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Metė Kominterną
Kasyklų darbininkų sąjungos suvažiavi- 

mas nutarė nutraukti visus santykius XV 
su Maskvos diktatoriais. - ' b5,i-

SAN PEDiRO, Gal., liepos 5.
Honda įlankoje užėjęs ant 

seklumos sulūžo garlaivis Anne 
, Hnnify, gabenęs lentas. Jo ka- 

s Zaddert ir dvidešimt 
įgulos žmonės buvo mui- 
laivo Algonąuin išgvl-

STOKHOLMAS, Švedija, lie
pos 5. — Švedų angliakasių są
junga, kuri. priklausė maskviš
kio komunistų internacionalo, 
nutarė dabar visai nutraukti 
santykius su juo.

Nutarimas atsipalaiduoti nuo 
Maskvos diktatūros buvo pri
imtas ką tik įvykusiame Stok
holme angliakasių suvažiavime.

Vietos komunistu laikraštis 
piktumu nesitveria dėl šitokio

patys ang- I Kominternas sulaikėPagaliau ] 
pamatė, kad dėl to 

pinigų, gautų iš rusų, 
jie patapo maskviš- 

Jie ne-

streikui, 
liakasiai 
trupučio 
bolševikų
kių diktatorių vergais, 
teko savarankiškumo, nebega
lėjo nieko daryti sava iniciaty
va- Jų ponu ir valdovu patapo 
Maskva, kurios jie turėjo klau
syti ir jos įsakymus pildyti.

Dauguma u ng-liakttsi ų stjjun- 

gos narių nebegalėjo to ilgiau 
pakęsti. Sąjungos vadai imta 
aštriai kritikuoti. Priėjo prie

Praeitais metais daugelis šve- lo, kad šiame suvažiavime di
dų darbininkų sąjungų smer- dele balsų dauguma buvo nu-1 
kė angliakasių sąjungą dėl jos taria nutraukti visus santykius 
ėmimo iš Maskvos pinigų savo j su maskviškiu internacionalu

Rusijoje Amerikos 
komunistų vadus

Gitlow, 
žirniu 
tymų 
ti»Use

Pepper ir kiti neišleid- 
iš Sovietijos dėl niau-

Amerikos, komunis-

NEW YO41KAS, liepos 5. — 
New York Times gautas pra- , 
nešimas sako, kad maskviškio 
komunistų internacionalo įsa- i 
kymu neleidžiama iš Rusijos 
iš v:'žinoti keliems žymiausiems i 
Amerikos komunistų vadams, 
jų tarpe Ben Gitlowui, buvu-

Kllllt) T1UQ 11*1 šiam komunistų kandidatui į i 
11 II Utį pillullilllul IJu j Jungtinių Valstybių viceprezi- 

f 1411111Q dentus, Bėrtramui D. Wolle ir .
JvIjUCS LILU1U0 įJohnui Pepperiui.

14 Meksikos banditų 
krito kautynėse

{Atlantic and Pacific Photo)

Chicago. — VVilbur Gtenn Voliva, miesto Zion, 111., bosas,

Suėmė valtj su svaiga
lais ir 4 žmones

f

DETROIT, Mich., liepos 5. 
— Praeitą naktį muitinės agen
tai suėmė Detroito upėje valtį 
ir su keturiais kontrabandinin
kais, bandžiusiais įšmugeliuoti 
gerą vežimą svaigiųjų gėrimų. 
Kovoje su kontrabandininkais 
vienas buvo pašautas.

Kad karų nebūtų pa
taria rekvizuoti ka

pitalą karui
“Išmušk laukan pelną iš karo, 

ir niekas karo nebenorės,” sa
ko Amerikos Legiono vadas

LIETUVOS ŽINIOS
Kelerius metus lenkų 
teismuose tąsytus lie

tuvius išteisino

Susikirtime su federaline ka
riuomene žuvo ir bandos va
das Rodriguez

Kongreso priimtu Įstatymu už
ginama ponybei savo vardus 
piešti titulais

Jie buvo pašaukti į Maskvą,' kuris tiki, kad žemė yra plokščia, kaip blynas. Jis nesenai su
pasiaiškinimų dėl 

k i virčių Amerikos 
partijoje, ir dabar

MEKSIKOS MIESTAS, liepos

kad duotų 
frakcinių 
komunistų 
turės pasilikti ten, kol tos rie
ti nos bus nutildytos.

grįžo iš Palestinos.

5. — Iš Aguas Calientes pra
neša, kad netoli nuo Tepcza- 
lil'a miestelio įvyko aštrus su
sikirtimas tarp federalinės ka
riuomenės dalies ir maištinin
kų bandos. .<*-■

Kautynėse, kurios tęsėsi ke
turias valandas, krito keturio
lika banditų, jų tarpe ir ban
dos vadas Manuel Rodriguez.

Baptistų apeigos 
Maskvoje sukėlė 
bolševikų spaudą

Kubos ha j orybei, o jos yra
daugiau kaip du tūkstančiai šei
mų, suduotas stiprus ir kar
tus smūgis.

Kongresas priėmė įstatymą, 
kuriuo visoki bajorybės titulai 
panaikinami. Nuo šio laiko ba
jorų kilmės asmens, pasirašy
dami bet kuriuos dokumentus, 
turi rašytis tik savo tikrais var
dais pavardėmis, o ne titulais.

Respublikos prezidentas Ma- 
chado įstatymą pasirašė.

Jay Lovestone, kuris iki pa
starojo laiko buvo vyriausias 
Amerikos komunistų partijos 
galva, sugebėjo ištrukti iš 
Maskvos ir grįžai atgal į Jung
tines Valstybes, bet už tai jis 
dabar tapo išmestas iš komu
nistų partijos kaip “renegatas.”

Lakūnas Stultz bu
vęs visai girtas, 

kai užsimušė

10 asmenų prigėrė'159 asmens užmušti
Michigano ežere i

Eesimaudani, visi buvo apati
nės vandens srovės nutrauk

ti ežei-9 gelmėn • •.

per Liepos 4-tą

MASKVA, liepos 5. — Mask
viškė bolševikų spauda išėjo 
su aštriausiais protestais dėl 
to, kad baptistų kunigai per 
ištisas dvi valandas viešai lai
kė krikšto apeigas, nardydami 
Maskvos upėje žmones, naujai 
priėmusius baptistų tikėjimą. 
Krikšto apeigose dalyvavo tūk
stančiai rusų.

Vienas Maskvos laikraštis dėl 
to rašo:

“Toj pačioj Maskvoj, kur ką 
lik buvo laikomas visos Rusi
jos “bezbožnikų” (bedievių) 
kongresas, ir kur sovietai pri
ėmė konstitucijos papildymą 
bažnyčios galybei apriboti, — 
toj pačioj Maskvoj baptistai 
drįsta laikyti dideliausias vie
šas religines apeigas, o sovietų 
valdžia jiems tatai leidžia!”

Žemės drebėjimas Japonijoj
LONDONAS, liepos’5. — Iš 

Tokio praneša, kad Vakajamos 
prefektūroje buvo jaustas stip
rus žemės drebėjimas.

Neramus gatvekarių 
darbininkų strei
kas New Orleane

NEW ORLEANS, La., liepos 
5. — Gatvekarių darbininkų 
streike šiandie čia įvyko nera
mumų ir muštynių su poli-1 
c i ja.

Kompanija, mat, bandė ope
ruoti gatvekarius su streiklau
žių pagalba, tačiau paleisti gat- 
vekariai buvo streikininkų ir 
jiems simpatizuojančių miestie
čių bombarduojami akmenimis 
ir plytgaliais. Kai policija ban
dė minias fšsklaidyti, įvyko 
riaušių. Policininkai šovė į mi
nias. Keletas asmenų buvo pa
šauti, du jų tur būt mirtinai. ,

Gatvekarių darbininkų visuo-; 
tinis streikas traukiasi jau ke-| 
turios dienos.

Didelė traukinio ne
laimė Lenkijoj

19 žmonių žuvo pasažieriniain 
traukiniui susidūrus stoty su 
bkomotyva

MINEOLA, N. Y., liepos 5. 
— D r. Alexander O. Goettkr, 
padaręs cheminį andai užsimu- 
šusio aviatoriaus VVilmero Stul- 
tzo vidurių analizą, savo rapor
te sako suradęs, kad savo mir
ties metu lakūnas buvęs visai 
girtas.

Stultz, kurs su Miss Amelia 
Earharl pernai aeroplanu 
Frkndship perskrido per At
lanto vandenyną, užsimušė pra
eitą pirmadiėnį netoli nuo Roo
sevelt aviacijos lauko, .besi var
tydamas ore su savo aeroplanu 
ir pagaliau nukritęs žemėn iš 
300 pėdų aukštumo. Kartu už
simušė tuomet ir du jo pasa*- 
žieriai, Ęd. Harwood ir Pas- 
quale Castellucio.

Rusai šaudė, svaidė 
granatas j Rumani- 

jos pusę
B l J'CI I Ail {FjSTA S, R u ma n i j a, 

liepos 5. — Praeitą naktį rusų 
laireiviai, besigindami kontra
bandininkus, ėmė šaudyti ir 
svaidyti granatas per sieną į 
Rumanijos pusę. Tai įvyko ties 
•Besarabijos miestu Soroka.

Mišra rumanų-rusų komisija 
veda tardymus.

GRAND HAVEN, (Mieli., lie
pos 5. — Vakar čia., besimau
dant LMichigąno ežie*re, prigėrė 
dešimt asmenų, pagautų apa
tinės vandens srovės ir nuvilk
tų į ežerą. Nelaimė, kurią ma
tė tūkstančiai besimaudančių 
ir paežerių smiltyse besikaiti
nančių žmonių, atsitiko beveik 
vienu kartu.

Nežiūrint gelbėtojų pastan
gų išgelbėti traukiamus į eže
ro gelmes nelaiminguosius, iš
gelbėti nepavyko.

Prigėrė: Mildred Fifield, 19; 
Roberl Shindler, 19; Julius 
Tus?li, 19; Leonard Kellogg, 
20; Gari Robloff, 21; Walter 
Sclrwartz, 19; John Giddings, 
21; Frank Petrow.ski, 10, — 
visi iš Grand Rapids, ir Ru- 
dolph ir Er\vin Pitulik, broliai, 
22 ir 21 metų amžiaus, i'š De
troito.

Ketvirtadienį, švenčiant Ame
rikos Nepriklausomybės šven
tę, kaip kas metai, Lešandant, 
bepyškinant, besvaidant rakie- 
tas ir kitokius sprogstamuosius 
padarinius, buvo daug nelai
mingų atsitikimų, kuriuose žu
vo nemaža žmonių gyvybių, 
daugybė kitu buvo sužaloti, am
žinais lušiais padaryti.

Kaip Associated Press pa
duoda, šiemet per “fordžiula- 
jų” buvo užmušti 159 asmens. 
Tau skaičiun įeina tačiau ne 
vien šaudymų ir sprogi n imu 
aukos, bet taip pat ir žuvę dėl 
kitų nelaimingų atsitikimų Ne
priklausomybės dieną šven
čiant, kaip antai dėl automo
bilių kolizijų, susikulimų etc.

Cechai areštavo du 
Vengrijos šnipu

Atsilygina už suėmimą čech<>- 
slcvakijos piliečio, vengrų 
įtarto šnipu

.TOL.IE/T, III., liopos f>.
Kalbėdamas čia Nepriklauso
mybės šventę, David L. Shi- 
llinglavv, Amerikos Regiono de
partamento vadas, vakar pasa
kė, kad ne tik visuotinis vyrų 
ėmimas kariuomenėn, bet ly
giai ir visuotinis biznio ir ka- 

; pitalo rekvizavimas — jei vėl 
atsitiktų karas — esą ne tik 
geriausias pasiruošimas karui, 

j bet taip pat ir geriausias pa- 
į siruošimas padaryti galą ka- 
1 rams. Išmušk laukan — sakė 
; jis — pelną iš karo, ir nė ko
kios karininkų partijos nebe-

I liks. »
Shillinglavv nusiskundė dėl 

kongreso nesirūpinimo besvei- 
ikačiais karo veteranais. Jis nu- 
i rodė, kad, pav., Illinois valsti
joj yra 2,950 protu sergančių 
didžiojo karo veteranų, ir to 
skaičiaus 1,09'3 yra palikti jų 
likimui, be jokios ligoninės 
globos.

‘‘Tai yra baisu,” sakė Shi- 
llinglaw. ‘‘Mes vis manėme, kad 
veteranų biuras, kuris išleidžia 
metais po pusę biliono dolerių, 
aprūpins kaip reikiant kiekvie
ną pagalbos reikalingą paliegu
sį veteraną, ypačiai kiekvieną, 
kurio protą karo baisenybės pa
veikė. Bet to anaiptol nėra.”

VILNIUI. — “Vilniaus Ry
tojus” pranešai apie didelę lie
tuvių bylą, kurie jau keleri me
tai buvo tąsomi po teisinus. 
Teisman buvo patraukti šie as
menys: Kazys Mielkus, Juozas 
Jurkūnas, Petras Valinčius, 
Juozas Lukoševičius, Motiejus 
Markevičius, Juozas Kibyšis, 
Juozas Vaznelis, Juozas Krauž- 
lys, Juozas Stanelis ir Juozas 
Kereišis — Vaitakiemio sod
žiaus; Antanas šupšinskas, Jur
gis Savickis, Jonas Ivo’ika, Va
znelis ir Valinčius — Valinčių 
sodžiaus; Jonas Daniliauskas, 
Vincas Vitkauskas, Kasickas ir 
Stankevičius — šilainių sod
žiaus; Jonas Staskevičius, Ko
stas Cibulskas, Kryžauskas ir 
Mazeuskas — Trakiškių sod
žiaus; Jurgis Jurkūnas — Grau- 
žiškių sodžiaus; Jonas Peičius

Rastinių sodžiaus; Paznė- 
kas šlynakiemio sodžiaus; 
Darni nyk a s Kuršą — Agurkų 
sodžiaus; Bilkevičius — Tau- 
ručiškės stnlžiaus.

Visi jie buvo kaltinami, kad 
nuo 1919 ligi 1927 m. neva 

I priklausė prie Lietuvos šaulių 
[sąjungos, laikę ginklus, pulda
vę ginkluoti lenkus ir t. t.

Byla buvo nagrinėjama Su
valkų apygardos teisme 1928 
metais vasario mėn. 16—20 
dienomis ir visus kaltinamuo
sius. išteisino. Bet prokuroras 
perkėlė bylą Varšuvos apeliaci
niu teisman ir ten bylą nagri
nėjo gegužės mėn. 28 d. Ir an
trą kartą visus išteisino. Byla 
galutinai baigta; gynė advoka
tas iš Vilniaus p. Petruševičius 
ir iš Varšuvos — p- Zaczyn- 
skis.

Sulaikė kontrabandi
ninkus

Tik keturių prigėrusių kūnai: 
buvo kol kas surasti.

I

Portugalijos kabinetas i 
griuvo tikybos lais

vės klausimu _____
iLISAiBONAS, Portugalija, lie-'

pos 5. — Ministerio pirminiu- i 
ko de Erei tas kabinetas va kar j 
atsistatydino. Atsistatydinimo j 
priežastis buvo neseniai teisin-

PRAHA, čecboslovakijd., lie
pos 5. Atsilygindami ven
grams už suėmimą cechų gele
žinkelio stoties viršininko, Ven- 
celio Pechos, kaltinamo kaip 
'šnipo, čechoslovakai vakar su
ėmė sienoje du vengru, Jose- 
fą Kadhotbą ir Janą Gasparą, 
perėjusiu per sieną į čecho- 
slovakijos pusę. Cechai kaltina 
juodu kaip Vengrijos šnipu.

Suėmė japoną, gązdi- 
namų laiškų rasi- 

nėtoją
SEATTLE, Wash„ liepos 5. 

— čia tapo suimtas U. Ucbi- 
miyama, 60 metų amžiaus ja
ponas, kurio Amerikos ir Ja
ponijos vyriausybes j ieškojo jau 
trylika metų.

Uchimiyama yra kaltinamas 
dėl rašinėjimo grumojamų laiš
kų ' įvairiems žymiausiems as
menims, jų tarpe Jungtinių 
Valstybių prezidentams ir 
ponijos imperatoriui.

KAIPĖDA. — Andai ant plen
to šilutė-Klaipėda tapo sulaikyti 
kontrabandininkai Keršys, Ot- 
to ir Sakalauskaitė su kontra
banda.

Nuskendo 4 mokiniai
• * *

KAUNAS. — Ketvirtadienį 2 
vai. po pietų, Šančių 27-tos pra
džios mokyklos vedėjas, mokyt. 
K. Gylys, išsivedė molkinius prie 
Napoleono kalno pasivaikščio
ti. Nemune vaikai maudėsi mo
kytojui neprižiūrint ir 1 pa
skendo: du Radzevičiai, Kože- 
niauskas ir BernotaviČius.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; kartais 
gali būt lietaus su perkūnijo
mis; nedidelė temperatūros at
maina; vidutiniai, daugiausiai 
pietų krypties, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 65° ii’ 85° F.

šiandie saulė teka 5:20, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 4:4(2 
ryto.

VARŠUVA, liepos 5. — Pla- 
šovo stoty, netoli nuo Krako- 
vo, trečiadienio naktį atsitiko 
baisi nelaimė. Pasažieriniam 
traukiniui atsimušus į stovėju
sią bėgiuose lokomotyvą, devy
niolika žmonių buvo užmušti, 
daugelis kitų sužaloti.

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

DECATUR, III., liepos 5. — 
Netoli nuo Vandąlia ‘ šiandie 
užsimušė lakūnas Wm. Chau- 
det, jo aeroplanui ištrukus iš 
kontrolės ir nukritus žemėn.

Hoover šaukia federa- 
lės farmų komisijos 

konferenciją
WASUiIN'(lTONAS, liepos 5. 

— Prezidentas Hoover šaukia 
naują f-cderalę farmų komisi
ją susirinkti pirmai konferen
cijai liepos 15 dieną.

PENNSGBOVE, N. J., liepos 
5. — Du Pont kompanijos įmo
nėje šiandie įvyko sprogimas, 
kurio buvo sužaloti aštuoni dar
bininkai.

gurno ministerio išleistas de
kretas, kuriuo buvo leisti tiky
biniai paradai ir bažnyčių var
pų skambinimai. Kabineto na
rių tarpe dėl to kilo nesutiki
mas.

Jaunikis nušovė mergi
ną ir patsai žuvo

KEWANEE, Mo., liepos 5. 
— Glaudė Mayberry, 23 metų 
amžiaus vaikinas, hušovė vie
tos farmerio dukterį Irmą Hen-

Chicagos lakūnai at
skrido j Great Whale

7--------------------

OTTAWA, Kanada, liepos 5. 
[—y.';į -'.ižios radio stotis Port 
Burwell’y, ties Hudsono įlan
ka, praneša, kad Chicagos la
kūnai, hidro-aicroplanu ’Untin’ 
Bowler skrenda per Grenlandi
ją į Europą, šiandie atskrido 
į Great Whale, 260 mylių į žie
mius nuo Port Burwell.

Kol sargas flačią bučiavo
dershott’aitę, 16 metų, kuriai 
jis piršosi. Nušovęs savo my
limą, jaunikis tuo pačiu ręvol- 
veriu pats šovėsi, bet ligi jis 
suskubo tai padaryti, merginos 
tėvas nušovė jį savo šautuvu.

MIAMI, Fla., liepos 5. — Kol 
deputy maršalas Fox, atsisvei; 
kindamas, bučiavo savo pačią, 
iš vagono paspruko kalinys H. 
Dlavey, kurį jis turėjo prista
tyti į Louisvillę, Ky.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

/*
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NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, liepos 6, 1929

Gimdymo kontrolės 
judėjimo šimtmetinės

Gimdymo kontrolė yra gry
nai mokslinis bandymas sude
rinti žmonių prieaugli, atatin
kamai maisto prieaugliui. Tai i 
yra tiek senas dalykas, kiek se
na pati civilizacija. Jau ssno-1 
vės Graikijoj Plutarchas, Ly- 
curgus, Plato ir Aristotelis ad-^ 
vokatavo tą priemonę Graiki
jos gerbūviui išlaikyti. Tačiau' 
kaip daugelis kitu taip ir šitas 
graikų filosofų pasiūlymas bu
vo Tamsiųjų Viduramžių nu
stelbtas, pakeičiant senovės žy-i 
du doktrina “veiskitės ir dau
ginkitės.” Viduramžių suprati-, 
m u prieauglio gausingumas tu
rėjo dar tą išrokavimą, kad 
despotams užaugdavo daugiau, 
negu reikia, kareivių tos, 
taip vadinamos “armotoms 
mėsos”...

Tik 1798 m. garsus anglų 
ekonomistas Malthus savo kny
ga apie prieauglį pakėlė iš nau
jo visai palaidotą gimdymo' 
kontrolės klausimą. Tais pa-

Malthuzionų Lyga. Darbo ėmė
si pirmoji moteris Holandijoj 
daktaras, Alėti a Jacobs, duo
dama gimdymo kontrolės pata
rimus darbininkėms moterims. 
Jai talkon atėjo Dr. Rutgers 
su žmona, įsteigdami pribuvė- 
joms-akušerkoms kursus ir pa
tarimų afisus visoj Holandijoj, 
kur trenuotos akušerės visuo
met buvo gatavos pagelbėti ne
turtingoms moterims.

1898 m. vienas labai progre
syvus francuzų švietėjas Paul 
Robin įsteigė Žmogaus Atgimi
mo Lygą ir išplėtęs į kitas ša
lis sukūrė Universalinę žmo
gaus Atgimimo Lygą, kuri iš
sivystė į Neo-Malthusionų ir 
Gimdymo Kontrolės L y g o s 
Tarptautinę Federaciją. Fede
racija turėjo jau 6 konvenci
jas: Paryžiuj 1900, Liege 
1905, Hagoj 1910, Dresdone 
1911, Londone 1922 ir New 
Yorke 1925 m., kur dalyvavo 
atstovai iš Didžiosios Britam-

Los Angeles. John Salo (po kairei), kuris, taip sakant, 
nubėgo iš New Yorko j Los Angeles. Jis laimėjo $25,000. Po 
dešinei yra jo konkurentas Pete Garuzzi, kuris atbėjo antruoju

fu

Lietuviai

čiais motais susikūrė Ulilita- 
rionų grupė, kurios tikslas bu
vo surasti budus, kaip pada
rius, kad atsiekus “didžiausia 
laimę didžiausiam žmonių skai
čiui.”

Tačiau tas judėjimas ta
po nuslėgtas prietarų ir kuni
gų. Tik 1820 m. kitas gar
sus anglas, utilitarinės filoso
fijos tėvas, James Mill straips
ny, “Population” išdėstė, kaip 
per gimdymo kontrolę galima 
atsiekti laimes.

1821 m. jau dvi grupės utili- 
tarionų ir mallhusionų pradėjo 
propagandą, kurią perėmė vi
sa eile žymių žmonių ir moks
lininkų, kaip tai: R. Carlyle, O. 
Owen, Dr. Knowlton, Dr. G. 
Drisdale ir kt. Pastarasis išei
damas iš evoliucijos mokslo iš- 
rokavimo, kad gyvūnų pasilai- 
kymo yra du patys svarbiausi 
(apetitai) reikalavimai — mai
stas ir seksas (lytis), išvedė.i 
kas daryti, kad tarpe tų dviejų 
reikalavimų radus suderinimą: 
nes pilnas lyties patenkinimas 
iššaukia perviršį prieauglyje, Į 
kurio pasekmes yra neturtas,

jos, Suvienytų Valstijų, Švedi
jos, Danijos, Rusijos, Holandi- 
jos, Belgijos, Francuzijos, Vo
kietijos, Austrijos, Ispanijos, 
Indijos, Kinijos ir Japonijos.

Suvienytose Valstijose tas 
.judėjimas buvo smarkiai per
sekiojamas pasenusio paštų įs
tatymo ir visokių “mėlynųjų” 
įstatymų. 1914 m. viena New 
Yorko slaugė, Margaret San- 
ger prisižiūrėjusi neturtingų 
moterų vargų ir kančių, pane
šamų den tankaus gimdymo ir 
auklėjimo rupesnių, įsteigė A- 
merikos Gimdymo kontrolės 
Lygą ir laikraštį “Revoliucinė 
Moteris”, ir pasiryžo nugalėti 
tą paštų įstatymą, atspaus
dindama 100,000 ekzempliorių 
pamfleto, kur aprašomi kon
traceptiniai metodai. O pati 
skubiai išvažiavo Europon pa
siruošti bylai. 1916 met. grį-. 
žūsi stojo teisman, kurį laimė
jo ir iškeliavo po Ameriką su 
paskaitomis. 1917 m. *New 
Yorke ji įsteigė gimdymo kon
trolės kliniką, bet greit ji pati 
ir kelios slauges tapo areštuo
tos. Ta byla išreklamavo jos

ir laimėjo $10,000.

cijos ir žymiausioji judėjimo 
vadove visame pasauly. Pa
stebėtina, kad tame judėjime 
labai aktyviai dalyvauja žymus 
skaičius žinomų moterų veikė
jų, tarp kitų garsiausia Angli
joj Dr. Marija Stopes ir ponia 
Drysdale.

Gimdymo kontrolė yra iš
šaukta daugiausia Malthus’o 
apskaičiavimu, kad maistas 
priauga aritmetišku skaičių, t. 
y. sudedamuoju (du ir du bus
keturi, du ir tris bus 5, du iri 
keturi bus 6.), o žmonių prie-j 
anglis eina geometrišku skai
čių, tai yra dauginamuoju (du i 
ant dviejų bus 4, du ant trijų' 
bus 6, du ant keturių bus 8). 
Bet kita ir gi labai svarbi prie
žastis yra ta, kad gimdymo

j kontrolė pagerina moterų pa
dėtį, suteikia jai daugiau lais
vės, nepriklausomybės ir svei
katos, ir mažesnis skaičius vai
kų gali būti geriau išauklėti ir 
išmokinti, be to moderniškas 
gyvenimas stačiai nebeįmano
mas. Galop, karai, kurie dau
giausia paeina dėl tautų rung
tynių dėl ekzistencijos, gali

I lengviausia būti panaikinti, ka- 
j da tautos sutvarkys sava prie
auglį taip, kad galėtų erdvai 
namie gyventi ir neturėtų rei
kalo grobti žemes ir turtus iš 
kitu tautų. c 4-

Gimdymo kontroles judėji
mas, prasidėjęs tik prieš 50 
metų jau yra pasidaręs pasau
linis ir palietęs daugumą civili
zuotu tautu. .> i — J. P.4. 4-

**■
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Gražuoliu

Sunaudoti tokią nepaprastą progą, 
nusipirkti modernišką namą

Bridgeporte,
kuri ne kasdien atsitinka

badas, marai, karai. Maisto pastangas visoj Amerikoj ir 
vien patenkinimas iššaukia ly- gimdymo kontrolės lygos ir 
ties badą, vedantį prie sekso klinikos tapo atidarytos įvai- 
iširimo prostitucijos ir ligų, riose valstijose ir miestuose, 
kurie nemažiau turi baisias pa- 1923 m. New Yorke ji įstei- 
sekmes. Taigi išėjimas rasta gė Gimdymo Kontrolės Klini- 
vadinamoj gimdymo kontrolėj kos Tyrimo Biurą, kurį šį pa- 
arba apsaugojime nuo užsimez- vasarį balandžio 15 d., 1929 m. 
gimo. Tas judėjimas pavadin- policija užpuolė, suareštuoda- 
tas neo-Malthusianizmu. Greit ma du daktaru ir tris slauges, 
susikūrė Malthusicnų Lyga, j Kita moteris Mary Ware 
kuriai pirmininkavo, pats Dr. Dennet įsteigė f Voluntarinę 
Drysdale. Bet tas dalykas te- Gimdytojų Lygą, kuri susijun- 
bebuvo ankstybas ir pradėta gė su Amerikos Gimdymo 
persekioti. Kontrolės Lyga. Ponia Dennet

Iškelta byla prieš knygų, nesenai buvo patraukta teismo 
pardavėją Bristolyje už Dr. atsakomybėn už siuntinėjimą 
Knvvoltono knygą “Filosofijos per paštą jos prieš H metų pa
vaisini” padarė didžiausią rėk- rašytos brošiūros sexo klausi
amą ne tik tai knygai, beU mu, kurią labai plačiai ligi šiol 
ir visam judėjimui visoje Ang- skleidė net tokios įstaigos, 
li.joj ir užsieniuose. Propagan- kaip Y. M. C. A. (Jaunų Krik-4 
dos ėmėsi labai gabi moteris ! ščionių Vyrų Sąjunga) ir Y. 
Annie Beasant (dabartinio In- W. C. A. (Jaunų Moterų Krik- 
dijos “kristaus” Krishnamurti ščionių Sąjunga), taip pat bu- 
globėja. Knovvltono knygas iš- vo rekomenduojama dvasiškių 
parduota 277,000 kopijų ir An- (kunigų), daktarų ir švietėjų, 
nie Beasant knygos “Populia- Tačiau ponia Sanger nepasi- 
cijos įstatymas” virš 175,000 davė ir judėjimą išplėtė ne tik 
ir apie du milijonu visokių ma- po Ameriką, bet pakviesta į 
žų pamfletų, kaip apsisaugoti Japoniją, Korėją, ir Kiniją įs- 
nuo gimdymų. teigė ir tenai daug gimdymo

Knyga “Socialių Mokslų Ele- kontrolės lygtu Ji dalyvavo ir j 
mantai” turėjo 35 laidas ir 10 organizavo kelias didžiausias j 
vertimų į svetimas kalbas. tarptautines tuo reikalu konle-,.

1879 m. Dr. Drysdale tapo rencijas ir Pasaulio Populiaci- 
pakviestas į Amsterdam laiky- jos Konferenciją Genevoj, 1927 
ti paskaitos ta tema, kur ta-, m. Ji dabar yra prezidentas 
po sukurta Holandijos neo- minėtos Tarptautinės Federa-

Ko ntestas
įvyks

NAUJIENŲ PIKNIKE
RUGPIUČIO-AUGUST 4 D., 1929

Černausko Darže 1•

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus $100.

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

JAU YRA DAUG NAMŲ PARDUOTŲ IR VISI 
PIRKĖJAI DŽIAUGIASI

VISI FLATAI TŲ NAMŲ BEVEIK IŠRENDUO- 
TI; TIK 5 FLATAI BELIKO NEIŠRENDUOTI

Tas aiškiai visiems rodo, kad tie namai patys ren- 
domis išsimoka.

Šimtai lietuvių, kurie matė M. J. Kiro pastatytus 
mūrinius moderniškus namus ’Bridgeporte, gėrėjosi ir 
sakė, kad jie tokių namų ir tokia pigia kaina Chicagoj 
niekur nematė.

Tie namai dabar yra galutinai užbaigti. Žemė apie 
namus išlyginta, tvoros aptvertos ir cementiniai šaly- 
gatviai įvesti ir stikliniai porčiai įtaisyti.

Todėl turėdami

$1500
nemokėkit daugiau rendų kitiems, nusipirkit ne seną, 
bet naują, gražų modernišką namą. Jus ir jūsų šei
myna bus mums dėkingi visuomet.

MES MOKAME CASH

$67.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, III.

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių *

konteste. Esu .................  metų amžiaus; .................  pėdų ..........

colių ūgio; sveriu ................. svarų. Gimiau ......................... •....
i 

(miestas). Užsiėmimas ....................................................................

Vardas pavardė ..................................................................................  „
i

Adresas ......... -.................................................................................... t

r, 1 -- 1..............-- - . i ■ - - - įi

MUSŲ OFISO VALANDOS: Sekmadieniais nuo 10 .ryto iki 4 po piet, 
Pirmadieny, Trečiadieny, Penktadieny nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare. 
Antradieny, Ketvirtadieny ir šeštadieny nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

j. m
| 3335 S. Halsted St
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Sveikatos Dalykai
Ką reiškia skausmas

Gal nėra nė vieno, kuris ne
būtų susipažinęs kokioje nors 
formoje su jausmu, žinomu kai
po skausmas. Paprastai ši pa- 
žintis^ su nemaloniu ir dažnai 
pavojingu apsireiškimu yra 
ypatingu kentėjimu įgyta. Gali 
būti ir tas, kad matant kitus 
kenčiant, mes įgijame suprati
mą apie skausmą.

Skausmą galime išaiškinti 
kaipo keistą, ypatingą jausmą, 
šis jausmas gali būti nelygus, 
kartais lengvas, o kartais be
galo smarkus. Simptomai pa
eina nuo suirimo kokios nors 
kūno dalies; nuo ligos arba nuo 
smarkaus sužeidimo, 
sakant, skausmas yra 
kas nors jau negerai. 
Ii būti pavojingu arba 
tai specialis jausmas,
parūpinta, kad palaikius ir ap- 
sergėjus žmoniją. Yra tai svei
ka proto reakcija kokiam nors 
sužeidimui.

Yra keletas svarbių faktų, 
paliečiančių skausmą, kurie yra 

bet neužtektinai 
Pavyzdžiui, dau-

Trumpai 
ženklas, 
Jis ga
nė. Yra 
gamtos

vyrai. Yra taip-

taip
kas

gerai žinomi, 
atjaučiami.
guma moterų pakenčia skausmą 
geriau, negu
pat žinoma, kad skausmas la
biau jaunesnių jaučiamas. Nors 
pamatiniai nesubrendęs ir pra
dinis skausmo jausmas 
žmoguje išsivystęs, kac
kart atsikartoja dažniau ir da
rosi svarbesniu. Prie to, da
bartinis gyvenimas ir darbo 
padėtis daro žmogų labiau pri
einamu prie sužeidimo ir taip- 
pat prie skausmo, negu seniau.

Skausmas savaimi nėra liga, 
bet kokios nors ligos prajovas. 
Pavyzdžiui, danties skaudėji
mas yra pagedusio ar išpuvusio 
danties ženklas. Ne tik reikia 
tuojaus ieškoti palengvinimo 
pas atsakantį dantų gydytoją, 
bet reikia stengtis, kad išven
gus panašaus atsikartojimo. 
Reguliariai lankant dantų gy
dytoją, kol dar skausmo ženklo 
nėra, yra protingas nusistaty
mas.

Skilvio nemalimo skausmai 
yra persergėjami prieš netinka
mo valgio vartojimą ir greito 
valgymo paprotį. Dažnai tokie 
skausmai pranašauja pavojin
gesnes ligas. Nežiūrint kaip 
butu, toks skausmo ženklas ne
turi būti nepaisomas. Kuomet 
tinkami valgio papročiai nieko 
negelbsti, geras išegzaminavi- 
mas ir gydymas yra reikalauja-

RADIOS
1930 metų

Pašauk
Boulevard 4705

Dykai demostravimas jūsų 
tnuose, lengvi išmokėjimai, i 

doleriu j savaitę.

i na- 
po 2

Nauja Atwater Kent Screen

$88.00
Naujas Majestic 92-91, zenith, 
Earl, Philco, Columbia, Steinite, 
R. C. A. Radiola 44, Sparton 931 
model ir 46 Sonora ir Victor Co. 
Jus galite pirkti su pilnu užtikri
nimu oas mus ir musu kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.

Naudojant visokius vais- 
laikinai pagelbsti ir 

svarbius skausmo

skaudėjimas dažnai

nas.
tus tiktai
užslopina 
ženklus.

Galvos
reiškia protestą prieš persival- 

priežas- 
Neku- 

N galvos 
pavoj in-

gymą. Kartais yra iš 
ties akių skaudėjimo, 
riuose atsitikimuose 
skaudėjimas yra labai
gas padėties ženklas- kaip tai 
smegenų sutinimo, akies nervų 
pagedimo, kraujo nykimo ir ki
tų ligų. Net saulės nudegimo 
skausmas,, nors menku atrodo, 
yra persergėjimu prieš staigų 
arba perilgą odos prieš saulę 
laikymą.

Skausmo laipsnis neparodo, 
kiek kūnas sužeistas. Yra la
bai pavojingų padėčių, kuriose 
skausmo arba visai nėra, ai 
yra tik tiek mažai, kad kartais 
suklaidina. Pavyzdžiui, staigus 

.apendicitis ligos apėmimas, be 
skausmo, su dideliu karščiu ir 
smarkiu širdies plakimu, nors 
ne visuomet viskas apsireiškia. 
Džiovos liga paprastai esti be 
skausmo. Gali net nebūt skaus- 
bo labai pavojingoj ligoj —dif- 
terijoj.

Vidaus organai, kaip pilvas, 
širdis ir inkstai prastai sutvar
kyti skausmo ženklų perdavi
mui. Todėl, svarbiuose šių or
ganų suirimuose, skausmas ne- 
apsireiškia. Smarkus, bet kar
tais tiktai laikinas galvos skau
dėjimas gali ir negali būti pa
vojingu. Inkstų ligą vadinama 
“Bright’s Disease” ir neturinti 
skausmo, gali būti pragaištinga.

Adenoidų plėvelė, išlengva 
augdama, ir uždarydama vaiko 
per nosį kvėpavimą, retai kada 
duoda skausmo ženklus. Bet 
blėdies daug pridaro. Taigi aiš
ku, kad skausmas, kuomet jis 
apsireiškia, nors reikalingas kai
po ženklas, bet nepasirodo pa
vojingose ligose. Vienok, yra 
spėjama, kad 90 nuošimčių visų 
ligų prasideda su skausmu ar-

MADOS

elegantiška vasari-Labai 
Galima dėvėti namie ir

Siūti

| 2868 — 
, iiė suknelė. 
I svečiuosna arba ant gatvės.
gerai iš lengvos materijos arba vua- 
liaus.

Sukirptos mieros 16, 18, 38, 40 ir 
42 coliu per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina;

| 5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
.rha krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

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

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

siųsti man pavyzdį No______ —
Mieros .... ............. .......  psr krutini

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir

Chicago. — Gubernatorius Emmerson sveikina Robert 
Girndt’ą, kuris laimėjo Illinois valstijoj Edisono kontestą. Jis 
baigė Dixon aukštąją mokyklą ir yra 17 metų amžiaus.

Girndt buvo auklėjamas Nachusa našlaičių įstaigoj.

ba skausmas apsireiškia kokia
me nors ligos periode.

Abelnai, yra dvi skausmo 
rūšys. Viena, žinoma kaipo ob- 
jektyvinė, yra iš priežasties, 
kurios nematoma. Aiškinant į 
skausmą, reikia atsižvelgti į 
protinę padėtį, sveikatos laips
ni ir fizinius atradimus. J

žmonių, kurie perskaitę vaistų 
apgarsinimus, išsivaizdina viso
kias ligas. Užsibaigia netinka
mu patarimu ir gydymu, taip 
kad tikra liga nėra sužinoma,

gos, manydami, kad jau sveiki 
skausmui pranykus. Vienok tai 
gali būti pavojingas apsiriki- 

| mas, ypač dėl to, kaip jau ži
nome, kad svarbiausios ligos 
apsireiškia be skausmo.

Skausmo kontroliavimas kar
tais esti neužsitikėtinas ir sun
kus. Reikia nepamiršti to, kad 
kur skausmas gydymui kenkia, 
kaip sąnariuose, negalima duoti 
mankštinimo dėl to, kad kiek
vienas judėjimas priduoda 
skausmo.

Ant galo skausmas yra vie
nas iš gamtos svarbiausių į- 
rankių žmonių persekiojimui, 
kad jų protinė ir fizinė lygsva
ra suardyta. Skausmas atkrei
pia domę ir todėl yra persergė
jimo ženklas. Jei ji tęsiasi, šis 
jausmas iššaukia visišką ir at
sakančią. investigaciją. Nors 
kartais yra protui žinios perda
vimo būdas. Yra pranešimas, 
kad neviskas gerai, arba kuri 
nors kūno dalis sužeista, ir jei 
nepalengvinama, gali būti ne
atitaisomas nuostolis.

Skausmas, būdamas ženklu 
arba perspėjimu, kad padėtis 
reikalauja prižiūrėjimo, lošia 
labai svarbią rolę. Todėl, nežiū
rint kokiu budu bus stengiama
si sulaikyti skausmą, bus at
likta svarbi priedermė sužeidi
mo vengiant, kuris gali būti li
gos priežastimi. Kartas nuo 
karto fizinis išegzaminavimas 
yra geriausias būdas tai daryti, 
ir nėra patartina laukti, kol 
kas jau negerai yra. (FLIS).

sirado proga — nuvyko abu
du į Kazlų Rudą, gegužinėn ir 
ten, gamtos prieglobstyje, jis 
jau ant pievutės pradėjo šliauž
ti ją pabučiuoti. Jai pasiprieši
nus, perpyko ir taip smarkiai 
jai į žandą, kad ji užvirto ir 
kėpso. Jis pamatęs, kokį bai
sų darbą padarė — mergą už
mušė — pabėgo tolyn, nusi
juosė diržą ir po medžio šaka 
pasikorė. Ji atsigaivaliavus pa
matė baisų vaizdą ir pakėlė dar

baisesnį triukšmą. Bet jau ivs- 
kas buvo po laikui.

NEPRIGULMYBĖS DIENOb
jums prasideda nuo laiko, kuomet 
jus — šiose vasaros dienose — pra
dėsi imti.
TRINERIO KARTAUS VYNO 
išvalo vidurius, gelbsti virškinimui, 
užtikrina sveikų miegų ir atšviežina 
jus visai dienai. “Philadelphia, Pa., 
June 10. — Bandžiau visokių vais
tų, bet ikšiol radau, kad Trinerio 

, Kartus Vynas yra geriausias vaistas 
I nuo vidurių trubelių. Mrs. Antelių 
Brunimet”. Visose aptiekose.

Dabar Geriausias Laikas
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupy

ti pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite 
savo pinigus. Atsineškite .savo knygutę, kurio 
banko ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pini
gus su visais nuošimčiais į DIDŽIAUSI ir SE
NIAUSI 'lietuvių Banką, būtent, METROPOLI
TAN STATE BANK.

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 37 į 
metus; ant aukštos vertės pirmų mortgičių moka
me šeštą (6%) nuošimtį. Norėdami platesnių ži
nių, kreipkitės ypatiškai arba laišku į valdybą, 
nes mandagumas ir patarnavimas yra musų pa
matas.

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas 
virš $3,500,000. Po 
Illinois valdžios ir 
Chicago C 1 e a r i n g 
House priežiūra.

vintą.
Kartais skausmas esti kant

riai kenčiamas su greito pasi- 
Nesąžiningi žmonės visuomet gerinimo viltimi. Vietoj paklau- 

manė, kad skausmas yra pavo-į sius pavojaus ženklų ir ieškojus 
j ingos ligos ženklas. Taipgi, jie palengvinamo pas atsakantį gy- 
galėdavo parduoti brangius, ne-1 dytoją, žmogus kenčia skaus- 
relkalingus ir kartais pavojin- mus. Tuo tarpu, liga palygi- 
gus vaistus tiems, kuriems bu- i nant su išlengva degančia ug- 
davo reikalingas atsakantis gy- nimi, žengia pirmyn ir pasida- 
dymas. Minties padavimo ga- ro nebeišgydoma. Dauguma dar- 
lia yra tokia, kad dauguma' gi neatskiria skausmo nuo li-

LIETUVOS ŽINIOS
Pasikorė dėl bučkio

MAB1 AfM'POLĖ. — Tūla pa
nelė vadžiojosi gan ilgai su tū
lu tarnaujančiu ir dar muzikan
tu. Bet vis jam nebuvo progos 
ją pabučiuoti. Gulų gale at-

Metropolitan State Bank
2201 W. 22 St., kampas S. Leavitt St.
Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4 p. p. 
Utarnikais ir Sukatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vak.

Stipriausis! 
Tirščiau sis! 
Geriausis!

PILZENBAUR 
MALT EXTRACT

U ’ * *,f ' ' v v. P. i i ‘ . •» i ', i

Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

Eighteenth Bond & Mę”*gage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

KAINOS
NUMUŠTOS!

BANKAS TURI UŽDARYTI NUOSAVYBES

Milžiniškas išpardavimas 8 trištoriu ir 
ANGLIŠKŲ BASEMENTO Buildingu 
$2000 cash įmokėti. Balansas pirkikui lengvai pritaikomas

Tie moderniški up to date namai ran
dasi prie 4424-50 South Homan Avė. 
Kiekvienas turi 30x125 pėdų lotą.

Tie namai yra dviejų metų senumo, 
įrengti sulig pačių geriausių moderniš
kos ' Chicagos pavyzdžių. Kiekvienas 
namas turi po tris 5 kambarių apart- 
mentus ir po vieną 3 kambarių apart- 
mentą. Garo šildymas, kiekvienas 
apartmentas turi jbudavotus bath tubus 
ir shoverius, ąžuolo grindis, refrigera- 
torius, geso rangės, visai naujai deko
ruoti.

Gražiausio arkitekturos dezaino, jie 
randasi miesto sekcijoj, kuri greitu lai
ku pataps Chicagos Southwest reziden
cijų distriktu.

Tie namai yra tik 35 minučių kelio nuo loop, imant Archer 
Avenue gatvekarių liniją, tik 100 pėdų nuo namų ir 2 bloku gat- 
vekarių liniją į rytus nuo KedzieAvenue.
Titulai Garantuojami Chicagos Title and Trust Company
Pamatykit musų atstovus prie namų, 4450 S. Homan Avė, 1 floras

arba

HELBFRG BROS. - Agentus
192 N. Clark St



Šeštadienis, liepos 6, 1928 NAUJIENOS, Chicago, Iii

Sveikatos Dalykai
Ką reiškia skausmas

Gal nėra ne vieno, kuris ne
būtų susipažinęs kokioje nors 
formoje su jausmu, žinomu kai
po skausmas. Paprastai ši pa-j 
žintis su nemaloniu ir dažnai 
pavojingu apsireiškimu yra 
ypatingu kentėjimu įgyta. Gali 
būti ir tas, kad matant kitus | 
kenčiant, mes igijame suprati
mą apie skausmų.

Skausmą galime išaiškinti 
kaipo keistą, ypatingą jausmą, 
šis jausmas gali būti nelygus, | 
kartais lengvas, o kartais be
galo smarkus. Simptomai pa
eina nuo suirimo kokios nors 
kūno dalies; nuo ligos arba nuo| 
smarkaus sužeidimo, 
sakant, skausmas yra 
kas nors jau negerai. 
Ii būti pavojingu arba 
tai specialis jausmas, 
parūpinta, kad palaikius ir ap- 
sergejus žmoniją. Yra tai svei
ka proto reakcija kokiam nors 
sužeidimui.

Trumpai | 
ženklas, 
Jis ga
nė. Yra 
gamtos

Pavyzdžiui, dau-

Yra taip-

taip 
kas

Yra keletas svarbių faktų, 
paliečiančių skausmą, kurie yra 
gerai žinomi, bet neužtektinai 
atjaučiami.
guma moterų pakenčia skausmą 
geriau, negu vyrai.
pat žinoma, kad skausmas la
biau jaunesnių jaučiamas. Nors 
pamatiniai nesubrendęs ir pra
dinis skausmo jausmas 
žmoguje išsivystęs, kač
kart atsikartoja dažniau ir da
rosi svarbesniu. Prie to, da
bartinis gyvenimas ir darbo 
padėtis daro žmogų labiau pri
einamu prie sužeidimo ir taip- 
pat prie skausmo, negu seniau.

Skausmas savai m i nėra liga, 
bet kokios nors ligos prajovas. 
Pavyzdžiui, danties skaudėji
mas yra pagedusio ar išpuvusio 
danties ženklas. Ne tik reikia 
tuojaus ieškoti palengvinimo 
pas atsakantį dantų gydytoją, 
bet reikia stengtis, kad išven
gus
Reguliariai lankant dantų gy
dytoją, kol dar skausmo ženklo 
nėra, yra protingas nusistaty
mas.

Skilvio nemalimo skausmai 
yra persergėjami prieš netinka
mo valgio vartojimą ir greito 
valgymo paprotį. Dažnai tokie 
skausmai pranašauja pavojin
gesnes ligas. Nežiūrint kaip 
butų, toks skausmo ženklas ne
turi būti nepaisomas. Kuomet 
tinkami valgio papročiai nieko 
negelbsti, geras išegzaminavi
mas ir gydymas yra reikalauja-

panašaus atsikartojimo.

Naudojant visokius vais- 
laikinai pagelbsti ir 

svarbius skausmo

skaudėjimas dažnai

mas.
tus tiktai
užslopina
ženklus.

Galvos
reiškia protestą prieš persival- 

priežasr
Neku- 

s galvos 
pavojin-

gymą. Kartais yra iš 
ties akių skaudėjimo, 
finose atsitikimuose 

| skaudėjimas yra labai
gas padėties ženklas- kaip tai 
smegenų sutinimo, akies nervų 
pagedimo, kraujo nykimo ir ki
tų ligų. Net saulės nudegimo 
skausmas,, nors menku atrodo, 

’ yra persergėjimu prieš staigų 
arba perilgą odos prieš saulę 
laikymą.

Skausmo laipsnis neparodo, 
.' kiek kūnas sužeistas. Yra la

bai pavojingų padėčių, kuriose 
i skausmo arba visai nėra, ai 
yra tik tiek mažai, kad kartais 
suklaidina. Pavyzdžiui, staigus 

,apendicitis ligos apėmimas, be 
skausmo, su dideliu karščiu ir 

j smarkiu širdies plakimu, nors 
ne visuomet viskas apsireiškia.

i Džiovos liga paprastai esti be 
skausmo. Gali net nebūt skaus- 
bo labai pavojingoj ligoj —dif- 
terijoj.

Vidaus organai, kaip pilvas, 
širdis ir inkstai prastai sutvar
kyti skausmo ženklų perdavi
mui. Todėl, svarbiuose šių or
ganų suirimuose, skausmas ne- 
apsireiškia. Smarkus, bet kar
tais tiktai laikinas galvos skau
dėjimas gali ir negali būti pa
vojingu. Inkstų ligą vadinama 
“Bright’s Disease” ir neturinti 
skausmo, gali būti pragaištinga.

Adenoidų plėvelė, išlengva 
augdama, ir uždarydama vaiko 
per nosį kvėpavimą, retai kada 
duoda skausmo ženklus. Bet 
blėdies daug* pridaro. Taigi aiš
ku, kad skausmas, kuomet jis 
apsireiškia, nors reikalingas kai
po ženklas, bet nepasirodo pa
vojingose ligose. Vienok, yra 
spėjama, kad 90 nuošimčių visų 
ligų prasideda su skausmu ar-

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Gubernatorius Emmerson sveikina Robert 
Girndt’ą, kuris laimėjo Illinois valstijoj Edisono kontestą. Jis 
baigė Dixon aukštąją mokyklą ir yra 17 metų amžiaus.

Girndt buvo auklėjamas Nachusa našlaičių įstaigoj.

ba skausmas apsireiškia kokia
me nors ligos periode.

i V

Abelnai, yra dvi skausmo 
rūšys. Viena, žinoma kaipo ob- 
jektyvinė, yra iš priežasties, 
kurios nematoma. Aiškinant 
skausmą, reikia atsižvelgti į 
protinę padėtį, sveikatos laips
ni ir fizinius atradimus.

Nesąžiningi žmonės visuomet 
manė, kad skausmas yra pavo
jingos ligos ženklas. Taipgi, jie 
galėdavo parduoti brangius, ne
reikalingus ir kartais pavojin-

žmonjų, kurie perskaitę vaistų 
apgarsinimus, išsivaizdina viso
kias ligas. Užsibaigia netinka
mu patarimu ir gydymu, taip 
kad tikra liga nėra sužinoma, 

i ir taip tęsiasi nė kiek nepaleng-' 
vintą.

Kartais skausmas esti kant
riai kenčiamas su greito pasi- 
gerinimo viltimi. Vietoj paklau
sius pavojaus ženklų ir ieškojus 
palengvinamo pas atsakanti gy
dytoją, žmogus kenčia skaus- 

i mus. Tuo tarpu, liga palygi
nant su išlengva degančia ug-gus vaistus tiems, kuriems bu-1 

davo reikalingas atsakantis gy- nimi, žengia pirmyn ir pasida- 
dymas. Minties padavimo ga- ■ ro nebeišgydoma. Dauguma dar- 
lia yra tokia, kad dauguma' gi neatskiria skausmo nuo Ii-

apsiriki- 
del to, kaip jau ži- 

svarbiausios ligos 
be skausmo, 
kontroliavimas kar-

gos, manydami, kad jau sveiki 
skausmui pranykus. Vienok tai 
gali būti pavojingas 
mas, ypač 
nome, kad 
apsireiškia

Skausmo
tais esti neužsitikėtinas ir sun
kus. Reikia nepamiršti to, kad 
kur skausmas gydymui kenkia, 
kaip sąnariuose, negalima duoti 
mankštinimo dėl to, kad kiek
vienas judėjimas priduoda 
skausmo.

Ant galo skausmas yra vie
nas iš gamtos svarbiausių į- 
rankių žmonių persekiojimui, 
kad jų protinė ir fizinė lygsva
ra suardyta. Skausmas atkrei
pia domę ir todėl yra persergė
jimo ženklas. Jei ji tęsiasi, šis 
jausmas iššaukia visišką ir at
sakančią. investigaciją. Nors 
kartais yra protui žinios perda
vimo būdas. Yra pranešimas, 
kad neviskas gerai, arba kuri 
nors kūno dalis sužeista, ir jei 
nepalengvinama, gali būti ne
atitaisomas nuostolis.

Skausmas, būdamas ženklu 
arba perspėjimu, kad padėtis 
reikalauja prižiūrėjimo, lošia 
labai svarbią rolę. Todėl, nežiū
rint kokiu budu bus stengiama
si sulaikyti skausmą, bus at
likta svarbi priederme sužeidi
mo vengiant, kuris gali būti li
gos priežastimi. Kartas nuo 
karto fizinis išegzaminavimas 
yra geriausias būdas tai daryti, 
ir nėra patartina laukti, ko) 
kas jau negerai yra. (FLIS).

LIETUVOS ŽINIOS
Pasikorė dėl bučkio

MARIAMiPOLĖ. — Tūla pa
nelė vadžiojosi gan ilgai su tū
lu tarnaujančiu ir dar muzikan
tu. Bet vis jam nebuvo progos, 
ją pabučiuoti. Galų gale a t- j

sirado proga — nuvyko abu- baisesnį triukšmą. Bet jau ivs- 
du į Kazlų Rudą, gegužinei! ir, kas buvo po laikui.
ten, gamtos prieglobstyje, jis ■■■ - —-—
jau ant pievutės pradėjo šliauž- NEPRIGULMYBĖg DIENOb 
ti ją pabučiuoti. Jai pasiprieši
nus, perpyko ir taip smarkiai 
jai į žandą, kad ji užvirto ir 
kėpso. Jis pamatęs, kokį bai
sų darbą padarė — mergą už
mušė pabėgo tolyn, nusi
juosė diržą ir po medžio šaka 
pasikorė. Ji atsiga i valiavus pa
matė baisų vs

jums prasideda nuo laiko, kuomet 
jus — šiose vasaros dienose — pra
dėsi imti.
TRINERIO KARTAUS VYNO 
išvalo vidurius, gelbsti virškinimui, 
užtikrina sveikų miega ir atšviežina 
jus visai dienai. “Philadelphia, Pa., 
June 10. — Bandžiau visokių vais
tu, bet ikšiol radau, kad Trinerio 
Kartus Vynas yra geriausias vaistas 

. Mrs. Amelia 
..... ......    Visose aptiekose.

ixui iul v y neis yičt gt 
aizda ir pakėlė dar'nu<> viduriu trubelių.

c Brummet . Visose ai

Dabar Geriausias Laikas
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupy

ti pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite 
savo pinigus. Atsineškite savo knygutę, kurio 
banko ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pini
gus su visais nuošimčiais i DIDŽIAUSI ir SE
NIAUSI-lietuvių Banką, būtent, METROPOLI
TAN STATE BANK.

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% į 
metus; ant aukštos vertės pirmų mortgičių moka
me šeštą (6%) nuošimtį. Norėdami platesnių ži
nių, kreipkitės ypatiškai arba laišku į valdybą, 
nes mandagumas ir patarnavimas yra musų pa
matas.

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas 
virš $3,500,000. Po 
Illinois valdžios ir 
Chicago C 1 e a r i n g 
House priežiūra.

Metropolitan State Bank
2201 W. 22 St., kampas S. Leavitt St.
Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4 p. p. 
Utarnikais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vak.

MADOS

Stipriausis! 
Tirščiau si s! 
Geriausis!

RADIOS
1930 metų

PILZENBAUR
MALT EXTRACT

Pašauk
Boulevard 4705

Dykai demostravimas jūsų na
muose. lengrvi išmokėjimai, po 2 

doleriu j m«» x’*i i tę*.

Naujų Atwater Kent 56. Screen 
Grid

$88.00
Naujas Majestic 92-91, zenith, 
Earl, Philco, Columbia, Steinite, 
R. C. A. Radiola 44, Sparton 931 
model ir 46 Sonora ir Victor Co. 
Jus galite pirkti su pilnu užtikri
nimu uas mus ir musu kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.
i— -

2868 — Labai elegantiška vasari- 
, nė suknelė. Galima dėvėti namie ir 
' svečiuosna arba ant gatvės. Siūti 
gerai iš lengvos materijos arba vua- 
liaus.

Sukirptos mieros 16, 18, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę' 
v adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina ,
5 oerrit’^. Oą^liKTuą pirkimus

<rha krasos ženkleliais kartu su už 
sakymu. liktis reikia adresuoti:

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

Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO.. HAYMARKET 5030

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond &. Mortffa^e Or^anization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

KAINOS
NUMUŠTOS!

BANKAS TURI UŽDARYTI NUOSAVYBES

Milžiniškas išpardavimas 8 trištoriu ir 
ANGLIŠKŲ BASEMĘNTO Buildingu
$2000 cash įmokėti. Balansas pirkikui lengvai pritaikomas

Tie moderniški up to date namai ran
dasi prie 4424-50 South Homan Avė. 
Kiekvienas turi 30x125 pėdų lotą.

Tie namai yra dviejų metų senumo, 
įrengti sulig pačių geriausių moderniš
kos ’ Chicagos pavyzdžių. Kiekvienas 
namas turi po tris 5 kambarių apart- 
mentus ir po vieną 3 kambarių apart- 
mentą. Garo šildymas, kiekvienas 
apartmentas turi įbudavotus bath tubus 
ir shoverius, ąžuolo grindis, refrigera- 
torius, geso rangės, visai naujai deko
ruoti.

Gražiausio arkitekturos dezaino, jie 
randasi miesto sekcijoj, kuri greitu lai
ku pataps Chicagos Southwest reziden
cijų distriktu.

Tie namai yra tik 35 minučių kelio nuo loop, imant Archer
Avenue liniją., tik 1OO pėdų nuo namij ir 2 bloku x«xt-

vekarių liniją į rytus nuo KedzieAvenue.
Titulai Garantuojami Chicagos Title and Trust Company 
Pamatykit musų atstovus prie namų, 4450 S. Homan Avė, 1 floras 

arba

HELBERG BROS. - Agentus
192 N. Clark St.

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

siųsti man pavyzdį No---------- —
Mieros ....-.... ....... .......  per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valit)
... ... .......... ■ I ■. .H...*.. ... ..... ..............  J

Rusiškos ir Turkiškos Vanos <
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louįs Avė. 

CHICAGO, ILL.

I IMPERFECT IN ORIGINAL |
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Plib. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8509

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Užsisakymo kaina:
Chlcagoje — paštu:

Metams .... ...... —_____ $8.00
Pusei metų...... . ...... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam __ ______  1.50
Vienam mėnesiui_______ —< .75

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija 3c
Savaitei________________ 18c
Mėnesiui________________ 75c

“NESVARBUS” DOKU
MENTAS

Entered as Second Class Matter 
Mareli 7th, 1914, at the Post Office o f Chicago, III., under the act of 
March 3 r d, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
tekniadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 1U. Telefonai Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams_____________  87.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams_________1.25
Vienam mėnesiui .75
Lietuvon ir kitur užsieniuoae

[Atpigintai
Metams______ ______ ____ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PENKIOLIKTOS KARO PRADŽIOS 
SUKAKTUVĖS.

Apie pradžią ateinančio mėnesio sukaks lygiai pen
kiolika metų nuo to laiko, kai kilo didysis karas. Tos 
baisios žmonijos nelaimės sukaktuvės bus minimos vi
same pasaulyje. Socialistinis Darbininkų Internaciona
las paskelbė, kad rugpiučio 1 d. bus pašvęsta visose ša
lyse, kur yra organizuotų darbininkų, agitacijai prieš 
karą ir už tarptautinę taiką.

Reikėtų tą dieną tinkamu budu pažymėti ir lie
tuvių darbininkų organizacijoms. Naujoji karta, ku-

Kada “Naujienos” paske’bė 
slapto komunistų cirkuloriaus 
tekstų, tai komunistų spaua* 
pareiškė, kad tai esąs visai “ne
svarbus” dalykas. Kas čia, gir
di, tokio, kad Komunistų Cent
ro Biuras paraše laiškų “frakci
joms” apie SLA. reikalus? Juk 
visi žilių, kad komunistai nori 
padaryt “Susivienijimų “darbi
ninkų apdraudos ir kultūros 
organizacija” ir jie niekuomet 
to neslėpę nuo visuomenės.

Bet dėl to “nesvarbaus” do
kumento “Laisvė” jau parašė 
ne mažiau kaip dešimtį špaltų 
pasiteisinimų redakcijos strai- 
pąnių skyriuje ir dabar 
įdėjo dar apie penkio
likos špaltų ilgio “Cent
ro Biuro” pareiškimų!

Matyt, skaudžiai tapo pri
verta katino uodega, jeigu ji
sai taip ilgai> ir taip garsiai 
kniaukia.

KAS TURI VALDYT SLA?

Savo pasiteisinimuose ir pa-

“... Paskutiniais laikais 
buvo kalbų apie busimų ame* 
rikonų anglų karų, apie eko
nominius nesutikimus, ir tam 
panašiai. Toks tarp dviejų 
didžiausių pasauly valstybių 

, karas, suprantama, butų vi
sai žmonijai didelis smūgis, 
ir pribaigtų civilizacijų.” 
Taigi paskutiniais laikais, 

kuomet Anglija valdė konser
vatoriai, buvo toki santykiai 
tarp Anglijos ir Amerikos, kad 
atrodė net, jogrei tos dvi šalys 
eina prie kuro. O šiandie kon- 
servatorių vadas jau “karštai 
pritaria” MacDonaldo pareikš
tam tikslui atsteigti draugišku
mų tarp Amerikos ir Anglijos, 
ir todėl tarp darbiečių ir kon
servatorių užsienių politikoje 
nėra skirtumo!

Kita MacDonaldo kabineto 
jjrogramo dalis kalba apie ne
darbo mažinimų, apie anglies, 
audimo ir plieno pramonių su
tvarkymų ir t.t. šitais klausi
mais, “Vienybės” nuomone, 
darbiečiai nieko nesiskiriu nuo 
liberalų, nes apie tuos reikalus 
Anglijos valdžia kalbanti taip, 

“kaip kalbėtų liberalai, ar bi
te partija, trokštanti gyveni
mų ne revoliucijomis ir, it 
blynais, pakeptomis teorijo
mis taisyti, bet gerai apgal
votomis, liberaliniais princi
pais, paremtomis reformo-

Kalbėdamas apie tokius neva 
liberalų principus, tautininkų 
laikraštis parodo tiktai, kad 
apie liberalizmų jisai neturi jo
kios nuovokos. Svarbiausias ir 
pamatinis liberalizmo principas 
yra tas, kad valstybė privalo 
nesikišti į biznio tvarkymų. 
Priešingai liberalams, socialis
tai visuomet reikalavo, kad val
stybė nesitenkintų vien “nakti
nio sargo” role, bet reguliuotų 
darbo sąlygas dirbtuvėse ir ei
tų prie paėmimo į savo ran
kas tų pramonių, kurios yra 
svarbios visuomenės gyvenimui.

Taigi ne darbiečiai priėmė li
beralų principus ekonominėje 
srityje, bet liberalai buvo pri
versti atsižadėti savo principų 
ir pritarti tam, kų seniai savu 
programe turi socialistinė Dar
bo Partija.

Taip pavertusi, su pagelba 
“tautiškos magijos”, Anglijos 
socialistus į konservatorius ir 
liberalus, “Vienybė” praneša 
dar šitokį dalyką:

“Senai lauktą darbiečių 
valdžios programinę kalbą pa
sakė parlarpento pirmininkas, 
konservatas Fitzrory...”
Širvy dūkas, matyt, girdėjo 

skambinant, bet nežino, kurioje 
bažnyčioje. Anglijos parlamen
to “spykeris” (pirmininkas/ 
niekuomet jokių valdžios kalbų

riai neteko pergyventi didžiojo karo baisenybių, turi 
būt auklėjama priešingoje karui dvasioje, idant ateity
je žmonija sugebėtų geriau apsisaugoti nuo tokių ka
tastrofų. ,;',v

STREIKLAUŽIŲ AGENTŪRA.

New Yorke šios savaitės pradžioje išėjo į streiką 
daugiau, kaip dvidešimt astuoni tūkstančiai moteriškų 
rūbų siuvėjų, kuriems vadovauja Ladies Garment Wor- 
kers unija. Streikas kilo dėl to, kad unija negalėjo su
sitaikyti su samdytojais dėl naujų algų kontrakto, pa
sibaigus senajai sutarčiai.

Nutarimas išeiti į streiką buvo priimtas, pagal 
unijos valdybos rekomendaciją, visuotinu narių baisa- 
VimU- ' ’ ii. z.

Bet kuomet moteriškų rūbų siuvėjai stojo i kovą 
su samdytojais, tai komunistai paskelbė kovą darbinin
kų unijai ir streikui! Savo laikraščiuose komunistai 
rašo, kad tas streikas esąs “feikiškas” (apgavikiškas) 
ir kad unijos vadai norį pasitarnauti samdytojams, pa
dedant jiems sugriauti darbininkų organizaciją.

Šitų komunistų priekaištų beprasmingumas puola 
j akį kiekvienam. Nes kur jus rasite tokius unijos vir
šininkus, kurie norėtų patys griauti savo organizaci
ją? Tikrumoje prieš uniją eina komunistai, kuriems 
nepasisekė ją “užkariauti”. Nepajėgę pasigrobt uni
ją į savo rankas, jie dabar bando ją suskaldyti; o ka
dangi jie žino, kad jokia dirbtuvė su komunistiškais at
skalūnais nesiskaitys, tai jie nori įgyti samdytojų ma
lonę skebavimu.

Komunistų partija Amerikoje pavirto atvira streik
laužių agentūra!

J KALĖJIMĄ Už NUOMONĘ APIE BONUS.

reiškimuose dėl iškelto aikštėn 
slapto komunistų aplinkraščio 
apie SLA. komunistai stato 
klausimą: Kas turi S. L. S. L. 
vadovauti— fašistų garbintojai, 
ar darbininkai, kurie sudaro

usi vieni jimą?” >
Tai yra humbugiškas klausi

mas. Nes, viena, fašistų gar
bintojai Susivienijimui neviado- 
vauja, —. ką geriausia parodo 
rezoliucijos, kuriose SLA. sei
mai kiekvieną kartą pasmerkda- 
davo fašistišką ir bolševikišic. 
diktatūrą ir pareikšdavo savo 
priturima demokratijai. A

Antra, yra tuščia pasaka, kad 
komunistai giną darbininkų 
reikalus Susivienijime. Milžiniš
ka SLA. narių dauguma yra 
darbininkai, tuo tarpu kai ko
munistai yra tik mažiukė party- 
viška frakcija, kuri gyvena Iš 
darbininkų mulkinimo ir išnau
dojimo. Jeigu Susivienijimu 
yra tam tikra “fašistų garbin
tojų” srovė, tai reikia pasakyt, 
kad komunistai nėra nė kiek už 
ją geresni. Jie garbina bolše
vizmą, kuris taip pat nepripa
žįsta nuomonių laisvės žmo
nėms, kaip ir fašizmas.

Klausimas, kuris kyla SLA. 
nariams sąryšyje su atidengtu 
komunistų sąmokslu Susivieni
jime, yra štai koks: Ka.s turi 
valdyt Susivienijimą—ar jo na
riai, ar politiška partija, slap
tai daranti “skymus” pasigrob
ti i savo ranka.s SLA. vadei--; 
ir jo turtą?

Mes manome, kad atsakymas 
į šitą klausimą yra aiškus kiek
vienam protaujančiam SLA. na
riui, ir kiek komunistai ne rė
kautų apie savo “darbininkiš
kus” nuopelnus, jiems nepa
vyks apsukti galvas, suaugu
siems žmonėms.

mis”.
Bet gerai: Angliją ilgus lai

kus liberalai valdė, o ar ji rū
pinosi nedarbo pašalinimu? Ir 
iš kur “V.” girdėjo, kad libe
ralų principai reikalaują tokių 
reformų, kaip anglies arba ku
rios kitos pramonės tvarkymas?

neskaito, bet tik pirmininkau
ja parlamentui. “Sosto kalbą”, 
kurioje išdėstoma valdžios pro
gramas, skaito paparstai kara
lius. Šį kartą, dėl karaliaus ne
sveikatos, ją perskaitė lordas 
Sankey, Darbo Partijos valdžios 
narys.

Kiniečių slaptos or
ganizacijos

Slaptos organizacijos. — įkilta 
spalva. — Raudonų žibintu
vų reikšmė. —“Tong” karai. 
—Tai Ping ir bokseriai. — 
Profesionaliai keliauninkai.— 
Papročiai ir istatyymai. — 
Slapty draugijų jėga.—Drau
gijų tikslai. —Arbatinėj.

“TAUTIŠKA” MAGIJA
Už tai, kad trys “brokeriai” (bonų ir akcijų pirki- 

kai ir pardavėjai) Romoje nepalankiai atsiliepė apie 
Italijos valstybės bonus, tai jie tapo pasmerkti ke
liems mėnesiams kalėjimo ir užsimokėti pinigines pa
baudas. Du nubaustųjų ketina pasiduoti fašistiško 
teismo nuosprendžiui, o trečiasis dar bandys apeliuoti 
į aukštesnį teismą.

Vadinasi, Italijoje šiandie yra tokia “tvarka”, kad 
jeigu valdžia skelbia bofių kainas, kurios pirkikams 
atrodo per aukštos, tai jie neturi teisės išreikšti savo 
nuomonę. Už nuomonės išreiškimą apie bonų vertę 
žmonės yra baudžiami kalėjimu.

Išimant Italiją, šitokie beprotiški dalykai dedasi 
tik bolševikiškoje Rusijoje, kur taip pat nevalia kri
tikuoti valdžios finansinę politiką, nors ji butų ir dar 
taip neteisinga. Jeigu Rusijoje žmogus pabandytų 
duoti už amerikonišką dolerį ne du rubliu, kaip nuro
do oficialis pinigų kursas, bet keturis arba penkis rub
lius (kaip iš tiesų yra dabartinė rublio vertė), tai jį 
valdžia tuojaus suimtų ir pasodintų į kalėjimą, kaipo 
“sabotažninką” arba “kontr-revoliucionierių”.

Taip fašizmas, kaip ir bolševizmas savo supuvusią 
finansinę ir ekonominę politiką remia teroru.

Negalėdama nieko >pakeisti 
tame nemaloniame ' fakte, kad 
valdžią Anglijoje paėmė j ran
kas socialistai, kuriuos tauti
ninkų “Vienybė” visaip peizoja 
kiekveiname savo numeryje, ji 
sugalvojo labai “gudrų” dalyką 
paverst Anglijos socialistus na
cionalistais. Ir ji pasakoja, 
<ad MacDonaldo kabineto pro
gramas, kuris šią savaitę tapo 
paskelbtas parlamente, esąs vi
sai nacionilistiškas.

Pirmiausia, užsienių politikos 
Jausimas: darbiečių valdžia
stoja už draugiškumą Amerikai 
r nusiginklavimą, šitam Mac

Donaldo valdžios programo 
punktui, pasak “Vienybės”, 
“karštai pritarė ir konservato
rių partijos vadas, Baldwin’\

Vadinasi, čia nėra jokio skir
tumo tarpe darbiečių ir kon
servatorių.

Bet paklausykite, ką toliaus 
pasako tas Brooklyno laikraš
tis:

Kinijoj yra jėgos, kurios vai
dina neįmanomai svarbią rolę 
politiškame ir revoliuciniame 
judėjime. Tai slaptos organi
zacijos, su kuriomis militariš- 
ki vadai yra priversti palaikyti 
gana draugiškus santykius.

Musų akimis žiūrint, tos 
draugijos atrodo absurdiško
mis. Tiesiog sunku mums su
prasti, kaip valdžia gali jas to
leruoti. Bet Kinija yra keis
tenybių šalią, Ten viskas da
roma atbulai.

Balta, o ne juoda spalva, ten 
reiškia gedulą. Jeigu jus pra
einate namus, kur randasi du 
raudoni žibintuvai, tai reiškia 
kad ten keliama šauni vedybų 
puota. Kiniečiai geria karštą 
vyną ir valgo senus kiaušinius. 
Juo kiaušinis senesnis, tuo jis 
labiau yra vertinamas. Servie- 
tės svečiams paduodama šla
pios.

Kinijoj, sako Victor Rine, 
viskas daroma kitaip, negu 
Amerikoj. Gyventojų skaičiu
mi Kinija užima pirmą vietą 
pasaulyj. O tuo tarpu pasaulio 
politikoj ji lošia labai menką 
rolę. Ji turi neįmanomai daug 
gamtos turtų, nežiūrint' to, jos 
gyventojai nuolat kenčia didelį 
■skurdą. Badas Kinijoj yra pa
prasčiausias reiškinys.

Slaptos draugijos; na, ką jos 
reprezentuoja? Visi laikraš
čių skaitytojai yra girdėję apie 
“tong” karus Amerikoj. Prieš 
porą metų Chiagoj, Clevelande 
ir kituose miestuose kiniečiai 
buvo pradėję žudyti vieni ant
rus. » [Teisingiau sakant, slaptos 
draugijos buvo susipešusios 
tarp savęs. Vadinasi, kiniečiai 
palaiko slaptas draugijas ne tik 
namie, o ir svetur.

Savo laiku buvo pagarsėjusi 
Tai Ping draugija, o 1900 m. 
bokseriai. Tos draugijos pasi

žymi didžiausiu fanatizmu.
Draugijoms priklauso viso

kie pabastos, kurie vienok vi
suomet yra pasiryžę ginti bied- 
niokų reikalus. O biednuome- 
nės Kinijoj netručsta. Jie su 
didžiausiu atkaklumu kovoja 
prieš neteisybę.

Nuo senų senovės, sako vie
nas kiniečių mokslininkas, Kini
joj gyvuoja klasė individualų, 
kurie yra žinomi kaipo “Chiang-. 
hu-ka”—“ežerų ir upių profe
sionaliai keliauninkai”, “pabas
tos ir valkatos”. Tų individua
lų dar ir šiandien galima su
rasti Kinijoj. Jie bastosi iš 
vietos į vietą, ieškodami pro
gų pagerinti savo ekonomišką 
būklę. Jokios kliūtys neįsten
gia jų sulaikyti, — nei kalnai, 
nei upės, nei ežerai.

Jie yra laisvi, kaip paukščiai; 
neturi nei namų nei šeimų. O 
kadangi kelionės yra gana pa
vojingos ir surištos su visokio
mis sunkenybėmis, tai jie ku
ria savo rųšies brolijas. Jie 
skaito save karžygiais ir teisy
bės gynėjais; skelbia, kad už
taria biedniokus ir veda kovą 
prieš korupcingus valdininkus. 
Su savo brolijos nariais jie yra 
pasirengę pasidalinti vikuo, ką 
turi.

Tie asmenys įvairiausiais bu
dais pelno sau duoną: ateities 
spėjimu, pardavinėjimu “ste
buklingų” vaistų, šundaktara- 
vimu, plėšimais ir t.t. Savo 
profesiją jie vyriausia prakti
kuoja mugėse, laike religinių 
apvaikščiojimų, miestų gatvėse 
ir kitose viešose vietose, šian
dien jie ateitį buria, o rytoj 
plėšia žmones.

Kartais jie" susiorganizuoja į 
skaitlingus burius ir įsitvirti
na kalnuose. Jie turi savo pa
pročius ir įstatymus. Jokios 
kitos valdžios jie nepripažįsta. 
Galima tikrai sakyti, kad jie 
yra kinų istorijos kūrėjai.

Kinų novelėse daug kalbama 
apie jų nuotykius, aspiracijas, 
geroj izmą ir pasisekimus. Jie 
yra revoliucionieriai, maištinin-' 
kai ir dinastijų griovėjai. Ne-Į 
buvo Kinijos istorijoj tokio su
kilimo ir revoliucijos, kur jie j 
nebūtų dalyvavę. Jie ištiesų I 
sudaro stambią jėgą Kinijos 
istorijoj.

Jų įtaka yra didelė dėl to,

kad jie yra organizuoti. Jie 
turi slaptas organizacijas, ku
rių siekiai yra maždaug vieno
di. Būtent, ginti skriaudžia
mųjų reikalus.

Iš tokių individualų susidėjo 
Tai Ping (raudonplaukių) drau
gija, o vėliau bokseriai. Tai 
Ping sukilimas praeito šimt
mečio viduryj siekėsi nuversti 
Manchu dinastiją. Jei tai bu
tų pasisekę, tai Kinija butų 
padariusi daug didesnį progre
su, negu dabar.

Bet sukilimas nepasiseko dei 
fanatizmo. Angiai padarė in
tervenciją ir sutriuškino suki
limą.

Dr. Sun Yat-sen, kurio at
minčiai nesenai buvo atidary
tas trijų milionų vertės mau-! 
žolėjus, sakoma, priklausęs San 
Dien Hui (Trijų Taškų drau
gijai). Ta organizacija tuo 
laiku buvo labai įsigalėjusi pie
tinėj Kinijos dalyj, ir ypač 
Šanhajuj. Kaip ten nebūtų, 
bet faktas yra tas, kad tos 
draugijos nariai lošė labai 
svarbią rolę 1911 m., kuomet 
Dr. Sun Yat-seno vadovauja
ma revoliucija pašalino Man- 
chų dinastiją.

Tie ordenai arba draugijos 
paskutiniais keleriais metais • 
vedė griežtą kovą su šiaurių 
miltaristais. Jie beveik vieni! 
užkariavo Šanhajų, o vėliau su
sidėjo su generolu Chiang Kai- 
shek.

Honan, Shantung ir Chihli 
provincijoje gyvuoja Raudonų 
Durklų draugija (Ilung Chiang 
Hui), kuri vedė atkaklią kovą 
su “krikščioniškuoju generolu” 
Feng Yu-hsiang, kol ji patyrė, 
kad generolas yra jai draugin
gas.

Raudoni Durklai ir Didelių 
Peilių ordenas yra labai galin
gos organizacijos, kurios daug 

(prisidėjo prie pašalinimo Chang 
Tzo-lingo ir kitų reakcioniškų 
generolų. Tos organizacijos 
susideda iš buvusių kareivių.

Yra dar daug kitų slaptų or
ganizacijų, kurios randasi įvai: 
riose Kinijos \ dalyje. Nariai 
privalo griežtai laikytis nusta
tytos disciplinos ir patvarky
mų. Prasikaltėliai kartais yra 
net mirtimi baudžiami. Vienos 
tų draugijų yra patriotiškos, 
kitos politinės, trečios religi
nes ir t.t. Jos, galima saky
ti, visos neapkenčia svetimša
lių ir bando paliuosuoti Kiniją 
nuo jų įtakos .

Victor Rine pasakojo, kaip 
jam teko susitikti su slaptos 
organizacijos nariais Šancha
jaus arbatinėj. Atvykti į ar
batinę jį pakvietė vienas kinie
tis. A vyko jis anksčiau nei 
buvo sutarta. Kambarys atro
dė tipingas, — stovėjo yisur 
ketvirtainiški stalai, prie ku
rių buvo susėdę keistos žmo
gystos. Jie gėrė arbatą.

Nespėjo Kine atsisėsti prie 
stalo, kaip ji iš visų pusių ap
spito kiniečiai. Vienas parei
kalavo pinigų. Gavęs 10 dole
rių, jis nuėjo prie savo stalo. 
Kiti taip pat pasišalino. Kaip 
tik tuo laiku atvyko ir Iline’o 
pažįstamas, kuris iš nustebusių 
žvilgsnių tuoj suprato, kas į- 
vyko. Nors jis nieko nesakė, 
bet kinietis, kuris buvo pa
ėmęs dešimkę, priėjo prie Ri- 
ne’o ir sugrąžino pinigus.

Po to viskas ėjo sklandžiai. 
Pasirodė, kad Rine’o pažįsta
mas priklausė slaptai organiza
cijai (Ching Hung Hui), ku
rios nariais buvo ir kiti susi-
rinkusieji kiniečiai. Skriausti 
gi slaptos organizacijos nario 
draugus bei pažįstamus skaito
ma didžiausiu nusidėjimu.

—K. A.

Tėmykite
1) APDBAUDA (Insaranr.ei Nuo 
Ugnie*. Langų, Automobilių; Gy
vastie* (Ufe) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausiai kompa 
nijaa.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių geru 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted 8t 
Te!. Rnoervelt 8500

PASTABOS
ŠVENTAS ANTANAS EINA 

Už FAŠISTUS

“Draugo” broleliai išspausdi
no kokio tai buvusio leitenan
to laišką, kur jis pasipasakoja 
buvęs Klaipėdoj papuolęs i ka
lėjimą ir nors karo komendan
tas ir gubernatorius darę pa
stangų jį nuo teismo išsukti, 
tačiau jis pats manęs, kad bus 
striukai, bet turėdamas laiko 
pradėjęs poterius kalbėti, ne
pasitikėdamas vienu šventųjų, 
prie visli (matyt, gerai žinojęs 
protekcijos ieeškojimo budus).

“Kalėjime kas man liko? Gi 
šauktis pagalbos Dangiškojo 
Užtarytojo. Nuo ryto iki va
karo pradėjau melstis prie šv. 
Antano, prie Šven. širdies Jė
zaus ir Marijos”, rašo ex-leite-‘ 
nantas. Ir girdi “Po ilgų maldų, 
štai vieną naktį stebuklingai 
pasirodo man kalėjime šv. An-i 
tanas ir ištaria: “Nenusimink, 
sekančio mėnesio dvyliktą die
ną busi laisvas”. Po šito jis 
išnyko.” Taip ir atsitiki —j>o 
mėnesio durys atsidarę, ir ex- 
laitenantui pasakę — važiuok 
namo.

“Apžadus padarytus dabar! 
pildau”, girias ex-leitenantas.j 
Tik nepaaiškina, kuriam, karo! 
komendantui ar gubernatoriui 
jis tuos pažadus buvo davęs.

Mes Turime!
NAUJĄ
Balansuotą-Unit Radio 
šitas puikus NEUTRODYNE-PLUS 

LOWBOY tiktai

*12»so
Screeu Grid 

$119.50 
7 u be. £'xtra 

Balansuotas s u- 
statynias stačiai 
revoliucionieriavo

toną, tolumą, parinkimą. La
bai graži išžiūra. Pašaukit 

atvažiuokite, susitarsim 
dėl pademonstravimo j u s t] 
namuose. Būtinai išgirskite 
naują Philco, kol pirksite bi- 
ie radio. Kiti modeliai po $67 
iki $205.

General Radio 7 
Stores

ar

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 
FADA-HONVARD-PHILCO 

MAJESTIC IR KITI 
3856 Archer Avenue

Speciali a tM gydymo chronlftkų ir Banių li
rų. Jei kiU neraiAjo jutnie lirydytl, atnflan- 
kykit pas mane. Mano pilnatį iMK»amlnavi- 
tnas atidnntH juaų tikta liftą ir jei aft apst
irusiu jus gydyti, evt-ika.j jums rnigryM. Ei
kit pas tikrą Hpntialiatą, kuria neklaus jutu 
kur ir kas junin skauda, bet pata pasakys pa 
jalutino ito*atuninavimo—kaa lupia rra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackum BlvdM netoli State SI.

Kambarys 1016 
t Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedžliof 

nuo 10 iki 1 po pietų.

Pure boiled Linseed Oil,
Galionas ................... 98c

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lcad, 100 sv. 11.50

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

Žolei piaunama masina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant Kalamas. Tik 
už ........................ — 6.98

Taipgi ant visko nuže- L—»x< 
mintos kainos. i 

PRISTATOM VISUR. 1

JOHN DER1NGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas I>afayette 4689

i
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KORESPONDENCIJOS
South Boston, Mass

Koncertas ir spektaklis

Liepos* 10 d. Lietuvių Salėj 
(kampas E ir Silver St.) Lie
tuvių Muzikos 'konservatorija 
po vadovyste Miko Petrausko 
stato operetę “Prieglauda”, oi 
priegtam dar duos ir koncertą. I 
Be mokinių programos išpildy
me dalyvaus ir keli svečiai- 
muzikai.

Operetė “Prieglauda” yra 
komp. Miko Petrausko parašy
ta.—N.

Lee Smith ii Juozas Graberis.
Po šliubo buvo surentga va

karienė p-lės Feravičiutės na
muose. Vakarienėj buvo arti
miausi giminės ir keli draugai 
jaunųjų.

P-nai Stankevičiai išvažiuoja 
j kelioms savaitėms į Virginia. 
Parvažiavę apsigyvens po nu
meriu 3134 Normount Avė.

Feravičiutė yra Balti- 
lietuvių žvaigždė daini- 
Ji yra dalyvavusi dau- 

konoertų ir taipgi loši- 
Jau kokia dvylika me-

morės
ninkė.

Balti more, Md

muose.
tų kaip priguli prie bažnytinio 
choro.

Linkime p-nam Stankevi
čiam kuogeriausios laimės.

—Alena.
Birželio 30 d. p-lė Leonora 

Feravičaitė apsivedė su p. An
tanu Stankevičių, šliubas buvo 
Šv. Alphonso bažnyčioje penktą 
valandą po piet.

Pamergės—Katrina Feravičiu
tė, Alena Vasiliauskaitė, Alena 
Grochmal ir Tofilė Barniškaitė.

Brolaičiai— Feliksas Feravi- 
čius, Edwardas Stankevičius,

Detroit, Midi
Darbo beiešikant

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

seKas yra stebuklas? Kodėl 
no vėjo būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas ? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
J visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

DVI KNYGOS

Daug mano draugų išvažiavo 
į Detroitą “laimės” (darbo) ieš
koti. Jie man rašė, kad jau 

. esą “laimingi”, nes darbų gavę. 
Tad vieną gražią dieną suma
niau ir aš savo laimę išbandyti 
ir nuvykau į Detroitą. Jau pra- 

| ėjo 30 dienų, kaip ieškau rpar- 
keto, kad galėčiau kapitalistui 
savo jėgas parduoti, ale iki šiol 
vis dar nepasisekė. Bedarbių 
pilnos gatvės, o pas dirbtuvių 
vartus susirenka po kelis tūks
tančius įvairių tautų ir spalvų 
darbininkų. Iš tos minios tik 
keliems nusišypso “laimė”, — 
pasiseka nusisamdyti kapitalis
tai už mažytį duonos kąsnelį. 

* * ♦
Man teko dalyvauti vielines 

A.P.L.A. kuopos susirinkime. Iš 
raportų susidarė toks įspūdis, 
kad lietuviški komunistėliai is 
tos pašelpinės organizacijos vis
ko pridarė. Raportai buvo duo
dami iš auto, VVorker’s unijos, 
iš kokios ten federacijos; pas
kui iš įvairių politiškų fondų 
ir fondelių, iš workerių konven
cijos ir 1.1. Tas 
atrodė lyg kokis 
be jokios tvarkos, 
tesi, kad musų 
nemoka atskirti
draugijos reikalus nuo politinių 
reikalų. Ir tai nežiūrint to, 

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek-1 kad “Laisvė” ir “Vilnis” juos 
vienuose namuose, idant užpil- Į šviečia nuo 1918 m. Iš to gali- 
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS 
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės

[Pacific and Atlantic Photo]

Indianapolis, Ind. — Will H. 
Latta, kuris tapo užmuštas au
tomobilių nelaimėj. Jo padary
tame testamente $50,000 ski
riama visuomeniškoms įstai
goms. Tie pinigai turės būti 
bankuose iki 2129 m., kada su 
“sudėtiniais” nuošimčiais jie 
sudarys $160,000,000. Abejoja
ma, kad teismas sutiks pripa
žinti tų patvarkymą.

Prieš atvažiavimų Detroitan 
daug kartų teko girdėti komu
nistėlius tvirtinant, kad A.D.za. 
D. ir jos organas “Aidas” mirš
ta. Kartą beieškodamas darbo 
einu 24-ta gatve; o-gi žiuriu 
ant didelio lango matosi para
šas “Aidas”, ir lange išstatyta 
visokių laikraščių ir knygų. Nu
tariau užsukti į vidų ir pažiūrė
ti, kaip viskas ten atrodo. Ma
ne pasitiko vyras labai panašus 
i proletarą. Pasisveikinom. 
Plačiau išsikalbėjus, paaiškėjo, 
jog draugija neserga. Ji gana 
smarkiai veikia: rengia visokius 
parengimus ir ekskursijas. Kiek 
vėliau darbininkas padavė ap
garsinimų, iš kurio paaiškėjo, 
kad liepos 6 d. yra rengiama 
didelė ekskursija j vienų salą. 
Laivas išplauks iš Woodward 
Avė. Pasižadėjau ir aš važiuo
ti. Darbininkas įsakė pribūti 9 
vai. ryto, nes vėliau esu gali 
pritrukti laive vietos. , 

Paklausiau darbininko ar A.
D.A.D. nesirengia vienytis su 
komunistėliais. Griežtai atsakė, 
kad ne. Girdi, jų taktika yra 
pragaištinga darbininkams.

Mudviejų pasikalbėjimas po to 
turėjo nutrukti, kadangi atėjo 
daugiau žmonių.

—Jonas Aržuolaitis.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

15530 Uršulei Kuste>iauskienei 
15537—Kazimierui Nemuniui 
15555—Petru i Nau j a viči u i 
25162—Stanislovui Kazlauskui 
25168 Kotrinai Ceselienei 
15539 Jurgiui Ambrulevičiui 
15550—Antaninai Narovaitei 
15560—Onai Dirdienei 
25167—Stasiui Savickui 
25164—Petrui Valenčiui 
25166—Mar. Kavaliauskienei 
15547 - Liud. Lenkauskienei 
24991—Antanui Rimkevičiui 
25002—Onai Tarvidaitei 
25009—Jonui Valuta 
25010—Praksedai Vėlavičienei

25015 Dominikui Romašauskui
25016 Jonui Rukša
25021—Magd. Merkunavičienei 
25022—Pranciškai Šnarienei 
56595—Konstancijai Geležiutei 
56596—Viktorijai Varnienei 
56598—Jonui Krikščiokaičiui 
56600—Marijonai Petkai t ei 
56601—Povilui Abraškevičiui 
25026—Juliui Lausevičiui 
25031—Tadeušui Kryžauskui 
25051—Juozapui Lungiui 
15487—Juozapui Danieliui 
25157—Simonui Jazdauskui 
15515—St. Vitkauskui
23629 -Antanui Kukštai
23630 Juozapui Kukštai 
15527—Juozui K. Praniui 
25165—Aleks. Nežinskiuj 
15548—Jonui Balčiūnui
15551 Pranciškui Stoi įceliui 
15554—Mari j ai Orlovienei 
23640—Anelei Mergelienei 
25169—Antanui Jankauskui 
15558—Antanui Tauškelai 
15538—Juliui Masiliūnui 
15542 Jonui Kareška

15549—Konst. Mikulienienei 
15561—Kliof. Dambrauskienei 
15541—Barborai Pagojienei 
15540—Onai Zamolskaitoi 
15578—Uršulei Stulginskaitei 
15587—Vlazei Čiurlionytei 
23644—Juozui Kuodžiui 
15577—Antanui Lupskiui 
25171—Elenai Paulauskaitei 
15585—Onąi Vilčiauskienei 
24982 I. 
24990—J. 
24998—G, 
25000—J. 
23611—T. 
15430—K 
23614 N

Vasiliauskui 
Rimkui 
Liukpetrien 
Palšiui 
Sprogiui 
Raniui 
Vizgintai

25011—L. Žukauskui 
25012—A. Bulauskiui

Namu Statymo 
:<* KON7 R AKTORIUS J
4556 So. Rockwell St., Chicago, III.

susirinkimas

ir aiškiai ina- 
komunisteliai 

pašelpinės

Šios dvi knygos reikalinga tu-1

ma spręsti apie to švietimo ver
tę.

Turėjau
* *
progos dalyvauti ir 
kuopos susirinkime.

*

Kiekvienas žmogus sapnuoja. Kjarįų atsilankė nelabai daug; 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką į tur buti> del prasto oro> 
reiškia jo vakarikštis sapnas. | 
l’risisapnavai besiartinančią ne- į 
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rų atneš; prisisapnavai ką nors; 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas; 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA i
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa-: 
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai į 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
AbidvJ knygos kartu už $1.50'

NAUJIENOS I
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Jus 
Dr.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
deaaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. eor. Lake St.

KASNICKA. priDcip*L*g 
h .... -.H&iTTT'S

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau- 
į o. Odos, Inkstų, 

‘u s lės. Slaplmosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga praktl k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas, kad
paeientai būt gydo- Specialistas 
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi itmokčjimal. H prie
žasties jo imamos žemos raokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai ii-
laikoma. Tai neuždeda jokių ii jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atei-
kreipMt iiandie pasitarti apib sveikatą.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto. kam
barys 50d dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kąsdie 10 iki 5, Nedė
liotais 10 iki J. vąl. po piet. Paųedė. U*is Sftredotpls ir Subatosiia valandos yra pr«ll«luto> auo JO ryto 1JU 8 v*-

Dabar Geras Laikas

nerti

ŽEMĖ

Susirinkimas buvo ramus ir 
tvarkingas. Iš raportų paaiš- 

suorganizuota 
ren- 
kal-

“Aš 
buvau 
dvieju 
naujas 
Mass. 
sako, 
jo, pataisfi jo sveikatą, 
ir suteikė jam daugiau 
nonas žmonikėjo, kad tapo

Jaunuolių kuopa. Rudenop 
giamasi atidaryti lietuvių 
bos mokyklą.

šioj kuopoj, matomai,
triukšmadarių, nes visi rapor
tai tinkamai priruošti.

ii

S. P. KAZWELL & CO
(S. P. Kazlauskas ir Kazwell tai ta pati ypata)

2839 W. 63rd St Chicago, Iii

Ofisas atdaras kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 valandos vakaro.

Phone willow Springs 61

dėl
Belgų Ruginės Duonos

Mėgėjai tikros senų laikų Belgų rugines 
duonos—keptos Belgijos ūkininkų proce
su, su selyklu ir apyniais, yra entuzias
tiški

Buvo visai nuvargęs — ne 
turėjo stiprumo ir 

energijos
neturėjau stiprumo nei cncrgijoi 
visai nuvargęs. Po iftvartojim<» 
butelių Nuga-Tone, aš jaučiuos/ kaili
žmogus”. Jan'ies Milner, Wiggins, 

Tik keliais žodžiais p-nas Milner pa- 
kaip Nuga-Tone jam greitai pagclbe- 

padaugino stiprumą 
ir suteikė jam daugiau energijos* Virš mi
nomis žmonių vartoja Nuga-Tone su tokio
mis pat pasekmėmis. Ir jus turėtumėt jas 
vartoti, jei neturite geros sveikatos.

Nuga-Tone taipgi geras išgydymui silpnų 
nervų, nusilpusių svarbesnių organų, inkstų, 
kepenų, pūslės, prasto apetito, nevirškini
mo, gasų viduriuose, raugėjimo, galvos 
skaudėjimo, svaigulio,, skausmų raumenyse, 
praradimo svorio, nemigos, jautimo nuvar
gta ir panašių simptomų. Jus galit nusi
pirkti Nuga-Tone kur gyduolės yra par
duodamos. Nusipirklt buteli šiandie ir pa- 
stebėkit puikias pasekmes po vartojimo 
tik keletą dienų. Jei jūsų vertelga neturi 
jų stake. jis gali gauti dėl jūsų iš olselio 
vaistinės.

WENNERSTEN'S
Turtingu Selyklo Ekstraktu

— nuo 1896

Kadangi garsus patentuotas išdirbimo 
metodas duoda jum tikrą skonį šviežio se- 
iyklo, tai savo naudai reikalaukit 
nersten’s turtingo selyklo ekstrakto, 
duoda gerieji groseriai kuone visur

Wen-
Par-

Tuojaus Nusipirkti Puiku Lota 
Spring' Forest, Illinois 

(Willow Springs)

Žmonės visuomet ieško vietos kur geriau investuoti savo sutaupytus pi 
nigus. Mes sakome, kad GERIAUSIAS INVESTMENTAS 
Kada jus turėsite sklypą žemės — lotą, tas lotas visuomet jums bus nau
dingas. Jus pasistatysit sau namą ir gyvensit ramiai ir laimingai.

Mieste ramiai gyventi negalima, — visuomet*yra perdaug triukšmo, 
dulkių ir kitokių nemalonumų. Bet jeigu jus nusipirksite lotą SPRING 
FOREST, ILL. (Willow Springs) ir pasistatysit sau namą, čia jus gyven
site kaip Rojuje. Čia visuomet gam ta graži; gėlės žydi, medžiai šlama, 
paukšteliai čiulba; nėra durnų, nėra dulkių, nėra smarvės; o patogumai 
yra visi. Jus galėsite dirbti mieste, o gyventi puikioje ir sveikoje vietoje.

Atsilankykit j musų , ofisus suba toj arba nedėlioj,

Liepos 6 ir 7
rnes jums išaiškinsim visas smulkmenas — kaip jus galit įsigyti didelį lo-

V1SAI PIGIAI ir lengvais išmokėjimais.

Republic 8899
Subdivision Ofisas

Archer Avenue ir Spring Street
(Pusė mylios i vakarus nuo Kean Avenue)

SPRING FOREST, ILL.
(WILL0W SPRINGS)

■iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii^
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Tarp Ghicagos!
Lietuviu j

H___________________________*____
b - »' ■ -  ■ ■—— ~ J_JJ

Roseland
Štai jau atėjo ir laukiamoji 

vasara, pilname jos gražume. 
Gėlės jau sužydo, sulapojo ir 
užtemo miškai. Kiek visa tai 
malonumo suteikia žmogaus sie
lai! To negali atstoti jokis 
miesto gražumas, šį gražiausi 
laikotarpi Roselando didysis 
Golden Star kliubas ir pasirin
ko išvažiavimui. Jis bus sek
madieny, liepos 7 d., gražiuo
se miškuose už Crete, III., apie 
30 mylių nuo Chicagos. Ku
pinais žmonių dideliais trokais,

Nepasisekė su 
farma-

Kiek laiko algai vienas Chi
cagos lietuvis savo namą išmai
nė ant farmos Michigane. Mai
nuose tarpininkavo vienas lais- 
nio netekęs lietuvis real estate 
salesmanas, kuris tą “dylą” pa
slapčiomis padarė. Jis tečiaus 
už savo darbą komisą gavo ne 
pinigais, o nota.

Busimasis farmeris, kad ir 
įsigijęs farmą, pasiliko ir to
liau dirbti Chicagoje, nes čia 
turėjo gana gerą darbą, o l'ar- 
meriauti išleido savo žmoną su 
vaikais.

Kai tik tarpininkas pajuto, 
kad moteris išvažiavo ant ūkės, 
tai ir jis ten irgi nutraukė, kad 
iškolektuoti notą. Tečiaus gy
venti ant ūkės jam labai pa-

prie linksmios muzikos ir di-i tiko, ypač gaspadinei patarnau- 
džiausia eile pasipuošusių iš-l jant, lodei jis ten apsistojo il-
kabomis automobilių išvažiuosi
me j tą gražią vietą ir nors 
valandėlei paliksime tą monoto
nišką miesto gyvenimą. Ten 
miškuose, prie ežerėlio, gal tū
kstantinė minia kliubiečių, bus- 
terių, rėmėjų ir syečių-viešnių 
bendrai praleis gražią dieną 
prie žaismių ir muzikos. Tai 
bus kliubo ir jo svečių pasilin
ksminimo diena. Komitetas 
yra pilnai prisirengęs visus pa
sitikti ir visiems maloniai pa
tarnauti.— Aš Busiu.

Roseland
Rytoj Golden Stariečių 

išvažiavimas

Golden Star Kliubo išvažia
vimas įvyks rytoj, sekmadieny, 
liepos 7 d., Crete, III., toj pa
čioj vietoj, kur ir pernai buvo.

Komitetas jau priruošė už
tektinai skanių valgių ir gėri
mų dėl kelių šimtų žmonių. Bus 
keptų šaltų kumpių, namie rau
gintų agurkų, alaus, papso ir 
šaltakošės. Bus taipjau įvairių 
žaismių, kur laimėtojams dova
nos bus duodamos pinigais. 
Kliubo jaunuoliai surengs ypa
tingą žingeidų loši, kuriama ga
lės dalyvauti kiekvienas, kas 
tik norės. Kurie mėgstate 
maudytis neužmirškyte pasiim
ti kostiumus.

Bukite apie 10 vai. prie Stru
milos svetainės. Pasipuošime 
autus gražiomis iškabomis ir 
važiuosime visi kartu. Kliubas 
nuo savęs skiria tris didelius 
trokus, kurie nuveš ir parveši 
dykai, tik parko savininkui rei
kės užsimokėti po 10c. Tad ku
rie važiuosite trokais, nesivėluo- 
kite, nes butų geriau, kad an
kščiau iš ryto užsiregistruotu-1 
met vietą. Išvažiavimas, kaip 
paprastai, pasidalins į keletą 
grupių, tad kurie su autais ir 
nesuspėsite iš ryto išvažiuoti, 
tai ir vėliau bus galima suras-1 
ti važiuojančių. Važiuojant per! 
Crete miestuką kelias bus nu
rodytas iškabomis. Muzikantai 
bus iš pačių kliubiečių. Kvie
čiame visus dalyvauti šiame iš
važiavime. Komitetas.

i gesniam laikui. Tečiaus apie 
; neprašytąjį ant farmos svečią 
ilgainiui sužinojo vyras ir slap
tomis išvyko į ūkį tikrai pa
tirti kas ten darosi.

Nors svečias ir jautėsi ant 
ūkės kaip namie, tečiaus pa
sirodžius vyrui jis stvėrė ark
lį ir zovada išlėkė į miestelį, 
į stoti, kad pasprukti nuo įtū
žusio vyro rankų.

Kadangi farmeris turėjo lik 
' vieną arklį, o ir tuoju svečias 
išjojo, ir kadangi pėsčias rai
to nepavysi, tai iš smarkumo 

I pastvėrė telyčią ir ėmė vytis 
I raitąjį. O paskui anuodu išsi
vijo moteris — pė'ščia.

Taigi žmogui su farma visai 
| nepavyko. Raitojo svečio nepa
vijo, savo telyčią tiek nukan
kino, kad toji atsisakė gyven
ti, o ir žmonos neteko. Apie 
nkį dabar tam žmogui ir ne- 

j primink. — D.

Bridgeportas
Liepos 2 d. .Lietuvių Pilie

čiu Brolybes Kliubas laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Tarp 
kitko buvo išduotas ir rapor
tas kliubo^ išvažiavimo, įvyku
sio birželio 9 d., Svelainio f al
moje. Raportas parodė, kad iš
važiavimas davė gražaus pelno 
ir kad be to į kliubą įsirašė net 
15 naujų narių. Pereitais me
lais kliubas pagelbėjo dauge
liui narių tapti piliečiais, tad 
tikimės, kad ir šiemet visi nau
jieji nariai trumpu laiku pa
taps Jungi. Valstijų piliečiais.

Šis kliubas susitvėrė tik ke
letą metų atgal, bet į tą trum
pą laiką padarė stebėtiną pro-

jgresą ir didelį augimą nariais 
ir turtu. Kliubas yra pašelpi- 
nis ir pašelpą išmoka nežiūrint 
kur narys gyventų, jei tik pri
statoma reikalingą daktaro <pa- 
liudijimą. T. F. Bičiusas.

“Birutė” dalyvaus 
Navy Pier

Liepos 8 d. Navy Pier’e 
(Grand avė. prie ežero) įvyks 
įvairių tautų koncertas. Lietu
vius reprezentuos “Birutė”, ku
ri programe užims apie pusę 
valandos. “Birutės” choras su
dainuos keletą dainų, o atskiri 
jos nariai šoks lietuviškus šo
kius. Iš kitu tautų, kiek žinia, i .chorą turės ungarai.

Navy Pier (kuris seniau bu
vo žinomas kaipo Municipal 
Pier) turi didelę svetainę, kur 
gali sutilpti keli tūkstančiai 

, žmonių. Kadangi liepos 8 d. 
I ten. dalyvaus įvairios tautos, 
tai bus progos išgirsti visokių 
tautų muzikos. Koncertas pra
sidės 8 vai. vakaro. — N.

tieji supras, kad tai yra dvi 
visai skirtingos organizacijos, 
nors ir panašiais viena kitai 
vardais.

A. L. IšrąRėjų ir Mechani
kų Sąjungos Valdyba:

Pirm. A. Kazlauskas 
Pr. Rašt. S. A. Zolp 
Fin. Rašt. M. K. šilas.

Cicero
Iš Liet. Improvement Kliubo 

darbuotės

Pereitą sekmadienį įvyko 
Lietuvių Improveįmcnt Kliubo 
išvažiavimas — nė lietus ne
sulaikė. Suprantama, lietus la
bai daug pagadino, sutrukdė 
visą programą, o ir dovanų lai
mėjimas negalėjo įvykti. Bet 
užkandžiai, šaltakoše ir pilie
čio švaikausko skanus minkšti 
gėrimai visi liko suvartoti, nes 
kad ir per lietų žmonės link
sminosi. Taip ir reikia.

čius reikalus ir išsiskirstė švę
sti Liepos Ketvirtąją.

Iš raportų buvo įdomiausias 
apie išvažiavimą, įvykusį pe
reitą sekmadienį — su lietum. 
Delei lietaus daug žmonių ne
buvo ir biznierių suaukoti daik
tai liko. Jie bus suvartoti vė
liaus.

šiuomi kliubas taria širdin
gą ačiū biznieriams už para
mą, kurią jie visuomet kliu- 
bui teikė. Tie biznieriai yra: 
A. J. Lutkus, Leo Švėgžda, 
Frank Sabalas, V. Kakanau- 
skas, J. Pailga, Skyrius, Žilvi
tis, Fr. Pečiukaitis, A. Brozis, 
J. Sakalas, F. Miliauskas, J. 
Kąikaris, Masiliūnas. Visi jie 
yra gerai žinomi vietos lietu
viams.

Buvo prisiminta ir apie ser
gantį Oak Forest prieglaudoj 
Juozą Lapinską. Iš kliubo iždo 
paaukota $5, kaipo pagelba to
limesniam jo gydymuisi. Pa
tartina visiems jį paremti. Vi
siems vieną labai lengva pa
remti. — K. P. D.

North Side
čia, prie 1916 W. Divisionj 

St., yra moderniška pirtis, kur! 
už 50c galima geriausia išsi-| 
maudyti, šią pirtį pastatė Lie
tuvos išeivis Kaplan. Jam mi-l 
rus, dabar tą pirtį valdo irgi) 
lietuviams karštai simpatizuo
jantis ir šiaip malonus žmogus, 
p. Kamaika. Nors pirtis ir nė
ra nauja ir sienos su grindi-1 
mis nėra taip šviesios, bet 
praustis yra daug patogesnė už 
kitas, nes čia galima gerai iš
prakaituoti sausu arba drėgnu 
garu, kaip daugelis lietuvių yra 
pratę. Be to yra švarus kam-i 
bariai, kuriuose galima gerai' 
po pirties pasilsėti, arba net ir 
nakvynę gauti. Kaip ofiso, 
taip ir kiti darbininkai daugiau
sia yra lietuviai, su kuriais p. 
Kamaiko, kuris taipjau gražiai 
lietuviškai kalba, labai gražiai i 
sugyvena. Tad kaip vietos lie
tuviams, taip ir toliau, kurie 
mėgsta pirtį, patartina atsilan
kyti. Northsidietis.

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIA

Mokinama Piano, Smuikas, Saxa-
phone, Klerneta. Kornetą, Trombone,
M^rdolinos, Gita
ros, Balai a i k o s, 
ant visokiu stygi
niu instrumentu, 
balsas lavinama, 
etc. Del platesniu 
informacijų kreip
kitės:

BRONISLaVA 
POŠKAITĖ

4262 Archer Avė.
Telefonas 
Lafayette 4787

Dideli Lotai
Puikioje Apielin- 

keje - Pigiai
(Vi dalj įmokėti, o kitus lengvais 

mėnesiniais išmokėjimais).
Nusipirk nuo musų lotą Spring 

Forest, 111. (Willow Springs), pa
sistatyk sau narna ir eryvenk pui
kiausiai, kaip kiti šimtai lietuviu 
jau gyvena. Atsilankyk tuojau i 
pnisų subdivision ofisą.

S. P. Kazwell & Co.
S. P. KAZLAUSKAS, Sav. 

(tai ta pati ypata)
2839 W. 63rd St.

Phone Republic 8899
SUBDIVISION OFISAS
Archer Avė. ir

Spring St.
(% mylios j vakarus nuo 

Kean Avė.)

Spring Forest, III.
(Willow Springs)

Ofisas atdaras kasdie nuo 10 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro

Phone Willow Springs 61

Pareiškimas
.......—■    \ *

Kadangi “Naujienų” nr. 138 
pasiskelbė Išradėjų ir Išdirbi
nėtųjų Sąjungos Korporacija, 
tai mes norime atkreipti domę 
savo narių ir visų lietuvių, kad 
Am. Liet. Išradėjų ir Mecha
nikų Sąjunga nieko bendra ir 
jokių ryšių neturi su Išradėjų 
ir Išdirbinėtojų Sąjungos Kor
poracija ir neima jokios atsa
komybės už pastarosios veiki
mą. Mes pasitikime, kad mu
sų nariai ir mums prijaučian

Dabar laukiama šaunaus iš
važiavimo Raudonos Rožės kliu
bo. Jis bus liepos 14 d. Bus 
minima 15 metų sukaktuvės nuo 
kliubo įsikūrimo, bus imami 
paveikslai ir t. t. Tik gaila, 
kad nebus leidžiama pašalio 
čių. O pašaliečių nebus todėl, 
kąd ir savųjų yra daug. Bet 
ar visi suvažiuos, tai klausi
mas. Bet pas j bos yra su tap
ta: kur vienas, tai ir visi.

Improvement Kliubo susirin
kimas, kai vasaros laiku, bu
vo neskaitlingas ir todėl buvo 
trumpas. Apkalbėjo tik bėga n-

Town of Lake i

Tėvams pasiskundus, kad 
vienoj sankrovoj arti lietuvių 
šv. Kryžiaus parapijinės mo
kyklos renkasi vaikai ir lošia 
pinigais pagelba tūlos mašinos, 
policija užpuolė Frank Venge- 
lis sankrovą, 4'505 S. Wood St. 
ir radusi ten tą mašiną, pačią 
mašiną sunaikino, o Vengelį 
areštavo ir kaltina už turėji
mą savo sankrovoj gemblerią- 
vimo įtaiso.

INVESTUOK SU SAUGUMU

PIRK MUSU BONUS
kadangi jie turi nuolatinį aukštą pehią ir išbandytą pa
stovumą. ’ ' ■

Mes mokame 6 procentus intereso ant Pirmo Morgyčiaus 
Real Estate Aukso Bondsų ant parinktų ir gerai pavie- 
totų praperČių šiame dideliame mieste.

MUSŲ PIRMASIS APROKAVIMAS
Saugumas, Patarnavimas ir aukščiausio laipsnio Real 
Estate tikrumas.
Jus galite parduoti musų bondsus už cash arba ant mu
sų specialiai nustatyto

DALIMIS IŠMOKĖJIMO PLANO

The Wesl Side Irusi & SavingsBANK
Roosevelt Road at Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
A Clearing House Bank 

Resources over $14,500,000.00
BANKAS ATDARAS:

Utarninke ir Subatoj Kitomis dienomis
9 v. ryto iki 8 v. vak. 9 v. ryto iki 3 v. po piet.

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

Žemiau telpa sąrašas geriausiu istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar

bius dalykus.
No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75

Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, tuikai, žydai ir kiti? Kas ir kada pabudavojo garsiąją 
Kynų Sieną ? Kokiam tikslui buvo budavojamas Babilionijos 
Bokštas? • Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasižy
mėjo? Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas atsitiko su 
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? Visi tie ir daugelis 
kitų klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

%

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
Kas yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau
ta? Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalbą? Apart to, čia randasi dar daugybė kitų 
žingeidžių žinių apie tą garsią šąli ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti. )

No. 8 DVI KELIONI I TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
Delko šiaurėje yra dideli šalčiai ? Kaip atsiranda ledų kalnai 
jūrėse? Kokie paukščiai, gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau
rėje? Kiek tenai žemės, kiek vandenų? Tai yra žingeidus 
klausimai i kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų /garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
Šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA. Kaina 60c.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? Kaip keitėsi žmonių 
pažvalga i spaudą? Kaip vistėsi laikraštininkyste? Kokią rolę 
lošė spauda įvairiose šalyse? Kiek spauda prisidėjo kultūrai 
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
Čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, G spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-ąjąa ‘tnJAuų soujuas sgĮapip IMA jbj, •a[oS<mqHd ojaaiuping 
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR
TINGA ISTORIJOS KNYGYNĖLI. PERKANT VISAS ANT SYK 
PARSIDUODA UŽ .................................................................... $6.25

4

Siųskit užsakymus tuojaus.

Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas.
Siunčiame dykai ant pareikalavimo. %

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijųkdarbinin- 
kai ir kiekvienas darbas y 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

atliekamas

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimų ir pakvietimų laiškai. 
Draugysčių konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys.- 
Laikraščiąi ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės į šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

1 739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.
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Michnc1 Serafin, 18 m., iš 
Chicago Heights, su draugais 
nuvažiavo i Starved Rock ten 
praleisti Liepos Ketvirtąją. At
siskyręs nuo draugų jis užli- 

, po ant aug’štos uolos, bet pa
slydo ir nukrito žemėn, 
ant vietos užsimušdamas.

variai ir vanduo Stagg kanale 
nuseko tris pėdas.

Išvogė ir x privertė 
daryti seifą

ati

veik

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Sesi žmones zuyo 
Liepos Ketvirtąja Rado nužudytą žmogų 

automobily kanale
Sunus bešaudydamas “Fordžiu 

lajuj” nušovė savo motiną

.iep:>,s Ketvirtoji šiemet bu- 
kiek triukšmingesnė nei ki- 
; pastaraisiais 
. Todėl ir nelaimių
i laikė. Tiesioginiai

jerverkų nėra žuvusių, 
žeistų yra gana daug.
loma,

keliais, me- 
daugiau 
nuo fe- 
bet su- 
Apskai-

kad laidant fejerverkus 
įžeista apie 75 žmones, 

nrekurie jų gana sunkiai.
1 Niekuriose apielinkėse, kad 
padidint triukšmą, kas neturėjo 
fejerverkų, šaudė iš revolverių- 

liko pašauti
O vienoj vietoj 

bešaudydamas sūnūs nu- 
savo motinų.

’ Krank Gagliano, 19 m., 1523
W. Grand Avė., ėmė prie na
mų šaudyti į orą. Motina tai 
iio-irclusi iškišo ^jalva iš antro

bešaudant 
žmonės.

RoL'jrt 'I'. Hansen, pasiturin
tis anglių pardavėjas, turintis 
sandeli prie 347 E. 751 h St., 
gegužės 4 d. iš savo namų 
7137 Parnell Avė., išvažiavo 
automobiliu į viduirmiestį ir 
dihgo. Niekur jo nesurasta, jo
kios žinios apie jį negauta.

Tik užvakar policistas va
žiuodamas 127 gatve per Stagg 
kanalo tiltą pamatė iš vandens 
kyšantį automobiliaus viršų. 
Jis pašaukė daugiau policijos 
ir automobilių ištraukė. Auto
mobily, prie valdomojo rato, 
sėdėjo negyvas žmogus su su
daužyta, ar šratais peršauta

Trys ginkluoti plėšikai
Ii painų pastvėrė Lloyd L. 
Kuhns, 141 N. Central Avė,, 
tnanažeriaus pagelbininką Owl 
aptiekoje, 40 W. Randolph St., 
parsivežė jį atgal į vidurmies- 
tį ir privertė atidaryti aptie
kęs seifų. Pasiėmę $1,200 ple-

neto-
Phone

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai

šovė

simu subarti, o gal pažiūrėti 
šaudimo. Sūnaus kulka patai-

int palangės. Sūnūs 
». Astuoni vaikai, nuo 
m. amžiaus, liko n aš-

kaipo prapuoliiBis Roibetrt T. 
Hansen. Paskendęs automobi
li ils irgi buvo jo. Ant rankos 
neturėjo $250 vertės žiedo, nors 
ant ranku tebebuvo pirštinės. 
Kas jį ii vižutle ii- <lel kokios 

priežasties, nežinoma, nes jis 
priešų neturėjęs. Jo automobi
lius išsikišo todėl, kad Lock- 
porte liko atidaryti vandens

laičiais.

sužeisti
m., 1L‘l

fejerverkų sunkiausia 
yra: Irene Olesiak, 8
S. Campbell Avė., kli

udant ugnia užsidegė

PRANEŠIMAI

Tarp Chicagos

Lietuvių

Ir biznieriai turės 
pikniką

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i.
dešros ir kopustaiLy^ 
primena mamytėsU^cį^^ 

valgius. U ,
A.A. NORKUS, savB^z^i

750 West3ist st.

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPKAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai
randasi

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

-------- o--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III
..... o--------

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Iph 1 lenkle, 30 m., 
Laramie Avė., apde- 
s ir veidas dideliam; 
jriui eksplodavus jo 

•rankose; Mis/ Heile Howard, 
30 m-, irgi rankose eksploda- 
vo fejerkrakeris ir skaudžiai 
sužeidė ranką; Maurice Ledy, 
37 m., skaudžiai apdegintas ir 
apipjaustytas jam išsprogdinus 
TVjerkrakėr. btekinėj dėžėj;

Chicago, llb, Marųuctte Park apię- 
linkės SLA 260 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks 
vai. po pietų, K 
2436 \V. 59th Si. 
črami ntsiiaukyti 
naujų kandidatų:

M. Jasulevičienė, sekr.

7 d. liepos, 2-rą 
J. Mačiuko svet., 
Visi nariai kvie- 
taipgi atsiveskite

Draugystė Tėvynes Mylėtojų No. 1 
ant Town of Lake laikys savo pus
metinį susirinkimą nedėlioj, 7 d. 
liepos, I vai. po pietų, J. J. Ežerskio 
svet., 4600 So. Paulina St. Visi drau
gai yra kviečiami atsilankyti, nes 
bus daug svarbių dalykų apsvarsty
mui kas link labo draugijos. Už ne
atsilankymą bausme pagal įstatus.

L. Turskis, rašt.

m. vaik.-’s, Bobert Kennedy iš 
Waukegano, prigėrė ežere lies; 
VVaukegano, apvirtus jo palies1 
pasidirbtai valčiai. Kitas vai
kas išplaukė. Paul Soloman, 15
m., prigėrė gilioj akmenų lau
žykloj prie 92 ir Stony Island 
Avė., kurią jis baudė perplauk-

KATALIKŲ BAŽNYČIA AMERIKOJ
Nedėlioj Šv. Mišios būna 10 vai. 

ir Suma 11 vai. ryto. Kiekvieną 
dieną šv. Mišios būna 8 vai. ryto. 
Bažnyčios kiti visi patarnavimai at
liekami sulig padaryta sutarčių. Ka
talikų Bažnyčia Amerikoje yra vie
na, kuri susideda iš prakilniausių 
lietuvių. Jos administracijos cent
ras ir pamaldų vieta: 3125 So. 
Parnell Avė., Chicago, III.

Arkivyskupas S. A. Geniotis.

Chieagos Lietuvių Vaiabos 
Butas nutarė surengti išvažia
vimą arba kitaip pasakius ‘‘Bas
ke! Picnic”, ir tam tikslui pa
skirta komisija jau parinko 
vietą ir dieną. Piknikas įvyks 
nedėlioję, liepos 21, 1929, Lock- 
porf I-Iipfhlaiids, prie Airclier 
kelio, netoli Lockport, 111-

Lieluviti Vaizbos Butas Šiais 
metais rodo patingo veiklumo 
ir yra prisirengęs dirbti dide
lius darbus. Reikalinga yra su
pažindinti visuomenę su buto 
nariais, susipažinti biznieriams 
su kits kilu ir kam tatai yra 
svarbu, stoti į darbą. Šis pik
nikas ir žada būti susipažini
mo piknikas: čia suvažiuos vi
si Buto nariai ir prie to yra 
kviečiami atvykti visi biznie
riai, jų draugai ir visi lietu
viško biznio rėmėjai.

Iki pikniko dar yra dvi sa
vaitės laiko, bet patartina ne
gaišuoti. Tą dieną reikėtų nie
kur kitur nevažiuoti: susitarti 
su draugais, pasirūpinti krep
šius maisto ir atvykti į Lock- 
port H.ighlands, dėl susipažini-, 
mo ir “good lime!,L Tėmykit se- 

i kamus pranešimus.
— J. šmotelis

Už. Spaudos Komisiją.

Mirė Kazimieras
Ktmeckis ~

Giminės prašomi atsišaukti

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Pastaba: Mano

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
---------o--------

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

J, Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika-

Moderniška
St.

Tel. Victory Ulė

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis' Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, UI. '
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Rposevelt 2515-2516

IGN. J: ZOLP
/ ■ / į

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 

• priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tes.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis,, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va- 
lan<lo.H nuo 1O iki 8 vnl. Nedėlioj 
nuo 1O iki 12 vai. r>o niet,>.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------o------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

. valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residcnce Tel. Fairfax 6353

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

jog 
jos

Rez. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hulftied Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedčlioj pagal sutarti 
— ■■•o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptickos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

vargo ir paskendo. Jo draugas 
negalėjo pagelbėti, nes pats ne
mokėjo plaukti.

Louis Thomas, 45 m., 1317 
Taylor St., surengė savo na
muose pokilį. Išsigėrus. jis ėmė 
kaltinti savo įnami Tony Sa
racėno, kad jis turys artimų 
ryšių su jo pačia. Thomas pa
stvėrė didelį peilį ir ėmė Tonį 
gainioti. Tonis gi įbėgo savo 
kambarin ir pasiėmęs ten šau
tuvą ir veik aut vietos nušovė

Birutės Kalno Draugyste rengia 
išvažiavimą liepos 7 d., Svilainio for
moj, Kean Avė., netoli tautišku ka
pinių. Kviečiam visus atvykti, nes 
gražioj vietoj praleisti laiką ir pasi
linksmint ant šviežio oro.

Komitetas.

Pusmetinis susi-Bridgeport.
rinkimas šv. Petronėlės Draugystės 
bus nedėlioj, liepos 7 d., 1 vai. po 
piet, šv. Jurgio paiap. svet., Auburn 
Avė. ir 32 St. Narės kviečiamos bū
tinai atsilankyti.

Ona Taujunienė, pirm.

I>u žmones gi automobilių 
liko suvažinėta, 11 žmonių gi 
sunkiau sužeista. Nelaimit 
automobiliais mažai buvo, 
delei lietingo oro mažai 
važiavo i laukus ir lodei 
liai nebuvo užsigrudę.

kad

Simano Daukanto Draugija laikvs 
pusmeelinį susirinkimą sekmadieny, 
liepos 7 d., 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorium svet., 8133 S. Halsted s»t. 
Nariai Imtinai malonėkite laiku pri
būti, nes turime naujų reikalų svar- 
stimui. Taipgi atsiveskite naujų na
rių prisirašyti į draugiją.

' P, K. nut. rast.

Pereitų penkiadienio rytą ra
stas miręs lovoj Kazimieras 
Kuneckis, 53 metų amžiaus. Bu
vo nesenai atvažiavęs iš Wis- 
consin valstijos ir apsigyvenęs 
4532 Arini tage A ve. Spėjama, 
kad mirė dėl vasaros karščių.

Velionis randasi pašarvotas 
pas grabučių Eudeikį, telef. 
Yards 1741. Kviepiami velio- 
nies giminės ar pažįstami ir 
draugai atsišaukti palaidojimo 
reikalu. Teko girdėti, kad Bose- 
lande gyvena velionies brolis, 
kurio prašoma atsišaukti p. Eu- 
deikio telefonu, arba kas žino, 
prašomas pranešti jam apie jo 
.brolio Kazimiero Kuneckio mir

1646 W. 46th St.
Telefonas 

Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Didele daugybe akių suga
dinta pigiais ir. prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos. ;arbą pedleriai siūlo aki
nius vaiKSČlodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 .... .... 
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

patarnavimą.
Patarnavimas

Lietuviai Gydytojai
4424 So. Rockwell St.

Virginia 1290

Mes sutei
kiam 
gų.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

visose 
gos dalyse 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS

3238 S.Halstcd
Street 

Tel. Victory 
4088-89

rjKspcrias tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

18-tos gatvės apielinkė. — SLA. 
129 kp. pusmetinis susirinkimaš į- 
vyks liepos 7 <1., 2 vai. po pietų, G, 
Chernausko svet., 1900 So. Union 
Avė, Visi nariai ir narės malonė
kit būtinai dalyvauti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui.

K. Batutis, sekrt.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westcrn Avenue

Tel. Lafayette 414G
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
. 1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rcz., 6641 South Alhany Avenue 
Tol. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

pražuvęs
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 eiti 
pinnin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iŠ-

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

* Egzaminacija

jums;
Dr. C. C. Singley patark 
jis specializavosi ŲHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metu; ypač sifilio, jau- 

socialių ligų, vidurių ir

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu.
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Lotu*, U. S. A.

reitus 
nystės ______
nervinio pairimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

BIRUTĖ GRITAITĖ 
(POSKEY)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 4 dieną, 7:31 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukus ii 
mėnesių, gimus Chicago. Pali
ko dideliame nubudime motiną 
Barborą, patėvi Jurgi Poskey, 
3 brolius — Prancišką 11 m., 
Stanislovą 9 m. ir Vladislovą 
7 metų ir giminės. Kūnas pa
šarvotas, randasi 420 N. 
Springfield Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, i 
liepos 8 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Birutės Gritaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti . 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, Tel. 
1741.

gra- 
Yards

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Įvairus Gydytojai

25

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: z
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49( Ct.,

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd.

A. MONTVID, M. D
1579 Miiwaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209
St. 
vak.

Avenue 
0727

Cicero

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

3201

Sąžiningai 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkč.

2205 Lake St
Tel.

Park 797

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avė.

* Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

. nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel, Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS . IR CHIRURGAS 

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

I Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 rytoI Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Melrose Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. i vai. po nietu ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

Telefonas Republic 7868 j vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
CHICAGO, ILL. Phone Midway 2880

.'•l Ji ■ ' 1 4 A 1 ','k\ tf'S''' *“*’■ ■ ' '* A ’-l Y S 'L 4#/ ’ ■ <■ W •* "a ’’ <Au“

_____ - - . ______ . - --------------------------------

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332

* Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vąl. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

L ~ . A.. -------------------

John Kiichinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos. 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. W;ishinKton and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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CHICAGOS CLASSIFIEB

ŽINIOS Business Service
Biznio Patatnavimas

Automobile^

Nė šuo nepabudo

Vagiliai naktį jsigavo į Vic- 
tor J. Curto namus 1018 Pratt 
Blvd. ir pasiėmę už $5,000 
brangmenų pabėgo. Vagiliai

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na 
porčius, garadžius. Prieina 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

mus, 
ma

•20
•27
’2H
’29
’25
'29
’27

Dodge Coupe ..................................... $150
Chandler Coaoh ............ $295
Pontiac Coupe .... ..............  $400
E8sex .................................... .. ..... .......... , $550
Dodge Sedan .......................................... $150
Ensex Sedan—Didelis nuleidimas, naujas
Oakland Landeau Sedan .................. $395
Eoni — Tudor ........ ,........................... $150
McDERMOTT MOTOR SAKES CO.

7136 So. Halsted St.
Triangrle 9330

PRANEŠIMAS

go laiptus, ir jais įsigavo į vi
dų. Nė vienas astuonių šeimi
nes narių nepabudo. Nepabudo 

kieme miegojęs policijosnet
šuo.

Apiplėšė ir sumušė 
moterį

Mrs. Jeanette Kornstein, 912 
Eastwood Avė., liko apiplėšta 
ir sumušta dviejų plėšikų, ku
rie atėmė jos pinigus ir $1,500 
vertės brangmenų. Ji buvo už
pulta ant kelio ties Mihvaukee, 
kai ji viena važiavo automo
biliu. Prie jos privažiavo kitas 
automobilius su dviem vyru
kais, kurių vienas įšoko i jos 
einantį automobilių ir privertė 
sustoti. Apiplėšus, plėšikai ją 
išvilko iš automobilio, skaud
žiai sumušė ir pametę ją į grio
vį nuvažiavo jos automobiliu.

Žaibas užgavo golfi 
ninką

Žaibas ketvirtadienio ryte už
gavo Timotliy B- Ing’vversen, 
21 m., iš Flossmoor. lošusi gol
fą Flossmoor golfo lauke, bet 
tik lengvai ji sužeidė.

CLASSIFIED ADS.Ii

Mokyklos 
Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2O4O-42 VVasliington Blvd.

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos iki rugpiuČio

1 dienai.

PAMOKOS
prasidės rugpiuČio 1 dienų
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kitą vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu innryičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS.
4309 West 63rd Street

Phcne Renublic 7869

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia imokėti. Mokėkite 
renda. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 EIston Avė. Keystone

kai n 
mus
CO. 

1633

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge- 
riaus darbą mieste. Kedzie 5111.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS 4 

WALL PAPER 
Painters Decoratora

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

pilnam plentui, pigiau kaip 
$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos. 

Plumbing & Heating Supply 
5201 W. Grand Avė. Berkshire

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas, 
teriolas 
galima 
veJtui. 
Abbott 
Co 
1321, Mr. Bartunek. 

------O-

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbain pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 Weat 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokeštimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Ave.

ir

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankovvski, ižd.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL.
INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Ave.
Tel. Lafavette 6738-6716

INVESTUOK SAVO TAUPINIUS 
SAUGIAI ( 

6% geruose Cicero miesto 
provement Bonds” pasirinkime 1-mo 
morgičiaus.

Sumoje $100.00, $200.00, $500.00 
ir $1000.03.

EDWARD J. DUBSKY, 
(Secretary of Board Local Improve- 

ments, Town of Cicero).
Ofisas

2135 So. 56th Avė., Cicero, III. 
(Pasiklausk savo bankieriaus kas 

link šitų bondsų).

“Im-

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingų patam avimų.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

NAŠLĖ turi paaukoti savo nau
jausi 1927 metu Model Paige Sedan. 
Karas veik visai nevartotas ir tik
rai kaip naujas. Aprūpintas 4 ratu 
brekiais, praktiškai nauji balloon ta- 
jerai, karas absoliutiškai perfect. 
Atiduosiu tik už $350. 2538 North 
California Avė. Pirmas, apurtmentas.

--------o-------

RETA PROGA. Esu priverstas 
paaukoti savo naujausio modelio Stu- 
debaker “Commander”, Sedan, mano 
vartota tik trumpų laikų. Yra ab
soliučiai. kaip naujas visais atžvil
giais. .Karas net neįbrėžtas. Penki 
originali'ai Brand nauji balloon taje- 
riai ir visi įtaisymai. Karų reikia 
pamatyt, kad įvertintum. Paaukosiu 
už $350 tiktai, nes reikia pinigu. Pa
šauk šventadieni 3349 W. Division 
St. Antras flatas, arti Homan Avė.

TIK KARTĄ GYVENIME
DODGE naujausias modelis, 4 du

rių Sedanas paaukojamas pigiai, pi
nigu prireikus. Važiavau tik 5000 
myliu. Pirmas užmokėjęs 
gaus karų. Pašauk sekmadieni 
tai.

$275 
tik-

2231 North Kedzie Avė. 
Pirmas flatas.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Dresseris 
Kušetkos

osnys nuo $5. Lovos $2. 
uo $5. Divonai nuo $S. 

e baksai $5. 2-3 par- 
lor setai 15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur
niture Co., 541-43 E. 61st St., arti 
St. Lawrence Ave.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime, 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. Lake St.

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai, nebrangiai. Nebelaikysime 
nuosavaus buto. 4440 So. Keating 
Ave., arti Cicero Ave.

PARSIDUODA 3 kambariu rakan
dai “arba furničiai” geram stovy už 
žemų kainą. Matyti galima visada, 
antras aukštas iš užpakalo. 
patiks galima ir

WM.

Jeigu 
ruimus randuoti.

RŪKAS
1710 So. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI visai nauji pianai 
ir typevvriteris — visai pigiai. At
sigaukit JOHN URŠAS, 3933 South 
Talman Avenue.

Radios
$55 už mano gražiausi 1929 metų 
visą elektrikinį, riešuto medžio 
radio. Dy namie kalbėtuvas, kaina- 

. 2-ros
Pinigus gausit® į 12 .valandų. i rauto, pynanuc Kaioeiuvas,
Industrial Loan Service j ^b(;$sL5°- 3937 N- Long Ave-

1726 Chicago Av«. 
Kampai Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri
G nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musu išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St. /

Personai
Ašmena Ieško

DUODU Piano lekcijas, nebran
giai kuriems reikalinga, prašom at
silankyti vakarais po šeešių vai. o 

' subatomis nuo dviejų. Atsišaukit 
■ Alfred Olijauskas, 4029 S. Talman 
Ave.i

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2!4s nuošiv’čio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

i 24

2231 West

Paskolas suteikiam 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD,
Division St., “upstairs

Tel. Armitage 1199

REIKALINGA 
namų 
REAL 

NAMAI,

ilgalaikinė paskola 
statymui.
ESTATE,

FARMOS, 
LOTAI.

6134 Commonvvealth Avė.
Tel. Northway 4619-J 

Detroit, Mich.

Automobiles
PARDAVIMUI Fordo trokas; ge

riausiame stovyj. Atsišaukite tuo
jau. Parduosiu pigiai. Priežastį 
patirsit ant vietos. J. J. Fabianas, 
3138 S. Wallace St. Tel. Victory 
4427.

BUICK MASTER 6, — naujas mo
delis, 4 durių 5 pasagieriams Sedan 
karas aprūpintas 5 Balloon tajerais, 
4 ratų brekiais, originalis pentas, 
važiuotas 10,000 mylių. Išrodo ir 
bėga kaip naujas. Tikras barge
nas. $475. Namie kiaurų dienų. 
Savininko adresas 1335 Independence 
Blvd. apt. 1.

REIKALINGAS partneris į mote
riškų drapanų krautuvės biznį — 
turi būt patyręs biznyje ir darbe. 
Biznis išdirbtas per 10 metų, ge
riausiame biznio stovyje. Partneris 
reikalingas su kiek kapitalo — gali 
būt vyras arba moteris. Asmeniškai 
plačiau pasikalbėsime. G. C. Burba, 
3214 So. Halsted St. Tol. Victory 
2477.

PAJIEŠKAU partnerio į vištų 
bizni, turiu farmų 5 akrų su budin- 
kais, sodnas, upė bėga per farmų; 
fruktų visokiu, graži vieta Čia pra
leisti vikeišenų, galima būti visą va
sarą, 4 ruimų auza, partneris singe- 
Hs, kapitalas 500 dolerių butų gali
ma pasidaryti gerų pinigu, o kas 
nori pirkti, tai parduosiu už priena
my kainų. Didelis bargenas.

Platesniu žinių suteiksiu per ląiškų 
R. URBAN,

P. O. Box 45 La Clede, III

Situation Wantcd
Darbo Ieško

PAIEŠKOM 2 vaikinai darbo 
VVatchmano, Janitariaus ar Porte
rio. Kam reikėtų teisingi; vyrų mel
džiam rųšyt laišką, Juozapas liūr- 
cinkevičįus, 1827 So. 'Rubfe Street, 
Chicago," III., Phone Canal 0812

šeštadienis, liepos 6, 192.9
----- a •_ -»■ a i. . . . —,-L. - - |- - - į

NAUJIENOS, Chicago, III
-r - - .-■■■■ ---- ■ - -------- x_.- . .

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Naniai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Naniai-Žeinė Pardavimui

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wftbash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 

būdų juos parda-

ir sumanys vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

karų ir geriausių
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų
Susivienijimas

Gossard Building
Room 301

Rush and Ohio Sts.

iš

Aš TURIU gera vieta dėl lietu
vio pardavėjo sekti * laiškus nuo 
lietuvių apie namus. Musų $5,000,- 
000.00 išvystymų.

Kreipkitės tarpe 9:30—12:00
MR. SMITH 

Room 616, 
29 So. La Šalie St.

val.

REIKALINGAS jaunas vyras 
plauti butelius ir abelnam darbui so
dos išdirbystėj, 306 W. 29 St. 

------v------

REIKALINGAS patyręs kriaušius 
prie moteriškų rūbų, 190 No. State 
St. Room 408.

AGENTŲ reikia dėl kolektavimo 
Life Insurance, 4656 S. Ashland Avė. 
2nd floor.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikią

REIKALINGOS moterys su paty
rimu skirstyti skudurus. Mokesnis 
$24.00 į savaitę. IIARRY DRAY, 
1117 Blue Island Avė.

Help VVanted—Male-Femaic
Darbininkų Reikia

REIKALINGI agentai vyrai ir mo
terys dėl senai išdirbtos naminių 
gyduolių įstaigos. Lengvas darbas, 
geras užmokestis. 1). D., 1526 W. 
21st St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vaikinų arba merginų. Šiltu van
deniu apšildomas, su visais patogu
mais. Pasirenduoja pigiai, 2543 W. 
71st St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
merginos arba moteries — švari 
vieta prie mažos šeimynos. 4401 So. 
Artesian Avė. Tel. Virginia 1326.

P A SI RE N D U O J A kambarys ženo- 
tai porai, arba dėl dviejų vaikinu, 
arba dvieju merginu. Atsišaukite. 
3515 W. 59 Place.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikinų — kambarys šviesus, su vi
sais patogumais. 3365 S. Union Avė. 

2-ros lubos

PASIRENDUOJA furnišuotas rui
mas vienam ar dviem vaikinam, 
taipgi merginoms arba vedusiai po
rai. 6733 So. Rock\vell St.

RENDON moderniškas kambarys 
vienam vaikiinui be valgio.

3237 Auburn Avė. 2-ros lubos

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kinų su valgiu arba bevalgio. 'rin
kama vieta gyvenimui, prie 
šeimynos.

2457 \V. I7th Place, 2-ros lubos

For Rent

PARDAVIMUI moteriškų skrybė
lių krautuvė iš priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai, 2430 W. 47th St. 

*---------------------------------------------
PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 

fikčeriai ir 5 kambarių rakandai, 
816 W. 19th St.

GARAŽAS ir taisymo — 40 karų 
vieta, puikiausia taisymo dirbtuvė — 
tavoras ir įrankiai priedai. Ilgas 
lysas, parduosiu arba mainysiu iš 
priežasties silpnos sveikatos, 
na $3,500. 5446' Wentworth
Phone Englevvood 2000.

Kai-
Ave.

PARDAVIMUI Storas su namu ar 
be namo, arba Stora mainysiu ant 
mažo namo, 7359 S. Paulina St.

PARSIDUODA vežimu dirbimo 
dirbtuvė, 618 W. 18 St. Te). Roose- 
velt 8074.

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo
ma, visi įrengimai. Miegami 
porčiai — Wilmette. Kaina 
$12.500. Didžiausias bargenas 
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$14,000, tik už $11,500. Pama
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; 
taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. II. SCHAEFER & CO. 
803 Ridge Ave. VVilmette, III.

Telephone 364

4 KAMBARIŲ cottage ant didelio 
loto arti Addison Bulvaro, greitai 
augančioj apygardoj, $2,400. Sąlygos 
$350 įmokėti, likusius kaip renda. 
Box 1106.

o

LOGAN SQUARE

PARDAVIMUI groserne, parduo
siu už “cash” arba mainysiu i lotų. 
Pigiai. 4349 So. Hermitage Avė. ,

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas ir lotas 4 ir 4 kambarių, ga- 
sas, elektra, aukšta pastogė ir ga
ražas, maudynės pastogėje. Viskas 
geram stovyje, geros įplaukos, 
na

PARDAVIMUI groserne ir moky
klos smulkmenų. Randasi geroj 
vietoj. Parduosiu pigiai. Savinin
kas

smulkmenų.
Parduosiu pigiai. 
942 W. 34 St.

prieinama.
2027 Canalport Avė. 
Del sutarimo šaukit 

Lavvndale 1895
----—O——

Kai-

PRIVATUS savininkas turi 
parduoti už mažai cash, mo
dernišką up-to-date 8 kambarių 
muro rezidenciją su dideliu 
yardu, 2 karams muro garad- 
žiu, 
skiri 
mas, 
dys
gamasis porčius su skrinais, ge
riausia vieta. Didelis pirkinys. 
Skubus pardavimas. Sužinot: 
by appt. Caipitoi 2326.

2125 N. Albany

koklinis showeris, du at- 
batbrumiai, aliejaus šildy- 
kanvasinės, sienos, trin

ki aurai karpei notos, mie-

PARSIDUODA duonos keptuvė, 
yra du pečiai, vieta labai apgyventa. 
Lysas ant 5 metų, ramios $75. Sa
vininkas pigiai parduos, nes aplei
džia miestų, 1336 W. 14 St.

PARSIDUODA Lunch ruimis ir 
minkštų gėrimų užeiga. 5 kamba
riu flatas, parsiduoda su visais ra
kandais. Atsišaukite subatoj ir ne- 
dėlioj visų dienų. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos. Archer 
ir Charlton St.

Tel. Lafayette 6413
Spring Forest, III.

BARGENAS Brighton Parke prie 
lietuviškos bažnyčios. Mūrinis, mo
derniškas, 3 florų, tinkamas 3 biz
niams namas: grabo riui, dentistui 
ir ice kriminiai arba siuvėjui. Kar
štu vandeniu apšildomas. Kreipki
tės nedaliomis.

4447 So. Fairfield Avė.---------o---------

Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė »u namų arba priimsiu mainais 
biznio lotus. 5840 So. Kedzie Avė.

LUNCH RUIMIS ^parsiduoda ar 
išsimaino ant automobiliaus.

4559 So. Gross Avė.

1) MAŽIAU KAIP UŽ PUSĘ KAI
NOS parduosiu 2 bungalovv, vienas 
muro, kitas medžio po 5 didelius 
kambarius, tvirtas ir gražus užbai
gimas ant kampinio loto 55x180 — 
tiktai $8,000. Tie bungalovv randa
si Clinton, Indiana, arba mainysiu 
ant nedidelio namo Chicagoje, arba 
nedidelės farmos. Kam paranku 
nepraleiskite geros progos. Savi
ninkas nebegali dirbti mainose, per
sonas ir todėl priverstas parduoti 
taip pigiai.

8 KAMBARIŲ bungalovv — 4037 
Gra^? Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

Exchange—Mainai
IŠMAINYSIU j grynų tuščia lotų, 

arba maža farmų, 2štoru, naujas 
muro namas, susidedąs iš 6 flatų ir 
2 štorų. Moderniškas, 3641-43 —• 
55th St. Skambink Brunswick 8974.

2) PIGIAI parsiduoda už $7,200, 2 
aukštų muro namas, geras, cemen
tuotas 
mas. 
barius.
Wallaee St., tarp 34 ir 35 St.

beismentas, pečiais apšildo- 
štoras ir 3 flfttai po 4 kam- 

Rendų $90. Randasi ant

MAINYSIU savo biznį-cottage, 
dviflatj arba triilatj ant farmos, 
tuščio loto, biznio ar kitokios 
real estate savasties: 2031 West 
35th St. Lafayette 0909.

MAINYSIU .bizniavą namų esanti 
Cicero lietuvių kolionijoje j privatiš- 
ka 1 arba 2 flatų, arba lotų. Simo
nas Kiela, 4843 W. 14th St.

MAINAU savo naujų murini bun- 
galow, 6 kambarių, 2-jų karų mūri
nis garažas — mainysiu i cottage, 
lotus arba automobiliaus.

I . x

Išsimaino 2-jų flatų mūrinis na
mas Brighton Park, namo kaina 
$7,500 mainysiu i bučernę, gro- 
sernę arba restaurantų.

Mainau bizniavą namų, štoras su 
4 flatais — mainysiu i farmų 
sižvelgiant kokioje valstijoje.

Kreipkitės
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

neat-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis bungalow 
G kambarių, karštu vandeniu šildo
mas. Jei kas turit lotą geroj 
priimsiu į mainus, 5634 So. 
cisco Avė.

vietoj
Fran-

., v MARQUETTE PARK BARGENAS mažo.', i parsj(|i|()(ia mažas bungalow įreng
tas sulyg šios mados. Pigi kaina. 
7238 So vVashtenavv Ave.

RENDON 3 švarus kambariai su 
toiletais, gazu ir elektra, rendos 
$10 mėnesiui, 913 W. 20th St.

RENDON štoras tinkamas viso
kiam bizniui su 4 kambariais užpa
kaly, 4432 S. Wcestern Avė.

RENDON puse štoro,’tinkamas vi
sokiam biziniui, s\i šviesa ir šiluma. 
Rendos $25; geriausia biznio vieta 
Bridgeporte.

3225 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARSIDUODA lunch room 
riai ir saliunas, abu už vienų 
extra 2 ice boxai, 2 cigar 
galima pirkti po vienų arba 
kam reikalinga.

Atsišaukit
669 W. 14 St.

fikče- 
kaina, 
keisai, 
kartu,

DETROITE 
NEPAPRASTA PROGA!

Iš priežasties mano vyro mirties 
parduosiu puikų kampinį mūrinį 
namą, katrame randasi du bizniai — 
Restaurantas ir Soft Drįnk arba Sa
liunas, | taipgi su puikiais rūmais 
viršum dėl pagyvenimo. Biznis iš
dirbtas per daugeli metų. Lietu
viais apgyventa kolionija.

Parduosiu už nužeminta kainą ir 
ant lengvų išmokėjimų. Del plates
nių informacijų kreipkitės ypatiškai 
arba per laišką pas

1 MRS T.;VIGANAUSKIENI 
9801 Russell St., Detroit, Mich,

3) SPEKULENTAMS PROGA. 
5 bizniavi kampiniai lotai netoli 
Harlem Avė., ant Archer Avė., ga
lima gauti už $14,000. Tikimasi, 
kad ten kaina lotų greitu laiku ži
rniai pakils. Dabartinė kaina že
mesnė už “Blue Book”

4) BARGENAS ANT MORGAN 
St., netoli 33čios, 2 flatų po 4 kamb. 
muro namas, tik $3,500, įmokėti 
$500, 'daugiau ant lengvų išmokėji
mų.

5) PARŪPINU PIRMUS IR ANT
RUS MORGIČIUS, PIGIOMIS 
NOMIS.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

KAT-

VLSI AGENTAI Į DARBĄ 
Lietuvio namas ant North West 

Ridės mainomas i Marųuette 
ant 2 flatų arba bungalow, 
namas garu šildomas, po 4 
rius.

J. K. KANIAUSKAS 
4016 Cortland Ave.

TURIU PARDUOTI 
arti Belmont Avė. 
čioj apielinkėj, ant kurio 
sibudavoti maža nameli, 
už $1100 jeigu įmokėsi 
sius i 3 metus.

Box 1105

Manor, 
8 flatų 
kamba-

dideli lotų 
Greitai augan- 

galima pa- 
Parduosiu 

$250, liku-

PARSIDUODA dvieju flatų na
mas, su bučerne ir groserne, ir dvie
jų karų garažas. Du ruimai už
pakalyj štoro, septyni viršui. Ren
dos neša šimtą, doleri1' Turiu par
duoti i trumpų laikų. Kas pirmes
nis, tas geresnis.

3225 Auburn Avė.

TURIU rezidenciją—namą 12 rui
mų Chicagoj, Roselande, garu ap
šildomas, garažas dėl 2-jų karų, 
kampinis namas, labai graži vieta 
gyvenimui, tinkama didelei šeimy
nai arba laikymui daug burdingie- 
rių. Noriu mainyti į farmų arba ne
brangų biznį. Mainant turės pridėti 
biskį cash. Morgičiai dar ant 4 me
tų nemokami, namo kaina apie 
$15,000. Kreipkitės laišku pas savi
ninką į knvgyną “Lietuva”. J. M., 
Box 100, 3210 S. Halsted St., Chi
cago, III.

DIDELIS BARGENAS
Didelė šeimyna reikalauja dau

giau kambarių, parduos su nuosto
liu 2 flatų muro ir medžio 4 ir 4 
kambarių flatų, toiletai, elektra, ga- 
sas yra, arba mainysiu. Kaina 
$4600. Klauskit 2037 Canalport avė. 
bile vakarą po 6 vai., 2-ros lubos 
frontas.

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta į Šveicarija, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namų 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
šių: piano, radio, vičtrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St.

lotai 30x126 pė- 
Ave., ant 55tos 
ir šaligatviai su- 
Surpipės sudėtos 

nuo Archer Avė. 
Nupirksi už $650

PARSIDUODA 
das ant Kenneth 
gatvės. Vanduo 
dėti ir apmokėti, 
pernai, 3 blokai_ 
karų linijos, 
kiekviena, $200 cash ir $10 mėne
siui.

Teisingas bargenas.
W. A. BURGESS 

5853 Kenmore Avė. 
lAingbeach 6848

Tikras Bargenas

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
13 flatų kampinis muro namas. 

Garu šildomas, 3 metų senas, 3 fla
tai po 5 kambarius, 3 po 3 ir 7 po 
4 kambarius. Geriausia vieta Mar- 
quette Manor. Pirmame bloke 63 
gat. Namas yra “Receiverio” ran
kose. Savininkas viskų patrotijo ir 
namas parsiduoda už mažiau kaip 
morgičius. $10,000 pigiau negu kai
nuotu pabudavoti. Cach reikia 
$10,000.

Pasiskubinkit.
S. PASZKEWICZ

6345 So. California Avė. 
Hemlock 4555

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatytų muro narna 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir didelį štorų 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl wholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas i Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti tų namą.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 VVentvvorth Avė. 

Tel. Yards' 5762

PARDAVIMUI 6 rendų kampinis, 
pusė medžio ir muro namas, maudy
nės, toiletai, renda $95 — parduosiu 
už $5,800. 1930 So. Morgan St.

DEL įvykusios šeimynoj mirties 
parduosiu 2 namų ant 1 loto. Dvi 
remtos. Abu verti $400, $2000 cash. 
Likusi ant pirmųjų morgičių.

2837 W. 25th St.

PARSIDUODA 2 flatų medinis 
namas 2 po 6 kambarius, 1 karo 
garažas, $2500 morgičius. Iš prie
žasties ligos. Tik $300 įmokėti. Kai
na $2,800. 3217 Normai Avė.

PARSIDUODA namas su groser- 
ne, lenkų ir lietuvių kolonijoj.

3823 So. Paulina St.

TURJU parduot, 1 flatų po 4 kam
barius. $6000.00 ant išmokėjimo. Sa
vininkas 8738 Union Avė.

BARGEN parsiduoda* bizniavus 
namas 730 W. 18th St. štoras, 4 
kambariai su maudynėms, 2 flatas 
6 kambariai ir maudynės. Savinin
kas S; M. S. 718 W. 18th St.

PARDAVIMUI 2 štorų muro na
mas su bizniu General Cigar Store 
ir lengvų lončių, kendžių, maišytų 
dalykų. Greta Štoro gyvenamas kam
barys. Biznis randasi ant didžiosios 
gatvės prie miesto centro, arti gelž- 
kelio • stoties, labai greit auganti 
apielinke, arti mokyklų ir bažnyčių. 
Paklausti Three Oaks, Mich. 75 my
lios nuo Chicagos. E. P.

5 KAMBARIŲ modemiška mūrinė 
bungalovv, 2 karų garažas, stikliniai 
gonkai. Bargens $8,700. 7718 So.
Damen Avė., arti 77to St.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
štoras ir 6 kambariu flatas, 4075 
Archer Avė. Matyk savininką, 5126 
Archer Avė.

JEI NORI pamatyti musų stebė
tina Bargeną 3 flatų namas, skai- 

šiostvkite musu idėtų garsinimų 
dienos laikraštvie.

HELBERG BROS.
192 N. Clark St.

183 pėdos per 125 kampas biznia
vus lotas ant 95tos St. arti Western 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spė
riai bargenas. Kq4na $20,000, ge
ra vieta dėl gaso stoties. Kas nu
pirks, tai i metus laiko daug laimės.

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 i mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nėframiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

TURIU PARDUOT kampini što
rų ir flatų. 2 karų garažų ant 26th 
Street ir Crawford Avė. apielinkėj. 
Naujai dekoruota viskas. Kaina 
$16,000, priimsiu jūsų lotų Chicagoj 
kaipo pirmų įmokčjimų. Likusius 
kaip renda. Matvkit šj didelį bar- 
geną tuojaus. M r. Dalkus. Tel. 
Central 3533.

PARDAVIMUI mūrinis namas 3 
flatų po 5 kamb. ir štoras, karštu 
vandeniu apšildomas, 2558 W. 69th 
Sth. Savininkas ant vietos.

PARDAVIMUI 9-1 bizniavus kam
pas priešais Pilsen Parkų, štoras ir 
5 flatai po 4 kambarius, su 3 karu 
garažu. Kreipkitės 5401, W. 22nd 
PI. Cicero, arba Saukit Central 6786.

BARGENAS. Pigiai parduodama 
nuosavybė. Pajamų $95 mėnesiui. 
Elektra, maudynė ir porčius. Visa 
gerame stovyje. Kaina $9750. Ma
žas įmokėjimas cash, o balansas ant 
morgičių. Pasiklausti frontnamuose.

2213 W. 21 Street.
arti Leavitt St.

PARDAVIMUI 2 lotai 25x125 ant 
73 ir California Avė., parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju Metuvon. M. 
Dubakas, 6749 S. Cleannont Avė..

Omperfėct in original I




