuvė, 7 kamba- 

; riai viršui krautuvės, lotas 73 pė- 
‘ idų, frontas prie Archer avė. Krau

tuvė įsteigta per daugeli metų, da
romas labai geras biznis. Parduo- 

1 du iš priežasties nesveikatos. 5129 
Archer avė. Kampas Kildare avė. 
Tel. Lafayette 0392.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
parduoda prnpertę 2 aukštų namą, 
krautuve ir 3 kambariai iš užpakalio, 
2 flatai viršui, 4-5 kambarių, 2 karų 
garažas, 1742 W. 47 St., kaina 
$25,000. 50 pėdų frontage, prie Ash
land Avė. ir 73 St., kaina $8,000. At
sišaukite, R. Hrdina, 7940 Dorchester 
Avė., Tel. Saginaw 0459.

PARDAVIMUI 2 modemiški po 5 
kambarius nauji mūriniai bungalow, 
didelis augštas ir skiepas, lotas 33Vfex 
125 pėdų, randasi prie 66 St. biskj j 
vakarus nuo Hamlin Avė., tiktai 2 
blokai nuo gražaus Marųuette Par
ko. Savininkas ant vietos kasdien.

šaukit
Telefonu Lanwdale 6843 

vakarais 
Bargenas.

JOHN G. KORTBA, 
statytojas ir savininkas

LOTAS, N. W. parduosiu savo Ad- 
dison St. lotą už $2500, išmokėjimais.

608 So. Dearborn St.,
• Room 840,

Box 3756—C.
A ' ' '
2 NAUJI 5 rm. muro bung. garo ] 

šil. kieto medžio trinias, prie 65 
St. $1500 ir $1000 cash, 3700 W. 
65 St. Pros. 3966.

[ _ ____________________________ __i
SVARBI NAUJIENA

Visi, kas turite senus namus ar
ba tuščius lotus ir norit gražiai 
gyventi, prašom atsilankyti pas i 
mus. Mes pabudavosim tamstoms < 
naujį gražų namą, kokio norėsit, i 
priimdami seną namą į mainus.

STANKO & NESTOR
5097 Archer avė. ,

Lafayette 6036 ,

TURIU parduoti 45 pėdų lotą, ša- r 
lytakiai, miesto vanduo, apmokėta, 1 j 
blokas j pietus nuo Irving Park, kai
na $1800, reikia $500 cash, kitus po , 
$20 j mėnesj. V|,‘

608 So. Dearborn St., 
Room 840, 
Box 8755

PARDAVIMUI rezidencijos lotai, į i 
šiaurę nuo Bellmont Avė., geroj > 
apieljnkėj, išmokėjimais, $100 įmokė- ' 
ti ir po $10 j mėnesj. 1

Rafšykit '
608 So. Dearborn St., 

Room 840, 
Box 375a—T.

.. į - ______ - r
45 automobilių telpantis ga- 1 

ražas, su “sales room”, parsi
duoda su namp arba galima ( 
rendavoti; savininkas mainys ’ 
ant namo arba lotų. m

Kreipkitės:
5833-35 So. Western Avė. r

Tel. Hemlock 6151 «
b
b

TĖMYKIT s
DIDELIS BARGENAS s

Parduosiu kampinį apartmentinį t 
namą 13 flatų ir dvi krautuves, ver
tas $60,000. Kas greit pirks gaus r 
už $45,000, $7,000 {mokėti, kiti mor- i] 
kičiai. Rendos neša $8000 j metus. 
Priežastis pardavimo išvažiuoju j 
Europą.

JOHN DOSTAL, 
1011 W. Cullerton St., 

2 flatas

REZIDENCIJA MURINS, 2 augfi- 
tų. Viskas vėliausios mados, 2 mau
dynės, garadžius ir kiti patog-umai. <] 
Apleidžiame miestą. Nebrangiai, n
3315 W. 65th PI. Tel. Prospect 9599.

PARDAVIMUI biznio namas, 2 
flatai ir grosernė. Geras biznis. Par
duosiu pigiai. Savininkas grosernė- v 
je. 6807 So. Racine Avė. p

PARDAVIMUI, mainimui arba pa- 
randavosiu biznio namą, dėl visokių r 
biznių, tinkantis, naujas namas. Prie
žastį patirsit ant vietos. Prieš tau- 
tiškas kapines. Justice Park ant Kean - 
Avė. S. Svilenas.

TURIU PARDUOTI 2 flatų na- n 
mą, 5-5 kambarių, 5145 So. Sawyer h 
Avenue.

PARDAVIMUI 5 akrai, namas, ga- 
radžius, šantiš, galima Chicagoj dirb- 
ti, savininkas gali duoti morgičius. 
C. Urbonas, 185 St. ant 44 Avo., R. 1, 
Box 98, Blue Island, III.

EXTRA! EXTRA! Pardavimui 5 » 
flatų muro namas, pečiais šildomas. $ 
Turi būt parduotas šią savaitę, kaine, č 
tik $8,300. Atsišaukit, D. Kuraitis, n 
3121 So. Halsted St. 1

Real Estate For Sale
Nnmnl-žemi pardavimu>

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
netoli Gracą St., didelis lotas, geroj 
apielinkčj, kaina $2700, įmokėti $300. 
ir po $30 j mėnesj.

608 So. Dearborn St., 
Room 840, 

Box 3757—K.

ATYDAI BIZNIERIŲ
5 kambarių mūrinė l)iingalow. 

Karštu vandeniu apšildoma. Sa
vininkas mainys ant bile kokio 
biznio. /

BIZNIAVAS namas su groserne, 
arti šapų ir ant gatvekarių linijos. 
Moteris nori mainyti ant privatinio 
namo. Geros progos, verta pasisku
binti.

STANKO & NESTOR
5097 Archer avė.

Lafayette

JŪSŲ NUOSAVAS NAMAS

Vietoj mokėti vendas namų sa
vininkui, mokėkite vendą sau. Mes 
turime naujų planų, kuris dd jū
sų bus reikšmingas. Įteikia tiktai 
$250 įmokėti. Jeigu tik tuom žin- 
geidaujate, atsiųskite savo vardą 
ir adresų į Naujienas, 173!) South 
Halsted Street. Box 961.

PARDUOSIU ar -mainysiu 2 
tų mūrinį namą ant ūkės ar 
k,o, su groserne ir keturi 
imai iš užpakalio; 6 ruimai 
t antro floro. Ąžuolo medžio 
igtas. Mainau todėl, kad tu- 
i kitą biznj ant 2956 So. 
allace st., o tas namas ran- 
si 3730 So. Paulina st.

CICERO HOME PARK BARGENAI

4 flata 2-5 2-4 muro namas naujas, 
irduosiu pigiai arba mainysiu ant

2-5 muro namas naujas, su bun- 
w stogu, 4 kar. gar., karštu van- 
u šildomas. Parduosiu už nuže- 
ą kainą.

t 
Naujas muro biznio namas, 6 što- 
i, 2 ofisai, 5 flatai, atneša labai di
li nuošimti, parsiduoda labai pigiai 
ba išsimaino anį, gerų lotų.

Išsimaino 20 flatų 10-4, 10-3 rumus, 
ainysiu ant mažesnio namo arba 
it gerų lotų.

ANT BRIDGEPORTO
Bučernė ir grosernė parsiduoda su 

amu, namas mūrinis ant kampo, biz- 
is geras ir namas labai gerame sto- 
y, pirmas aukštas 6 ruimai karštu 
andeniu šildomas, antras 2 po 5 r. 
ečiais šildomas. Trijų karų gar. 
įurinis. Maino ant privatiško namo.

SOUTH SIDE
Bučernė ir grosernė, biznis geras, 
rsiduoda su namu, namas kampinis 
uro, 3-5 pirmas aukštas, karštu 
ndeniu apšildomas ir 4 kar. gar., 
.rsiduoda arba išsimaino ant pri- 
tiško namo.

63 St. štoras 3 ruimai prie Storo ir 
anį viršaus, renda 200 šimtu ant 

2 tuks-io, parsiduoda pigiau 
is kaip vertas.

netoli 
rendą, 

už prieinamą kainą arba 
ant namo, pečiais apŠildo-

Naujas muro namas 6-5 
įpitol Teatro, neša didelę • « W • • • lt

Mes turime dar ir daugiaus barge- 
4, katrie čia šanku visi surašyti, nes 
žimtų labai daug vietos. Tai ger- 
amieji, katrie esate užsiinteresavę 
irgenais, tai meldžiu kreities su vi
kis reikalais pas mus, mes pasirengę 
ivo vengenčiams visuomet greit ir 
isingai patarnaut.
Skolinam pinigus ant pirmų ir ant- 

I morgičių ir apdraudžiam namus 
rakandus nuo ugnies.

P. M. SMITH,
4457 So. Talman Avė., 

Lafayette 0455

Farms For Sale
_______Uldai Pardavimui________

FARMOS, FARMOS
Lietuvių apgyventoj kolonijoj yrn 
lugelig gražių tikiu ant pardavl- 
o ir mainymo. Atsišaukit
J. A. ŽEMAITIS, B. 1, Box 17,

FOUNTAIN, MICH.

FARMŲ BARGENAS Scottville 
isą liepos mėnesj. Nepirkite farmų 
akol nematysite musų kolonijoj. Rei- 
alaukite katalogo. Phillip ir Mattis, 
Jcottville, Mich., R. 2, Box 83.

Financial 
_______ Finansai-Paskolos________ 

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 
ažas komisas. Teisingai atliksiu 
įkalą į 24 valandas. 

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

JtfES PERKAME IR PA- 
gaminame antrus morgičius į 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

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

J. S. IX)WITZ, 
318 So. Dearborn St.

NEROKUOJAM KOMIftENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba *300.

Peoples I/)an Service 
1647 W. 47 Str.

Miscellancous 
’voirąe

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas” 

SOUTH TOWN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
?uum. Garu ir Vandeniu Apšildymą, 
(vedam į nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

GENERALLS kontraktorius ir bu- 
lavotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, ria
lai ir pertaisymas. Cementini* dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam pianus ir 
finansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Calumet 1012.

STOGDENGYSTĖ
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stotfų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. S- RAMANČJHNIS,

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Ivedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
___________ Mokyklos__________
MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 

berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells St.

MOKINAME
Anglų kalbos. lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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

AR JUS NORITE

BARGENAS. Grosernė ir bučernė, 
t’uri būt parduota tuojau, savininkas 
apelidžia miestą, priimsiu geriausj 
cash pasiūlymą. 2306 Blue Island Av.

SUTAUPYSIT nuo $1000 iki $1500, 
jei pirkaite veikiai 5 kambarių muri
nę bungalow, su mažu {mokėjimu; 
gražioj apielinkėj. 3624 W. 56 Place. 
Tel. Prospect 7216.

"iktai 3'/2% nuošimčių 
Be Komiso.........

es paskolinsime jums $100—$200 ii 
100 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim 
ų už morgičius ar kitiems .privati 
ams reikalams. Pinigai paskolinami 
12 valandų.

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

Atdara vakarais iki 9 vąl. apart se- 
rėdos ir pėtnyčios.

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street

IMPERFECT IN ORIGINAL 1


