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Teapot Dome bylą i 
valdžia prakišo

Atstovų butas atmetė 
“kazokų” bilių

Amundsenui nepavyko pasiek
ti žiemių ašigalis

Sinclair laimėjo Teapot 
Dome byla

C1IJEYENNE, Wyo., birž. 
19. — Fcderalis teisėjas Blake 
Kenncdy, tardęs valdžios bylą 
prieš Ilarry F. Sinclair!) ir jo 
Mammoth Oil kompaniją, kad 
panaikinus kontraktą, kuriuo

Kinai paliausią streiką 
prieš svetimšalius

Svetimu valstybių apsaugos jė
gos busią ištrauktos Iš Šan
kia jaus; neramumai kitur

- k
ŠANIIAJUS, Kinai, birž. 19.

— Kiny vyriausi prekybos ru-

KĄI MAQUORETA UPĖ IOWOS VALSTIJOJ IŠSILIEJO

Vandens užlietas nedidelis Cascade miestelis, Iowoj, Maquoketos upei andais smarkiai 
patvinus. Keletas namų, tarp jų ir šie trys paveikslėly parodyti, buvo vandens nunešti. 
Nuostolių miesteliui padaryta daugiau kaip pusantro tšimto tūkstančių dolerių.
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Morokos blokada pradėta
Francija ir Ispanija susitarė dėl 
bendros akcijos prieš maurus

PARYŽIUS, birž. 19. — šian
die rytą Franci jos ir Ispanijos 

, karo laivai pradėjo Morokos 
pakraščių blokadą — neleisti
'gabenti ginklų ir amunicijos 
Morokos sukilėlių vadui Abd-el- 
Krimui.

Sutartis dėl bendros ispanų ir 
ifrancuzų akcijos prieš maurus 
padaryta vakar vakarą.

Baisi audra Mongolijoj
28 žmonės žuvo, šimtai sužeis 

tų, 130 namų sugriauta

BARNAULAS, Altajus, Mon
golija, birž. 19. — Altajaus 
provincijoj siautė baisus' ura-

Lietuvos Seimas palei
džiamas, ar ato

stogauja?
KAUNAS, birž. 5 [1^]. —Sei. 

mo kuluaruose kalbama, kad 
Seimas išsiskirstys birželio 19
dieną. Kįla tik klausimas, ar 
jis paleidžiamas visai, ar tik 
atostogoms.

Vieni praneša, kad Seimas 
skirstosi atostogoms net iki rug
sėjo 1 dienos, o kiti tvirtina, 
jog įvykęs krikščionių bloko 

■ šeškomo (šešių komiteto) nu
tarimas,, kad Seimas butų visai 
paleistas ir tuomet rinkimai bu
sią vienu metu Klaipėdos kraš
te ir visoje Lietuvoje.

Galimas daiktas, kad šis šeš
komo nusistatymas paims vir
šų ir Seimas bus paleistas.

buvęs laivyno sekretorius Den- 
by su buvusiu vidaus reikalų 
sekretorium Albertu Fall iš
nuomojo Sinclairo kompanijai 
valdžiai priklausančius Teapot 
Dome • aliejaus šaltinius, iš
sprendė, kad kontraktas pa
darytas teisėtu budu, o todėl 
valdžios reikalavimas jį pa
naikinti negali būt patenkin
tas.

“Kazoky” kiliui butas 
nukirto galvą

Sumanymas Įvesti Ili-iurs vals
tijos policiją tapo atstovų bu
to atmestas

SPRINGFJELD, III., birž. 19. 
— Legislaturos atstovų butas 
80 balsų prieš 49 atmetė Dun- 
lapo bilių Įvesti valstijos polici
ją arba, kaip paprastai darbi
ninkai vadina ją, “kazokus.”

Įvesti valstijos kazokus jau 
nuo senai rūpinasi visos pramo
ninkų organizacijos, visi darbi
ninkų samdytojai; ypač ji rėme 
Illinois Chambet-of Commerce 
(prekybos rūmai). Iš antros 
pusės darbininkų organizacijos 
buvo griežtai nusistačiusios 
prieš “kazokiją” ir vedė prieš 
ją atkaklią kovą. Tą kovą le 
gislaturoj jie dabar laimėjo.

Amundsenui nepavyko 
pasiekt ašigalis

OSLO, Norvegija, birž. 19.
Kapitonui Roaldui Amund

senui kelionė hidroplanais į 
žiemių ašigalį nepavyko. Eks
pedicija buvo pasiekus 88 laip
snius 13 minučių žiemių pla
tumos, arba apie 100 mylių 
nuo žiemių ašigalio, bet ten 
abudu ekspedicijos bidroplanai 
buvo priversti nusileisti van
denin, tarp ledų, kur jie tuo
jau ir įšalo. Per daugiau kaip 
dvidešimt dienų jie dirbo, li
gi galiai! vieną savo hidropla- 
nų pa lino savo iš ledų, ir tuo 
visi šeši ekspedicijos nariai 
parlėkė į Špiclicrgeną, iš kur 
juos vienas žvejų laivas par
gabeno į K ings Įlanką.

Praneša, kad kapt. Amund- 
senas, nepatenkintas nepasise
kusia ekspedicija, žadąs po 
kiek laiko Vėl bandyti skristi 
i žiemių ašigalį.-

HONOLULir, Havajai, birž.

mai šiandie nutarė ateinanti 
pirmadienį baigti streiką prieš 
svetimuosius. Nors oficialių ži
nių dar nėra, bet manoma, kad 
kiniečių bankai bus vėl atidary
ti ne vėliau kaip ateinantį pir
madienį.

Girdėt taipjau, kad svetimų 
valstybių ap augos jėgos, tarp 
jų ir Amerikos voluntierių kor
pusas, bus veikiai ištrauktos iš 
šanharjaas. Svarbiausios tėčiu u 
visuomeninės įmonės, kaip jė
gos stotys, vandens įstaigos bus 
saugojamos, ligi padėtis visai 
nurims.

Boikotas užsienio prekėms
KANTONAS, Kinai, birž. 19. 

— Kvantungo universitete va
kar įvyko skaitmenlngos stu
dentų, darbininkų ir šiaip kinų 
piliečių susirinkimas, kuriame 
nutarta paskelbti visuotiną 
streiką ir boikotą Britų, Japonų 
ir Jungtinių Valstijų prekėms. 
Diena visuotinam streikui dar 
nepaskelbta, bvt manoma, kad 
streikas prasidės ateinantį pir
madienį.

Bijoma, kad su streiku nepra
sidėtų riaušių prieš svetimša
lius, ir todėl Britų koncesijų. 
Samino vyriausybė daro skubo
tų prisiruošimų puolimams, 
jeigu tokių įvyktų, atmušti.
Jurininkų streikas Honkonge

HONKONGAS, Kinai, birž. 
19. — Prie streiko prisidėjo 
šiandie ir Honkongo jurininkai. 
Kinų studentai taipjau sustrei
kavo ir nutarė pasiųsti komite
tą į Kantoną pasitarti dėl pro
jektuojamo visuotino streiko. 
Ijiiivų išplaukimas į Kantoną ir 
Makao atšauktas.

Britų voluntieriams duota 
instrukcijų būti pilnai prisiren
gusiems reikalui.

KUBOJ KILO VĖL GELŽKE 
LIEČIU STREIKAS

HAVANA, Kuba, birž. 19. — 
Kivirčiai tarp Consolidated Raft 
vvays adminiatrae’jos ir darbi
ninkų, kurie tęsės daugiau kafr 
per Keturis mėnesius, dabar vėl 
iškilo ir gelžkelių darbininkai 
metė darbą. Del to susisieki 
mas su visomis rytų provinci 
jomis nutrauktas. Vidaus rei
kalų departamentas daro pas
tangų nesusipratimus tarp abie 1 
jų pusių kuogreičifl”Fiai pabaig
ti.

SPRINGFIELI), III., birž.
18. — Valstijos senatas šian-

<8. Transportu Chaumont 
atvyko čia dvyliką Jungtinių 
Valstijų kongreso narių, plau
kiančių į Manilą, Filipinus.

Komunistai -i maurą šni
pai, sako Painleve

Francijos premjeras žada įro
dyti, kad komunistai padedą 
Abd-el Krimui

PARYŽIUS, birž. 19. —Fran
cijos premjeras Painleve vakar 
parlamente pavadino komunis
tų atstovus Abd-el-Krimo šni
pais ir patarėjais. Painleve pa
reiškė., kad jis veikiai pateiksiąs 
pilnų žinių apie padėti Morokoj.

Vakar buvo laikomas bendras 
atstovų buto kariuomenės, lai
vyno užsienio .reikalų ir finan
sų komisijų posėdis, Kuriame 
premjeras Pdnleve davė prane
šimą apie savo kelionę į Moro- 
ką. Kadangi komunistų atsto
vai atsisakė prižadėti, kad p.o 
neišdun> žinią dėl Morokos da
lykų. .a į pošedį jų neįsileista. 
Komunistai bandė Įsiveržti, re 
stipriai apdaužė užsienių komi
sijos pirmininką Frankln-BouiL 
loną ir kitus narius, bet galų 
gale buvo sargų ir policijos su
valdyti. Premjeras Painleve po 
to pareiškė, kad komunistai su- 
sižiną su Morokos rifkabilų va
du, informuoją j j ir duodą jam 
patarimų. Premjeras žadėjo 
pristatyti tam įrodymų.

Painleve gavo parlamenta 
pasitikėjimo

PARYŽIUS, birž. 19. - Fran
cijos atstovų butas šiandie 525 
balsais/ prieš 32 pareiškė pasi
tikėjimo premjero Painleve val
džiai. ’

Premjeras sutiko atidėti savo 
pareiškimą prieš komunistus, 
kurį jis buvo pasiruošęs pada
ryti šiandie. .

Pasitikėjimas valdžiai buvo 
duotas premjerui reikalaujant, 
kad komunistų atstovo Dorio- 
to interpeliacija dėl Morokos 
dalykų butų atidėta neapribo
tam laikui.

Šitą pasitikėjimo pareiškimą 
aplamai suprantama kaipo au- 
torizavimą valdžios tęsfti toliau 
pertraktacijas su Ispanija dėl 
bendros akcijos/ Morokoj prieš 
karingus rifkabilus.
Komunistų atstovai bustą* pa

imti nagan
Premjeras Painleve nusitaręs 

daryti grieštą žingsnį prieš ko 
munistų propagandą. Jis pra
šysiąs, kad atstovui Doriotui ir 
kitiems komunistų attstovams 
butų atimta parlamento nario 
neliečiamybės teisė, idant juos 
paėmus nagan kaipo valstybės 
išdavikus.

Trisdešimt maištininkų

ganas, padaręs didžiausios ža
los. Kiek žinoma, audra su
griovė 130 namų., dvidešimt aš- 
tuoni žmonės buvo užmušti ii 
šimtai sužeista. žuvo taipjau

EPIDEMIJA TARP ALASKOS 
INDIJONŲ

JUNEAU, Alaska, birž. 19.— 
Gauta žinių, kad tarp Indljonų.

tūkstančiai galvijų1. gyvenančių Koyukuk upės sri
ty, pradėjus siausti kažin ko-

nužudyta Meksikoj . Uraganas Piety Meksikoj •indijonų miršta. Kadangi ten
----------- | ----------- nėra jokio gydytojo nė vaistu,

Kelloggo ir Calleso pastaruoju y^udra sunaikino tūkstančius gubernatorius Paiks autorizavo 
ginču pa l ašinti, de la Huer-Į akrų bananų plantacijų ir pasiųsti iš Fairbankso aeropla- 

' tos partizanai vėl ėmė veikti j šiaip daug žalos padarė na su gydytoju, vaistais ir ki-
I MEKSIKOS MIESTAS., birž.! MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

19. — Generolas Almazan pra- 19.— Vakar visoj pietinėj Mek- 
nešė karo d parlamentui, kad nkos daly, nuo Vera Cinzo iki 
per oastarasias dvi savaites iš Centralinės Amerikos, siautė 
tebesiaučiančių dar maištininkų smarkiausi, koki kada tą kraš- 
burelių Vera Cruz valstijoj, tą lankė, audra, padarydama 
trisdešimt maišt!’- nkų buvo su- milžiniškos žalos. Tehuantepe- 
imta jr atiduota ekzekucijai. ke sunaikinta tūkstančiai akrų 
Maištininkai pasisekę suimti su- bananų ir kitokių vaisių plan- 
gavus jų slaptą kodą, kuriuo tacijų. 
jie vieni su kitais susižinoda-1 • 1
vę. v |

Kiti karo departamento gau ZULŲ MOTERYS PASIRODO 
ti iš kariuomenėsi vadų Chihua- VISAI NEMANDAGIOS 
huoj ir Coahuiloj pranešimai 
sako, -kad Adolfo de la Huer i PIETERSBURGAS, Transva- 
tos šalininkai, naudooamis Jvy- liūs Pietų Afrika, birž. 19.
kusiu ginču tarp Meksikos n Klainžiojąs po pušniui į Britų 1V».- 
Jungtinių Valstijų, pradėję vėl *raliunas, Valijos princas, bandė 
veikti pasieny.

tokiais reikalingais daiktais.

SUOMIU RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS ŠVEDIJOJ

STOKHOLMAS. Švedija, birž 
19. šiandie į Stokholmą at
vyko Suomijos Respublikos 
prezidentas Rolandoi. Tai pir
mas suomių prezidento vizi
tas Švedijai nuo laiko, kai 
Suomija atgavo savo nepri
klausomybę. Prezidentas Re- 
lander priimta su didžiausio
mis iškilmėmis.

YPATINGAS PARYŽIAUS 
AUTOBUSŲ VEŽĖJŲ 

STREIKAS

čia susirinkusių afrikiečių, zu- 
lų, miniai kalbą laikyti. Bet 
necivilizuotos, Europos kultūros 
nepažįstančios zulų moterys ne-

PERKŪNAS SUNAIKINO 
BAŽNYČIĄ

STERL1NG, 111., birž. 18. — 
Yorktowno miestely trenkęs 
perkūnas sunaikino vokiečių 
liuteronų bažnyčią.

SANTJAGO, Čilės Respubli
ka, birž. 19. — Paskiausiomis 
žiniomis, nesenai įvyturtuose 
darbininkų neramumuose Šiau-

SPRENDŽIA, KAD MARSAS 
YRA GYVENAMAS

PORTLAND, Ore., .birž. 19.
Amerikos Mokslui Kelti 

Draugijos Pacifiko skyriaus 
laikomame čia suvažiavime pa
teikta visos naujausios infor
macijos, kurios tik buvo pas
taruoju laiku įgytos apie Mar
so planetą. Padarytos 1924 me
tais, t taigi laiku kai Marsasi bu
vo arčiausiai prisiartinęs prie 
žemės, observacijos parodė, kad 
temperatūra Marse įvairuoja 
tarp 40 ir 60 laipsnių Fahren- 
heito (mąždaug tarp 3 ir 16 
laipsnių Celsiaus), vadinas Tem
peratūros sąylgos tokios, kurios 
tinka organinei gyvybei. Ka
dangi be to yra pastebėta, kad 
tas žemės kaimynas yra ap
siaustas atmosferai tai kai ku
rie astronomai pareiškė nuo
monės, kad Marsas yra gyvena
mas.

LENKIJA DEPORTAVO DU 
SOVIETŲ VALDININKU

VARŠAVA, Lenkiją, birž. 19.
— Lenkų policijos vyriausybė 
išgabeno į sovietų Rusijos sie
ną Ivaną Zubovą ir merginą 
Klaševą, abudu dirbusiu sovie
tų legacijoj Varšuvoj. Juodu 
buvo kaltinamu dėl darbuotės 
prieš Lenkijos valstybę.

LOS ANGELES, Cal., birž. 18.
— Francijos- konsulas Genis 
sąvo valdžios vardu apdovanojo 
kap. Lowell Smithą, Amerikos 
armijos lakūną kelionėj aplink 
pasaulį vadą, Garbės Legiono 
ordenu.

II KALINIAI PABĖGO 
IŠ KALĖJIMO

COLUMBUS, Ohio, birž. 19 
Praeitą naktį iš kauntės ka-

d ir 28 baisa js prieš 20 priėmė Įėjimo pabėgo septyni krtmina- 
bilių, 'kuriuo legalizuojama listai, išpiovę narvo ir kalėji- 
kumščių kefcps sportas Illinois mo lango geležis. Vienas attfi- 
valstijoj. t-iakė bėgti ir pasiliko narve.

^jo, kad jos stovi akivaizdoj 
galingos viešpatybės busimojo 

----------- 'valdovo, ir taip garsiai tarpu- 
PAiRYŽIUS, birž. 19. — Pa- savy klegėjo, kad užtrenkė ka- 

ryžiuj k ik) ypatingas autobu- raliuno žodžius. Policininkai
sų vežėjų streikas. Nė, vienas bėgiojo aplinkui,, buožėmis gru- rinėj Čilės provincijoj, penkias- 
vežėjų nemetė darbo, bet jie modami boboms jas šventinti, dešimt devyni riaušininkai bu- 
veža Husais pasažierius grei- bet nieko nemačyjo. Taip ka- vę užmušti, 
tumu •tris-dienas-du-varstu,' lik- raliunas ir negalėjo savo kąra- nežinomas.
rai sakantį darydami tris ame- /liškos kalbos laukiniams zulams buvo tuomet pasiųsta 
rikietiškas mylias per valau- pasakyti.
dą. Tokiu greitumu, supran- . . -----

Sužeistų skaičius
Riaušėms gesyti

karluo-
menė.

tarnas dalykas, niekas nenori
važinėti ir todėl Husai tušti
rėplinėja. Priversti gi vežė-, 
jus, kad jie greičiaus važiuo-' 
tų, nėra galimybės. Važiuotas, 
reguliacijos reikalauja, kad 
šoferiai k važiuotų atsargiai,
smarkiai nelėktu, kad išven- . igus kolizijų ir nelaimių. Ka
dangi mieste visados judėji-, 
mas tirštas, d kolizijomsi ir

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Aplamai gražu; truputį vė
siau; vidutinis šiaurvakarių vė-’ 
jas. '

Vakar temperatūra 6 valandą

nelaimėms išvengti važiavimo 
greitumas paliekamas pačių! 
vežėjų nuožiūrai, tai vežėjai 
dabar ir sako, kad kol / auto
busų kompanijos nepridėsian- 
čięs jiemsv algos ir neišpildy- 
siančiiks kitų jų unijos čeika-j 
lavimų, tol jie nevažinėsiu 
greičiau, kaip tris mylias per 
valandą.

ryto siekė 63°, 4 vaŲ po pietų
84° F. į i ’

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28 valandą.

0TTAWA, Ilk, birž. 18.
Naujas ir, sako, didžiausias 
pasauly stiklo fabrikas, pasta
tydintas čia National Plate 
Glass kompanijos, šiandie pra
dėjo dirbti. Fabrikas pastatyk 
ti parėjo 7 milijonus doleriu; 
jame dirbs 1,200 darbininkų.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

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

naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Vestuvėms Dovanos-
GULBRANSEN
Registruojantis Pianas

Kokią gerą atmintį turi tie, kurie 
suteikia dovanas... Kaip laiminga ta 
pora, kuri gauna... Namai dvigubai 
yra laimingi, kuriose randasi Gulbran
sen pianas su savo gražia muzika!

Jie yra geriausias pianas, lengviau
sias groti. Nenuilsta pirštai. Nerei
kia daug metų studijoti. Nereikia il
gai praktikoti. ,

Muzika jūsų pačių pasirinkimui... 
tiek daug, kiek jus norite... kuomet tik-. (, 
tai norite... patys galite groti, taip kaip 
jus norite, su jūsų pačių išreiškimu ir 
pajautimu... Gulbransen, kurį jus su
teiksite dovanų arba pas save turėsi
te, yra geras visam gyvenimui. Dar 
daugiau. Jį dar galite palikti ir savo 
vaikams... Pirmutinis Gulbransen pa
darytas pianas dar ir dabar yra geras 
grojimui. * x

Ekstra lengvais išmokėjimais

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

CULBRANSEN
The Hegistering Piano

Vilnius

1514-16 Rooseveit Kd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.

1323-1923

12th STREET
Tai. Kadzia 8902 _j

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržucjais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis

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

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

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

’Garsinkities “ Naujienose’

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kauno mokiniy darbelių 
paroda

KAUNAS. — Pirmadienį, ge
gužio 18 dieną, žemės Ūkio pa
rodos pavilionuose iškilmingai 
atidaryta Kauno miesto pra
džios mokyklų mokinių darbelių 
paroda, kurioj dalyvauja 25 
mokyklos.

Parodos aikštėn susirinko vi
sų mokyklų mokiniai, dūdų ir 
mokinių kanklininkų orkestrai. 
Parodą atidarė Kauno miesto 
burmistras p. Vileišis, nurody
damas į tą milžinišką darbą, 
kuris tokiu trumpu laiku pada
rytas. Po to kalbėjo miesto 
valdybos švietimo komisijos ve
dėjas p. Kinderis, mokyklų ins
pektorius p. Damijonaitis, p. 
Ruzgas, Lietuvos Mokytojų 

| Profesinės Sąjungos pirminin
kas p. žygeliu kuris reiškė pa
sigailėjimo, kad švietimo minis
terija pradžios mokyklomis ne- 
siinteresuoja net j tokią moky
klų šventę neprisiunčia slavo at
stovo.

Mokyklų žygius ir gražius 
dait>us sveikino prof. Leonas ir 
proJf. Vabalas-Gudaitis. Į vi
sus -sveikinimus ir kalbas atsa
kė mokytojai Kapčiunas ir Mi
leris. Po kalbų skambino kan
klininkai ir durių orkestras.

Paroda labai įdomi, plati ir 
turininga. Visuomenė ne tik 
pasižiūrėdama priaugančios kar 
tos darbeliais, bet ir šiaip tu
rėtų daugiau kreipti domės į 
mokyklų gyvenimą.

Paroda tęsis 10 dienų.

Išbėrimai
jus turite išbėrimus arba kitą 
odos ligą, nusipirkite bakselį

Jei 
kokių 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimų tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurtos yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint
ment taipgi geraš nuo spuogų, šlakų, 
puČkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt.

PIKNIKAS
Rengia

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
PARAPIJA

Nedėlioj, Birželio-June 
1925 m.

“Stickney Inn” Darže, 
Harlein Avė. (One half block 

South of 39th St.)
Pradžią 10 .vai. ryto. Įžanga 35c. 

Jauni ir seni esat kviečiami.
KOMITETAS.

21,

rengia

DIDELIS

PIKNIKAS
Rengia Liet. Teatr. Draugystė Rūtos No. 1

. Nedėlioj, Birželio-June 21,1925 m.
GARDEN CITY DARŽE,

S»<h ST.. ANO HASS AVĖ., LYONS, ILL.
Pradžia 10 vai. ryto. Puiki muzika. Inžanga 50 centų.

Kviečia visus, jaunus ir senus. KOMITETAS’.

PASARGA VAŽIUOJANTIEMS: Gatvckariais važiuokite iš 
visų miesto dalių iki 22 SI., ten paimkite 22 Kenton Įfarą ir važiuo
kite iki Kenton Avė., po to Lyons karais iki 73-čiai, išlipę, 1 bloką 
eikite i South. Automobiliais važiuokite Ogden Avė. iki 73-čiai, po 

, to, 1 bloką j South.

FordsonLincoln

fKAisn BRESKA
2501-93-05 South Kedzfe Avenue, Telefonas Lawndalc 4113-14 $

Pasinaudok $5 planu . į
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio f;

Reikia lietuvių salesmcnų. $

Rengia Brighton Park ĮJet. A. ir B. Kliubas
Nedėlioj, Birželio 21,1925

STICKNEY PARK DARŽE, STICKNEY, ILL
Pradžia 10 vai. ryto.

Muzika J. F. POCIAUS 
kviečia atvažiuoti pakvėpuoti lietuvišku tyru oru.

Įžanga 50c. ypatai

Komitetas*'

Susivienijimo Liet. Dr-jy ant Bridgeporto

Nedėlioj, 21 d. Birželio-June, 1925 m.

Justice Park (Blinstrupo darže)
Pradžia 10 vai. ryte. Tikietas 50c.

Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites skait
lingai atsilankyti ant šio puikaus pikniko, ir links
mai laiką praleisti ant tyro oro.

Pikniko rengimo KOMISIJA.

R

NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITftS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. į

FABIONAS CQ

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. x

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbbrn SU Room 11U-1P 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

V— ! —/

John Kuchinskas
LAWYERl

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

. Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 12001 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062

7—9 v. v. apart Paredčlio ir 
‘ Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite *avęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo..

CAPS1CO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina virimi- 
nėtas ligas; mums liaudie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Hahted Street, 

CHICAGO. ILL\

' \ /

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pąžiuros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jo£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pinnin. •

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurą ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 23 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Loi'is, U. S. A.

< ■.......... ,1 • =
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i

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ- 
f TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė....................................................-.............................................. -

Kaimas................ ................................... Valsčius ..................................................

Paštas .....................................................Apskritis...................................................

Pinigų prisiunčiu $.................... turi gaut Lietuvoj litais......................... (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų, 
f

Siuntėjo parašas.......................................  -

Adresas....................................................     -......................-
i

•••««•■•••••••«••••••••••••••••*•••••<••!»••••••••••••••••••••••* •••••••••••••••••••**•••

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

• Paltu Telegramų
&0 litų ....................... $5.76   $6.25

100 litų .............. ........ J 0.75 ...........   11.25
200 litų ......................  21.00   21.50
800 litų ......................  81.25    81.75
400 litų ......................  41.50 .... ?....... i----------- 42.00
500 litų .... .................. 51.75   52.25

600
700
800
900

1000
5000

litų . 
litų 
litų 
litų 
litų . 
litų .

Paltu 
.....................  $62.00 
...................... 72.25 
...................... 82.50 
...................... 92.75 
...................... ,108.00 
.....................  514.09

Telegramų 
...... $62.50 

72.75 
88.00 
93.25 

...... 103.50 

...... 614.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožrtos dešimties dolerių.
.Visuose reikaluose adresuoki^:

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

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6290

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj ano 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St, T. Boal. 6737

Tai. Dearborn 9067

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

OfiaaB ▼idurmieatyj» 
Room 17|16

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. 'Waabinglon 8t 

CeT, VVasbington * Clark

Natną Tel.! Hyda Park B8M

i
t
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LIETUVIU
ATEITIS

KORESPONDENCIJOS

VVilkes Barre, Pa. Protingas Taupymas
Lietuva atgavo savo politinę nepriklausomybę, 
bet į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą amerikie- 

> čiai nesiskubina grįžt, tik dėl to, kad ten nėra 
pinigų. Iš to aišku, kad tautos gerbūvis guli 
piniginėj galybėj. Piniginė tautos galybė ran
dasi ne kur kitur, kaip tik bankoje. Jeigu Lie
tuvos bankus turėtų daug pinigų, tai nesunku 
butų lietuviams tverti sau gerbūvį — jie turė
tų Kreditą.
čikagiečiai nudarydami stambią dalį lietuvių 
išeivių, gali parodyti savo galybę perkeldami 
savo pinigus iš kitų, į savo bankas.
Geriausi proga perkelti savo pinigus į lietuvių 
banką, yra Liepos 1-ma.
Atsineškite savo bankines knygutes ir męs per
vedime Jūsų taupinius į lietuvių banką, su pilnu 
procentu iki July l-st/be jokio jums klapato. . 
Dėkitės prie ^gerinimo lietuvių ateities, perkel
kite savo pinigus i lietuvių banką.

šiame mieste yra labai daug 
lietuvių, bet biznierių labai ma
žai. Dar šiek tiek rasime lietu
viškų saliunų, bučemių ir gro- 
sernių, — tai ir visi lietuviški 
bizniai. Nežinia kodėl lietuviai 
nesistengia kibti prie pelninges
nių biznių, kaip tai: aptiekų, ke
pyklų. Real Estate, rakandų 
krautuvių ir tam panašiai.

Lietuviškų prq£esionalų čia 
yra bent keletas: trys daktarai 
ir vienas advokatas. Gal būt 
jų ir yra ir (langiaus, bet lietu
viams nežinomi, nes niekur ne
dalyvauja, nei nesigarsina, — 
tai vietos lietuviai nei nežino, 
kur jie randasi.

Lee Park

yra raktu j

PASISEKIMĄ
Atidarykit taupymų , 

Sąskaitą 
— pas—

HOME BANK&TRUSTCO.
ir taupykit nuolat

Saugiausias invųstmcntas pasaulyje j musų

6 ir 6-pusė nuošimčiu
irinu Morgičiy Auksinius Bonus

Galite juos pirkti lengvais išmokėjimais pas

SAL STATE*

UNIVERSAL
STATE BANK

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

onus

čia lietuvių irgi gana daug, 
bet laisvos minties žmonės yra 
labai apsnūdę ir j jokį veikimų 
nesiinteresuoja. Randasi ir kele
tas progresyvių organizacijų. 
Tarp jų žymesnes yra SLA. 68 
kuopa, kuri turi 81 narį ir sako
ma, gerai stovi finansiškai. Au
ksiniam konteste irgi dalyvau
jama. Sakoma, kad darbas ei
nąs išlėto, bet progresuoja.

J čia persikelia iš Kingstono 
gyvent d. St. Žukauskas, kuris 
yra LSS. pavienis narys ir dabar 
mano čia pasidarbuoti, kad su
tverus LDLD. ftrba I/SS. kuopą. 
Laimingo pasisekimo pasidar
buoti darbininkų klasei ir. pro
gresyvių lietuvių labui, nes čia 
jau ir taip .butą didelio apsilei- j 
(limo ir per pastaruosius kelius 
metus ypatingai socialistiškas j 
judėjimas buvo nei nepajudin
tas. Tad dabar laikas kas nors 
daryti, kad atgaivinus tąją min
tį lietuvių tarpe. Ir mano nuo- 
niane, kad jei Žukauskas užsi
ims, tai ir padarys. žmonėse 
pritarimas yra, tik reikta dar
buotis—Vytautas.
■ r '.rraU OTfiar;:

GERIAUSIAS GYVENI
MO SALDUMAS

[■pME BANK«°TRUST (g.
STATE - SAVINOS DANU.

Milwaukee ir Ashland Avė
Bankas priguli prie ęhiciigo Clearing House Ass’n ir 

Federacijos Rezervų

Musu
Yra suteikti patarimu kaip gali
ma padėti jūsų pinigus ant 6-to 

' nuošimčio ir patarnauti jums vi- 
* suose finansų reikaluose!

Patainuuti perkėlirno Jūsų pinigus 
iš kitų miestų bankų nesugadinus 
nuošimtį.

Suteikti paskolą ant lengvų są-

Piirengti prie kelionės j Lietuvą 
ant geriausių Ir didžiausių laivų 
ir perkelti Jūsų pinigus į

Kapitalas ir 
Perviršis

$300,000.00

(>% Pirmu Morgičiu Real 
Estate Auksiniai Bonai 
yra geriausias invest- 
inentas.

Pirkite juos ir užtikrinki- ‘ 
te savo pinigus ir 6% pa
lūkanas.

RfeAVfesr Side.™Kg Bank lt c7he Bank of "Safety and tiiendhj Seniaf'

Tikrais jumoras yra geras 
gyvenimo pasaldintojas. Me 
lancholija ir pesimizmas yra 
tikras nusidėjimas. Su
prantama, jeigu jūsų apeti
tas yra prastas, jei jūsų 
virškinimas neveikia gerai, 
jei jus kenčiate nuo užkietė
jimo vidurių, galvos skau
dėjimo ir nervingumo, tuo
met jokiu budu jų negalite 
būti gerame upe. Bet visi 
tie skilvio nesmagumai gali 

,buti prašalinti1 labai lengvai 
vartojant Trinerio Kartųjį 
Vyną. Tai yra tikra ir at- 
sakominga gyduolė, kuri at
naujina skilvį ir suteikia di
džiausio smagumo žmonėms 
jau per 35 metus. Ji išvalo 
skilvį ir žarnas, pagelbsti 
suvirškinti maistą, priverčia 
inkstus ir kepenis veikti 
normaliai, maitina nervus 
ir tomet jus jausitės labai 
gerai. Tas atgaivina tikrą 
jumorą, kurio mums taip la
bai reikia. Jūsų aptiekorius
arba pardavinėtojas gyduo
lių turi pas save stake, o 
jeigu jie kaip kada neturė
tų, tuomet rašykit tiesiai 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III. — Musės ir 
uodai vasarą visuomet yra 
nepageidaujami vabalai.
Bet Trinerio Fli-Gass yra 
geras botagas dėl jų. Užmu
ša juos iš sykio. Jos neturi 
kvapsnio ir nekenksmingos 
(dėl kanarkų ir 1.1.). Ban
dykit jas.

METROPOLITAN
STATE BANK
Po Valdžios ir Clearing House 

priežiūra

2201 West 22nd, kampas
Leavitt Street

Saugiausia Banka 
kuriame galite 
taupyti savo 

pinigus

Turtas Virš

TRijy MILIJONy

MUSŲ
VAKACIJŲ 

KLIUBAS

PUiKĮIS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

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

Atėjo KULTŪRA No. 5 
ir 6. Kaina 40c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip-

THE SAFETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Jtazors ir Blades

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS 

AiitoStroTi patsai galanda savo blades VU**Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Razor

—Sharpens Itself

Gerai 
tuvių

Dabar yra atdaras dėl jūsų. 
Prisidėkite prie jo ir iki kitų va- 
kacijų sezono jus galėsite išva

žiuoti iš miesto ir džiaugtis, 
kaip daugelis kitų daro.

n^Bank
Didelis bankas

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO

Mrs. MIGHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards UIS
Baigusi akuše-
rijos kolei'i Į.-i . LžraLdOfc. 5l 
’lgai r|;iklll>a <
v Ilsi rciiiisyl- Įbuy 
vanijos ligoti | .........  "
bučiuose. Sąž:
Dingai P''i’ui-KZ
nauja, visokio* Inlr >z ' <85

gimdymą, laikoj . 1
gimdymo ir poMT • 'ra
gimdymo.

ž dyką pata I J ** ’ ■ 
rimas, dar ir ki V fl
i. kiuo reika | ’ , . fl

1 ■ motei im> k ) 
ir merginom* ■■ L' V
kreipkitės o ra M <,

■Valandos nu.
8 ryto iki 1 P< 4$
pietų, nuo 6 iki V
9 vai. vakare.

Blvd. 3138 
Woitkiewicz- 
BANIS 

AKUSĘRKA 
Pasekmingai pa- 
arnauja mote

rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St,

Tel 
M.

OR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

MR. HERZMIIIt»
-IŠ RUSIJOS-

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

1 Dienomis: Canal 
.3110. Naktj 

Drexel 0950
Bculevard 4136

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

Telefonais:

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

' Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St. k...... ....... «

/ču-BILIOUSNESS

BEECHAM’S 
PULS

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonai Yards 1696 

Ofiso Tel. Boalevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Haleted 84, 
Ofiso valandoB nuo 1 iki S pi 

pietą ir 6 iki 8 vakaro 
.............................-........ ...... —J

..................AM-. ......... S
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 Iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:39 iki 9:30 vakare

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

- 1 —............. ■■ Z

A= L, DAVIDONIS, M. D.'
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.
v. - - - .............. .........

DR.. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee AvcM Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 Iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983 

Narnų telefonas Spaulding 8638

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

Dr, A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4442 So. Westem Avė.

Tai. Lafayatta 4146
II. . ...........................  I ll»l ■ .1 . ».

' DR. M. T. STRIKOL, '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS; 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avc„ 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan

dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

"dr CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Aven 2 labee 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

. .......
Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną............. 7. —— J

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų Ii tą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax G353 

. .   —. u ■■ „ —

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—&ASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu*
6 iki 8 vai. vak. Nadiliomis nuo

8 iki 2 vai. po platų.
t - -

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drevei 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted SL, Cklcago 
. arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—3 vak. Ma- 
dėliomis ii šventadieniais 10—If diaoo

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

Optometrisl 
Boulevard 6487 
S. Aahlai.d Ava. 

47-toa aat 
lobą

Dr. Benedict Anui -
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. .Pkone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

franeuziškas Daktaras
I

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464•
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet
,r-gi
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Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
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SENATORIUS ROBERT M. LA FOLLETTE

“KRIKščIONIšKAS” SMURTO ŽYGIS UKMERGĖJE

Sulaukęs 70 metų amžiaus, mirė senatorius Robert 
M. La Follette. Tai buvo talentingas oratorius, gabus ra
šytojas ir neišsemiamos energijos darbuotojas. Jisai bu
vo aukštos doros ir nepaprastos moralės drąsos žmogus. 
Savo nuomones jisai nebijodavo skelbti ir tuomet, kai ta
tai grąsindavo pastatyti pavojun jo asmenį. Karo metu 
senate buvo pakeltas klausimas apie jo išmetimą iš sena
to dėl jo priešinimosi karui. Net jo valstijos, Wisconsino, 
legislatura didele dauguma balsų išreiškė jam viešą pa
peikimą, ir jį pasmerkė 250 Wisconsino universiteto pro
fesorių.

Po karo La Follette’as atliko didelį pasitarnavimą 
kraštui, iškeldamas aikštėn valdžios ir aliejaus kompani
jų suktybes, dėl kurių paskui prasidėjo (ir šiandie dar 
nepasibaigė) garsiosios Teapot Dome bylos.

WXtrjIWTO8, Cta m.

re-

JOKUBYNAS IŠGRAUŽTAS?

Teko girdėti, kad So. Bos
tono ir apiclinkiu sandariečiai 
susitarę prispyrė p. Jokubyną 
pasitraukti iš “Sandaros1 
daktoriaus vietos, kurion jį ne
senai buvo išrinkęs Sandaros 
seimas. 'Kokią pat žinią mes 
dabar randame ir “Am. lietu
vyje”.

pas sanda- 
“revoliuei- 
apie kurį 

jame virš
auti-

PRAKEIKTAS KLERIKA
LAS” IŠKELIAVO

daros valdyba nesenai laikė 
posėdį So. Bostone (prieš iš
važiuosiant Draugeliui į Lietu
vą), tai ji tą redakcijos “kri- 
zį” turėjo kaip nors išrišti. Gal 
ji sugrąžino Tuliuką?

Visgi keista, kad 
riečias įvyko tokia 
ja” tuoj po seimo, 
buvo rašoma, kad 
pūtavęs kuo didžiausias 
k imas”.

kuo. 
laivu 
Ncw

šytų aprūpinimų. Leidimus 
pinniaus turi patvirtinti vieti
niai 'sveikatos valdininkai, bet 

i mažose vietose leidinius gali 
patvirtinti ypatos, kurias gero
vės Departamentas paskyrė. 
Sulig šio akto, visi kūdikių ūkės 
ir pansijonų vaikai turi būti už
registruoti.

Vaikai kintamuose paveiksluose 
Vokietijoj

Policija uždraudė samdymą 
krutumuose paveiksluose vaikui 
neturinčių trijų metų senumo 
Nuo tirjų metų iki mokyklą 
lankančių metų vaikai privalo 

įgauti leidimus iš policijos. Lan- 
' ; kautieji mokyklas vaikai gaii

Nukreipimas nelaimingų atsiti- Įdirbti krutumuose paveiksluose 
kimu New Yorke tik kuomet mokyklos užduryj 

*• 1 Itos.
Vaikų mirtingumas Škotijoj
Sulig vėliausių raportų iš 

Scottish Registrai’ General, 98 
iš kiekvieno tūkstančio kūdikių 
girnų-ių Škotijoj 1924 metais 
mirė prieš sulaukiant ' pirmų 

į metų amžiaus. 'fa rota yra 
(mažiausia nuo karo laiko. 1923 
Įmeetais Jungtinėse Valstijose

Valstijos Darbo Departamen
tas raportavo, kad beveik 2,000 
vaikų buvo sužeisti New Yorko 
fabrikuose per metus ir tas pri
vedė prie geresnių aplinkybių 
vaikams. Valstijos Darbo De
partamentas, Apšvietimo De
partamentas ir Bureau of j 

jSafety išvis veikia nukreipti j 
nelaimingus atsitikimus.
Motinystės ir kūdikystės aktas kūdikių mirtingumas buvo 77

Rhode Island’e
Rhode Islandas priėmė fede- 

ralį motinystės ir kūdikystės 
aktą. Dabartiniu laiku 4,3 val
stijos ir IIawaii yra priėmę tą 
aklą ir bendrai veikia su val
džia.

paikai iš kiekvieno tūkstančio 
gimusių.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 

‘kaip Naujienom.

Bet La Follette’as buvo ne tiktai kritikas. Savo val
stijoje1 jisai, būdamas gubernatorium, pravedė visą eilę 
naudingų reformų, kurios padarė Wisconsiną pažangiau
sia Jungtinių Valstijų (Jalim. Federaliame kongrese jo 
pastangomis buvo pravesta keletas gerų įstatymų, iš ku
rių čia galima paminėti pirmąjį Samdytojų Atsakomybės 
įstatymą, Jurininkų įstatymą, Geležinkelių įstatymą, Mo
terų Astuonių Valandų Tarnybos įstatymą ir Geležinke
lių Įkainavimo įstatymą.

Tie jo darbai liudija, kad jisai buvo nuoširdus prog
reso ir demokratybės šalininkas. Nenuostabu, kad demo
kratinės jėgos Amerikoje pernai buvo pasirinkusios jį 
sau už vadą ir statė savo kandidatu į krašto prezidentus.

Socialistai La Follette’o kandidatūrą taip pat rėme, 
nors jisai ir nebuvo socialistas. Socialistai žino, kad vie
nu šuoliu pasiekti geresnę visuomenės tvarką negalima. 
Bet tos reformos, už kurias per visą savo gyvenimą ko
vojo La Follette’as, veda kaip tik ton pusėn, kurion eina 
susipratę darbininkai.

Už tai nabašninko labai neapkentė visi atžagareiviai 
ir jų pakalikai. Praeito lapkričio rinkimuose stambiojo 
kapitalo partija susidėjo North Dakotoje net su komu
nistais, kad tik sumušus La Follette’o šalininkus. To su- 
siblokavimo rezultate 41-am Šiaurinės Lakotos distrikte 
tapo išrinktas į legislaturą republikonų sąrašu A. C. Mil- 
ler, kurį rėmė Am. Darbininkų (komunistų) partija!

Kadangi Lietuvos klerikalų gynėjai dažnai sako sa
vo spaudoje, jogei priekaištai, kokius daro kademų val
džiai opozicinės partijos, esą neteisingi, tai čia paduosi
me dar vieną “krikščioniškos” tvarkos pavyzdį.

Kauno “Socialdemokrate” randame seimo nario V. 
Galinio aprašymą tokio atsitikimo Ukmergėje: Balan
džio 30 d. tasai atstovas nuvyko į Ukmergę padėti vietos 
socialdemokratų organizacijai švęsti Pirmosios Gegužės 
šventę. Sustojus jam pas vieną draugą, kur atėjo dar ke
letas draugų, vidury nakties į tą butą su dideliausiu 
triukšmu ir žvangėjimu įsiveržė būrys ginkluotų vyrų ir 
jų vadas, atstatęs brauningą, liepė atstovui Galiniui ir jo 
draugams iškelti “rankas aukštyn”! Tarpe užpuolikų bu
vo du karininku ir trys kareiviai uniformose su durtu
vais.

Ginkluoti užpuolikai neatkreipė jokios domės į pro
testus ir nepaisė to fakto, kad Galinis yra seimo narys. 
Xš jų elgimosi buvo matyt, kad( jie iš anksto žinojo, kas 
jisai yra.

Atstovui ir jo draugams pavyko galų gale išreika
lauti, kad butų pašaukta policija. Ši atėjusi pradžioje ir
gi mėgino smarkauti; norėjo net spėka ištraukti Galiniui 
jo dokumentą iš rankos ir suareštuoti jį. Bet kai atvyko 
policijos viršininkas Vyšniauskas, tai surado, jogei jokių 
nelegalių dalykų susirinkusiam socialdemokratų būre
liui prikišti negalima, ir policija kartu su ginkluotų už
puolikų £auja išdūlino.

Pasakykite dabar, kur yra civilizuotame pasaulyje 
tokia tvarka, kad ginkluoti kareiviai galėtų būt vartoja
mi užpuldinėjimui ramių piliečių vidurnaktyje ir kad ši
taip chamiškai butų įžeidžiami seimo nariai?

Jeigu Lietuvoje net žmonių išrinktieji atstovai nėra 
apsaugoti nuo tokių užpuolimų, tai kokia tenai gali būt 
paprastų piliečių padėtis? L

“Garsas” rašo, kad 
Bumšas birželio 13 d. 
“Majestic” išplaukęs iš 
Yorko Lietuvon. Jis iškeliavęs 
taip tyliai, kad net Brooklyno 
kunigai vos suspėję patirti apie 
tai, kai jisai jau buvęs uoste.

Bumšas ilgoką laiką gyveno 
Chicagojc ir pasižymėjo čia, 
kaipo akyplėša ir intryrfantas. 
Viename susirinkime jisai su 
pasididžiavimu pasisakė: “Aš 
— klerikalas, prakeiktas kleri
kalas!” Jisai čia ir ‘^Draugą” 
redagavo, ir savo plūdimais 
“bedievių” taip visiems įsipy
ko, kad net kunigai turėjo rei
kalauti jo pašalinimo.

NUO RAUDONŲJŲ PRIE 
JUODŲJŲ

“Keleivis” pastebi, kad dai
nininkas Butėnas jau 
klerikalų stovykloje, 
tapo paskelbtas jo 
“Drauge”, pašytas. iš

atsidūrė 
.Nesenai 

laiškas 
Milano,

'lame laiške Butėnas labai mei
liai “spaviedojasi” iš savo įs
pūdžių Italijoje, ir matyt, kad 
su klerikalais jisai yra labai 
susidraugavęs.

O pirma jisai buvo mylimas 
komunistų žmogus. Jisai dainuo
davo jų partiniuose koncertuo-

Buvęs Francijos premjeras Edouard Herriot, dabar yra 
Francijos atstovų buto pirmininkas. Jis belo jau nuo se
nai yra Lyons miesto burmistras (mayoras-miesto galva). 
Kadangi jis turi visą laiką praleisti Paryžiuje, tai pastaruo
ju laiku ’jis buvo atsisakęs nuo burmistro vietos, tečiaus 
miesto t taryba jo atsisakymo nepriėmė ir paliko ir toliau 
jį būti miesto burmistru. • • . 1 • r! *

Iš Mano Atsiminimų
Rašo Kapsas

' (Pabaiga)

laiko buvome 
Čia apsistojo 

karčiamos kie-

.inėtojai pristatydamo į kame
ras.

Po 2—3 savaičių laiko at
vyko matutė su švogeriu ir no
rėjo pasimatyti su manim, bet 
neprileido. Aš-sužinojęs, kad 
yra atyykę bandžFau irgi pra
šyti viršininko, kad leistų nors 
iš tolo pasimatyti, bet ir mano 
prašymas nepaveikė viršininko 
kietą 
m i U), 
duoti 
namo
liūdime. Man irgi buvo begalo 
liūdna — verkiau kaip mažas 
vaikas ir pykau ant beširdės ka
lėjimo administracijos, kad ne- 
daleido pasimatyti.

Kuriam laikui praėjus ir pu
sėtinai man čia bebūnant ka-

■ ------ ■ .... ... ......4=

aišku, kad iš savo algos Stok- leistuvybčs urve. Tokiems “pro- 
1 lovas negalėjo vesti lokio pra
šmatnaus ir palaido gyvenimo.
Ir sovietų valdžia tatai puikiai 
žinojo. Bet niekas negalėjo vie
šai pakelti balsą, nes spaudos 
laisvės Rusijoje nėra. Viši laik
raščiai, kurie eina “darbininkų 
ir valstiečių respublikoje”, yra 
valdžios komisarų kontroliuoja
mi. O Stok lovas buvo geras 
komisarų bičiuolis. Graftu, ku
riuo jisai pralobo, jisai, be abe
jonės, dalinosi su komisarais.

Tuo budu tas Judošelis ga
lėjo beveik per aštuonis metus 
šitaip “darbuotis” ir niekas 
jam nieko jįiedarė. Pagalios, jo 
skandalai ;pasidarė per daug 
“garsus’*, ir Maskvos komunis
tų organizacija buvo priversta 
įsikišti, kad nuraminus visuo
menę. Ji nutarė jį išbraukti.i 
Tą nutarimą paskui patvirtino 
ir partijos Politinis Biuras. Pa
šalinus Steklovą iš partijos, te- 

| ko jį, žinoma, pašalinti ir iš 
“Izviestija“ redaktoriaus vietos.

Brooklyno “Laisve“ trumpoj 
..ižinutėj is Maskvos irgi prane- 
•II ša apie Steklovo pašalinimą iš 

“Izviestija” redakcijos, bet ji 
nieko nesako apie jo išbrauki
mą iš partijos. Ir ji mėgina dar 
tą incidentą paversti bolševi-T 
kiškos “dorybes” pavyzdžiu! 
Sako:

letarams” kartais pasitaiko įsi
šokti taip, kad jau nė komu
nistų partija' nebegali jų pa

Apie cynišką Steklovo pasi
leidimą rusų spauda vakarų 
Europoje rase jau kokie pen- 
keri metai atgal, bet “dorieji” 
komunistai tiktai dabar susi
prato jį pašalinti.

NATŪRALIZACIJOS KLASĖS 
NEW YORKO VIEŠOS?] 

MOKYKLOSE

Už valandos 
jau Kalvarijoje, 
vežikas viename 
me ir mes išlipę suėjome kar-
Čiamon. Pasiprašęs vandenio 
nusiprausiau kraujus, apsičysti- 
jau ir parašiau matutei laišku
tį, pranešdamas, kad aš jau esu 
Kalvarijoje. Išeinant dar už- 
f lindi jau savo kotams porą bu
telių alaus ir prašiau nepasaky
ti kalėjimo vyresnybei, kad mė
ginau pabėgti, bet veltui buvo 
tas mano prašymas ir fundiji- 
mas,—kaip nuėjom, tuoj viską 
papasakojo.

širdį ir paliko be pasek- 
Įdavė sargams man pri- 
ką buvo atgabenę, grįžo 
apsiverkę ir didžiam nu-

Apšvietimo komitetas su Na- 
uralizacijos^ Biuru įsteigė vaka

rines natūralizacijos klases na
tūralizacijos prašytojams, ku
rie per pirmą išklausinėjimą 
parodė, kad yra neapsipažinę su 
Jungtinių Valstijų istorija ir

i valdžia. Visi natūralizacijos 
prašytojai, kuriems viršminėti 
dalykai būtinai reikalinga žino
ti, gali prisirašyti prie tų kla
sių. Kursas specialis ir gana 
trumpas. Visi, kurie nors tru
putį apsipažinę su anglų kalba 
gali baigti šias klases Į penkio
lika sesijų. Sesija susideda iš 
dviejų valandų. Galima mo
kyklą lankyti vieną arba dau
giau vakarų į savaitę.

| Norintieji mokyklų numerus 
ir adresus Manhattan’e, Bron- 

“Skelbiama, buk pašalini- x’e ir Quuens, gali gauti iš Lie- 
mas padarytas dėl to, kad tuvių Biuro, Foreign Languagc 
Steklov’as perdaug išlaidžiai Infoim. Service, 222 Fourth 
gyvenęs. Kaip žinoma, Ko-Avė., New York City, arba iš 
munistų Partija neleidžia sa- Board of Education, 500 Park 
vo nariams švaistyti pinigus Avenue, New York City, 
įvairiems smaguriams.” 
Melas ir veidmainybč!

jos komunistų, vadai visi 
die gyvena palotinose, 
buvo atimti iš kunigaikščių ir 150_Sackman st. netween 
bajorų. V.S! jie naudojasi ge- Be]mont u()d Sutter Av(_ 
nausiais automobiliais, kurie 
yra užlaikomi valstybes, pini- VVilliamsburg 
gaiš; visi turi tarnus ir tarnai
tes, skaniai valgo ir išsimau- 
kia, kiek nori. Kada koks stam
besnis komunistų šulas apber- 
ga arba “pailsta”, besidarbuo
damas “proletariato išvadavi
mui”, tai jisai važiuoja gydy- Central Brooklyn 
tis į “šiltus vandenis’^ Kryme,j 
Kaukaze arba brangiausiuose 
užsienių kurortuose. Jeigu lai. 
nėra išlaidus gyvenimas, tai 
mes nežinome, kaip dar gali
ma išlaidžiai! gyventi.

Beje, fyziškai ir morališkai 
išsigiipę gaivalai, kaip Steklo- 
vas arba kaip toli mūsiškiai 
“veikėjai”, . sergantys “Francu- Pennsylvanijos “Kūdikių ukčs” 
Zišku reumatizmu”,4 matoma, ir. Kūdikių panai jonai Pemlsyl- 
tiio nesitenkina. Jie trokšta ne vanijoj turi išsiimti pavelijimus 

1 pim-itHuvyHvo k u-' tiktai prašinu tinimo, bet ir pro-iŠ Valstijos Departamento Pub-
riose jisai dalyvavo, ir kitus ne- gos kiauliškai prisilaki ir lan- lic Welfare Bureau, sulig vė-

jo nuodui. Kai jisai sumanė va
žiuot paąimokint Italijoje, tai 
py uoliai darbavosi, kad sukę 
lūs jam pinigų. Jie laike 
“proletarinio meno” artistu

Iš Italijos pagrįžęs, jisai, 
kaip sako “Kel.”, slaptai prisi
rašė prie tautinės Sandaros, o 
paskui prisišliejo prie klerika
lų.

VYRIAUSIAS BOLŠEVIKŲ
REDAKTORIUS IŠMESTAS

ir toje
Tą laik-iki. šiol.

pavertė 
socialistų

Visi padoresnieji
purvini-

Steklov, vyriausias sovietų 
valdžios organo “Izviestija” re
daktorius, tapo pašalintas iš 
redaktoriaus vietos ir iš ko
munistų partijos.

Tas asmuo buvo laikomas 
stambiausiu žurnalistu sovietų 
Rusijoje. l*o bolševikiško per
versmo jisai buvo paskirtas 
Liaudies Komisarų Tarybos ofi- 
cialio organo vedėju, 
vietoje buvo 
raštį jisai 
šmeižimo ir 
mo įrankiu.
žmonės ne tiktai Rusijoje, bet 
ir vakarų Europoje, biaurėda- 
vosi, kaip “Izviestija” pildavo 
pamazgas ant socialistų, begė
diškai prasimanydama apie 
juos visokius melus. Rusijos 
inteligentai sakydavo, kad net 
juodasis “Novoje Vremia”, ku
ris ėjo caro laikais, nebuvo 
toks purvinas, kaip Steklovo 
redaguojamas šlamštas.

Tuo pačiu laiku ėjo gandai 
apie puikią vilią, kurioje Siek
io vas gyveno, gindamas “pro-lovas gyveno, gindamas “pro
letarų ir biednųjų valstiečių” 
reikalus, apie girtuokliavimo 
ir paleistuvystės orgijas

Rusi- 
šian- 
kurie

nais paduodame Brooklyno 
kyklų adresus:

BROOKLYN
Brownsville

150—Sackman St.

čio- 
mo1

50—South 3rd St., beivveen 
Driggs Avė. and Roebling St. 
South Brooklyn.

I 136—4th Avė., 40th and 41st 
St. . 1

144—Hovvard Avė., Prospect 
PI., and Bergen St.

QUEENS
90—Napier Avė. near 

maica Avė., Richmond Ilill.

VAIKV PASAULIS

Ja-

Keletai minučių praėjus, bu
vome mes jau ties kalėjimo 
vartais. Dižiliruotojas kalėji
mo sargas tuoj atrakino vartus 
ir mes nuėjome į kalėjimo vii- zionU* kruopų sudarkius; vieną
šininko raštinę. Čia mane visą gražią dieną atėjęs kalėjimo 
iščiupinėjo, apžiurėjo ir kaipo sargas paliepė pasiimti su sa- 
sergantį nuvedė sargai į kalėj i- vim daiktus ir eiti su juo raš- 
mo ligonbutį. Ligonbutyje ra
dau pilnas lovas sergančių ka
linių, vieni jau buvo dar bent 
kiek stipresni, o kiti pusgyviai 
ir išblyškę, be viltieš gulėjo ir 
laukė mirties ateinant... Sargas 
nurodęs lovą, ir suteikęs bliudc- 
lį, šaukštą ir puoduką išėjo. 
Lova, kurią man nurodė, kaip
paskiau sužinojau, buvo tik-ką su daiktais, tai ir vedu, o kur 
pasiliuosavusi nuo džiova nu- dės ar veš—tai to nežinau”, 
mirusio kalinio. Bet kadangi Į Nuėjus į raštinę-kontorą sek- 
buvau aš pavargęs ir vos tik rotorius atidavė užsilikusius

Priėmęs savo daiktus,tinėn.
kurių viso buvo viena pora bal
tinių, rankšluostis ir gabalėlis 
muilo. Tą visą susirišęs į pun
delį ir savo prieteliams sudie 
pasakęs išėjau. Lipant žemyn 
laiptais, paklausiau sargo, kur 
dabar mane veš; sargas atsakė 
—nežinau, “liepė man atvesti

____ __ r____ __ ___ _____  _____ užsilikusius 
tegalėjau ant kojų pastovėti,'nuo maisto (matutės paliktus) 
tai biskį pasvyravęs atsisėdau' pinigus ir kokį tai raštelį. Įlaš
ant krašto lovos, o paskiau ir 
visas susirangiau ir užsnudau.

Vakare priėjęs vienas iš ka
linių pažadino ir pasiūlė —ma
žu noriu ;
širdingai padėkojęs už atjauti- paaiškino, kad vis taip reikėsią 
mą manęs, apsiverčiau vargais 
negalai ant kito šono ir vėla
pradėjau snausti, sapnuodamas tikėti ir nebandžiau eiti, many- 
kankinančius sapnus. Ryto me-|r,*'w''a 
tą atsibudau su didžiausiais
skaudėjimais: galva buvo suti- tydamas, kad aš neinu, pakar- 
nusi, sunki, it švino pripilta, tojo dar kartą, 
pečius ir nugarą iš skausmo ne
galėjau nei iš vietos pajudinti. 
Dešimtoj vai. atėjo gydytojas 
su felčeriu apžiūrėti ligonių. 
Apžiūrėjęs čia gulinčius ir iš 
kamerų atvestus ligonius, ap
žiurėjo ir mane ir aprišo žaiz
das, kokiu ten skysčiu aptepė. 
Gydytojams išėjus buvo pietus. 
Tam tikri paskirti iš pačių ka
linių virėjai atnešė katilą kruo
pų ir visiems pripildė bliude- 
lius, o kiti išdalino po pusant
ro svaro juodos duonos, kruo
pos buvo uždarytos-užspirgintos 
kiaulės kunu ir apart spirgu
čių plaukiojo dar keletas šmo
tukų rapukų. Vakarienei ir pus
ryčiams duodavo taip vadina
mo kipitkų—virto vandenio iki
sočiai. Turintieji kaliniai pini- kito ir pina vieną didelę, kra
gų gatiflavo šio to dasipirkti išjViną baisų paveikslą— kalėji- 

... i m . ,i —Kapsas.

telį padavęs pasakė, kad aš da
bar liuosas ir galiu eiti sau na
mo ir kai parvyksiu namo, tai 
turiu pasirodyti su rašteliu vie- 

arbatos, aš gi jam tos vyriausiajam žemekiui, ir 1—1 • V X • J • | • V 1 • 1 1 • A • *1*”*
man pasirodyti jam kas dvi sa- 
vaiti. Tai išgirdęs nenorėjau

damas , kad jie tik iš manęs 
juokus daro. Sekretorius ma-

kad aš tikrai 
liuosas esu ir paliepė sargui iš
vesti pro vartus.

Išėjęs į gatvę ir pasijutęs 
laisvas esą^, traukiau į save 
malonų vasaros orą ir žengiau 
dideliais žingsniais ieškoti ve
žiko. Radęs vežiką ir sulygęs 
kainą išvažiavau į Mariampolę, 
o iš čia pėkščias naktį pardro- 
žiau namo.

Niekuomet aš nepamiršiu tų 
visų žiaurumų^ ir nemalonumų, 
kokius prisiėjo perkęsti ir per
nešti besibastant po kalėjimus. 
Daug man atėmė sveikatos ir 
palikau nuo to laiko besveika
tis ir su žymėmis ant galvos ir 
kitose kinio vietose. Užtenka 
man tik užmerkti akis ir tuo
jau kyla vaizdai, slenka po kits

gražius dalykus. Visiems buvo gus daužyt kokiam nors pa-liausiu gubernatoriaus paslra-valgymo, kurį tam tikri pardar'mą

I
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CHICAGOS 
ZiNIOS

Rytoj Socialisty Presos 
Piknikas

už tuos pinigus duodama daug 
didesnės vertės visa virtinė nu- 
piginimų visokiems pasilinksmi
nimams. Tikietus reikia pirk
ti iškalno — Naujienose, Auš
ros Knygyne ir pas LSS. na
rius, tada dalis užmokėtos |žan- 

’gos eis LSS. VIII Rajonui.
_.y—kis.

Lietuviu Rateliuose
Kalbės geriausi kalbėtojai 

didelis lietuvių skyrius, 
rytoj į Rivervievv parką

Bus
Visi K. Šimonio paveikslai

Lietuvių Auditorijos name
Rytoj, birže io 21 d. įvyks di- new yorkielis p. Pianas Rim- 

Socialistų parti surengė jauno Lietuvos dai- 
Kaip ir liniuko, K. Šimonio, piešinių 

parodų. Paroda nėra labai tur- 
i viso išstatyta 19 pa- 

į veikslų, daugiausia mažyčių ir 
l»lls tik vienas — kitas yra dides- 
vjSų nis. P. Rimkus buvo atsive- 
l»us žęs iš Lietuvos daugiau K. Ši- 
Kal- nionio paveikslų, bet kitus par

davė rytinėse valstijose; tečiau 
'jis padarė klaidų tuoj atiduo- 

gaitis ir Dr. A. Montvidas, dai- damas J«os pirkėjams, ko pa- 
choras, pva^tai nedaroma, taip kad chi- 

cagiečiams tenka matyti tik li
kučius.

Iš tų likučių dar negalima 
pilnai įvertinti K. Šimonio, bet 
visgi ir iš tų kelių paveikslų

dysis metinis 
jos presos piknikas.
kitais metais, piknikas bus gra
žiame Riverview ]
\Vestern Avė., North Sidėj.

Kas tame piknike bus? 
labai daug, nes jį rengia 
tautu Chicagos socialistai, 
ir didelis lietuvių skyrius, 
bės žymiausi musų kalbėtojai 
Naujienų Redaktorius P. G

parke, prie tinga

nuos Pirmyn mišrus
Abelname piknike kalbės tokie 
žymus kalbėtojai, kaip paskil- 
bęs kalbėtojas VValtcr Thomas 
Mills, Illinois Miner Bedakto- 
rius-humoristas Oscar Amerin-
ger ir organizatorius-«rašytojas Inatyt, kad Šimonis nėra prade- 
George R. Kirkpatrick. Bus tur- dantis piešėjas,, bet yra didelis 
tingus muzikaliais programas.

Bus dar muzika, šokiai ir vi- Lietuva džiaugsis ir didžiuosis. 
šokių kitokių pasilinksminimų Technika gera, varsų suderini- 
Pats parkas yra tokis, kuris mas puikus. Piešiniai labai į- 
teikia šimtus visokiausių pasi- (vairus, vienas į kitų savo for- 
linksminimų, daug juokų, daug,111#, savo įvalka nepanašus. Nė- 
naujienvbių. ra vtik tų abstraksčiomis temo-

čia netik galima bus gražiai,mis paveikslų, apie kuriuos ^kaL 
pasilinksminti, pasiklausyti ge- ba Paparonis (žr. Naujienų tre- 
rų prakalbų, užgirsti gera mu- čiadienio mini.) ir kuriais fi
ziką ir įvairių tautų chorus, be: monis pasižymėjo pastaruoju 
ir pasimatyti su savo senaisiais laiku; yra čia tik jo ankstyves- 
di-aujrais, nes čia bus visi so- Iii 11 arba. i.
cialistai, jų draugai ii- pritarė-j Teisingai -vienas an&lų kriti- 

jai, visi susipratę darbininkai- kas pasakė, kad Šimonis dar 
ės. (nesurado tikrojo kelio, kad jis

Nežiūrint viso teikiamo sma-'vis dar tebejieško formų savo 
gurno, įžanga tik 35c. Bet Ir kūryba įvilkti.

piešėjas, kuriuo su laiku visa

Todėl tai jo

piešiniai taip įvairus — einam 
tys nuo realizmo iki ultra-mo- 
dernizmo. Bet ir ultra-moder- 
nizmas pas jį taip mums arti
mas, suprantamas, anot Papa- 
ronio — lietuviškas. Jis yra 
patraukiantis, o ne atstumian
tis, kaip pas kitus modernistus

Šiandie vakare paroda užsi
daro. Kas joje dar nebuvo ir 
Šimonio kurinių nematę, te 
skubinasi jon, nes jų yra verta 
kiekvienam aplankyti.

—Vieš—kis

Susirinkimas Sv. Kazi
miero kapiniu reikalu

Susirinkime dalyvavo apie 400 
žmonių. Išrinkta po tris at 
stovus nuo kiekvienos para
pijos

Birželio 18 d., Mark White 
Sųuare svetainėje įvyko nepa 
prastai skaitlingas susirinki
mas: dalyvavo apie keturi šim
tai žmonių.

Kaip jau buvo rašyta tarp 
parapijonų pasireiškė didelis

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
Antiseptiškas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 

niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina BO centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptiekę

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

nepasitenkinimas dėl šv. Kazi
miero kapinių tvarkymo. Tuo 
reikalu ir susirinkimas buvo 
šaukiamas.

Vyriausi nepasitenkinimo 
priežastis yra ta, kad kapinių 
prižiūrėtojui, praloto Krušo 
broliui, mokama labai didelė al
ga — iki trijų šimtų dolerių 
mėnesiui. Kitiems šiokiu ar 
tokiu budu prisidedantiems prie 
kapinių tvarkymo irgi nemažos 
algos esančios mokamos. Bei

to, ir savotiška politika esanti 
varoma, per keletu mettų dirbu 
šieji prie kapinių darbininkai 
šalinama, o jų vieton statoma 
praloto giminaičiai.

Kai kurie parūpi jonų paste
bėjo, jog kapinių prižiūrėtojai 
perka formas, — tiek, mat, tas 
užsiėmimas pelningas. O tuo 
tarpu duobės nesvietiškai pa- 
brangusios,, — tris-keturis kar
tus brangiau imama, negu pir
ma. Nieko stebėtino tad nė

ra, jeigu žmonės laidojai kito
se vietose, kad ir nekatalikiš
kose, šv. Kazimiero kapinės 
tiek pabrango, jog neturtin
giems žmonėms pasidarė nebe
prieinamos. s

Ant galo, tapo nutarta suda
lyti bendrų komitetų, kuris tar
sis su dabartine šv. Kazimiero 
kapinių valdyba delei kapinių 
sutvarkymo. >Iš kiekvienos pa
rapijos išrinkta po tnc, atstu-

(Tąsa ant U-to pusi.)

Jusy buvęs senas
PrieteJU Patarėjas

Pirmo Morgičio Auksiniai Bonai
Tai saugiausias investmentas jūsų pinigų

ŠIMTAI lietuvių yra nusipirkę bonų 
lengvais išmokėjimais. Jie atneša 
(>% iki iWz% už jų pinigus. Tiems 

žmonėms nereikia laukti koj jie galeš iš 
sykio užmokėti $100, $500 arba $1,000 
už 6% auksinius bonus—tuos banus ga
lite pirkti turėdami kad ir kelis dolerius.

Laikus Imokėji- Paluk. Viso
|mok. inas Suma
Ist Mo, | 810.00 | $.05 I $10.05
2iul Mu. 810.00 .10 20.15
Snl Mo. $10.00 .15 30.30
4th Mo. $10.00 ,20 40.50
r.th Mo. $10.00 .25 50.75
6th Mo. $10.00 .30 61.05
7th Mo. $10.00 .35 71.40
8th Mo. $10.00 .40 81.80
9th Mx>. $10.00 - <45 > 1 92:25

lOtli Mo. $10.00 .50 102.75
v.’ 4 C“ f"
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I pabaigą 10 mėnesių jus galit būti savi-
ninku $100 Auksinio 
$2.75 nuošimčių.

bono, su ekstra

Kas šeši mėnesiai po to jus 
gausite $3.00 nuošimčių arba 
$6.00 į metus.

Jus galit pirkti tų patį auk
sinį bonų dalinais išmokėji- 
inais, kurie yra parduodami 
įmonėms už pinigus. Kiekvie- 
rįas bonas parduodamas šioje 
bpnkoje atstovauja dalį 
pirmų morgičių geros
prapertės South Sidėje. 
Morgičiai yra padalinti į bo
nus visokių kainų dėl žmonių, 
kurie nori investuot mažas su
mas. Kiekviena savastis yra 
verta dvigubai kaip morgičius.

Pasijnatykit su Čaikauskiu * 
musų užsienių Departamento 
skyriuje bile kada, kuomet 
bankas yra atdaras. Bankas 
yra atdaras visų dienų suba- 
toje, nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 3 po 
pietų, ir nud 6 iki 8 vakare. 
Kitomis dienomis nuo 9 ryto 
iki 3 po pietų.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

a i a s •w n "a* t n i Hiv-iirr h ts 'i' a< es n *r 

. CHICAGO

LEIBOWITZ
Persikels j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
3127 W. 12th Street

Kampas Troy Street 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
. drabužius.

H.

nrmimmniiiiimnTr

DR McCOWAN
tjydo Hetnorboidu* be Peilio 

be Skauemo Nei,gydyt Nemokei.
6301 So. Perk Avė.
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The Guarantee Auto Electric, 

Jonas Davnis, taisome viJokių iš- 
dirbimų generatorius, starterius, 
magnetos, motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. Wabash Avė., 
Tel. Victory 7874 k

... -...... —
Butkus Undertaking Co., Ine.

P. B. lladley, Licensed
710 VVest 18th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingai kainos. Geriau
sias pa|arnavimas. Leiskit^ mums 
SagelbCT.1 jupis. nubudimo valan- 

oje. Tel. Canal 3161
k . i „ , —/

—r.-"" ‘ - y< f h- ■

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietu v4«, lietuviams

M. Yuška,
8228 W. 38th St., Chicago, UL

LIETUVIU RE AL ĖST ATE TARYBA [BOARD] 
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ADMINISTRACIJA UŽ 1925 M.
ęrijdii

ŽMONIŲ

John Kuchinkas, Pres.

TARYBA

STOVI UŽ
1. Teisybę

2. Tiesas

3. Patarnavimą

4. Teisingą

BIZNI

VARDAN TIESOS
DEL 

VISU 
GEROVES

J. Kuchinskas, Pres. S. J. Dargužis, Sek. J. Yushkevritzi, Kas. ...

T A R N A U J A
%

S. J. Dargush, Sec’y. Jos. Yushkewitz, Treas.,

MEMBERS o f the LITHUANIAN RE AL ESTĄ TE BOARD
BAKS, EDW. W„ 3146 So. Halsted Str.,
BRUŽAS, ANTON, 3331 So. Halsted Str.,
DARGIS, J., 6312 So. Western Avė.,
DARGUŽIS, S. J., 3133 So. Halsted Str.,
FABIONAS, S. L., 809 West 35th Str.,
CASSUNAS, R., 3251 So. Halsted Str.
GRIGAS, A., 3114 So. Halsted Str.,
KAIRYS, A„ 3313 So. Halsted Str.,
KAZANAUSKAS, B., 2221 West 22nd Str.,
KIBORT, A., 809 West 69th Str.,
KRUKONIS, N. C., 3251 So. Halsted Str., '
KUCHINSKAS, JOHN, 2221 Wcst 22nd Str
KUCHINSKAS, T. J., 3116 So. Halsted Str.,
LEMONT, B., 6312 So.: Westcrn Avė.,

KVIEČIAME

TARYBA

LUCAS, GEO., 3311 So. Halsted Str., 
MACHIUKAS, Ks J., 3133 So. Halsted Str., 
MACKIEWICH, J., 2342 So. Leavitt Str., 
MASULIS, A. K„ 1902 So. Halsted Str., 
MASULIS, A. N., 6641 So. Western Avė., 
MICKEVICE, MARGARET, 3146 So. Halsted Str, 
NAMON, J., 2418 Marquette Road, 
PONELIS. JOS., 3647 Archer Avė., 
ROZANSKI, M., 6312 So. Western Avė., 
SINKUS, JOHN, 809 West 69th Str., 
STULPINAS, V. M., 3311 So. Halsted Str., ____
SURdMSKI, C. P., 3352 So. Halsted Str., 
ŠVĖGŽDA, L., 4917 W. 14th Str"Cicero, III. 
YUSHKEWITZ, J., 3647 Archer AvenUeT“

VISUS BENDRAUTI SU NARIAIS

KOVOJA PRIEŠ
Apgavingus apgarsini

mus laikraščiuose.
Visus apgavikus.

; - ’ '■ ■

Negry įsiveržimą į 
baltas kolonijas.

SKRIAUDAS 
VISŲ

TARYBOS
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ATKELIAVO Iš LIETUVOSLietuvių Rateliuose

(Tąsa nuo 5 pusi.)

vus. Neišrinkta tik iš West 
Sidės, kadangi iš ten parūpi jo
nų neatsilankė. Kai atstovai 
atliks uždėtą ant jų pareigą, 
tai vėl bus šaukiamas visuoti
nas parapijonų susirinkimas, 
kur bus išduota atstovų rapor
tai.

Pas susirinkusius buvo gali
ma pastebėti pasiryžimo vest: 
kovą iki galo. •

Deja, vienas to susirinkimo 
Iniciatorius pranešė, kad “Drau 
gas” išpradžių griežtai atsisa
kė talpinti pranešimą apie įvyk
stantį susirinkimą. Bet ant ry
tojaus po to, kai “Naujienose! 
tilpo ilgas pranešimas, tai ir 
“Draugas” keliais žodžiais pra
nešė apie tai. Užklaustas kie
no prašomas jis paskelbė pra
nešimą, “Draugas” atsakęs, jog 
padaręs taip sau niekieno ne
prašomas.

Apie tolimesnius parapijonų 
žygius sutvarkyti Šv. Kazimie
ro kapines bus pranešta 
jienose.”

Halsted St., jau užbaigė muzi
kos mokyklą. Aldona mokinosi 
smuiku griežti. Jos mokytoja 
buvo p-lė Bjurkland, Cicero

Aldona da vis mokinasi, bet 
delei jos gabumo, jau virš me
tai laiko jau pati mokino ki
lus Cicero konservatorijoj, 22 
ir 57 gatvių.

Birželio 12 <1. ši mokykla 
davė baigusiems ją diplomus; 
diplomą gavo ir musų lietuvai
tė Aldona Grušaitė. Aldona 
yra daug pasidarbavusi muzi
kos srityje ir dabar ji bus daug 
drąsesnė ir rodytis publikai.

* <<

Sadauskaitė, 3133 S.

Nau-
—N.

BREŠKOV- 
revoliucijos 

ištremi- 
š 50 metų ir
paliuosavo tik 

Ištremta gi buvo 
revoliucinį darbą nu- 
Busijos carizmo. Bet 
ji buvo nusistačiusi

Cicero
Garmus ir Linkis laimėjo bylą

Teisėjas Friend ir Feinberg 
nusprendė, kad Vincentas Ko- 
kanauskas (1340 S. 50 Avė.) 
privalo atsiskaityti su A. Gar
mų ir Valerijonu Linkiu iš pa 
daryto pelno, statant namus 
1923 m. vasarą.

V. Kokanauskas užginčijo tą 
faktą, kad 1923 m. jis turėjo 
sudaręs partnerystę su Antanu 
Garmų ir Vai. Linkiu, ir todėl 
nenorėjo su jais suvesti sąskai
tą dėl pelno.

Antanas Garmus tvirtino, kad 
kad V. Kokanauskas padaręs 
keletą tūkstančių dolerių pelno, 
neatiduodamas jokios atskaitos 
partneriams.

A d v. Herman Herson iš Blech 
ir Herson firmos (160 N. La, 
Šalie St.) vedė Garmaus ir Lin 
kio bylą.

EKATERINA 
SKAJA, “Busi jos 
močiutė”, kuri Sibire 
me, praleido vi 
kuria iš Sibiro 
revoliucija, 
už savo 
v erti m ri 
kadangi
prieš bolševikus, tai ir po re
voliucijos turėjo bėgti iš Bu- 
sijos ir dabar gyvena Prago
ję, tik retkarčiais 
artimiausių draugų, 
gyvena antrą trėmimą 
sės tų, su kuriais ji 
kovojo prieš 
gi tikisi, kad 
met bus taip 
garniui Rusija 
boiševizmo. 
maro, 
civilizuotą pasaulį”.

gyvena 
aplankoma 
Nors per- 

iš pu- 
bendrai

carizmą 
Busi jo j nevisuo- 

kad il- 
pasiliuosuos nuo 

lo “didžiausio
kuris apnyko Bosiją ir

Krautuvės 
džiugo, kad jam

nigų, 
rėti?

—Cicero koresp.

Trupiniai

darbininkas nu- 
nereiks nešti 
išėjo.

Kur Edis gavo tiek daug pi
nos jis negalėjo jų tu
ksenai tik pradėjo dirb

ti ir visą uždarbį atiduoda ma
mai. Jei kur su tėvu grajinda- 
vo, tai tėvas duodavo tik vieną 
dolerį už tai nusipirkti viską, 
ko jam reikia. Bet musų jau
nas Amerikoje gimęs vyrukas 
mekėjo gyventi ir tą sumą 
rinkti teisingu bildu nieko 
nuskriaudęs, vien tik pats 
ve. Kur tik jis gavo centą.

SU- 
ne-

Sunaus dovana

žmogus j 
o visokie žinių, netik

trupučiai by-
tunėk, 
blogi, bet ir geri 
ra ir byra...’

Gegužės 10 dieną 
gyventojai laiko už 
dieną (mother’s day). 
nų visi,- kurių motinos yra mi
rusios, važiavo į kapines ir pa
puošė jų kapus gėlėmis; gyva 
-sias motinas apdovanojo sal
dainiais, gėlėmis ir kitokiais 
daiktais.

Tą dieną atlipo į p. Juozo i 
Grušo (muzikanto) namus se
nyvas žmogus, kuris kaip ko
kią peludę šniokšdamas vilko 
“ais baksi”. Grušas nebuvo vi
sai jo pirkęs, tad pamanė, kad 
žmogus padarė klaidą, — atsi
sakė priimti. Žmogus tikrino, 
kad tai tikrai jis priguli Gru
šui. Grušas visų klausinėjo, 
bet niekas nieko nežinojo, žmo
gus betgi veržėsi į vidų, norė
damas savo naštos nusikratyti. 
Jis parodė bilą, kad yra tikrai 
Grušo pirkinys, nes jo paties 
yra užmokėta $29.50. Grušas 
užpyko, nes manė, kad tas 
žmogelis jį “fulina” ar ką ir 
buvo manęs jau lauk mesti tą 
žmogų su jo “ais baksiu”, bet 
priėjo jo sūnūs Edvardas 
motinos ir tėvo ir kalbina 
baksį” pasilikti, nes už jį 
reikia mokėt pinigai.

“Kaip aš galiu jj priimti, 
aš nemokėjau pinigų!” — 
šuko Grušas.

“Priimkite, priimkite, papa!” 
— kalbėjo Edis. “Jis bus mu
sų mamai dovana.”

“Ar tik ne tu jį pirkai?” — 
užklausė Grušas savo sunaus.

“Aš”, — tęsdamas atsakė.

Amerikos 
: motinos 
. Tą die-

prie
“ais
no

jei
su-

sūnūs.

rai išmoksta. Maneikis manąs 
padaryti daug gero savo posū
niui, ką ir daugelis tikrų tėvų 
savo vaikams nepadarė. Pranas 
busiąs garsus žmogus. ,

♦ ♦ *
Našlaite, bet turi “tėvus”

Pereitą savaitę per Naujienų 
LaivokarČių Skyriaus pasidar
bavimą, laimingai atkeliavo į 
Chicago poni Jundulienė su val
kais. Keliauninkai ir kvietėjai 
dėkavoja Naujienoms už gerą 
patarnavimą.

f z <'

Bronė Sležiutė yra našlaite 
ir gyvena pas Savo lėtą p-ią 
Šležienę. Šležai mergaitės ne
gali niekuo skirti nuo savojo 
tikro sunaus. Ši mergelė yra 
labai gera, maloni, teisinga ir 
dėkinga už viską pp. Šležams. 
Jie džiaugiasi; esą, “ji yra tik
ra musų duktė; ji mus myli, 
kaip tikrus tėvus ir vadina:

Kaip jos ne-
Atminčiai gilaus 
liūdimo 
Ii mos 
kos kurių 
tis išplėšė nuo manęs — reiškiu 
padėkų visiems tiems kurie ma
ne nuliudusi suramino ir laido
tuvėse dalyvavo. Velionė pa
ėjo iš Vevjokos parapijos, Ly
dos apskričio, Vilniaus rėdybos 
— Amerikoje išgyveno 12 me
tų, amžiaus turėjo 42 metus.

metinio nu- 
netekime savo my- 
moteries FranciŠ- 

nelemta mir-

nuima
užbaigė piano mylėti ir nemokyti!”

mokėsi Eggert; Šležai ją kartik su savo su- 
Kimball ninn muzikos mokina. Ji labai 

vakare, bir-(gera| mokinasi ir visi namai 
Eggert nio- jUI.j didelį smagumą augindami 

.J’jir mokindami našlaitę.
Visi šie muzikos studentai 

priklauso prie Jaunuolių ()r- 
, , . . .i kestro, kuriuo vadovauja n. J. kad ai pasi-i,,, , T. . . , .. v .. _ . . ..... I Grušas. Jiems niekad nėra sal-seke s.ckiningai baigti muzikos 

mokyklą ir gauti diplomą.
* #♦

Muzikos lekcijos dovanai
■’J 1

1 lelena 
Emerald 
mokykla. 
Piano Akademijoj,
Hali. šeštadienio 
želio 20 d., E. 
kykla patieks didelį koncertą,i 
kurio profcrame dalyvauja p-hės 
Sadauskaitė ir Margu reta Ma-' 
s-koliunaitė. Il.inksfna yra H e lė

P-lė Bronisė Daraškiutė per 
visus metus gauna muzikos 
lekcijas dovanai. Musų lietu
vaite savo gabumų užsipelną Į 
tai pereitą rudenį Sliei*\vood' 
konservatorijos konteste. Tei- 

• f

sėjai Bronisę pripažino geriau
siai sugrainusią kontesto prog-j 
raine; už tai ir konservatori
ja jai suteikė per visus metus 
muzikos lekcijas dovanai.

ta ar karšta, nereik jiems va- 
kacijų. Kol kiti užmirš per va
kari jas, jie bus jau toli pažen
gę muzikoje ir daug naujų ir 
gražių dalykėlių išmokę.

* , **
Darbštus žmones.

Nors Širdgėlos jausmo kanki
namas ir nuliūdęs, bet neuž
mirštu tų, kurie mane atjaučia 
— Sakau visiems ačiū.

Nuliūdęs velionės vyras

Jonas Andrijauskas.

būtNortb sidėj gyvuoja tur 
71 darbščiausia organizacija

• Pirmyn Choras. Kaip tik suši-
• lo, tai kitų apielinkių gyvento
liai pasidėjo savo dainas į “ais 
| baksį”, draugijos vardą — ant
lentynos, o patys — j krūmus.

Pirmyn choras, nors tenai ir 
yra jauni vaikinai ir merginos,* 
kurie taip pat pataikytų ant 
pieskų gulėti, dirba, mokinasi) 
naujas dainas. .Jie nutarė, kad 
šis choras turi parodyti tai, ko 

niekad nemato.
Dundulienė rekomendavo

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

DYKAI
Butelių Atidarytojas 
Gaukite Jūsų Dabar!

Atneškite mirtis Aj kuponą ir gaukite butelių atidarytoją DYKAI.

er

Wennerstens Bohemian Blend
Pilniausias Užganė 

dinimas
Musų vienatinis procesas išdirbimo, 
apsaugotas su patentu, suteikia 
W»ENNERSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima ji LENG
VIAU PADARYTI už bile vieną kitų 
p rr engimų. Daugiausiai darbo dej 
jūsų yra atlekama musų iAdirbystėj. 
Daugiau kaip 28 metus VVENNERS- 
TEN’S teikia pilniausj užganėdinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy- .
kitę j).’

The Malt Shop,
1718 S. Halsted St.

Atkins & Freund,
4805 S'. Ashland Avė.

Wolf Furniture Co.,
4217 Archer Avė.

Oppenheimer & Co.,
Ashland & 471h St.

Bridgeport Grocery
3352 S, Halsted St.

l'IIHt)

NERŠTE^

7*°"T»STtN InCORH'^1'

htpnb

Alex Sucilla, 
12300 Emerald Avė.

J. Tiškus
10819 S. Michigan Avė.

Yurszis & Kundrat’,
1'0611 Edehrooke Avė.

F. Birgiola
4054 S. RockweH

A. Shulmistris
2614 VV. 42nd St.

vis 
dėjo j banką per ilgą laiką, 
kol susidarė apie $50. Jis ne
rūko, kendžių nevalgo, nege
ria ne papso, nė menkos ver
tės teatrų nelanko, išskyrus 
svarbesnius veikalus. Viskas, 
ko jis trokšta, tai muziką (dra- 
myti) mokėti girai. Dabar jis 
jau dirba, o vakarais lanko 
aukštąją mokyklą. Už metų 

ją užbaigti. Jis 
mokytis inžinie-tu ri palinkimą 

rijos.
Džiaugiasi

num.
tėvai tokiu su-

*
* '

Užbaigė mokyklą

*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

H

M

labai ga-Pranas

H 
M 
H

* « ♦
Myli kaip sūnų, nes yra vertas.

PENKIŲ METI
Mir ūpas yra ženklai tobulas ma

limas. Jei maistas yra blogai 
virinamas, tai jums yra reika
lingas stiprintojas kuris atitaisys 
virinimą. ^Vartok

H
H 
H

H 

■

Jaunas smuikos mokinys, 
Pranas Kontenis, savo geru- ebieagiečiai 
mu ir geru muzikos mokini-'P-ia 
muisi pavergė savo patėvio šir- suvaidinti vieną iš puikiausių 
dį. P-as 'Mancikis nors yra su dainomis veikalu — “Mil- 
pa tevis, I 
jo kaip tikrą 
leidžia 
griežti. 
Aldoną Grušaitę, bet kad Al
dona neturėjo laiko dėlei savo 
mokyklos ir kitų darbų, tad 
dabar mokinosi pas p-ią* Sabo- 
nienę.
bus ir savo lekcijas visada ge-

_____  ___ yra * I 
bot šį vaiką pamylė- 

savo sūnų. Jis 
ji mokintis smuiku 
Iškarto mokinosi pas

dainomis veikalų — 
da.” Visi sutiko, kad Pirmyn 
choras turi šį veikalą perstaty
ti ir gerai prisirengti. Tenai 
reikės pasukti galvą, bet p. 
Dundulienė ir choro mokyto
jas p. Sarpalius tam ir yra ir 
jiedu nuo darbo neatsisako. 
Sekamose pamokose jau bus 
tėmyta ir atkreipta domė į dai
nininkus. —Rep.

H

Linksmas 
mislis

SEVERA’S BALZOL

“Ačiū Jums”
APVAIKŠCIOJIMAS

Aldona Grušaite, 31 17 South

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, I0WA

Jia virinimą atgaiviną sustiprina vidurius Ir suteikia 
palengvinimo nuo dispepsijos. Jis yra nepaprastai 
geras nuo užsisenėjusio užkietėjimo.

Ka na 60 ir 86 centai. ’Tl W Pirkite pas aptiekoriue.

Kam jum mokėti augštfts kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbpjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fur- 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. .Darbą ir ma
terijoj garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins.* Musų ilgų 
metą patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

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

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
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“Ačiu už jūsų dalį musų pasisekime”. Taip pat mes norėtumėm 
pasakyti tūkstančiams musų kostumerių per šį dešimtį dienų 
apvaikščiojimų!
Ir mes nieko geresnio negalime suteikti savo kostumeriams, kaip 
per apvaikščiojimą tų dešimtį dienų, pardavinėti be pelno pagrin
dais, tai reiškia, kad rūbai musų krautuvėje bus suskirstyti į ke- 
tures grupes ir apkainuoti kiek kainuoja mums!

$Ž9.75-$32.75 $36.75-$42.75
Tūkstančiai vyrų ir vaikinų, 
gyvenanti visose dalyse mies
to, patyrė tikrų užganėdini- 
mą rūbų kurie ateina “iš 
Turner’s”! Jie patyrė, kad čia 
yra geriausi rūbai pigiausio
mis kainomis.

Rūbai pasiūlomi per šį dešimtį 
dienų apvaikščiojimų bus pilnam 
pasirinkimui puikiausių naujos 
mados .audinių, ne tik vien pava
sariniai likę rūbai. Visame išpar
davime, suprantama, bus ir atli
kusių rūbų, kurie bus apkainoti 
pigiau negu jie kainuoja. Tai yra 
geriausias pasiulpmas puikiausių 
rubu olselio kainomis.

TURNEH BROS. CLŪTHING fĮO
S. Corner Roosevelt and Halsted St.
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EŽERAS CHICAGO | PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI
Jųn dar neematėt ežero Chica

go. Jus ‘nerasite jo ant žemiu- 
pio; bet tai yra tikras ežeras.

Dvidešimti mylią ilgumo, 
penkios mylios platumo, dau
giau negu septynios ir pusė pė
du gilumo visose vietose; toks 
ežeras susidarytų kiekvieną me
tą jei piltumėt tą vandenį į vie
ną daiktą, kuris yra bereikalin
gai išeikvojamas kasmetai Ohi- 
cagoj.

Pagalvokite apie kainą dėl 
sudarymo tokio ežero, pumpuo
jant milionus galionų vandens 
kasdien, kuris yra eikvojamas 
neatsargių vartotojų, per kiau
ras dūdas ir indus.

Jus negalite pasinaudoti iš 
dvylikos mylių ežero; bet jus 
mokate už tai. Jei jus- turite 
namaą, jus mokate bilas už van
denį tiesiai miestui; jei jus ren- 
duojate, jus mokate netiesiogi
niai su didele renda. Dalis jūsų 
vandens bilos arba dalis rendos 
eina užmokėjimui už bereikalin
gą išpumpavimą virš 422,000,- 
000 galionų vandens, ku
ris yra kasdien bereikalingai 
išeikvojamas Chicagoj.

Tas nuostolis ir bereikalingas 
išeikvojimas vandens turi būt 
sustabdytas, arba miesto van
dens patarnavimas nuolat bus 
prastesnis. Miestas negali pum
puoti užtektinai greitai vande
nį, kad užganėdinus žmonių rei
kalavimus. Spaudimas yra per
daug menkas kai kuriose vieto
se, kad gavus vandenį augščiau 
gyvenantiems flatmiuose na
muose. Vanduo yra sunaudo
jamas taip greitalj^l'kad jo ne
spėjame perflirtuoti, bet turi 
būt dedama chemikalai, kad 
butų saugus vartojimui. Yra 
pavojus nuo ligų dėl negryno 
vandenio, pavojus nuo gaisro, 
spaudimas vandens persilpnas 
dėl ugnies vartojimo.

Visuotinas myterių įvedimas 
prašalins bereikalingą eikvoji
mą ir bėgimą. Suteiks užtekti
nai vandens visiems nuolat, bus 
grynas filtruotas vanduo, apsau* 
ga nuo gaisrų ir mažesnės van
dens bilos.

(Apskelbimas)

Naujos Knygos.
Naminis Rydytojn* ir aptieka, 

turinti tinkamus vaistus, patari
mus ir icccptus nuo 'kiekvienos 
lig s pačiam save gydytis. 168 

.. $2.50 
i Lietu- 
visokius 

pusi. 
.. .75 

patarmės stalio- 
paveikslų, 104 

.............. $1.00
Pamokinimai 

žodynėlis ir 
komedija. Kai- 

... 40
Pranašavi- 
............. 35

Gaspadlnystčs knyga . 
vos. Pamokinimai gamyti 
valgius ir gėrimus. 80 
Kaina ..............

Dailydė arba 
riams, suvirsimi 120 
pusi. .......................

Mėgėjų Teatras, 
vaidyloin; 'Teatro 
“Žentas iškilmėje”, 
na ...........................

Mikaldos Karalienės 
mai. Kaina ................

Didysis Sapnininkas, 
veikslų. Kaina .........
Apdarytas ....................

Giedojimų Mokykla, 
pavaduoja $25. Be i 
išmokt gaidas ir dainavimo 
Kaina nupiginta ..............

Istorija apie Genovaitę, 
laida. Kaina ......................

“Oracijos” arba gražios 
bos vestuvėse.* krikštynose, 
vėse ir pagntbe. Kaina ..

Homeopatijos knyga, 
žmonių ir gyvulių be 
pagclbos. Kaina ..............

Turime visokių knygų, 
kniaukite iš musų. < 
knygų kai alingą. Užsakymus ir 
nigu.s siųskite

Draugijų Valdybos ir delegatai, 
kurie turite paėmę Susivienijimo 
Druugiju ant Bri<lgep<>rt<> pikniko 
tikietų dėl purdav(iu<>, malonėkite 
priduoti pinigus arba neparduo
tus tikietus pikniko komitetui 21 
d., Birželio, 1925 m., Justice Par
ko, Taipgi, kurie esate apsiėmę 
Imti darbininkais ant pikniko, vi
si susirinkite Nedėlios rylų, 8 va
landų. prie ('Jtieago.s Lietuvių Au
ditorijos, o iš len dideliu troku 
visus nuveš j piknikų veltui.

— Kviečia Pikniko Komisija

Vyskupo Valanczausko Pašai. 
Dr-H»ės įvyks priešpiisinrlinis su
sirinkimas, Nedėlioj, Birželio 21 
d., 192į, m., 1 valandų po pietų, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėje, 
sitęs visi nariai atsilankyti ir 
tų narių t

daug turime svarbių

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

TAUPYK IR TURĖK
Kas savaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulkų. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki !0 nuošimčių. 
Čia jums xpilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame' girdėję, kad spulk<*j 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Itypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveisda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedčldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

Socialinių Piknikas nedėlioj, birže
lio 21 d., Riverview Parke. Lietuviai 
turės savo skyrių. Dainuos Pirmyn 
mišrus choras, kalbės Naujienų Re
daktorius P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas. Tikietus galima gauti Nau
jienose, Aušros Knygyne. Meldžia
me tikietus nusipirkti iš kalno ir da
lyvauti piknike. Rengimo Komisija.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra naudingu®.

ĮVAIRUS SKEIBIMAI REIKIA DARBININIĮĮM0TERy
REIKIA 
PATYRUSIŲ MOTERŲ 
DEL ŠOKTAV’MO 
SKUDURŲ.

HARRY DRAY', 
1447 Blue Jriand Avė.

REIKALINGI PINIGAI. Reikalin
ga paskola nuo $2500 iki $3000 
:mt naujai baigiamo statyti rezi
denciją, kiuri kainuoja $11,500, ge
riausioj vieloj prie vienuolyno. Pa
skola pilnai garantuota niorgičių 
ant namo. Mokėsiu 6% procentus 
metines ir dar komišino. Atsišau
kite ,)USJ. K. MACIItUKAS

5616 So. . Troy St. 
Tel. Prospect 6920

IRRENDAVOJIMUI „ REIKIA DARBININKŲ

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
Pardavimui Oldsmobile, cou

pe, 4 pasažierių, išrodo ir bėga 
kaip naujas, 
pigiai.

1229 So. 50th Ct., Cicero, 111. išmokėjimų.
2nd fl. rear

-rrr

GROJIKUS PIANAS, naujas
Parduosiu labai kaina, $>215, 25 rolės ir 

čius dykai. Duodu ant
ben- 

lengvų

RAKANDAI
Vasaros metu tikta! galite 

gauti tokią numažintą kainą.
' Jos. F. Budrlk,

3343 So. Halsted St..
’ z Chicago, III.PARSIDUODA 4 kambarių 

lurničihi labai pigiai, tik už 
Furničiai gerame stovy-VYRŲ

REIKIA automobilių salcsmenų 
pardavinėti1 Hupmobile, arba priim
siu j partnerius. Proga uždirbti 
daug pinigų mainant į namus.

WHALEN,
5237 S. Halsted St., Tel. Yards 4050

$80. 
j e.

Pardavimui saldainių sankro
va už gana prieinamą kalną. 
Didelis bargenas — pasiskubin
kite. Taipgi randasd 5 geri rui
mai gyvenimui.

724 W. 31 st St.

RENDAI šviesus 4 kambariai, 
išmaliavoti ir išpopieruoti. Ren
da $20 į mėnesį.

545 W. 37 St.
1643 N. Lincoln St.

II 11. rear3131 So. llalsted St. Teik- 
_ “ ' . “ ’r nau- 

I atsivesk ii e, o dabar $1.00 
įstojimas, ir daug turime svarbių

Antanas Budvetis, Rašt.
• /

BIRUTĖS IŠVAŽIAVIMAS
;>je, Birželio 21, įvyksta 

šeimvniškas išvažiavimas į Bevcr- 
llills. Visi Jaun. Birutės tėvai 
nariai bei jų draugai kviečia- 
dalyvnuti ir kariu Hnksmin- 
dainuoti ir žaisli.

[arini renkasi kaip 10:30 ryte, 
lėliojr. Naujienų Bridgeporto 

Skyriuje, 3210 So. llalsted Str., 
Iš čia važiuoja į Beverlv Hills.

Kviečia varde Jaun. Birulės, 
— Pirmininkas.

Daug pa-v dalykų. Su godom4
..................... 75
............. $1.25

, Ši knyga 
mokytojo gali 

budus. 
.. .75

.......... 50
prakal- 

, vardu- 
...........35
gydymui 
gydytojo 
... $1.50
tik rei- 

Gaukit*- naujų 
pi-

3856 Archer Avenue 
Chicago. III.

Lietuvių Vyrų, ir Moterų 
pinio Kliubo susirinkimas 
nedėlioj, birželio 21 d

JAUN.

ir 
ini

Pašel- 
įvyks 

1925 m., 
Mark \Vhite Sųuare svet., (Engine 
House), 29-tos ir Halsted St. Pra
džia 2-rų vai. po pietų.

— Kviečia Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU savo pusbrolio Juozo 

Viršalo apie 6 metai gyveno Chica- 
go.je, Westsidėj. Girdėjau, kad iš Chi- 
cagos buvo nukeliavęs Superior, Wis., 
bet nuo to laiko neteko daugiau nie
ko apie jį girdėti. Jis pats ar kas 
žinote apie, jį, malonėkite pranešti, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

JONAS VTRŠOLA
4443 So. Wood St., (’hįcago

Viekšniečių Kliubas 
važiavimų, birželio 
Preserve, Leafy (irove, prie 
Springs. Kviečiame visus 
vauti.

rengia iš-
Forest

\Villow

Susivienijimo Draugijų ir Kliu- 
bų atstovai, kurie turi paėmę su- 
svienijimo pikniko tikietus, mel
džiame sugrųžinti komitetui, Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So, I!al-

JIESKO PARTNERIU
J IEŠKAU partnerio prie Road 

House biznio ant Lincoln Highway ir 
State st., arba parduosiu, negaliu vie
nas apsidirbti.

Lincoln Highway ir State St., ' i ■
Sq. Chicago Heights, 111.

Antanaitis.

Draugystės Lietuvos Gojaus su- 
brinkimas įvyks sekmadieny, Bir
želio (June) 21 dienų, 1925 mo
lų, 1:3(1 valandų po pietų, Antano 
Bagdono svetainėje, 1750 So. Union 

Įtampas 18-los gatvės. Visi 
bukite laiku ir atsiveskite 
narią

REIKIA partnerio lietuvio, len
ko arba bohemian į didelę auto
mobilių agentūrų, turi turėti $3,000 
cash ir veikti biznyje vienas, tu
ri turėti paliudijimą, kreipkitės 
panedėlyj. Room 202.

M, P. FITZPATRICK

•m riai 
naujų

įvairus skelbimai

RENDON krautuvė tinkama dėl 
hardsvare, bekernės ir t. t. Sa
vininkas perdirbs dėl atsakančių 
rendauninkų. Prie vielos yra mo
derniškas 4 kambarių flatas.

Atsišaukite
3711 So. Halsted St.

JIESKO KAMBARIŲ
Jieškn vaikinas kambario prie 

mažos ir geros šeimynos netoli 
Halsted karų linijos, nuo 18 iki 
55 St. j pietus, praneškit greitai 
laišku, Naujienos, 1739 S. Hal
sted St., Box 558 ’ .

REIKALINGAS vyras dirbti 
ant farmos, gali būti ir nepa
tyręs. Visas pragyvenimas ir 
$50 į menesį. 1 fl. iš užpaka
lio. Atsišaukit 5:30 vakare.

535 W. 36th Street

REIKALINGAS barberis 
batoms po pietų.

3531 So. Halsted St.
Chicago, III.

SU-

PARDAVIMUI
EXTRA PARDAVIMAS 

grosernė ir bučernė — pigiai, 
biznis “cash”, 6 kambariai gy
venimui. Renda 55 mėnesiui.

Atsišaukite
3651 S. Wallace St.

PARSIDUODA pirmos klesos 
duonos ir keksų kepykla. Par
duodu iš priežasties ligojj.

3838 S. Kedzie Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Gražiai furnišiotas 

frontinis kambarys rendon, 
1 arba 2 vyrų._ (

.3014 Emerald Avė.
’ Phone Boulevard 10192T

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Biznis senas, geras, 
viskas cash. Apgyventa sve
timtaučių apielinke. Arba mai
nysiu į automobilių. Naujie
nos, 1731) S,o. Halsted St. 
Box 556.

PARSIDUODA grosernė, ice 
cream, kendžių, cigarų, talMiko 
ir valkoms zobovų už visai ne
brangią kainą.

505 W. 82nd St.

didelis 
dėl

Mes reikalaujam patirusio 
bučerio, kas galite - dirbti bučer- 
nioj prašom atsišaukti.

3307 Wallace Street
i r.'

LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininku apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu, 

PETER GADElKO 
1606 So.

Reikalingas > . . ,
Patyręs

Bučeris.
Atsišaukit

Tuojaus.
3657 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 kėdžių barbernė 
maišytų tautų apgyvento] vietoj. 
Biznis išdirbtas per 14 metų ir gerai 
eina. Pafdųodu, nes turiu du biz
niu, ir negaliu apsidirbti.

Atsišaukite
4053 Archer Avė., 

arti Califomia gatvės

llalsted St.

KAMBARYS ;ant rendos vienam 
vaikinui, be valgio, su vana, telefo
nas ir visi parankamai, prie geros 
šeimynos. Katri reikalingas atsi
šaukite -.i

2454 W. 45 St., 
Tel. Lafayette 6018 

2 fl. frontas

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė geroje biznio vietoje — išdirbta 
per daugelį metų. Biznis nešantis 
gerų pelnų. Prie biznio randasi visi 
moderniniai įtaisai. Biznis randasi 
įvairių tautų apgyventoje kolonijoje 
— viskas “cash”. Taipgi randasi 
naujas trokas ir ice (mašina.

3432 So. Halsted St.

PARSIDUODA kraučiaus ša
pu, seno ir naujo darbo. La
bai geroj vietoj. Parduosiu vi
sai pigiai, nes turiu kitą biznį. 
Turi būt parduota šį menesį. 
Bus geras jūsų pasiūlymas.

3612 So. Halsted St.
* ' t--------------- ------ -----------e--- /---- ------ :---- ----------

PARSIDUODA barbernė ar-.• ' I 
ba mainau ant gero karo. YrU 
Bridgeporto apielinkėj. Gali
ma nupirkt ant lengvų, išmo
kėjimų. Kreipkitės Bridgepor
to “Naujienų” skyrių, Box 228 
3210 South Halsted Street.

EXTRA BARGENAS

Valdyba.

JONIŠKIEČIU 1 š V A i?I A VIM A S
J BEVERLY HILUS

21 d. June (birželio) yra rengiamas Joniškiečiu išvažiavimas j 
Beverly Hills miškų, kur bus kal
bėtojas tik-kų iš Lietuvos pribu
vęs, joniškietis Pranas Rimkus. 
'Taipgi bus imami paveikslai ir 
galutinai sudrutinta 
Draugija.

Tel. Lafayette 5153-6438

Joniškiečių

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

t

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

Išvažiavimas prasidės 
ryto. Nuvažiuoti karais 
Ii Ashland 87 iki 

dešinei

10 vai. iš 
reikia im- 

sustos ir eiti 
po dešinei iki kalnui. Mašinomis 
važiuoti Western Avė. iki 87, kur 
\ ra gera vieta, karams pasistatyti.

Visus Joniškiečius kviečia būti
nai atsilankyti — Komitetas.

RUIMAS dėl rendos vienam 
arba 2 vaikinams. * Su valgiu 
arba be valgio. Ruimas tinka
mai prižiurimas-įršiltas vanduo.

6031 S. California Avė.
1-mos lubos prekis 
________ :____ 4____________

PASIRENDAVOJA PUSĖ 
flato. , Moteris turėtų būti na
mie. Duosime geras sąlygas.

4446 S. Sawyer Avė.
Tel. Lafayette 4^87.

4, HUPMOBILE 8’s
5 pasažierių, S'edanai, $1375, 

įmokėti, $450 
BARGENAI

Nash, touring, 1923 ...........
Durant, touring, 1923 .....
Dodge, touring, 1921 .........
Ford, touring, 1921 ...............
Buick, touring, 1919 ...........
Mitchell, 7 pasažierių, 1921
Ford, dėl rei^ ...f.................

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
5237 S. Halsted St., Tel. Yards 4050

PARSHMJODA 5 pasažierių
Hupmobilę, mažai
Parduosiu už pirmą,

... $350

... $285

... $235

...... $95

..... 125

.... $175

....... $85

UŽ PUSE KAINOS
Saldainių krautuvė su visais ge

riausiai ^įtaisymais, parduosiu už 
pirmų teisingą pasiulijimą, biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Galima 
pirkti ant išmokėjimo.

C. P. SU ROM SKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Boulevard 9641.

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
biznis yra cash. Parduosiu pigiai. 
Kas pirmas, tas laimės. Pardavimo 
priežastj patirsite ant vietos.

1 E. 103rd St.
Tel. Pullman 9522

Leb.-Gvardija 
tauto. I 
draugijų

Didž. L. K. Vy- 
priežasties susivienijimo 

ant Bridgeporto Pikniko, 
21, susirinkimas atsibus 
Birželio 20. 7;30 vakare, 
Auditorium, 3131 South 

St. Visi nariai tėmykite

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

PEOPLES PLUMB1NG & 
HEAT1NG SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Unymarket 1018 
461 N. llalsted St. Haymarket 4221

PASIRENDAVOJA kamba
rys netoli ežero North Sidėj.

5608 Kenmore Avė.
Tel.: Edgewater 1736. *

BARGAINParsiduoda dažų ir hardware 
krautuvė. Gera proga uždirbti. 
Padėjimas geras, netoli kryžkelio. 
Mainysiu ant mažo namo ar loto. 
Ilgas lysas ir pigi renčia.

7340 So. Ralsted St.
Tol. Ste\0art 2081

PARDAVIMUI grosernė Ir kitų 
smulkių daiktų sankrova. Parduosiu 
už “cash” arba mainysiu į mažų na
mų. Jotų arba į mažiukų bizniukų ku
ri Ralctų apdirbti viena moteris.

•Atsišaukite
3423 So. Halsted St.

Atsišaukite
5126 So. Wood

važinėtas.
gerą pa-

St.

lietuvių 
llalsted 
laiku atsilankyti, nes randasi daug 
svarbų dalykų aptarti.

— Valdyba
. /

Town of Lake. — Dr-stės At- 
gimties Liet. Amerikoj atsibus 
priešpusmetinis susirinkimas, Ned., 
Birželio (June) -21 d., 1925, 1-mų 
valandų po pietų, P. Kiseliaus 
svet., 4(525 So. Paulina St. Ger
biami draugai, visi turite pribūti 
ant šio susirinkimo.

— Jos. Yucius, Prot. Rašt.

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

PARĖNDAVOJIMUI didelis 
šviesus kambarys vienam ar 
dviem vaikinams ar merginoms.

4515 S. Albany Avė. 2nd fl.

Roseland, III. — “Aušros” kny
gyno išvažiavimas įvyks Nedėlio
ję, Birželio 21 
Ileights miškelį, 
lietuviški šokiai 
puikaus kvietk,o

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojani. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS. Prez..

KAMBARIS parendavojimui be 
valgio Brighton Parke. Patogi vie
ta gyvenimui, netoli nuo Street ka
riu ir restorany. Atsišaukite Ne- 
dėldieniai iki 1 vai, poi pietą ar 
Panedėlio vakare. >

3024 W. 4tst PI. 
2nd fl. i

d., VVashinglon
Bus kalbėtojas, 
ir išlaimėjimas 

Elvaso.
Kviečia Komitetas.

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
šeštadieny, Birželio 20 dienų, šių 
metų, 7:30 vai. vakare, Parapiji
nėje svetainėje, 32 PI. ir Auburn 
Avė. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti.

— P. K., Nut. Rašt.

Roselando apielinkėj, VVashing- 
ton Ileights miškeliuose, W. 107 
St. atsibus piknikas, Dr-stės Šv. 
Petro ir Povilo, Nedėlioj, Birže
lio 21. Draugai, kurie turite se
rijas, meldžiame tų dienų sugrą
žinti. Gali visi atsilankyti be skir
tumo, galės pasišokti prie geros 
muzikos dykai, ir kitokių pamar- 
ginimųi bus.

* — Rengimo Komitetas.

Draugystė šv. Dominiko laikys 
savo priešmetinį susirinkimų, Su- 
batoj, Birželio 20 d., 1925, 7:30 
vai. vak., šv. Jurgio parapijos 
svet., ant 32 PI. ir Auburn Avė. 
šis priešmetinis susirinkimas yra 
labai svarbus, ir turi 
si nariai. Už i 
pagal įstatus.

Frank Valančius, Nut. Rast. 
3122 So. Morgan < Street

RENDAI kambarys dėl vieno 
arba dviejų vaikinų be valgio ar 
su valgiu.

3357 So. Lowe Avė.
1 fl.

PAMATYKIT MUSŲ BARGENUS
1923
1923 
1923 
1923 
1921 
1922 
1922

1920 Auburn, touring ....
šie visi karai yra nepirkti, 

išmainyti ant naują “Elcars” 
rų Sedanų ir parsiduoda už 
sę prekės, nes mes turime 
dapig daugiau įmainę ir norime 
pratuštyti vietą. Kurie tik mano
te pirkti karų, nepirkite nematę 
musų Bargenų. Taipgi, kurie ma
note pirkt naujų karą ar maiuyt 
ant seno, taipgi pamatykit pir
miau mus, o mes jums duosime 
tikrų patarimų, nes mes turime 
agentūrų tų karų, kurie tikrai 
nauja žmonėms.

Ateikite pažiūrėti
MILDA AUTO SALES
3121 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis,'Vedėjai

PARSIDUODA puikiai įrengta 
valgykla; biznis išdirbtas per 1( 
metų. Randasi South Sidėj, prie 
didelių teatrų ir svetainių; parsi
duoda labai pigiai. Savininkas ima 
mažų namų į mainus. Priežastis 
pardavimo — savininkas turi 3 
biznius. Turi būt parduota Y trum
pą

Case, touring .............
Moon Sport, touring 
Studebaker, Sodan .. 
Essex, Coach ........
Chandler, touring .. 
Velie, touring .........
Elgin, Coupe ...........

$600 
$600 
$450 
$400 
$150 
$100

$75
$75 
bet 
ka- 
pu- 
jau

tar-

laikų. Atsišaukite tuojau.
E. W. BAKS CO.

3146 So. llalsted St.
Tel. Bmlevard 6775

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, cigarų, tabako ir visokių daik
tų krautuvė. Renda pigi, tik $35 
i mėnesį. 6 kambariai / gyvenimui 
ir garadžius. Priežastis pardavi
mo — vienas negaliu aosidirbti.

K. PRANOKUS
3432 So. Morgan St.

PARDAVIMUI Barber Shop 4- 
rių krėslų — krėslai balti, mar- 
mulo rakandai. Vienintelė lietuviš
ka barbernė šitame miesl \ šitoje 
vietoje yra biznio pasiselumas. 
Biznis gerame , stovyje. Lysas dar 
3 metams, renda pigi. Priežasti 
pardavimo sužinosite vietoje. 32( 
East 14 St., Chicago Heights, III.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
8406 So. Halsted St.

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 rea.

Rendai kambaris dėl vaikinų, 
šviesus ir švariai užlaikomas. 
Kaina pigi.

819 W. 84th PI.
2. lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI Roamer automo
bilius, gerame stovyje, parduosiu 
pigiai už cai^h. Savininkų matykit 
prieš pietus šeštadieny. Visų die
nų nedėlioj.

4524 So. Wood\ Street
2 lubos iš užpakalio

WILLIAM SEVIC
ARCHITEKTAS

1829 Blue Island Avė 
Tel. Canal 4014

GENERALIS KON.TWAKTORIUS
Lietuvis

Budavoju vlsokKis namus, mū
rinius, medinius; didelius ir ma
žus. Darbų atlieku kuogeriausiai.

John G. Mcžlaiškls,
7026 So. Artesian Avė.,

• Tel. Repuldic 4537

BRIGHTON PARK DECORATOR

Už ' popieravimų kambario

Purendavo j linui kambans prie 
mažos šeimynos, nėra vaikų, 
vienam arba dviem vaikinams 
ar merginoms.

3518 S. Pamell Avė
• ' 2 fl.

PARDAVIMUI automobilius ge
rame stovyje, atrodo kaip naujas. 
Nupirkęs nereikės dėti nei cento. 
Parduosiu už teisingų pasiūlymą. 
Matyti galite vakare po 5 vai., o 
nedėlioj iki 12.

4435 So. Wood St.
3 lubų iš užpakalio > .

TUBIU PARDUOTI naujai pa
statytą Hot Dog Stand, ant 
Forest Preserve žemės. Parsiduo
da siu lystu ant 4 motų, Renda 
$150.00 į metus. Kampas randasi 
geroj vietoj. Visi 4 kampai prigu
li prie Forest Preserve ir ant 
vieno tiktai gali būti biznis. AŠ 
turiu 3 biznius, tai man yra per
daug darbo. 
95th St. ir 
$500.00.

Atsišaukite
3202 So. Halsted St.

Stand randasi ant 
lOOth Avenue. Kaina

tuojaus.

PARSIDUODA 
soft drinks, 
tobacco. 
Lietuvą, 
pigiai.

EXTRAI PIGIAI PARDUOSIU

“Cosy Lunch”, 
cigars, cigarettes & 

Savininkas išvažiuoja į 
geras biznis. Parduosiu

15713 Halsted St.
Phoenlx, III.

2

T

Kambarys ant rendos, 1 arba 
ypatoni., ant antrų lubų.

6387 S. Artesian Avė.
Tel. Repuhlic 10590

. JKSKO DARBU W

Parsiduoda bučernė ir gro- 
serne maišytų tautų apgyven
to] apielinkė. Biznis eina ge
rai, yra išdirbtas per 20 metų. 
Pardavimo priežastį patiksit? 
ant vietos.> Ląfąyette 4139

JAUNA moteris su vaiku pa- 
j ieškau darbo prie namų, mies-susirinkimas yral Už . 1(J„,___________ __________„ __

r turi pribūti vi-l $.’R(M>, taipgi atlieku visokius ma- į . fnrTY,nq AbiiSmilcit inebuvimų bausmė levojimo darbus. Dekoruoju pagal A aĮ ant tannos. AtSlsailKlt 1 
naujausių madų. 'Naujienų Skyrių, 3210 S. Hal-

4105 Šo. Maplevvood Avė.
Tel. Lafayette 7799 sted St., Box 232.

1) Mercer kara, touring; 2) lo
tas ant Rockwell, prie 69th gat.;
3) ice bakais, didelis, geras dėl 
krautuvės.

658 W. 31st St., Chicago
,----------- >......................................................

$200.00 DOVANU 1 Automobilius, 
geriausiame .stovyje, pentas, taje- 
rai. indženas, dirba į kaip ^naujas, 
(ižitarytas, žieminiškas. Vertas $400 
dienų ar naktį. Atiduosiu už $20()^ 
— turiu parduoti šiandien ar ry-

roikia pihlgų greičiausiu lai- apielinkė arti dideliu dirbtuvių.
Jeigu jieškai bargeno, matyk ... . . ‘.VJ. ,
karą pirmiau. Tavo pasiuly. į Biznis yra gerai išdirbtas ir 
nebus ‘ ‘ i .

A. 
2723

nes 
toj, 
ku. 
šitų 
m n s .atmestas.

F. BARTKUS 
West 64th Street

Parsiduoda Delicattesen krau
tuvė ir grosernė maišytų tautų

į cash. 
įbodo

Parduosiu 
dirbti. 944

pigiai — nusl- 
W. 35th St.

PARSIDUODA bučernė, ar 
pajieškau partnerio.

Atsišaukite
Tel. Pullman 160.5

Klauskite Tony
---------(------------------

PARSIDUUODA groseYnė viso
kių saldumėnų ir cigarų krautu
vė. Biznis geras; per visą blokų 
nėra kitos krautuvės. Visokių tau
tų apgyventa vieta.

712 W. 21st Place 
TeL Canal 0419

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė; geroj vietoj, apgy ventoj 
lietuvių ir svetimtaučiu, auganti 
biznis. Pard>.iosiu pigiai, visas 
naujas stakas ir rakandai (fix- 
tures). Matyti tfalima Subatoj vi
sų dienų ir Nedėlioj iki pietų. 
Priežasti pat irsite ant vietos.

5700 W. 63rd Street

PARSIDUODA Ice Cream Par- 
lor, saldainių ir minkštų gėrimą 
krautuvė. Yra 5 kambariai pagy
venimui, renda tik $20 i mėnesį. 
Vieta gera, ant kampo. Parduosiu 
labai pigiai.

2500 W. 39th St.
x Tel. Laffayette 0919

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj vitoj, visokių 
tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

2119 So. Halsted St.
—---------r_-------------------------—

Pardavimui anglių išvežioji- 
mo biznis ir kitus daiktus. Yra 
3 trokai. Biznis smarkia! auga; 
cash arba lengvais išmokėjimas 

3427 Wallace St.

PARDAVIMUI 
SALDAINIU ir 
SMULKMENŲ 
KRAUTUVE.
3302 So. Union Avė.

----------- 1----------- .-------------- -----------------

. PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė su namu, daromas geras 
biznis, gražioje vietoje, netoli bul
varo. Pusė bloko nuo mokyklos. 
Pardavimo priežastis, išvažiuoju j 
Lietuvą. Parduosiu už pirmų tei
singų pasiūlymų ir ant lengvo, iš
mokėjimo. 5306 South Union Avė. 
Tel. Yards 1'321. i

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė ir mokyklos įrankiai. Randasi 
prie Lietuviškos Bažnyčios ir mo
kyklos. Renda pini, 3 kambariai 
dėl pagyvenimo. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo — vyro 
mirt’s

4516 So. Wood St.
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PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Pardaviinui pigiai gro?ernė ir TIKRAS, TEISINGAS RARGE- 

saldainiu krautuvė. Priežastį 
p:udavimo patirsite ant vietos

5301 So. Union Avė.

NAS NUO KUBIN BROS. Specialia Barmenas

PARSIDUODA soft drink 
parloris, užlaikome cigarus, cf- 
ga retus. Pardavimo priežadų 
patirsite ant vietos.

2491 Archer Avė.

2510-12 W. 45 PI. 2 aukštų 
mūrinis namas ir skiepas, 2 fin
tai po 4 kambarius.

2 pagyvenimų namas

Didžiausi proga dėl Lietuvių 
pas manės, pas manės galite 

Marąuete Parke, 72 ir Tai- gauti pirkti dar už seną kalną, 
man Avė., gražiausiam lietuvių Aš statau 78 namus. Tie na* 

P° distrikte, pradėjau statyti 2 mai randasi gražiausioj vietoj,

Sfatyk-nusipirk namą
mmi-žEME

DIDELIS BARGENAS

NAMAI-ŽEME

PARSIDUODA grosernė, 
sas f.'.t 3 metų, 5 kambariai 
gyvenimui. Remia tik $45.

pa-

1619 S. HermiInge Avė.

5815-5817 S. Sacramento A v. 
naujas namas, du po 6 kamba
rius apartmentiai, karštu van
deniu šildomi abudu fintai, mo
derniški, ugniavietė, knygynas, 
bufetas, prosinimui lenta, gasi- 
niai pečiai, ice baksiai, įmūryta 
vana, lietaus lašai ir tt.

4-4 kambarius SU Visais jtaj- mul^njus> g kambarių bunga* 55 St. ir Rockweli, Talman St.
symais, kaina $7,500, įmokėt ]ow. Parduosiu pigiai ir darbą ir Washtenaw. .......
$2,000, randasi Brighton ipadarysiu sulig pirkėjo reika- strito norėtų pre gražių parfcių, 

prie bažnyčios, prie mokyklos, 
visos vigados. , Aš statau po du

Kas ant kokio

NAMAI-ŽEME
DIDŽIA U SI S BARGENAS

Parduosiu arba mainysiii ant au- 
tomohiliaus, biznio namo ar lotą. 
6 kum b. moderniškų muro Bunga
lovv. Jeigu nori pigiai gražioj apie- 
linkėj įsigyti gerą ir puikų namų 
lai nepraleisk šios brangios pro
gos. Savininkas 6121 So. Rock- 
wtll Street.

' 3119-21 W. 60 St., naujas na
mas, 4-4 kambarių apartmen- 
tai, uždaromos lovos dėl kiek
vieno flato ekstra, modemiškas 
visais atžvilgiais.

$2,000, randasi ____
Park ant 40 ir Maplewood JaVimo. 
Avenue

5 kambarių naujas mūri- l°w» moderniškai įrengta ir tik pagyvenimu, po 6 kambarius, 
nis bungalow, visi vėliausios pastatyta, parduosiu pigiai, po 5 kambarius ir po 4 bamba
ma (los įtaisymai, įmokėt 
$2,500, randasi ant OOtos ir 
Campbell Avė.

Tie namai išsimaino ant 
didesnių namų arba biznių. 
C? P. SUROMŠKIS & CO.

3352 S. Halsted St.,

6 kambarių, mūrinė bunga-

Du naujai mūriniai namai po 2 
fintus, po I ruimus, bungalovv sto- 
f'ai ir beizmentas $9,600, Brighton 
’arke. {mokėjimas $3,000, o liku

sius mokėt kaip rendą.
Bizniavus naujas namas, 2 fla

tai ir štoras ant 47th, netoli \Vcs- 
tern Avė. 2 flatai ir štoras par- 
sidiios labai pigiai, kas įneš 
$5,000 pinigais.

Atsišaukite
R. KETCHIK

4511 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette Vi271

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

GERAS BARGENAS

4242 S. Talman Avė. 2 aukš
tų murinisi 
ra 2 f lutai

namas su skiepu, y- 
po 6 kambarius..

Tol. Boulevard 9641 
Chicago.

BR1GHT0N PARK t

augštų medinis namas, comenti- 
pamatu, labai geroje _ vietoje

Ant pardavimo 6 didelių kam-į 
,barių mūrinis bungalow garu šil
domas. 2 karų garadžius; arti ka
talikiškos ir viešos i 
visi palitguinai. Priimsiu ioiu Kai
po dali įniokėjinio. Pamatyk, o ta
da padarysime sutarti. Savininkas:

6515 So. Bockvvell St.
Phone Rcpublic 9723

4723 So. Karlow Avė., penkių 
inokslainės, kambariu stucco cotage, aukš- 11 L tt O L' «11. •

tas skiepas labai gerame padė
jime, labai moderniškas, 
$5000, įmokėti $1000, 
kaip rendą.

kaina, 
kitus

PARDAVIMUI — 7124 South
Mai>lvw> ><»d Avė., naujas, moder
niškas 4 kambariu mūrinis bungn- 
low. Didelis augštas, vietos dėl 
2 kambarių, aržuolinės grindys,* 
kieto medžio užbaigimas, karštu 
vandeniu šildoma, didelis lotas, 
atdara dėl apžiūrėjimui nedėlioj 
ir kasdien, savininkas ant parei
kalavimo, kaina $6,600, išmokėji
mais.

4420-4428-4432-4434 S. 
fornia Avė,, 4 namai po 2 

, ir kiekvienas flatas po 5 
barius, nauji namai, labai mo
derniški.

Cali- 
fintu 
kam-

2
niu . , „
^pęcialĮs targenas, $5400 
kaina tiktai

5 kambarių medinė cottage, platus 
lotas, visa modemiška. CKOftO 
Didelis bargenas ųJUUUU

2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam
barių flatai, platus lotas, 2 karų ga
ražas, viskas modemiška
ekstra bargenas f W

2 augštų naujas mūrinis namus, 
2-G kambarių fialai, karštu vandenių 
.'-ildomas. 30 pėdų lotas, bungalovv 
stogas, Mai(]uett«* Manor* savininkes 
turi parduoti tuojau
Specialis bargenas I “vwv

Mes pastatysime jums naujų namą 
ir paimsime senų namą j mainus.

Atdara nedėlioj.

3. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St.

Turiu visokių rūšių senų na- rius. Aš jau turiu pabaigtų 
mų, kuriuos gaunu mainyda- namų, galite pasižiūrėti mano 
mamas ant naujų, todėl par- darbą, kaip jums attrodis, o kas 
duosiu pigiai, nes reikia pinigų, link kainos tai patis persitik- 

Jeigu jums reikalingas na-'rinsit, kad aš parduodu už trf 
mas, tai matyk mane, užtikrinu kainą kaip kiti kontraktoriai 3 
pasisekimą jums. 'ar 4 metai atgal. Del to aš ga-

ST ^tranko? liu paiduoti piKiau’ ncs afi pil’i Ii OlIdUKduj kau 10 akrų žemės ir padariau
General building coniractor [lotus, tai man pigiau* atsieina. 

'Office: Be to, aš perku lumberį tiesiog
5126 Archer Avė., |iš miško ir aš neturiu jokiu 

Phone Laffayette 7546 kontraktorių. Aš visus darbinin- 
ftezidencija: kus samdau nuo dienos, kas jis

4942 S. Karlov, nebūtų — mūrininkas, karpen-
Phone Laffayette 6347 teris arba stogų dengėjas, pas 

turi
savo

------------------ ___________ k manės neturi skubėti, liet 
Parduodam ir mainom ;gc,aI pada,Yti kiekvienas 

--------- ---- darbą.
Kas link įnešimo arba

2 flatų naujas muro namas, gra
žioj apielinkėj, bargenas, 4 fialų 
muro n.nnas, su visais j.....
mnis, geroj apielinkčj-

Priimsim į i ‘ .
nj arba lotus. Su reikalu kreipki- 1gngVu išmokėjimų. .Mano visi 
t ės pas

įmo
p.nankii ikęjimo fai kiek kas norite, aš

ipiVIIIIKVJ. . . . 1 . J »
mainus: cottage, biz-|duodu paskolą ir duodu ant

tės
A. Grigas,

3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

PARDAVIMUI mūrinis namas G 
kambarių, su visais tinkamais įtai
sais — maudynė, elektra šviesa ir 
kili patogumai. Sykiu prie namo 
yra ir tuščias lotas. Garadžius dėl 
•I automobilių. Kaina $6,400, įneš
ti $3.000. Kreipkitės: Bridgeporto 
“Naujienų” skyrių, 3210 So. Hat- 
sled St. Box 231.

Apžiūrėkite tuos namus Ir pa
skui atsišaukite į musų ofisą ir 
mes išaiškinsime musų leng
vins išmokėjimus ir pasakysime 
jums

TIKTAI $5,500. VEIKITE GREITAI

labai žemas kainas.

ir 6 kamba- 
ir 2 karų ga- 

pedų. 
išmo-

medini namų |x> 5 
rius. Elektra, gasas 
rudžius. Lotas 
$2,000 įmokėti, likusius ant 
kesčio.

1727 Shields Avenue

Robin Bros.
NAMU STATYTOJAI y

3804 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 5153 and 6438

Pardavimui naujas 6 kambarių na
mas, Melrose Parke, Hallomb furnas, 
cementinis skiepas, franeuziški lan
gai valgomame kambaryje, visam 
langui sieteliai, gražus poičius. Įmo
kėti tiktai $425, o kitus po $50 j 
mėnesį. Tel. Albany 1721,

Ant jūsų loto
Už $8,500 mes pastatysime 2-jų 

augštų muro namą su Bungarow 
Stogu, cementuotu beismentu ir su 
visais kitais naujos mados jren- 
gimais. Arba pastatysime 6 kam
barių murinę Bungalovv už $5,950.

Jus galite sutaupyti nuo $1,000 
iki $3,000 ir mes parodysime kaip. 
Pinigų daug nereikia. Reikale pa
rūpiname morgičius lengvais iš
mokėjimais. ,

Musų ofisas yra atdaras die
noms. vakarais ir nedėlioms.
BRI(

lotai po 30 pėdų. Del informa
cijų ajeikite į mano ofisą, kam
pas Rockvvell St. ir 55th St. Ofi 
sas atdaras kasdien iki 6 vai. 
vakaro, o subatoj ir nedėlioj 
per visą dieną esu ofiso.

A. ROMANOWSKI,
2601 W. 55th St.

Corner Rockwell St 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 
, 3555 W/ 111'St.

iHTON REALTY COMPANY 
Gerų Namų Statytojai 

3617 Archer Avenue 
Chicago, III.

IRIŠIRUOšKITE DEL
ATEITIES

Nusipirkite dabar 30 pėdų 
lotą už $990. Tiktai $300 jmo-

tariančio nirkinuo lk6ti' kitus po $15 ’ m6nesf- Yra UulkdUolu ĮJIIAIlIju suros, vanduo, šalitakial ir ap-

TURIU parduoti 5 kamba
rių bungalow, mūrinį, naujas, 
X menesių senumo.

Atsišaukite
4917 So. Kolin Avė. Extra Extra

Pardavimui mūrinis namas, 2 
pragyvenimų, 5 ir 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomi. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju į 
Lietuvą.

5610 S. Morgan St.

1 Vi augštų namas su krautuve, sta- 
kas ir fikČieriai, 4 gyvenimui kamba
riai iš užpakalio, geri trimingai ir 
plumingas, 2 karų garažas. Taipgi 
tuščias lotas ant kampo, gera vieta 
<lel gasolino stoties, prie didelio ke
lio ir netoli mokyklos, kairia •$ 18,000, 
trečdalį Įmokėti. 'Arba mainysiu su 
biskj mokėjimu.

Rendauninkų Atidai

PARSIDUODA 5 ir G kambarių 
naujas muro namas, vandeniu šildo-J____ _____
mas, aržuolo ištaisymas, prie dviejų mftfiprn*iški 
strytkarių linijos, arba mainysiu ant 111 uc 
5 kambarių naujo bungalovv, vande- t 
niu šildomo ir netoli karų linijos. Sa
vininkas duoda morgičius, mažas 
{mokėjimas be jokio komišino. Maty-

$2500 cash, o kitus taip kaip 
rendą, nupliksite vieno arba 
dviejų aukštų murini namą, 
nesenai užbaigtą, 4-4 kambarių 
su skiepu ir aukštu. Nadiai yra 
________ j visais atžvilgiais, 
gatvė cementuota ir apmokėta.

Pamatykit juos šiandien. Ne-
p. 6J vai vakarais*. Sub£ '™ki‘e kain»- «*«’! "•«

toj po pietų, o Nedėldieniais visą 
dieną.

6140 So. Troy St.

reikalausime, jus tiesiog nusi
stebėsite. Namai randasi, 2437 
ir 2439 W. 45 PL

BIZNIERIŲ ATYDAI
Parsiduoda mažiau kaip už pu

sę kainos, Red House Bestauran- 
tas ir H,otelis, namas muro, su vi
sais įtaisymais, ir furnišiais. 
platesnių žinių kreipkitės 

lik W. B AKS 
Real Estnte Co.

3146 So. Halsted St.
Klauskite K. J. Phillips 

Phone Blvd. 6775

Del

PARDUOSIU ar mainysiu i 2 
fl. ar lotų, namų. 5 
galow, randasi Marąuette

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 6 ir 6 kambarių iiž la
bai prieinamą kainą, metų se
numo. Savininkas ant pirmo 
floro.

3919 So. Campljell Avė.

Frank M. Sanders & Co.
Namų statytojai nuo 1911

2650 W. 51st St.

PARSIDUODA medinė cottage iš 
5 ir 3 kambarių. Naujos mados! 
įtaisymai. Parduosiu tik už $6500,' 
nes skubiai turiu apleisti Chicagą.

Atsišaukite
6932 So. Rockvvell St.

DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungtdow arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 j mėnesį už
baigtas bus July 1.

Savininkas
6338 So. Mozart St.

4-rių flatų mūrinis namas po 4 
kambarius, elektra, vanos ir auk
štas beizmentas, viskas naujausios 
mados.
kčti reikia tiktai $1.500, 
sius j mėnesį po $50.00.

Parduosiu už $8500; 
o

jmo- 
liku-

k a ai
be i z-

4 
ir

2 automobi-

BARGENAS
Naujas mūrinis namas, 2 po 5 

kambarius, šiltu vandeniu šildomas, 
yra mūrinis garažas dėl 3 mašinų, 
lotas 37’6x125, rendos neša $2,172 į 

i 11* rr» pardavim vii Icuinrv 
$17,000.

3813 N. Bernare! St., 
Tel. Juniper 38P0

Medinis namas 4 fl. po 
barius, cemento pamatas 
mentas. gffPažas dėl 
lių, parsiduoda už $8200; įmokė- 
” reikia $1,000, likusius po 

mėnesi.
P. KETCHIK 

4511 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6271

. ..IJ ĮĮ—- ......... 4 i I

ti
i

$50

PARDAVIMUI medinis. namas 5 
ir 6 ruimų, beizmentas cementuo
tas, akmens fundamentas su vi
sais tinkamais įtaisais, kaip tai: 
maudynės, elektra, gasas ir kiti 
patogumai. Seklyčiose yra 
karos vietos. Kaina I“ 
įnešti tik $1,700.
ant 59th St. ir Lowe Avė. Savi
ninkas gyvena 3619 S. Lowe Avė,

i ugnia- 
tik $7,800; 

Namas randasi 
ir Lowe Avė.

ęhięagoje!
Pardnvimjii Jiąujiis muro biznia

vus namas ‘sėųŽijru ir 4 kamba- 
j riai; karšto vendenio šiluma. Sa- 
' vininkas parduos stebėtina kaina kaip subdivizijoj. 
Į ir lengvom Uysygon). Priims lotų ' 

kaipo dali imokė.rimo. į
Parf^ivimui nauja mūrinė 6 kam-.$1,500. 

barių Bungalovv lietuvių •. .
kėje-, Brighton Park; visas .......  , v .
girnas aržuolo pagal naujos ma-(UZ jmoKetl

į <los; vra garažas užpakalyje; kai
na $7,800, verta $8,500.

Atsilankykite dienoms, vakarais 
ar nedėlioms pas Joseph Yush- 
kewitz. w

3617 Archer Avenue 
Prie Oakley Avė.

mokėta. Gatvė bus išcemen- 
tuota apie j 40 dienų. Naujas 
mūrinis namas jau yra pasta
tytas ant tos prapertės. netaip 

Tie lotai į
metusi laiko bus parduodami po 

. Tai geras biznis. Lo- 
upiehn-jtai prie 55th St„ notoli Kedzie 

.... <pi onn----------- $500, kltUS
Mes pasta 
ant to loto, 
Nieko jums 
apžiūrėti.

NEPRALEISKIT Šio maino. 3 
augštų medinis namas, 4-5-6 kam
barių, ant Town of Lake, mainy
siu į lotus, arba 1 pagyveriimo 
namų, Brighton Parke arba vie
nuolyno aptelinkėj. Atsišaukit va
karais po 6 valandų. Savininkas:

4511 So. Fairfield Avė., 2 fl.
Tel. La f a y et t e 9556 

-PARDAVIMUI muro namas ir

po $15 į mėnesį, 
tysime jums namą 
kaip nusipirksite, 
nekainos tuos lotus

JOHN L. SHERIDAN Co.
5415 So. Kedzie Avė.

Prospect 3630

krautuve, grosemė, kendžių, ice 
ruimų, Bun- i cream. Labai pigiai. Arba mainy- 

Pnrk siu ant privatiško 2 flatų namo, ar- 
apielinkėj. 691& So. Campbell Avė, ba Bungalovv. Biznis eina gerai, 

»/.. priežastis pardavimo, važiuoju j Wis.
Savininkas

STEPHAN MESEWICZ
•5334 W. 23th St. Cicero, III.

GERIAUSIAS bargenas prie 
Manjuette Parko. Parduodam’ 
2 po 5 kambarius ir 2 karų ga
radžius. Nepraleiskit šios pro
gos.

6719 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI medinis na
mas 2 pragyvenimai Iš štoras. 
Namas radansi Cicero, 111.

Atsišaukit:
A. Janehonis, 

Edgewater 4653

Kreipkitės .prie savininko 
CHAS. ŠAUKLY 

1712 So. Union Avė.
2 fl. front

DU Bungalow parsiduoda, 6 
kalnjjarių .muro, šiltu vandeniu 
šildomi, miegami porčini, padeng
ti stiklu ir sietukais. Subudayoji- 
mas 1-mos klesos. Geriausi įren
gimai phtmberiio. Parduoda savi
ninkas. 3338 W. 61st Place, tarp 
Ilolman ir Spaulding Avės.

. Pardavimui 6 ruimų Cottag? 
su visais tinkamais įtaisais kaip 
tai maudynė, gasas, elektros 
šviesa ir kiti parankumai. Par
duosiu už $5,500. Įmokėt $2,500 

3642 So. Emerald Avė.

Parduosiu pigiai mūrinį na-j PARDUOSIU arba mainysiu 
mą, 2 po 6 kambarius ir štoras. I, -■ 
Gera vieta bizniui ant gatveka- pįježastis — liga, 
rių linijos. Mainysiu ant namo, 
ar farmos. F. K.

804 W. 31st St.

gasolino stotį ant Western Av.
Atsišaukit 

3303 S. Morgan St.
Tel. Boulevard 7027

Pardavimui akmeninis namas 
kampinis, 60 pėdų lotas, 7 kam
bariai. Parduosiu pigiai,, nes tu
riu apleisti šią šalį. Atsišaukite 
5601 S. Neenah Avė. arti Ar
cher Avė. vakar, tarpe 6—8 v.

PARSIDUODA mūrinė bun- 
galow iš 8 kambarių. Namas 

j moderniškas, ka rštu vandeniu 
šildomas. Yra 2 karų garadžitr..

6117 S. Albany Avė.

6 kambarių cottage, aržuolo 
trimingai, tinka dėl 2 flatų, 
moderniškas, kaina teisinga.

2427 W. 34th St.
Phone Lafayette 4742

TURI būt greit parduotos mu
ro namas, 5 ir 6 kambarių. Vė
liausios m.ndos įtaisymai. Graži 
vieta.
Važiuoju j Lietuvą. 130—15 Avė., 
Melrose Park, III. J. Guščius, • 1347 
So. 48th Ct., Cicero, III. Galima 
mntyt vak. nuo 6 ir nedėlioj iki 
pietų. 2 lubos iš užpakalio.

m.ndos įtaisymai. Graži 
Extra tuščias lotas Šalę.

PARDAVIMUI pigini 2 muro, * "
£’«*"*<\nrmanvo"« tlo7* PARSIDUODA 5 kambarių 
(laši 67 ir Campbell Avė. Visi jtai- medine bunKalow. Yra Rar»>- 
symai naujausios mados, karštu džius vienam automobiliui ir 
vandeniu apšildoma. Agentai neat-' 
si.šaukit. Savininkas 1 lubų. J. 
LEEEIKA, 4535 So. Fairfield Avė.

vištinyčia. Kaina $3400.
7250 S. Maplewood Avė.

Už $700 į mokėjimo nupirk- 
site 75 akrų farmą, yra 5 kar
vės, 2 arkliai, mašinerija, bu- 
dinleai it* tt.. kaina $2700.

A. Chingo, ,
R. 2, Daggott, Mfch.

PARDUOSIU arba mainysiu 
medinj namą i mažą biznį.

3357 So. Tx)we Avė.

PARSIDUODA mūrinis 3 pagy
venimų irn 6 kambarius namas, 
šildomus šiltu vandeniu, aržuolo 
ištaisymai ir visi naujos mados 
pagerinimai. Mūrinis garadžius 3 
mašinom, lotas 50x125.

6616 So. Albany Avė.

GERA PROGA BIZNIERIUI
Parsiduoda naujas muro namas, 

štoras Ir 4 kambariai, didelis bels-1 
mentas. Geras dėl bučernės ar aptie- 
Ros* xxvl>xv l>ilo kokio biznio. Savini 
kus parduos labai greitai ir prieina
mai, **

FRANK ŠLASULIS 
4405 Fairfield Avė. 

........... A. i —....................—........«
PARSIDUODA medinis namas 4-

rių ruimų; visi patogumai— maudy-;...--------,---------- --------------
,uV*e^krS’ glutS,uKav-- i’ bias, 2 flatai, 5-6 kambarių, 3nešti $1,500, o kiti išmokėjimais. Ne- ’
mas randasi 4709 So. Hamlin Aye.
Savininko antrašas 4035 S. Artesian 
Avė. Vakarais nuo 6 vai. ir nedėlio- 
mis.

Pardavimui per savininką 555 
W. 42 St., 2 aukštų medinis jia-

porčiai, elektra, išmokėtas, ge
rame padėjime, didelis jardas, 
kaina $5,000. Tel. Yards 5719

INDIANO HARBOR, IND.
Parduodu naujų murinf namų ant 2 

aukštų po 5 kambarius su vėliausios 
mados įrengimais, gera^ elektra, 
maudynės šiltas vanduo, skalbykla 
drabužiams puikus beismantas, fur- 
nasu apšildomas. Gražioj susiedijoj, 
2 blokai nuo Washingt< n Parko, ran
dasi 4120 Drummand Street. Kaina 
$10,000 ,įmokėt $3,000. Taipgi par
duodu 2 lotu ant to paties b!oko, kai
na $1250, įmokėt pušį, o likusius 
$10.00 j mėnesį. Namas ir lutai turi 
būt parduota tuojaus.

AtsiSaukit prie savininko

PRANAS KESILIS
3823 Deodar St., Ind’ana Harlmr, Ind.

PARSIDUODA 2 augščių 
mūrinis namas po 4 Kamba
rius. Elektra, gasas.

Atsišaukite
3236 So. Normai Avė.

PAHDAVIMUI nauji muro na
mai Brighton Parke už labai žemą 
kainų. 2 pagyvenimų po 6 
rius, vandeniu apšildomi,

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti -
3352 S. Halsted St.
Tel. Baulevard 9641

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

2 FARMOS: viena 5 akrų, kita G’Zi 
akrų šalyj viena kitos. Parduosiu pi
giai ar po vieną ar abi sykiu. Maža 
inmokestis, o kiti ant išmokėjimo.

3436 S. Union Avė., Ist. floor.

SERAI—BONAI
Noriu pirkti pilnai apmokėtų

Co-Operative Society of Aine-
>o 6 kaniba- 

, kaina 
$15,500, 2 pragyvenimų p,o 5 kam-į 
barius, kaina $12,500, 2 pragyveni- rica Šerų, mokėsiu po $11 už 
mų, po 4 kambarius, kaina $10,000.1 
Visi šie mimai yra pastatyti ant _ , .
30 • pėdų loto ir bungalovv slogai. Thone Englewood 0187 po 6 
Už pirmą įmokėjimą priimsiu lę- ‘ vaj vakari.
tus už pilną jų vertę.

Kuris manot pirkti arba mainy
ti, tai ateikite pirma pamatyti, 
šiuos bargenus.

Šerą, 'Mother, 6807 Union Avė.,

MORTGECIAl -PASKOLOS
H. KOPLEWSKI,

3992 Archer Avė.
,. Phone Lafayette 9305 

Pardavėjas Jos. Augaitis,

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir moderniškas plumbin- 
gas ir 2 karų garadžas, netoli Mc- 
Kinley Purk, kaina $4,000, cash 
$1,000.

2031 W. 35 Št.
Lafayette 0909

PARSIDUODA 2 namai pietinė 
miesto dalyje. Vienas namas mū
rinis, o antras medinis — 2 pagyve
nimai ir 4-ri — abu gerose vietose. 
Mūrinis pusė bloko nuo bulvaro, o 
medinis pusė bloko nuo mokyklos, 
abu namai neša gerų nuošimtį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai. “Cash” 
įnešti nuo 3000 iki 5000. Taipgi ga
liu mainyti į lotų arba nebrangų biz
nį, nes mes norime eiti j biznį. Sa
vininkas gyvena

<5420 So. Morgan St.
(Pirmos lubos)

BARGENAS
Parduodu namų dviejų pagyveni

mų po 4 kambarius labai pigiai. Ga
lite pirkti visai su mažai pinigų, o 
likusius labai lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės pas savininką
L. DANIS,

• 4345 So. Washtenaw Avė. 
Chicago, UI.__:------- i—t—._

PAiRDAVIMUI 6 flatų mū
rinis namas, labili pigiai, turi 
būt parduotas į 30 dienų, įmo
kėti $3500. Atsišaukite

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v. 

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
1635 So. Jefferson St.’

1 fl., rear
. Kainų laike vasaros mėnesių dėl 

Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar-

PAtolDUODA 2 augščių
namas su bučerne. Norime 
parduoti viską kartu. Namas 
yra gerame stovyje ir biznis
eina gerai. Parduodame, nes 
kraustomos į kaimą.

5218 So. Campbell Avė.
i

$5,000 pigiau turi būt parduo-, 
ta 6 flatų ir 2 krautuves, prie 
2600-2 W. 28 St., 3Ikarų gara
žas ,kiekvienas flatas turi elek
trą, gasą, vanas. 2341 S. Mullard 
Avė. Šaukit Lawndale 9415.

PARDAVIMUI namas 2-jų ir pu
ses gyvenimo, medinis gerame stovy
je. 
li«a- . _ . . 
kiu su namu arbh atskirai, 
kreipkite tik po 5-kių vakaro.

FRANK ANTANAITIS, 
5746 So. Fairfield Avė. f

Parduosiu pigiai — priežastis 
Taipgi parduodu rakandus sy- 

Atsi-

PAMATYK šitą namą.
mūrinis namas 2 po 6 kambarius, 
FBritfHfon Pnrko. M o ■ n v«i it nnt ma
žesnio utinio, biznio ar loto.

Atsišauk tuojaus
Yards 41)51 

Arba
4245 So. Kedzie Avė.

PARDUOSIU 2 flatų 
kambarių, medinj namą,

ba rašykite <lel tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, III
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išm6kjname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinj mokslą j devy
nis mėnesius; Augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Uetuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žfnogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinui Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 

Chicago, III.Naujos' i 3106 S. Halsted St

A

Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų riaują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą

6 jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
ce-1 atlikti didelius darbus. Darbas kol 

mento beizmentu ir visai pasku jus mbkinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
I FEDERAL AUTO ENGINEERING
1 1607 W. Madison St.

SU

tinės mados pagerimais. arba mai 
nysiu ant vieno, ar dviejų ar !
lotų.

4509 So. Albany Avė.
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Kelionės (spūdžiai
(Liepojun ir atgal) 

---- --------------------------- Ant. Jonauskas-------------------------------- ■

Visi rengėmės ir nekantriai 
laukėme tos dienos, kuomet su
švilps ir nudundės traukinys ve
žinas mus į žemės Ūkio ir Pra
monės Parodą Liepoj un.

Vakaras prieš tą rytą, kuo
met reikėjo išvažiuot, buvo ne
paprastai gražus; ant dangaus, 
jokio debesėlio. Vienmarškinė, 
tartum, susigėdusi paraudo sau
lutė ir bučiuodama-glamonėda- 
ma šimtamečių ąžuolų žilas barz
das, bailias drebules ir miesto 
namų stogus, ir it gulbių kaklus 
aukštyn iškeltus šventyklų mi- Į ėius, nes nuo to 
norėtus meiliai tarė 
sudie ir nuskrido...

Keliauninkų ūpas, kuone vi
suomet klimatui priklausomas. 
Todėl mumyse ir viešpatavo 
puikus ūpas.

Traukinys turėjo išeiti rytą 
metą.

Visi atsargiai, kad nepasivė- 
luotumėm j stotį, užmigome.

Įvairus sapnai, šėlstanti Balti
ja, fabrikų kaukimas, nauji ne
matyti vaizdai klajojo, 
musų galvose neduodami 
-tyliai miegoti. .

Veidmainingas dangus 
visus. Tuo metu, kai visi mie
gojo, kai žemė sapnavo saldžiai 
—dangus siuto ir pyko, raukė 
savo mėlyną ir sidabrinėmis 
akelėmis nubarstytą snukį ir iš 
pykčio, it mušamas vaikas, 
verkti pradėjo. Vanduo gatvė
mis, klanais bėgo ir susimaišęs 
su žeme darė skystą tešlą.

Dideli smarkaus lietaus lašai 
raižė lūšnelių ir didelių namų 
akis.

Pabudome.
Ūpas, kurs vakar mus saldžiai 

užmigdė, akimirksniu virto blo
gu ir kritingu.

Abejonės, ar važiuot, ar ne
važiuot klajojo visų galvose. 
Mintis, kad ilgai nelys, nustelbė 
kitas mintis ir nutarėm važiuo
ti, nes kol nuvažiuosime gal ir 
lietus lijęs paliaus, giedra dar
ganą nukariaus, o juk važiuo
jant vagone kaip namuose, ne- 
užlys. •

Kaip antys lutendamos per 
pelkes, žengėme 
kad net purvai į šalis taškės, o 
lietus kapojo musų dar mie
guistą veidą. Garvežiai nerima
vo: šniokštė, švilpė; tai į vieną, 
tai į kitą pusę važinėjos, tar
tum prakeikimą liejo ant lie
taus, tartum pyko ant musų, 
kam važinėjamos, neduodame 
nė valandėliai pailsėti.

Stotyje švietė dirbtina šviesa 
ir nepažįstami veidai judėjo: 
ėjo tai laukan, tai vieną, tai 
į antrą stoties galą: gru- 
dėsi prie bilietų langelio; atsisė
dę už žalių stalelių skambino 
vyno, degtinės taures, kiti prie 
kioskos pirko įvairiausių laik
raščių ir iš nuobodulio skaitė.

Musų traukinys turėjo išeiti 
už 30 minučių. Vadas, kurį mes 
patys buvome išrinkę, visiems 
nupirko bilietus. Tartum gailė
damies ir rodos, kad paskutinį 
kartą bematant dairėmės sto
tyje; vienos kitas metė pasi- 
biaurėjantį žvilgsnį į lietų, ku
riuo lašai taip bru fališkai kapo
jo musų kozirkas ir mergaičių 
dažytus veidus. Greitai užėipėm 
vagonuos vietas, idant vėliau 
statiems neprisieitų važiuoti, 
nes keliaujančiųjų žmonių buvo 
labai daug ir laukėme, kuomet 
pasakys; “Važiuojam” (toks 
buvo musų signalas pradedant 
važiuoti) ir alsuojančio garve
žio kaukimo.
< Vagonai kuone pilnutėliai. At
sidarėme vagonų langelius ir 
žiūrėjome į šalis, o aplinkui tam
sa tebeviešpatavo, nors jau bu
vo rytas, bet rudens metas: die
nos trumpos —naktys ilgos; ve-

lai aušta —anksti temsta/ 
Garvežys subaubė...
Stotis tolėjo ir nyko nakties 

tamsoje, miesto žiburiai dar ne 
greit užgeso... Aplinkui nieko į- 
stebėt negalėjom, tik juodaspar
nė migla veržėsi vagonuosna, 
norėjo nustelbt mažą, vos spyk- 
sąntį lietuvišką žiburėlį. Kelio
nės draugai, viens, tai snaudė, 
tai kišo savo nosį prie šalto lan
go norėdamas aušrą patėmyti, 
kitas užsidegęs savo nuosavą ži
burėlį skaitė knygas, laikraš- 

žiburio, kurs 
paskutinį I kaž-kur spoksojo aukštai ker

tėje, negalėjo matyti ne tik skai
tyti, bet ir šiaip pažinti žmo
gus buvo nelengva.

Lietus vis mažiau ir mažiau 
lijo. Tamsa, it ko pabugusi, 
traukėsi nuo vagonų langų. Ry
tuose, šviesiau pasidarė. Lietus 
lijęs paliovė, 

i
Liukuose ir medžiai tylėjo, ir 

paukšteliai negiedojo, ir žemė 
dar tebesapnavo — tik trauki
nio ratai klegėjo, tankiau sucyp
dami, tai garsiai subildėdami, 
tik pilkarubė migla išlėto blaš
koma vos istebiamo vėjalio savo 
ilgas rankas ištiesusi leidos iš 
aukštybių ir, it bernelis raudon- 
veidę—apkabinusi migla glamo
nėjo—bučiavo nusvirusias me
džių kasas, vagonų langus, bau-Į 

Į biantį garvežį ir prausė jų 
dus.

Stotys artėjo ir dingo 
užupakaly.

Dar viena stotis ir mes 
busime Latvijoj.

Lauke kuone visai šviesu, 
sų veidai atkreipti į langus. 
Daug kas visai nebuvęs Latvi
joj, dėl to įdomavusi jos apylin
ke, gamta, agrikultūra, melio
racija, statyba ir etc.

Čia netoks žymus kontrastas 
pervažiavus Lietuvos sieną, kaip 
iš Lietuvos Klaipėdos teritori
jom. čia ryškiai ir aiškiai ma
tyti, kad vieno pono valdyta. 
Palei sienos ir kiek toliau, taip 
pat griovei neiškasti, keliai pur
vini, lūšnelės apirusius, o karu 
audros sugriautų namų griuvė- 

prie stoties, | sjaj įjų riogso, žemės išdirbi- 
t mas nedaug kuom skirtinas'nuo 
žemaičių. Žemė gal kiek ge
resnė.

pynėsi 
ramiai

apvylė

vel

toji

jau

Vi

Ne tą patį galima pasakyti 
pavažiavus gilumon. žemės iš
dirbi mas, melioracija ir etc. 
daugiau panašumo turi Klaipė
dos, kraštui, negu Lietuvos.

Darbštaus latvio rankos ke
liai sausesni, palei dirvas grio
vei iškasth javai puikesni. Na
mai daugiau iš raudony plytų 
pastatyti ne juokams, . Pastaty
ti, kad juose gyventų ntrtik 
statytojas ir jo vaikai, bet ir 
vaikų vaikai, anūkai. Puikaus, 
padoraus moderninio stiliaus na
mai puošia latvių sodžius..

Lietuvoje tokius namus rasi
me tik miestuose, 
dvaruose.

Suirusi apleista 
benaudinga, stovi
žinė, kurioje okupantai vokie
čiai talkino milžiniškus orlai
vius— cepelinus.

Krašte jaučiama, kad vokie
čių čia butą. 

♦ *

išaušo visoje savo pil- 
Miglą išdraikė, išvai- 

pro storus debesis sau-

ro lusteliuos ir

ir niekam ne- 
ruiminga dar-

Diena 
numoję, 
kė. Bet 
lutės neregėjom. .Per begalinę
jurą virš pasaulio plaukė, skrie
jo margaplunksniai debesėliai 
skubėdami viens už kitą greičiau 
pralenkti musų traukinį i< iš 
aukštybių išvysti Liepoją, šėls
tančią Baltiją.

Skriejo jie laisvai nevaržo
mai ; jokių užsienių vizų, nei 
valdžios jie

V <

BAISI GELEŽINKELIO NELAIMĖ. — Jau 44 žmonės mirė, neskaitant daugybės sužeistų, 
šioj baisioj nelaimėj su Delaware, Lackawa<ia and Western traukiniu, kuris susidaužė ties Rock- 
port, N. J. Nelaimė ištiko lietaus audrai išplovus paspiras iš po bėgių. Garvežis ir keli vagonai nu
šoko nuo bėgių ir apsivertė. Garvežio garo ir vandens dūdos truko ir apliejo karštu vandeniu kitus 
vagonus. Nelaimėj mažai žmonių žuvo; kiti gi mirė baisiose kančiose'nuo sužeidimo, daugiausia 
nuo nuplikimo. Visi jie yra Chicagos vokiečiai, kurie gryžo paviešėti Vokietijon. Jau virš 30 lavo
nų atvežta Chicagon laidoti.

kelią pastoti —nieks tiek drąsos stoka krautuvių ir kitų miesto 
užsiauginęs nebuvo.

Del darganos ir miglotos die
nos nupuolęs musų ūpas page
rėjo. Parvažiavus sieną ir per- 
sėdus į latvių traukinį pastebė
ta žymus skirtumas: vagonai 
apšviesti balta dujų šviesa, leng
vai galėjai ką norėdamas veikti: 
skaityti, rašyti. Traukinys lyg 
greičiau negu Lietuvoje eina, 
stotyse mažiau stovi.

Bereikėjo pravažiuoti vos ke
lias stotis ir mės jau atsidursim 
plačiose, švariose Liepojaus 
gatvėse.

Langaf nė valandėliai nebuvo 
liuosi; net po dešimtį akių kar
tu pro juos žįurėjo.

Atidarius langą putė šaltas, 
drėgnas juros vėjas, kas rodė, 
kad jura netoli ir greit turės 
būti Liepojus.

Traukinys iš lengvo rengėsi 
stoti, tai subaubdamas, tai va
gonai viens į kitą susidauždami 
garsiai klegėjo, o juodi tiršti dū
mai blaškomi vėjo glostė trau
kinio nugarą, tai bučiavo šonus.

Liepojus! — suriko vienas ir 
dešimtimis mėlynų akių veržėsi 
prie langų...

Traukinys sustojo.. — Šimtai 
keleivių išsiliejo peronai) Ir 
jautės tartum šidlavos ar Že
maičių Kalvarijos atlaiduose, 
žmonių klegėjimas. Atskiri as
menys ėjo stoti n—miestan tik 
ekskursijos būreliais susirinku
sios tarės savo vidaus reikalais: 
kuomet grįžti atgal, maršruto 
mieste programą’ svarstė.

Visi nuėjo savo keliais tik aš 
vienas susitikęs draugą kalbė
jau ir palikau vienas pats eiti 
miestan—parodom 

* ♦
♦

Ir štai, vienas pats atsistoji 
valstybės mieste, kurios kalbos 
nežinai, nestpranti: 
ves kryžiuojančias
puses, kuriomis pirmą kartą ei
ti turi, kurių pavadinimą neži
nau.

Mieste viešpatavo šventadie
nio rytmetinis judėjimas.

Aš pasukau į ilgą, plačią gat
vę,. einančią į kairę nuo stoties. 
Platus murmuriniai šaligatviai, 
tvarkingų latvių rhnkų nusodin
ti liepomis ir plytomis grįstos 
gatves kalbėjo, kad ne Kaune 
esi.

Ėjau ir pats nežinojau kur
nepripažino, jiems einąs. Aukšti puikus rūmai, bet

centro pažymių sakė, kad mies
to centras ne čia.

I
Reikėjo jį atrasti. Bet kur?
Sutinki einantį pilietį, klausi 

kur miesto centras? Paroda? ir 
etc. Lietuviškai nemoka, klau
si (rusiškai nesupranta, vokiš
kai ir tuo tiel^ žydiškai -ir Jut- 
viškai pats nemoku.

prieš gat- 
į įvairias

i Kas gali įsivaizduoti tuo me
tu to žmogaus padėtį... /

Kairėje, nurukę ir iškilę į pa
dange^ savo raudonus minare
tus stūksojo fabrikai. Jie nešvil
pia, nerodo sekmadienio tylos.

Mečiau kairėn, dešinėn, paė
jau kilometrą ir atsidūriau lau
kuose už miesto.

Grįžau.
Sutikau vieną latvį, ’kurį ir 

užkalbinau rusiškai. Susikalbė- 
jova. žmogus mandagus ir 
pilnas norų kitiems kuo nors 
patarnauti, nelaimėje padėti, ar 
varge priglaustu. Parodė kelią, 
kuriuom miesto- centran nueiti.

Draugiškai padavėm viens ki
tam ranką ir persiskyreva.

Ėjau didelėm ir mažom mies
to gatvėm, skersgatviais, pro- 
gražų ir išpuoštą, kurį laikiau 
miesto sodnu-parku esant. Di
deli ir kepurėti medžiai kaitro
je paslepia nuo ugningų saules 
akių, o pavargęs atsilsi specia
liai padarytuose suoluose. Par
kas ilgas, gal apie kilometrą ir 
lygiai platus.

Veidmainingas ir pavydus 
dangus, nenorėdamas, kad aš ir 
toliau gerėčiaus Lieppjaus gra
žumu, vėl pradėjo lyti ir migla 
apgaubė miestą.

Skaudus lietaus lašai erzino 
mane, o aš it t keršydamas iš 
pykčio ėjau dar greičiau. .

Nežinau ne pats kokiu budu 
patekau į. didelę, į dar didesnę 
kokioje iki šiol nebuvau gatvę.

Priešais mane 
juosta vandens, 
sužinojau Ktir- 
ir medinis tiBas 
i?..

gulėjo plati 
kurią vėliau 

uostu esančią 
perpieštas per 

Perėjau tiltą ir žengiau to
lyn, tikėdamos rasti ieškomąją 
vietą. Atradau. Dar kiek pAsi- 
bastęs užėjau
Valgyti, baisiai norėjau, kaip iš 
važiavau, apart sauso valgio, 
valgęs nieko nebuvau. Arbati
nę čia esančią žinojau tik iš pie
šinio iškaboje, o šiaip latviškai 
parašyta, aš nemokėjau per
skaityti ir nesupratau ką tai 
reiškia.

arbatinei), nes

čia ir, buvo pirmoji vieta kon
fliktui su latviškąja valiuta.

Susikalbėjau rusiškai vėliau 
pasirodė, kad rusų kalba miesto 
centre plačiai vartojama. Pirm 
negu valgius, norėjau susipa
žinti su latvių valiuta, nes ki
tur niekur nebuvo progos ir rei
kalo. Pasirodė, kad ir arbati
nės savininkas ričzmojęs" santy
kio tarp Latvijos ir Lietuvos 
valiutos. Vėliau jis iš latviško 
laikraščio sužinojo, reikia pri
durti, kad Latvijoj laikraščių 
skaitymas labai /išsiplatinę^!, 
daug daugiau negu Lietuvoj. 
Už gerus, pusryčius užmokėjau 
tiktai 36 santinus, kas musų 
pinigais bus 72 centai. Kaune, 
gauti už tokią kainą, reikia abe
joti.

Bevalgant atsirado arbatinėje 
ir lietuviškai mokąs latvis. Prieš 
karą buvęs nekurj laiką Skuo
de. Aš su juo nuėjau į žemės 
Ūkio ir Pramonės Parodą. .

Informacijų ir apgarsinimų 
matyt butą taip mažai, nes an
kščiau man vienos moters klau
siant apie parodą ir kur ji yra, 
pasirodė pirmą kartą tai girdin
ti.* Labai bloga, kad reklamos 
ir apgarsinimai, kaip Lietuvoje 
taip ir Latvijoje tėra tik viena 
valstybinė kalba. Man, nesunku 
butų, nors kaimyninėmis kalbo
mis parašyti, ir naudos dides
nės ir informacija geresne.

Kalbėdamos apie šitą greit 
priėjom prie politikos. Jis iš
ėmęs Latvijos socialdemokratų 
laikraštį ir greit akimis''perbė
gęs vėl įdėjo kišenėn. Pasirodė 
esąs klasiniai susipratęs Latvi
jos darbininkas.

Iš jo sužinojau, kad Latvijoj 
bedarbių nelabai daug, nors ki
tas ir labai skurdžiai gyvena, 
bet šiokį tokį darbą turi.

Dideliais krištoliniais lan
gais krautuvės pasirodė ir din
go musų užpakaly. Praėjova 
katalikų, liuterių ir pravoslavų 
šventyklas karo uostą, didelias, 
mažas gatves, prospektus, ma
žesnius ir didesnius miesto sod
nus ir arti navos prie dviejų dide
lių latvių tautos vėliavų, kurios 
plazdeno ir drebėjo, it įsudras- 
kyti eįgėtos skarmalai audroje. 
Tenka (pridurti, kad parodos se
zonui kuone iš kiekvienų namų 
buvo iškeltos raudonos, balta 
juosta perjuostos tautinės lat
vių vėliavos. Tramvajai tyčia 
tuo metu prie parodos angos 
buvo savo stotį padarę.

Įėjova.

Mano kelionės < 
mokėjo už bilietą, o manįs pa
klausė ar aš nesąs ekskursan
tas, atsakius ir parodžius pažy
mėjimą, be mokesnio įleido.

Kadangi lijo, tai tuoni tarpu 
viską detaliai apžiūrėti nebuvo 
galima. Apžiūrėta bendrais 
bruožais turint galvoj, jog ry
tojaus diena turės būti giedra 
ir .smulkesnį apžiūrėjimą pali
kau rytojui..

Bendras, plotas užimantis pa
rodai, buvo daug mažesnis negu 
Kauno parodos. Beprasmiai ir 
pretenduoti butų, nes Kaunas 
“stalyčiu” ir ten visos Lietuvos 
jėgos sukoncentruota, o Ldepo- 
juje kaipo ne valstybės sostinė 
ir dar pirmoji paroda. Ekspona
tų kai liejo apie 200 būtį. Daug 
matėsi tų ]5ačių., kur ir Kaune 
žemės Ūkio ir Pramonės Paro
doj butą. Lauke buvo įvairios 
kuliamosios, ariamosios ir ki
tokios mašinos, traktoriai, linų 
minamosios ir etc. Namuose bu
vo: rūbų, manufaktūros, vasa
rinių ir žieminių javų, daržo
vių ir šiaip dailės kurinių. Lau
ke buvo įdomu Žemaičių emble
ma—meška padaryta iš mėlyno 
molio, gal dar su kuo nors su
jungta. Iš atstu atrodo gyva, 
nuo lietaus šlapia, kaip per van
denį plaukusi. Liepojaus paro
doj daug eksponatų buvo tokių, 
kokių Kaune visai nebuvo. Pa
vyzdžiui, cemento išdirbiniai, 
sunkumo metrinės sistemos, gal
vijų skaičius ir produktingu- 
mas statistikas šviesoje prieš 
karą, vokiečių, bolševikų ir ne
priklausomo gyvenimo laikotar
pių.

Charakteringa cemento pro
dukcija ir nemaž kotninga gal
vijų kiekybė ir kokybė statisti
kos šviesoje, vokiečių ir bolše
vikų viešpatavimo laikotarpiu' 
Latvijoj. Nupiešta karikatūros, 
kad visas karves vokiečiai net 

;-|4albw nevirtas -ėdę, o bolševikai 
tiek suniokoję, kad paskutinią
sias į plačias galifė susikišę lai
kė.

Parodoj visai nesimatė šunų 
ir kačių, o stambių bulių irgi 
nebuvo matyti.

Nors dargana, nors lietus ly
ja ir vėjas siunta, bet parodos 
lankytojų per dieną nepritruko. 
Inteligentų ir šiaip kaimiečių 
būriai intensyviai ir detaliai 
viską, pagal katalogo apžiūri, iš 
klausinėja eksponato savininko, 
tai rodo, kad Latvijos kaimie
tis įdomaujasi viskuo ir rupi-' 
naši, kad tą mokyklą išstudija
vus, ne tuščia galva,namon grįž-

draugu už- ti, bet ką matė, ko pasimokino, 
kad tą tuoj savo ūkyje turėjus, 
kad bendrai kėlus agrikultūrą, 
išbridus ir sunkaus ir vargingo 
žemės dirbimo j šviesesnę ir 
laimingesnę žemiško dangaus

I>abai Railejomes, kad nega
lėjom pačioj parodos pradžioj 
būti, nes butume matę visą už
sienio valstybes 
rymo procedūrą.
zidęntas čakste 
dą. Eksponato
parengta tribūna ir apipinta 
kasnikais kur ir manoma prezi
dento kalbėta.

paiodos atida- 
Valstybės pre-

pavidale buvo

Buvo vidudienis, laikas eiti 
pietauti ir viešbučio rastis, nes 
buvo manyta, kad visus bus už
ėmę. Užėjau “Berliner Veesni- 
za”, liuosaus kambario tuo tar
pu nebuvo, tik už poros valandų 
busiąs liuosas.

Nuėjau pietauti. Nevisai man
dagi latvė, padavė šutintų bul
vių su mėsą, '.suvalgęs maniau 
kad ką kitą dar atneš, bet nu
stebau, nes sriubos nebedavė, o 
man kaip tik sriuba, valgius 
sausus valgius buvo reikalinga. 
Kad kieti valgiai nespaustų kru
tinės paprašau arbatos. Tikė
jaus nebfangiai kainuok tokie 
“pietus”, bet nuo manęs atplė
šė 1 lata ir 25 cantinus musu 
pinigais išeis 2 lit. 50 centų. Su
pykęs ir matydamas aiškų norą 
pasipinigauti svetimšaliais iš
ėjau.

Viešbutis buvo jau liuosas, už 
24 vai. užmokėjau 1 latą 50 
cantimų, kas musų pinigais bus 
3 Ht, Vargu ne Kaune parodos 
metu už viešbuti vienai parai 
mokėjome-net 8 lit.

Kiek pailsėjus viešbuty ėjau 
.plačiau apžiūrėti miesto.

Lietus lijo, o vėjas sįuto ir 
vandens bangos mušėsi į akme
nuotą krantą. Karo uoste iš 
tolimos kelionės pavargę ilsėjo
si didžiuliai garlaiviai,, kroVė 
laukan atvežtąsias prekes ir grį
žo atgal prikrauti naujų krovi
nių iš Liepojaus.

Margaplunksnės žuvėdros zig
zagais skraidė: .tai pakildamos 
iš skarotų bangų, tai iš aukšto 
it vanagas krito į vilnis ir pasi-' 
nėrė norėdamos sučiupti iš au
kšto nužiūrėtą žuvelytę, praryti 
savo auką.

Juo toliau, juo vilnys siuto— 
jura nerimavo.

Mušės vilnys,’ mušė kralntą 
—jura tik liūliavo...

(Buš daugiau)

JMffi. — Delei didelio lietaus, prie pat gar.-
Amiens, Francijoj, įgriuvo žemė.

pavojun visą katedrą. Įgriuvimas atvėrė dideli 
kaulų ir senovinį tunelį, kurio istorijos neži 

spėjama, kad tai senovės rymėnų darbas'.

ĮGRIUVO uos
ir gražiosios 
įgriuvimas s 
duobę, pilną 
noma;

žmonių
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' I
Kada tarnas pranešė apie Jo

kūbo Kapiuno atėjimą, Jonas 
Starkas net išblyško nuo pasi
tenkinimo, kad, ant galo, atėjo 
senai laukiama valanda suvesti 
su juo sąskaitas, širdis jo ėmė 
smarkiai plakti, o vis didėjantis 
piktumas link Kapiuno kankino 
jį-

Starkas laukė Kapiuno, ku
ris novoms nenoroms turėjo pas 
jį ateiti • i? maldauti pagalbos. 
Starkas žinojo, kad jis bus be- 
gailestingas. Jis labai norėjo

(silpnas žmogus. Panele Kitė 
Į moteris graži ir*aš negalėjau at
sisakyti nuo jos m J lės, kai ji 
prie manęs prilipo. Tikėkite, aš 
net nesvajojau apie ją; ji pati 
lindo ir įvėlė mane į tą purviną 

'istoriją. Ar galėjau tąsyk švais
tyti, kad jinai jūsų sugulovė* 
kad man negalima su ja jus ap
gaudinėti? Tąsyk aš buvau ne
vedęs ir nieko stebėtino, kad 
pasidaviau pagundai. Jus, žino
ma, turite pamato pykti, bet ką 
aš galėjau daryti? Pranešei 
jums apie tai, kad ji prigaudinė- 
ja jus su manimi? Juk tai butų 
buvusi didelė niekšybė iš manomatyti nužemintą- Kapluną ir

girdėti jo maldavimus. Jo fan-’ pusės. Aš prašau jūsų tikėti 
tazija miklinos!, kad surasti pa* manimi, kad aš nežinojau, jog 
Rankamai žiaurią panieką nu- vekseliai, kuriuos davė Kitė, 
žeminimui nepakenčiamo žino- ^uvo nUo jūsų paiftiti. Aš ma- 
£aus- ! niau, jog jus padovanojote tuos

Slėpdamas savo linksmumą,1 vekselius, kai gurėjote su ja ro- 
Starkas pasitiko Kapluną išdi- maną. Tai atrodė visai natura-
džiai, permetęs jį šaltu žvilgs- liška. Dabar įeikite į mano tra- 
niu nuo kojų išgalvos. Kaplu- gišką padėtį Apie Kitę aš be- 
nas sustojo prie slenksčio. Jis veik visai užmiršau. Aš įsimy- 

‘atrodė prislėgtas, nelaimingas, i Įėjau ir apsivedžiau su kita mer-
Sveeias buvo pilniausias kon- gina. Bet jus sužinojote apie 

trhstas šeimininkui, kuri£ pasi-, mąno praeitį ir užvedėte krimi- 
žymėjo aukštu ugiu, tvirtu kūno 'natinę bylą prieš Kitę ir mane, 
sudėjimo ir. gražiu veidu. Kaplu-[Nejaugi, ponas Starke, aš kū
nas buvo vidutinio ūgio žydas,' riuo nors budu negaliu gauti 
su barzda ir moteriška veido iš-. atleidimo. Juk iki tos istorijos 
raiška. Trumpa barzdų kė-pri-‘aš tarnavau jums ištikimai ir į 
davė jo veidui dar malonesnę ir sąžiningai. Supraskite mano

CALIFORNIJOS GRAŽUOLĖ. — P-lč Fayr Lamprięr, kuri 
antru kartu laimėjo vardą “Miss California” — gražiausios Cali- 
fornijos merginos. Ji vyks į Atlantic City, kur bus renkama gra
žiausia visos Amerikos mergina — “Miss America”.

Šalę p-lčs Lamphier stovi garsus biologas Luther Burbank, o 
šone — kitos Californijos gražuolės — “bathing beauties”, — 
j)o vieną nuo kiekvieno miesto, iš kurių ir buvo renkama “gra
žuolių gražuole” — “Miss California”.

apie jūsų vyrą, bet aš kenčiu. 
Mane kankina manija... aš ne
žinau, kas daryti... aš nežinau, 
kas daryti... aš privalau, priva-

Starkas nedasakė, ką jis pri
valo, bet viešnia gudriai pažvel
gė į ji ir tarė: ( '

—Aš nedrįstu daleisti, kad ne
laimė įvyktų... jūsų teisybe... jis 
mano vyras... Jis atsiuntė mane 
tik prašyti jūsų, tik prašyti... 
tik... '

—Nereikia prašyti, nereikia, 
Išsigando Starkas, — aš -jokių 
kompromisų nedarysiu... jokiu 
budu* nedarysiu...

Jis įienorėjo paleisti tą mote
rį. Pastebėjusi jo griežtą ir 
aistrų žvilgsnį, ji paklausė:

—Sakote, kad mano vyras la
bai mylėjo... tą... jūsų...

Šeimininką? paraudo.
—O, taip. Jis labai ją mylėjo. 

Stačiog iš galvos kraustėsi. Ją 
jis ir dabar tebemyli.

Jis Gande sužadinti joje pa
vydą.

—Atkeršyki va jam, atkeršy- 
kiva jiemdviem,—aistros pagau
tas kalbėjo Starkas. — Tai bift 
puiku, pulku...

Jis nebegalėjo susivaldyti.
—žinoma, žinoma, — silpnai 

priešinosi jauna moteris, — jis 
juk galėjo mylėti aną...

* 111
Keliems mėnesiams praėjus 

Starkas grįžo iš Chicagos į New 
Yorką ir netikėtai traukinyj su
sitiko su Kaplunu. Iš pradžių 
Starkas susimaišė,' bet paskui

geresnę išraišką.
Kaplunui prisiėjo 

prabilti, nes Starkas pasipūtęs 
sėdėjo ir laukė. _

—Sveikas, ponas Starke,

pirmam !

—Sveika/C— pro dantis pra

 

košė Starkas, — kuo galiu jums 
tarnauti? i

Kaplunaš neramiai pažvelgė į 
jį ir kukliai sužnibždėjo.

—Juk jus žinote kokiu reika-! 
lu aš atvykau?

Starkas nusišypsojo.
—Ką gi, — žiauriu balsu ta

rė .jis,' — gausite tai, ko užsitar
navote.

—Ar jums bus smagiau, kuo
met man teks keliems metams 
kalėjiman eiti? — tyliai, liūdnai 
ir nuoširdžiai paklausė Kaplu
nas, žiūrėdamas savo gūdžio
mis akimis.

—Nežipau. pažiūrėsiu, —pik
tai nusijuokė Starkas.

—Kam jums tatai f ei kalinga, 
kokią jus iš to naudą turėsite, 
ponas Starke? — truktelėjo pe
čius Kaplunas.

—Jus vis rūpinatės apie nau
dą, — atrėžė Starkas, — o aš 
tik noriu, kad jus jaustute, ken- 
tėtute ,tik kentėtute...

Jo balse suskambėjo neapy
kanta. Kaplunas krūptelėjo.

—Dovanokite, ponas Starke, 
—tik tik sulaikydamas ašaras 
tarė jis, — aš prieš jus nusikal
ąs nede-

Į moralinius kentėjimus.
Kaplunas sustojo kalbėjęs, 

veidas jo nervingai trukčiojo.
—Jus vis kalbate apie kokius 

I tai moralinius kentėjimus, — 
’ [ suriko įtūžęs ponas Starkas, — 

t bet ar jus turite bet kokį su
pratimą apie mano kentėjimus? 

I Aš- negaliu jums dovanoti. Jus 
perdaug užgavote mano garbę.

Jis trenkė kumščiu į stalą ir 
piktai pažvelgė į įsigandusį Kap
luną. Starką ypatingai erzino 
tas faktas, kad jo meiluže pri- 
gaudinėjo jį su kokiu tai nusu

kusiu žydeliu, jo paties tarnu. 
Kaip drįso ji taip pasielgti su 
juo, miliohierium ir gražuoliu? 
Jis negalėjo susitaikyti su tąja 
mintimi, kad Kaplunas dabar 
visą gyvenimą juoksis, nes jam 
pasisekė iš milionieriaus meilu
žę paveržti'. Starkas tiek įdūko, 
kad jam net trošku ėmė darytis.

—A& negaliu tai taip palikti, 
—kimiu balsu pareiškė Starkas, 
—aš privalau atkeršyti... priva

mane,

dėmesio

tau, labai nusikaltau, 
ramai pasielgiau, aš prisipažįs
tu, bet jus per daug
kreipiate j tą istoriją. Juk aš ne
tyčia visa tai padariau... gyve
nime juk pasitaiko visokių ap
linkybių. Tiesa, aš jus nuskriau
džiau, bet nejaugi jums taip rei
kalinga mano nelaimė?! Juk aš

Kaplunas pasitraukė atbulas. 
Matant tokią didelę neapykantą, 
jo nervai nėbeišlaikū, ir jis des- 
peraįingai sušuko:

—Nu tad piaukite
siurbkite mano kraują, užmuš
kite maiie, kankinkite mane!!

» —Aš noriu tavo pačią,— stai
ga, netekęs pusiausvaros, suri
ko Starkas, — tik tavo pačią!

Ta mintis gimė jo galvoje 
staiga, kaųio keršto pasekmė. 
Jis tuoj pajuto, kad tik tuo bu
du jis tinkamai su Kaplunu at- 
siteis.

Kaplunas atšlijo ir pakėlė 
rankas tartum gindamosi nuo 
smūgio. Jo akys buvo pilnos pa-

tu riu pačią ,motiną.. Ką jus da
rote ?!

—Aš žinau, ką darau!— suri
ko kimiu balsu Starkas, — aš 
negaliu jums dovanoti, negaliu, 
jus juokus darėti iš manęs, iš
naudojate mano pasitikėjimą. 
Galima pavogti, apgauti reika
lui esant, papildyti piktadarys
tę. Bet čia išdavystė, atvira ir 
begėdiška išdavystė!

Kaplunas buvo išblyškęs ir 
susijudinęs labiau, negu šeimi
ninkas.

—Ponas Starke! — pradėjo 
jis netvirtu balsu, — dabar 
lengva svarstyti, bet juk tada aš 
nebegalėjau orientuotis savo pa
sielgimuose. AŠ pasirodžiau esąs

sibaisėjimo.
—Ką? ką? — sušnibždėjo jis, 

—ko jus reikalaujate?!
—Aš noriu tavo pačios, — 

tvirtai ir su neapykanta karto
jo Starkas, sunkiai kvėpuoda
mas nuo džiaugsmo, kad, ant 
galo, surado būdą suvesti są
skaitas su buvusiu savo tarnau
toju. Iš Kapiuno veido buvo ga
lima spręsti, kad Starko suma
nymas buvo baisiausias. — Aš 
noriu ją valandai, kelioms mi
nutėms, bet tik tavo pačią, prie
šingame atvėjyj aš nepasiten
kinsiu, aš tave pasiųsiu į kalėji
mą, parduosiu paskutinius tavo 
skurlius, persekiosiu tave visą 
gyvepimą!

Jis sukosėjo nuo didelio įtem
pimo.

—Ponas Starke, ponas Star
ke, — visai galvos netekęs kar
tojo Kaplunas, — ką jus kalba
te, bijokite Dievč.’

—Tik tavo pačią, tik tavo pa
čią, — kaip proto netekęs šau
kė Starkas, — aš tau viską do
vanosiu, atiduosiu vekselius, 

1 duosiu dar pinigų... bet duok 
man savo pačią, užmokėk jaja 
už Kitę. Aš nenoriu žinoti ko
ki jinai, — jauna, darki,—man 
visvien... Išsiskirk su ja paskui, 
daryk ką nori, bile tik m.udu 
užbaigsiva sąskaitas.

—Ponas Starke, ponas Star
ke, — galėjo tik pratarti Kap
lunas, matydamas nepaprastą 
šeimininko susijudinimą.
’—Daugiau nė žodžio, aš nieko 

daugiau nenoriu kaip tik tavo 
pačią! Aš lauksiu parą, o pas
kui tu eisi į kalėjimą!

Pasitveręs Kapluną už pečių, 
jis išstūmę jį pro duris, nebeno
rėdamas daugiau su juo kalbė
ti.

II
Ant rytojaus Starkas laukė ir 

nerimavo. Ji kankino nežinoji
mas, — ką pasirinks Kaplunas 
—gėdą ar kalėjimą. Starkas be
veik buvo tikras, jog Kaplunas 
suniks padaryti viską bile tik 
nuo teismo- išsisukti.

Starko kambariuose, jautėsi 
perfumo kvapas; jis pats buvo 
gerai apsirengęs ir linkęs į in- 
timintingumą. Jis pradėjo net 
nerimti, kad kartais jo planąs 
gali nenusisekti. Jis ėmė sva
joti apie pasimatymą ir bandė 
sukurti savo vaizduotėje Kap
iuno pačios išvaizdą. Ir kai, 
aift galo, pasigirdo skambutis, 
Starkas pasiskubino pasitikti 
jauną moterį. Moteris buvo 
juodais drabužiais apsirengusi 
ir atrodė gan graži. Pažvelgusi į 
Starką ji nuleido akis ir kukliai 
tarė:

—Mane vyras atsiuntė.
Starkas įsividę viešnią į savo 

kabinetą, paprašė jos atsisėsti, o 
pats ėmė galvoti apie tai, kaip 
čia kalbą ptddėti. - , ‘

—Jus žinote kuriam tikslui,— 
nedrąsiai pratarė motęris glam
žydama nosinę.

Starkas pradėjo stebėti savo 
viešnią. Priešais jį sėdėjo gari 
maloni dama, koketiškai susišu
kavusi, patraukiančios išvaiz-,

dos ir be jokių dažų ant veido. 
Nuo aistros Starko širdis ėmė 
smarkiai plakti. Jis galvojo 
apie tai, kad ta maloni ir sim
patiška moteris yra visai ne po
ra mažam ir storam Kaplunui. 
Jis tuoj nusprendė, kad toki mo
teris negali pasitenkinti Kaplu* 
riu. Bet tuo pačiu laiku 
Starkas negalėjo pradėti tai, ko 
reikalavo. Jis jaute, kad tai 
bus perdaug stačiokiška, ko 
jauna moteris neužsitarnavo. Jis 
nenorėjo pasimatymo idilijos 
griauti.

—Jus, tikiuosi, ant manęs ne- 
pykstate, — pradėjo maloniai 
kalbėti Starkas, bandydamas 
pasirodyti džentelmenu ir žino
damas, kad tai moterims patin
ka, — aš nenoriu jums ką nors' 
blogo padaryti, aš nekalbėsiu

atsisėdo ties Kaplunu ir ėmė ci- 
garetą rūkyti. Jis jautėsi esąs 
nugalėtojas ir norėjo pasinaudo
ti proga parodyti tatai Kaplu
nui. Kaplunas biskutį paraudo, 
bet tylėjo.

-—Na, matote, ponas Kaplune, 
po ilgo tylėjimo pradėjo Star
kas, —viskas pasibaigė laimin
gai. Jus, matyti, puikiai jau
čiatės, o aš taipgi esu patenkin
tas, labai patenkintas, — pabrė
žė jis. Jo akyse pasirodė pašai
pa. Starkas norėjo pasidžiaug
ti Kapiuno kentėjimais.

—Ačiū, ptflias Starke, — ra
miai atsakė Kaplunas, —jus vis
gi pasi Ii kote gferas žmogus... 
Tiesa, biskutį piktas, bet tai 
niekis... pasitaiko blogesnių 
žmonių, negu jus. Svarbiausias 
dalykas yra tas, kad visa tai 
praėjo...

Tie žodžiai buvo labai malo
nus Starkui, bet Kapiuno ramu
mas erzino jį. Jis negalėjo su
prasti Kapiuno filosofijos, jo 
budo, etikos...

—O! tikėkite manimi, aš ne
nore Jau jūsų pražūties, —o pas
kui nuoširdžiai pridūrė:—Ponas 
Kaplune , nejaugi * jus dau
giau nebegerbiate savęs, ne
jaugi baimė atima nuo jūsų 
žmoniškus jausmus? Nejaugi 
jus neturite sielos?

—Kodėl taip manote? —ra
miai atsakė kaplunas, — aš tu
riu sielą, juk aš žmogus?!

—Kaip jus galėjote pergyven
ti visą tai t

—Khip tai “visą tai”, tarsi 
nustebęs paklausė Kaplunas. 
j —Nagi tą atsitikimą su jūsų 
pąčia, atsihienate... kai ji atėjo 
j’l mane, kad išgelbėti jus, gavo 
vekselius.

—Ak, taip,—prisiminė Kaplu
nas, negegalėdamas sulaikyti 
šypsą, — aš jums viską papa
sakosiu, jeigu jus duosite gar
bės žodį, kad nepyksite.

—Duodu, — tarė sutraukęs 
antakius Starkas.

—Mano pati nežino jus, — 
pradėjo ramiai Kaplunas, — ir 
jus ją nesate matę. Priegtam 
ji visai neįdomi moteris. Kai 
man prisiėjo tokiu negarbingu 
budu gelbėti beveik savo gyvas
tį, aš maniau, kad iš proto iš
sikraustysią. Bet paskui su
pratau, jog nėra tokios padėties,, 
iš kurios nebūtų išeities. Aš 
pasukau sau galvą, o paskui nu
ėjau pas vieną moterį, žinote, 
tokią, kuri save už pinigus par- 
davįnėja. Aš papasakojau jai 
savo nelaimę ir jinai sutiko ma
ne išgelbėti. Duodu galbės žodį, 
aš jai gerai atlyginau ir ji pui
kiai sulošė mano pačios rolę. Ar 
ne visvien jums ,ponas Starke?! 
Kai, ji atnešė man vekselius, aš 
net verkti pradėjau. Ir išėjo tai, 
kad jus palikote patenkinti, ir 
aš, ir jinai...

Pagelba Del Sergančiu

Mr. Frank Dugovic, 542G West 
24th St., rašo: “Aš kentėjau per 
šešis mėnesius nuo skilvio ir žar
nų ligų ir negavau pagelbos nuo 
kitų daktarų. Aš atsilankiau j 
Chicago Medical Clinic ir gydžiau
si per du mėnesiu kur pilniausiai 
pasveikau.

Aš rekomenduoju gydymą Chi
cago Medical Clinic dėl visų žmo
nių kurie kenčia ir nori pasveik
ti, čia gaus tikrą gydymą.

Nėra skirtumo kokia ligą jus* 
sergate ir įeiti negalėjo išgydyti 
mes kviečiame jumis atsilankyti 
ir sužinoti tikrų tiesą apie ligą. 
Mes gydome visas chroniškas li
gas visame žmogaus kūne. Nervų, 

.kraujo, odos ir socialės ligas vy
rų ir moterų. Skilvio, širdies, ke
penų, inkstų, pūslės trubelius. 
Reumatizmą, asthma, pilės, ruptu- 
rą, žodžiu sakant visas sunkias li- 
gas-

Vyrai ir moterys, negaišinkite 
laiko besigydydami be pasekmių. 
J,ai X-Ray pasako teisybę ir prie
žastį. Prisidėkite prie būrio už
ganėdintų pacientų kurie atsilan
ko į musų gydymo kambarius kas
dien.

Musų pilnas išegzaminavimas 
laboratorijoj, atskleis jūsų sveika
tos stovį, kaip knygą. >•

Musų praktika didelė, mūsų kai
nos žemos. Jei nųiaie greitų pa
sekmių, atsinešk šį skelbimą ir 

^tuomet gąusi X-Ray egzaminaciją 
vertą jU už $1»

tftlCAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St^ kam. CongressSt.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakarę.
Panedėly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

GYDOME VYRUS 
$50 K“ $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus .tokia maža

Iškilmingas Atidarymas
1

Paul Ruben’s 
Naujos Mados 

CeveryKu 
Krautuvės

SVEIKATA

SALUTARO RYTAS
Šalusio rytas tekviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip auita dangui.

KODĖL?
« - PIETUS - f TRYS DIENOS LAIKAI
8) v- VĄKAHAS. )

TODĖL, KAD:
; Diena be ryto, žmogus be Salutare 

negali būti /
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

1949 So. Halsted Street. 
t

čeverykai visai šeimynai. Ge
riausi čeverykai už mažiau pi
nigų. Dykai duodama šilkinės 
pančekos, namų sliperiai ir 
žaislai dėl vaikų su kiekviena 
pora. Visi čeverykai garantuo
ti. Mes turime pilnų pasirin
kimų ekstra plačių čeverykų. 
Yra labai didelis pasirinkimas. 
Nedėlioj atdara iki 5 vai. vaka
re. Sugėdysite nuo $2.00 iki 
$3.00 ant poros čeverykų.

, ■' ............................... 7-T7=:

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatų naujame Euro- 
piejiškamc-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 
---------- ---------- 1 dabar yra išgy- 
adomos vartojant 

naujausj Euro
pinį gydymų ir 
{čirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraujų, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra ne
kenksmingos ir 
juri 'stiprių gy

dančia jėgų, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų sdlių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
kp ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray cgzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmų, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, \>kilvio trubelius, pūsles ir 
inkstų trubelius, slinkimą plaukų, 
prakaitavimų, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rūšies priva- 
tiškas ir veneriŠkas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo-. Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite i mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję, vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 p6 pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedaliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWĖS, Specialistas- ir 

' ’Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
St„ 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug 'išgydytų 
ligonių.

jame u
Aš n

kaina kaip $10.
Atoikite šian
dien, ncatidė- 
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės <lel pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir. pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl nžtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo- 

ipgi kraują, šlapumą ir t.t. 
iriu pasikalbėti su kiekvie

nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu-' 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

“606” « “914”
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo^ Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų pacf- || 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedą 
lioj nuo 9 ryto ikizi po pietų.

DR. W. R. REGISTER
10!) N. Pcaiborn St., 

chicago, ILL.
(imkite elevątorių iki 12 augšto) | 

,-------- ----- -------------------------------

Sekamos durys nuo Astor teatro 
* ■ —........ —...................

Skaitykit ir platinkit '
NAUJIENAS /
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Suvalkijos Senovė
Dumščiuose ties Naumiesčiu, 
Mariampolės, žiurių-Gudelių k. 
Plutiškių, Šunskų, Merktinės 
aplinkose. Pašvitinio ir dar kur 
kitur, žinomi akmeninių kir
vukų pavyzdžiai yra labai įvai
rus ir gražiai rodo jų tobulini
mo vaizdų, pradedant nuo pa
prasčiausių kirvelių — keltų ir 
baigiant gražiais nudailintais 
kirvukais bei plaktukais su sky
lutėmis.

Be abejonės, akmens kultūri
nės gadynės palaikų yra ir dau
giau aptinkama ir ieškojimams 
tiek akmens kultūrinės gadynės 
sėdybų vietų, tiek ir pažymėji
mas vietų, kur buvo randami 
akmeniniai kirvukai ir aprašy
mui surinktos medžiagos yra 
dar plati dirva vietiniams seno
vės mylėtojams.

Nenagrinėdamas čia plačiau 
klausimo dėl buvimo tiek bend
rai Lietuvoje, tiek Suvalkijoje 
sekančiųjų kultūrinio vystymosi 
latprtuu vario bei bronzos kul-l

Mano pastebėjimas spaudoje, 
kad Suvakija, turėdama gražių 
praeitį, mažai yra mokslo įver
tinta, nes yra labai mažai pažy
mėta ir tyrinėta jos senovės pa
minklų, sukėlė daugeliui vieti
nių gimtojo krašto mylėtojų no
rus papildyti šių spragą ir kar- 
€u patiems pažinti savo praeitį. 
Kas karti) gaunamieji iš vietų 
laiškai su trumpomis žinutčirA 
apie pastebėjimą senovės pa
minklų toje ar kitoje Vietoje 
pažymėti jiems Lietuvos archeo
loginiam žemlapyje, nors iš da
lies papildo dar nepastebėtų se
novės paminklų trukumą, tačiau 
gaunamieji aprašymui nėra kar-| 
tais tikslus ir toli nepilni, o pa
tys senovės mylėtojai skundžia
si neturėjime žinių ir apie pa-' 
Čius senovės paminklus esmę ir 
neturėjimą nurodymų kaip jas 
aprašinėti.

Teikęs jau ne kartą per spau
dą trumpus nurodymus, kaip 
daryti senovės paminklų moks
lo aprašymai ir siuntęs jas kiek- .turinių gadynių, turiu pastebėti, 
vienam prašančiam, šiuo savo kad Suvalkijoje ties Merkinės 
straipsniu norėčiau papildyti ki- V. šukevičiaus buvo rasta klasi- 
tą spragą ir bent trumpai pra- nes #ario gadynės padarai —du 
nešti susidomėjusiems apie Su- ■ “celtū”, iš kurių vienas kirvuko 
valkijos senovės paminklus, kad pavidalo su skyle kotui pentyje 
padaryčiau jas daugiau supran- iš viršaus ir ties skylės krašto 

tarnas, nurodyčiau ieškojimo se- nedidelė kilpa geresniam įtvirti- 
novės paminklų kelius ir paska- nimui; kitas celtas — ieties ga
linčiau didesnį praeities mylėto
jų skaičių prisidėti tiek prie ieš
kojimo bei pažinimo, tiek ir se
novės paminklų apsaugojimo.

Kaip bendrai Lietuvoj e, taip 
ir Suvalkijoje, seniausieji pa
minklai siekia dar akmens kul
tūrinę gadynę ir kaip visur mu- sekančių pirmųjų kultūros vys- 
sų krašte, dėl bendrų gamtos' tymosi amžių, kaip antai pilia- 
sąlygų pirmykščios kultūros, kalnių panašių esant rytų Lie- 
vytsymosi Lietuvoje, yra likę tuvoje: Moškonių, Petrošunų— 
žmogaus gyvenimo pėdsakų tik' Rokiškio apskr. Varonių — Ute-

lune savo pavidalu panaši j vė
lesniųjų laikų geležines ietis. 
Daiktai, aprašyti lenkų archeo
logijos žurnale “Sviatovit” t. I. 
1899 m.

Negaliu pasakyti, ar yra ir 
daugiau paminklų Suvalkijoje,

Ar Keliausi Aplankyti Tėvynės?
» •

Dar Gali Suspėti ir Pasinaudoti Visais 
Smagumais ir Patogumais Keliaudamas su

Naujiena Ekskursija

LIETUVON
LIEPOS 9tą dieną, vakare, 1925

nuo antrojo akmens kultūros 
gadynės laikotarpio — neolito. 
Nuo neolito laikų yra likę Su
valkijoje vad. akmens kultūri
nės gadynės sėdybų pėdsakai— 
tai kur-nekur, dažniausiai prie 
vandenų ,upių bei ežerų, kurie 
buvo vyriausieji pirmykščio kul
tūros žmonių mitalo šaltiniai, 
yra likę jo gyvenimo pėdsakų. 
Dažnai tokiose vietose atranda 
titnaginių skaidinių: peiliukų, 
skaptukų, vilyčioms galenių ir 
kitų, molinių 
kartais labai 
dar rankomis 
mis sienelėmis
molio, kartais su žviro bei smul
kiai skaldytų akmenų priemai
ša.

puodukų 
paprasto 

lipdyti su 
ir blogos

šukių, 
darbo, 
storo- 
rųšies

nos apskr. Nes mokslinių tyri
nėjimų — kasinėjimų Suvalki
jos piliakalnių nieko nebuvo da
roma, o ir tikslus jų aprašymas 
pas Radzikiuno, apie kų kalbė
siu žemiau, neduoda patvirti
nančių ta nuomonę davinių. Iš 
kitų akmens kultūrinės gadynės 
paminklų yra pastebėtas A. Bu- 
dzinskio (Bibliotieka War- 
szawska 1871) Bialavodos k., 
Diena vos valsčiuje gana retas 
Lietuvoje akmens kultūrinės ga- 
dy nes kapas “’sklepelis” (“kiš
ta”), sustatytas iš nedidelių ta
šytų akmeninių . plytų, kuriam 
stovėjo moliniai urvai su sude
gintų lavonų pelenais ir šalia 
jų gulėjo keletas akmeninių kir
vukų.

VV*5 ’

$ 186 iš Ne w Yorko Klaipedon ir Atgal
Karo taksai, pagalves ir gelžkelio bilietas ekstra
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Naujienų Palydovas, Aptiekorius ir Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyriaus Vedėjas, Roselande 
Važiuoja Kartu ir Prižiūrės, kad Kelionėje
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Niekam Nieko Netruktų.
F. J. Tupikaitis
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Kaliais randanlos seniausiose 
sodybose molinių puodų šukės 
yra pagrąžintos tipingu akmens 
kultūros gadynei ornamentu — 
tiesiu brūkšniu ir banguotų li
nijų deriniais. Aptinkamos so
dybose dar ugniaviečių žymės ir 
krūvelės sumestų netvarkingai 
akmenų, likusių nuo tų laikų 
laidojimų. Akmens kultūrinės 
gadynės sėdybų daug yra pažy
mėta Z. Glogero, (“Podrož Nie- 
mnem”. Visla. t. II. 1888 r.). 
Nemuno krantais nuo Gardino 
iki Kauno ir kurių Suvalkijos 
krantui tenka šios sėdybų vie
tos: priešais Druskininkus, ties 
Baltošiškių kaimu ir toliau ties 
Gailiunų, Nasučiškių, Krykšto- 
nių ir Narkunų kaimu, šis ak
mens kultūrinių gadynių sąra
šas turi būti papildytas dar vė
lesniais pastebėjimais jų ties 
Liškava, kitų ties Jundagonių, 
k. žemiau Kauno ir viena sėdy
ba Veisėjų apylinkėj ties mažo
jo ežerėlio prie Peraškų kaimu.

Yra likę Suvalkijoje ir dau
giau pėdsakų akmens kultūrin
es gadynės — tai ne kartu at
randami įvairiose vietose akme
niniai (Perkūno) kirvukai, įvai
rus tiek akmens rūšimi, tiek ir 
pavidalų, i Akmeniniai kirvukai 
ir dažnai atrandami Suvalkijoje, 
bet mokslui mažai yra padaryta 
pastabų, , kur jų buvo randama 
ir kokio jie pavidalo. Kauno 
miesto muziejuje yra pažymėti 
kai kurie akmeniniai kirvukai 
----- Izoin antai •

Tai tie dėl senesniųjų Suval
kijos paminklų; žymesnė jų da
lis yra vėlesniųjų laikų ir yra 
labai įvairių.

Plačiau už kitus Suvalkijos 
senovės paminklus yra žinomi 
piliakalniai, ne kartą pastebėti 
ir literatūroje (J. Basanavičius. 
“Apie senovės Lietuvos pilis”, 
Kadzikunas “Suvalkijos pilia
kalniai”, T. Daugirdo laiškas 
žurnale “Visla” t. t. 1—VIII, A. 
Palujanski “Vedrovki po gub. 
Augustvvsk. 1859 m. A. Osipo- 
viez O zamcyskach gub. Suvals- 
kiej. Tygod. ifiustrovany 1967). 
Sąrašą Suvalkijos piliakalnių ži
nomų iš literatūros, esu papil
dęs žiniomis ir apie daugelio 
naujų piliakalnių, apie kuriuos 
turiu pranešimų ir vietų nuo 
Lietuvos archeologinio žemėla
pio bendradarbių. Nors tiek li
teratūriniai daviniai, tiek ir pra
nešimai duoda labai mažai me
džiagos pažinimui piliakalnių, 
jų tikslių mokslinių kasinėjimų 
nebuvo daroma, tačiau ir mano 
^turimoji medžiaga leidžia pada
ryti platesnę pastabą apie Su
valkijos piliakalnius.

(Bus daugiau)
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Tai yra Milžiniškas White Star 
Linijos Laivas 46,439 tn. įtalpos

Tuojau Kreipkitės dėl Informacijų ir Laivakortės
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Rusija būdama daugiausia 
ūkio šalis dėl netikusios tvarios 
neturi sau užtenkamai duonos 
ir daugelis žmonių turi badau
ti. Kada badą kiek palengvi
nus Sovietų vyriausybė užpirko 
AniArikniė 80.000 tonu lavų.

1739 So/Halsted Street
INMJMINOS

' Chicago, Illinois
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A.F.CZESNA
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome minera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir Švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingos treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa- 
vaitę laiko arba taip liesti kiek re*i- 
kalinga. ...

Moterų skyrius atdaras Utapiln-
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

SATYRA IR JUOKAI
giją Savitarpinės Pašalpos. Ta
čiau gerbiamas išradėjas man
dagiai pasakė ,kad tos pilės bus 
parduodamos tiktai didelėms 
organizacijoms arba labai įtek-

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

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

Kraujo Suirimai
Slaptos I Užkrečiamos 
Ligos I Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
. siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy- 
dymai yra ge- 

ą riausi ir tikriau- 
flF A sis išgydymas

t nuo kraujo suiri-
■O' mų ir Sifilio. Del 

? "7*^/ labai didelio skai-
JC liaus atsilanky-

1710 h^onių l,a8 
Dr. Ross gydymo ik tų ligų, jis galėjo 

Dr. B. M. Rom atpiginti kainas 
35 S. Dearborn St nuo 

$Tz.5O iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yra pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai jrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų. 
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausj gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui 

Specialia Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydymą/ 92 iki 
Gydymu Odo* li<ų — Artine Ray», >3. 
Rio-Chemie Kraujo Serum Gydymą*. flO. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės de) Specialių 

' Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas 

25 metai tame Name 
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

Naujienų Spaustuve 
yra Unijini Spaustuve.

r ' ----------------------------------------------------------- -

.Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

:_________________________________

Matot, vadinas...
Taip sakant, mes maždaug 

gyvenam. Iš vienos pusės, ben
drai paėmus, žmogus jauties nė 
šioks, nė toks. Kada viskas pa
remta ant vadinas reiškia, taip 
sakant, —tuo ir užsibaigia. Vie
nu žodžiu. L>eiicl*-ni pnčmus, yra 
momentų ir momenčiukų. Tai, 
taip sakant, kada gerai einas, 
vadinas, iš vienos ir iA kitos, pu- 
sės. Bet kada mane poną ar di
rektorių (dabar, taip sakant, 
kaip norit vadinkite) pradeda 

Į vadinas ,už snapo tampyti, au
sis iš vienos pusės tąsyti, tai, 
taip sakant, maždaug iš pono 
šakalio pasidaro nė raudonas, 
nė juodas vėžys. Bendrai pa
ėmus ,vyras* kol ant sosto sėdi 
prispaudęs po letena, taip sa
kant, neklaužadas. Tai vis nuo
latiniai baubliai arba mandagiai 
tariant nemitę veršiai.

Gal ir aš bučiau likęs, na,
• taip sakant, nesakysiu krokodi- 
j liu, bet geru valdininku, jei ne 
j opozici ja, arba, kitaip tariant,
* partijos. Ko jos, vadinas, nori 
ir aš, taip sakant, nenusimanau, 
bet likęs valdininku turi daryti 
tvarką. Kada klebonas keikia 
bedievius aš, vienu žodžiu, pa
glostau jį, bet sukeikus bedie
viui tuoj nutildau. Mat, vadinas 
reiškia, rupi valstybės pamatai... 
arba konceliarijų išlaidos. Kada 
nejučiomis maždaug įsidedi į ki
šenę sau valdiškų, net kinkos 
virpa ir rodos, sekioja kiekvie
nas, na, taip sakant, apsisaugoti 
ir pasuki i užsienį. O tada, bro
lau, taip sakant, opozicija prieš 
mane (suprask pozicija) rašo 
interpeliaciją po interpeliacijos, 
lyg, rodos, vadinas, perdaug 
vožnas ministeris bučiau. O taip 
sakant, iš vienos pusės, galima 
butų tuos reikalus greičiau ir 
maždaug sučiaupus lupas iš
spręsti, taip kaip aš savo įstai
goj danių. Matot, išmintį, va
dinas, vyrauja daugiau žemes
nėse įstaigose negu aukštesnėse. 
Mat, iš vienos pusės, pas juos 
nėra įvesta pasidalinimo princi
po: jei ima, tai vienas sau, o 
kitiems tik špygą po nosim pa
kiša ir dumia į užsienį. O tu po
nas direktoriau šakaly atsa
kyk maždaug už jų, taip sakant1, 
darbus.

Beje, butų, jei nekištų uoslės 
kur, vadinas, nereikia. Bet, taip

sakant, kitas ir neapmokamas 
žvalgybą eina. Maždaug, vadi
nas, keistoka. Na, žinoma, tai 
kiekvienam rūpesčiai tėvynės 
atstatyme ,aukos ir taip toliau 
iki atsiduria mano padėty. Tuo
met ir peržegnojimas ir įžadai 
nieko nereiškia. Aš tikrai nuei
čiau i šidlavą ar kitas šventas, 
vietas, jei mane sugrąžintų į 
tąip šventas tautos ir visuome
nės pareigas. Dabar, taip sa
kant, daug sunkiau dirbti ar pa
sišvęsti visuomenei.

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

Palengviną akių įtempimą, Kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervno- 
tumo, skaudamą akių karfttį, ati 
taiso kreivas akis, u mm s katarai 
tą, atitaiso > trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminą vi 
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama t mokyklos vai 
kus. Akiniai neo $4.00 ir augUiaa 
Vai! 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. f

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7Mf

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be ekauamo 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, b 
žemas musų kainas. SergAkįte savr 
dantis, kad nekauktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Stnet 
Netoli Ashlaad Avė.

O tie baubliai dar, taip sa
kant, baubia visam svietui, net 
vadinas, gėdinuos, kad ponas 
Šakalys jau be tarnystės Jau 
važiuoja amžinų atostogų. Na, 
jus nežinot mano, taip sakant, 
rankos ,aš dar valdysiu/ Tik 
reikės išmokti partijos poterius 
ir galas. O jie visai • paprasti, 
kaip, vadinas, dabar supratau: 
tai tik du imk, o viena duok. 
Tuo pačiu principu ir aš vado
vausiu. Na, jeigu liksiu (ir 
maždaug tikiuosi) tai pajus 
baubliai... ir uždarysiu visus 
laikraščius, kurie ką nors para
šys apie vadinas reiškia. Mano 
ranka drūta, nors, taip sakant, 
poniškai atrodo.

Na, Sst šimtuk, kaip liūdna 
darosi pamanius apie rinkimus, 
kurie, taip sakant, gali seimą 
apvilti. Tikiuos tu padėsi man 
pakalbėti apie mano maždaug 
nuopelnus tautai, mokslui ir kit 
kam. Aš, žinoma, vadinas irgi 
netylėsiu. Taip sakant, Sub
liaus dar musų gerklės maž
daug per rinkimus, o aš per 
triūsą ir triukšmą; gal vėl pri
sisuksiu j... na, tu pats žinai, 
kur tokie randa išganymą. Va
dinas reiškia, tu busi uola, ant 
kurios, taip sakant, maždaug 
pastatysi mane, o iš po mano ko 
jų bendrai paėmus ir iš vienos 
pusės pabirs atlyginimas: du 
imsiu, vieną duosiu. Matot, 
dabar, iš vienos pusės, maišosi 
demokratija, nors taip sakant— 
kratijas (kratas) junta, vadi
nas, ne išrinktieji, nors šiems 
kaip man dabąr, irgi atsitinka 
apsirikus, bet maždaug tikiuos, 
jog tai visa išaiškins ir ateity 
niekas nekliudys. Galiu dar pri
minti, jog man retkarčiuką įsi- 
lindus į tautos maišiuką irgi 
ašaros ima byrėti, kad neišrink
tų į direktorius... tada, bra, vėl 
pavesk man savo ūkio gyvulius 
pagamyti, kur, taip sakant, tu 
mane- valdytum, neprisiminda
mas apie mano gerą tave val
dant (jog dar atsimeni, kad 
man niekad nereikia į ranką 
bučiuoti duodant pinigus, ką ki
ti reikalauja). Aš, taip sakant, 
vadinas tave atjaučiu ir priimu 
pinigus be ceremonijų, nors da
bar tokia mandagumo era, kad 
ir pinigus, maždaug iš vienos 
pusės imant reikia ceremonijų, 
nelyginant kaip prabaštėliui kie- 
liką kilnojant. Vienu žodžiu 
bendrai paėmus iš vienos pusės, 
ir taip sakant maždaug vadinas 
reiškia baigsiu laišką, pasisto- 
rok dėl manęs, o aš dėl tavęs 
visom keturiom pažadu, šakalys.

— šimtakojis.

Iš Northsidės lietuviu 
chronikos

’ Susiorganizavo nauja P. P.

Pilių Bendrovė
Vakar naktį čia įvyko naujai 

kuriamos bendrovės susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo pu
sėtinai daug publikos; publika 
atvyko iš įvairių Chicagos už
kampių. Dalyvavau, žinoma, ir 
aš, nes buvau tiksliai kviestas 
pabubnyti šitą naują bendrovę. 
Nors, kaip sakiau, publika susi
rinko iš visų Chicagos užkam
pių, bet nortsidiečiams prikau-

so garbė, nes jų susirinkime bu
vo apie 95/o visų susirinkusių
jų. Da turiu pridurti, kad į ši
tą susirinkimą buvo kviečiami 
laiškais ir tiktai tie, kurie nori 
spekuliuoti. Geriau pasakius, 
kurie nori už investuotą dolerį į 
trumpą laiką gauti bent 5 dole
rius. šitame susirinkime pasi
rodė, kad tos rūšies ukvatninkų 
daugiausia esamam Northsidėj. 
Pertai gerbiamas mediko-kemi- 
kas ponas Padauža nepadarė 
klaidos paskirdamas vietą orga
nizavimui—Northsidę. Čia iš- 
tiki-ii.jų SA'kniintęuiusin dirva. P. 
P. Pilių Bendrovei.

i Beje, gerbiamieji, beveik bu
čiau pamiršęs jus supažindinti 
su šia nauja bendrove. šitos 
bendrovės tikslas, kaip ir visų 
bendrovių — pakelti tautą, ge
rinant santykius tarp pilvo ir 
k i senio. Bet kaip nebūtų su ti
kslais — tikslai visiems aiškus 
—be dolerio n|eko nėra. Bet 
pats išradimas, kurį išgalvojo 
Padaužų mediko-kemikas savo 
laboratorijoje bakterijas bevai
kydamas, yra pirmas visoje mo
derninėje istorijoje. Nors tiesa 
pasakius, šitame išradime nieko

1 komplikuoto nėra. Gerbiamas 
Padaužų mediko-kemikas tiktai 
vieną naują bakteriją surado, 
kuri ik? šiam laikui civilizuotam 
pasauliui nebuvo pažįstama. Pa
ti bakterija yra pusėtinai sunki: 
turi sunkumo net— 0.00000001 
gr. Ji bus parduodama pirkė
jams džiovintų pilių kiautuose. 
Kita bakterjia turi tą nepapras
tą veikmę, kad su jos pagelba 
galima nustatyti bile žmogaus 
mąstymą tokioje kryptyje, ko
kioje norima. Duokim sau, aš 
noriu, kad Petras nemylėtų ma
no bobos. Aš jam duodu bakte
riją pilyje — jis į mano bobą 
nenorės nei pažiūrėti. Arba Jono 
Barbė nemyli. Jonas jai bakteri
ją pily duoda ir Barbė net durną 
galvą gauna iš meilės. Bet šitos 
pilės yra geriausios dėl politiš
kų partijų. Jeigu tik kokioje 
nors partijoje mažai narių, — 
įsigyk šitų pilių ir jų neskųsk; 
duok visiems. Kuris vieną pilę 
gau!?, tas tavo partijos nariu 
liks... Tiktai, žinoma, reikia būt 
atsargiam, kad kartais jas nesu
maišius. Kaip sakiau, nors 
bakterija ta pati, bet kiekvieno 
skirtingo reikalo vis /kiautai ki
tokį.

Kur šitas fabrikas bus įsteig
tas ,dar nūnai sunku numatyti. 
Northsidiečiai norėtų steigt Ru
sijoje, nes ten geriausia dirva 
pilių rinkai. Na, o Chicagos 
lietuvių importo komitetas mal
dauja Padaužų mediko-kemiko, 
kad fabriką steigtų Lietuvoje, ’ 
nes tada importas pasididintų 
Amerikon iš Lietuvos.' Gerbia
mas išradėjas pats nežino, ką 
turi daryti, gal būt, kad turės 
nusileisti bendrovei, nes bijo,/ 
kad kartais neiškiltų prova pir
ma negu bus sumokėti visi pini
gai už pajus.

Kad šita bendrovė bus labai 
sėkminga biznyje, — apie tai 
negali būt dviejų nuomonių. 
Gandas apie išradimą šitų nau
jų pilių pasiekė visų partijų va
dus ir pasireiškia didelis susi
domėjimas... Vakar iš ryto p. 
Padaužų mediko-kemikas gavo 
telegramą iš Rusijos: ten nori
ma bent šimtą milijonių pilių, 
nes tiek norima pagamint nau
jų bolševikų. Tuoj po piet ga
vo telegramą iš Lietuvos nuo 
kademų: reikalaujama bent 
šimtą tūkstančių pilių, nes Lie
tuvos mužikai pradėjo nebeklau
syti kunigų. Darbininkų Parti
ja, be abejonės neapsileis, jei 
tiktai iš Maskvos gaus pinigų, o 
pilių pirks “šiur” .

R. buvo atbėgęs ypatiškai pas 
Padaužų mediko-kemiką, kad 
jam duotų nors 10 pilių dėl 
Northsidės sandariečių skai
čiaus padauginimo. O A. verk
damas prašė, kad ir jam duotų 
bent porą tuzinų pilių, nes kito
kiu budu nebegalės naujų narių 
gauti j Chicagos Lietuvių Drau-

mingiems žmonėms.
Pilės gana lengva įduoti 

—ar jis nori ar ne. Jei negali
ma prisitaikinti įduoti valgyje, 
gėrime, tai įmesk prošalį eida
mas į kišenių (bile tiktai sermė
gą dasigauna) vistiek gerai. 
Žinoma, perkant pilės reikia 
gerbiamam išradėjui aiškiai pa
sakyti kokių arba, geriau pasa
kius, kokios organizacijos pa- 
skaitlinimui tų pilių norima. 
Kitaip gali įvykti klaida. Duo
kim sau, siunčiant pilės Lietu
von, jei per klaidą vietoje kri
kščioniškų pilių pasiųstų bolše- 
vikiškų---- tada velnias iŠ visos
Lietuvos ir iš visų krikščionių 

demokratų. Tas pats nelemtu- 
mas išeitų ir kitose partijose. 
Pertai reikia būt gana atsar
giems .

Kaip aukščiau sakiau, susi
rinkimas buvo skaitlingas. Ger
biamam pirmininkui Ambrazui 
paaiškinus bendrovės tikslą, su
sirinkusieji gerai suprato — į 
pusę valandos visi pajai buvo iš
parduoti.

Tuoj ant vietos tapo išrinkta 
iš biznio ekspertų valdyba.

Kadangi laikas, buvo pusėti
nai vėlus, pertai daugumos klau
simų svarstymui nebuvo laiko- 
—nutarta atidėti sekamam susi
rinkimui. Susirinkimo ūpas bu
vo labai pakilęs. Visi jautė sa
vo širdyje, kad atėjo svarbi va
landa pralobti, kad atėjo laikas 
apleisti smirdančią dirbtuvę, at
sižadėti kvailų idealų apie bu
siančią darbininkų lygybę, bro
lybę ir t.t. ir tt.. Muzikalus bal
sai iš kiekvieno svetainės kam
pelio buvo girdžiami: “Garbė 
išradėjui naujo vaisto! Lai gy
vuoja išradėjai! Lai gyvuoja 
Padaužų mediko-kemikas. In- 
vestmentai, pelningi invest- 
mentai — musų gyvenimo tiks
las!”...

Aš irgi vargo pelė pakilusio 
ūpo pagautas sau vienas po no- 
sia unzgiau: “Tempora mutan- 
tur, et nos mutamur in illis”.

—Julius Nemunas.

Padaužų išlėkimas
Rytoj punktualiai tą pačią vi

siems žinomą valandą visi kar
tu, ir visa Padaužų gildą su vi
sa šauniąja Ministerija, laimi
nant Dvasios vadui iš Skylių 
ministerio*"rumų aeroplanais 
skrenda į savo pirmą išlėkimą. 
Lėks toli, kol nukris, d kaip tfk 
nupkris, ir kur nukris, tai ir bus 
laikomos išlėkimo iškilmės. Jo 
ekscelencijos šviesiojo Prezi
dento įsakymu visa Padaužų Mi
nisterija turi būti kaip vienas 
savo vietose; ramiai tupėti ir 
laukti paliepimų.

PadaužŲ ministerijos 
fotografija

Be abejo, visa lietuviška vi
suomenė įdomaja, koks yra ir 
kaip atrodo Padaužų Respblikos 
ministerijos visas kabinetas. 
Tad malonią žinią jums pranešu, 
kad geriausi Padaužų Respubli
kos artistai dirba išsijuosę mi- 
nisterių paveikslus ir netolimoj 
ateity jums visiems savo locno- 
mis akimis teks pamatyti mi- 
nisterių “poltretus”.

—Padauža VII.
' -----------------

Laiškas iš peklos Pa
daužų Respublikos Pre

zidentui

Respublikos prezidentu dėl su- ( 
darymo konkonrdato tarp Pa
daužų Respublikos ir peklos. Di
dysis viršininkas jo aukštybė 
Licipierius mano, kad konkor
datas bus naudingas ne tik pek-, 
lai, ale ir Padaužų Respublikai. 
Jis įgaliayo mane vesti derybas 
su jumis, didžiai gerbiamas po
ne. Aš užtikrinu, kad pekla da-, 
rydama konkordatą su Padaužų 
Respublika, duos daug geresnes 
sąlygas, negu Vatikanas davėt 
Lenkijai arba Lietuvos valdžia 
siūle Vatikanui. Aš esu tikras, 
kad Padaužų Respublika neat
sisakys vesti derybas su ma
nim dėl konkordato, kaipo su 
peklos įgaliotiniu ant žemės.

Kartu su šiuo laišku siunčiu 
savo įgaliavimus nuo jo aukšte- 
nyl>es Licipieriaus ii- konkorda- 
to projektą. Malonėkite su
šaukti Padaužų Respublikos 
seimą 
Jei 
tomis
lonesit pasirašyti ir tuo budu į 
konkordatas pradės veikti tarp 
peklos ir Padaužų Respublikos; 
o jei nesutiktumėt su musų 
projektu, tai malonėkite pa
skelbti savo projektą, ir tada aš 
perduosiu jį peklai apsvarstyti 
ir*pranešiu jums, ar peklai bus 
priimtinas ar ne.

Su pekliška pagarba,
—Kipšas,

Peklos įgaliotinis Padaužų 
Respublikai.

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo 

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų neu- 
rltls, kraujo, odos 
ir skilvio ligų, yra 
mano gyvenimo dar
bas. Aš geriau no- 
r.U apsaugoti svei
katą šios šaJie* 
Žmonių, vietoj būti 
Jų valdytoju. Aš ži
nau, kad aš galiu 

Dr. J. R. Mabee suteikti jums ge
riausi gydymą, kok* 

yra žinomas me-dicinos moksle.

606 Gyduolės8 914”
TIKRĄ PAGELBĄ

^čirškimai teisiai i gyslas dėl kraujo 
suirimo, jčirškimai tiesiai j gysla* pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažinto* neiš
gydomomis, dąbar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serum* či»- 
pus, antitoksinus, speciales jčirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau-

apsvarstyti, 
su išdesty-

ir jį 
sutinkate ;

sąlygomis, tai ma-

SIRGO TREJUS METUS 
RE JOKIOS PAGELBOS

Galų gale surado sveikatų 
vartodama Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound

Columbia, S. C. — “Jūsų gyduolės 
>adarė man tiek daug gero, taip kad

aš jaučiu esu sko
linga visu savo gy
venimu. Per trejus 
metus aš sirgau ir 
buvau gydoma dak- j 
tarų, bet jie man 
nieko negalėjo pa-1 /• 
gelbėti. Paskiau aš 
pradėjau vartoti 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound ir pasi
dariau taip stipri,

liaus ulKaneaintų Jr i*xy«Iytų imonių’ 
kurie kasdien ateina ( mano gydymo 
kambariu*. Ateikite šiandien dėl iftegza- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1

Chicagos gyventojas suteikia 
/ savo patarimą

“Chicago 111.
“Gerbiamas Dr. Maliee,

“Aš noriu jums tarti daug sykių 
ačiū už gerą gydymą ir išgydymą, 
kur| aš gavau nuo jurų. Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neurltis, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo, 
nuo vieno daktaro prie kito, 
liau atsiduriau 
Creek, Michignn. 
vau pagelbos.

“Aš praktiškai 
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau, 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimą, kad jus po 'egza
minavimo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jurų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš daliar esu 
visai sveikas tr kaip naujas žmo
gus.

"Mano garbės žodžiu rekomenduo
ju jūsų gydymą bile kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi
matyti su jumis. Su pagarba, 

“FRED WAGMAN.
4838 Bosworth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esnte stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep” ir vikrumų? 
Ar jus ewte silpnas plonas, nervin
gas, turite chronišką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. Aš 
pagelbėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti Jums ištobulinti vyriškumą.
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare. 
Utarninke, BeredoJ ir Subatoi nuo 9 ry
to iki 8 va), vakare. Ntdčlloj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE
337 W. Madison Chicago, III.

sanatorijoj. 
Ir tai da

buvau visai

ftjau 
pajra- 
Battle 
nega

l>ejė-

HOUSE OF HEALTH

Pekla, birželio 12 d. 1925.
Didžiai gerbiamas Pone:

šiandien aš buvau sugrįžęs į 
peklą ir išdaviau raportą aukš
čiausiam peklos viršininkui Li- 
cipierui iš mano darbuotės ant 
žemės. Iš mano raporto jo au
kštybė Licipierius sužinojo ir 
apie Padaužų Respublikos įsi
kūrimą ir sužinojo, kad Padau
žos gana gerai gyvuoja. Tad jo 
aukštybė Licipierius siunčia 
mane atgal ant žemės ir įgalio
ja vesti derybas su Padaužų'

kad galiu atlikti savo namų reikalus, 
bet pirmiau aš vos tik galėjau pa
sivalkioti. Aš taipgi vartojau Vege
table Compound laike mano permai
nų gyvenime ir tas palieka mane ge
roje sveikatoje. Aš rekomenduoju jas 
kaipo geriausias gyduoles dėl mote
rų permainoje jų gyvenimo ir jus ga
lite vartoti tuos faktus kaipo paliu
dymą”. — Mrs. S. A. Holley, R F D 
No. 4, Columbia, South Carolina. I

Kam kentčti per metų eiles nuo 
nugaros skaudėjimo, nervingumo ir 
nuo kitų žinomų moterų ligų, nuo pat 
jaunų dienų iki viduramžio, kuomet 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com-; 
pound suteiks jums palengvinimą, j

Pardavinėdami visoje šalyje Lydia, 
E. Pinkham’s Vegetable 'Compound, 
virš 200,000 gavome atsakymų ir 98 
iš kiekvieno 100 raportuoja, kad ga
vo pagelbą.

KRAUJO 
BANDYMAS

Suradimas ir ištyrimas 
tikro diagnozo

Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy
domų pasekmių. 
NUŽEMINTOS 
NOS' dėl PILNO 
minavimo
PO .................

Ligos teisingu! suprastos yra pusiau 
išgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau t kentėti nuo pažadų ir “spėlio- 
jančių“ daktarų. Ateikite | HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir I—I----
torijos Egzaminavimo, čia 
jūsų

Musų 
KAI- 
ejcza-

$3

dėl pilno Fizinio ir I.abora- 
Egzaminavimo, čia atskleisime 

sveikatos stovi kaip knygą.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT 1ŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENŽJUS1Ų LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumu egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniška- ligas. 
Kalbame lietuviškai

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

Valandos nuo 10 iki S vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

“Jaučiasi Kaip Nauja* Žmogus”
John Stryczek, 1784 I’enn Avė., Gary, 

Ind., sako: “Virš dviejų metų aš ken
tėjau nuo pušku ir kraujo trubelių. Bu
vo išsiplėtojusi po visą mano kūną. Aš 
buvau praradęs v.ltj. Šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien aš 
Jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kkntėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.”

Kų Mes Darome Kitiems, Tą Mm 
Galime Padaryti ir Jums

Mes kviečiame jumis atsilankyti dėl 
pasiturimo dykai, nėra skirtumo kokia 
liga jūsų yra ir kas negalėjo išgydyti- 
Mes gydome visa*' chroniškas ligas vi
same žpiogaus kūne — Nervų, Kraujo 

'Odos ir Speciales ligas Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmą, Neuritis, A c Idos is, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, širdies, Inkstų li
gas. Visas formas kataro, Dusulio. Žo
džiu, gydome visas sunkias ligas, kurių 
kiti negalėjo išgydyti.

Mueų štabas yra patyrę gydytojai, *u- 
teiks jums didelę pagelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite šiandien. Ap-

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

Daktaro pa- 
i tarnavimas y- 

ra gydyti jūsų 
ligą arba pri
taikinti aki
nius.
27 mętai prie 1 
State gatvės

Akiniai taip
pigus kaip $5. Galvos skaudė
jimas, nervingumas, nemigė ir 
nevirškinimas, tankiausiai yra 
priežastis akių jtempimo. Už
degtos akys, Kreivos akys Pa-' 
taisomos. Tonsilai išimami. 
Franklin O. Carter,M.D.

177 N. State St. (3 augštas), 
Chicago.

Vienos durys į šiaurę nuo 
Chicago teatro

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

Haugokit hrvo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utar
ninke, Seredoje ir Subatoj* iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1 dieną.

Housi^Health
1164 W. Washington St.

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis k

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS


