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Popiežius smerkia l(l"y s“" B[it“'s,a,ę
fašistus 48 kolegijos reikalauja, kad val

džia nutrauktų diplomatinius 
santykius su Anglija

Maskviečiai ragina Kinus 
sukilti

Abd-el-Krimas pasiruošęs pra 
dėti taikos derybas.

Jau ir popiežius alsisu- Maury vado Abd-el-Klimo
ko prieš fašistus taikos sąlygos priešams

Smerkia “juodmarškiniiis” už 
smurto žygius prieš katalikus 
ir bažnytines apeigas

Su Francija jis norįs taikytis, 
bet jei ji norinti karo, mau
rai kariausiu iki mirties

■Iki [Chicagog Tribūne korespon
dentas I«arry Iltie, ką tik grį
žęs j Tanžirą iš savo pavojin
gos kelionės Į i rifkabilų centrą, 
pargabeno jų vado, Abd-el-Kri
mo, naujas franeuzams Ir Ispa
nams taikos sąlygas. Abd-el- 
Krimui pasiekti korespondentas 
slapta prasmuko laiveliu ispa- 

visą tą 
eina ne- 
ir

PEKINAS, Kinai, birž 
Kinų studentų delegatai 
vaują keturiasdešimt 
nioms kolegijoms, vakar atsiun
tė į K’nų karo ir užsienių reika
lų ministerijas savo delegacijas 
reikalauti, kad Kinų valdžia 
tuojau nutrauktų santykius su 
Didžiąją Britanija.
Privertė laikyt bankus uždarus

ŠANIIA.JUS, Kinai, birž. 21. 
— Dalykų padėtis šanhajuj vėl 
pablogėjo. Vakar studentų or
ganizacijos, darbininkai Ir šiaip 
prieš svetimšalius nusistatę ki
nų elementai privertė Kinų 
perkybos ritmus atšaukti užva
kar išleistą savo nuosprendį ati
daryti bankus ir sankrovas. 
Tuo budu tos įstaigos pasilieka 
dar visai savaitei uždarytos.

Kariuomenės koncentravimais

21
atsto-
aštuo-

ROMA, Italija, birž. 21. 
šiol visur pasauly buvo tbks įs
pūdis, kad katalikų bažnyčia ir 
fašizmas, tai du artimiausi są
jungininkai. Bet štai vakar po
piežius Pins XI, kalbėdamas at
vykusioms iš Penidžijos švent- 
keleiviams, pasmerkė rašistus. 
Jis pasakė, kad pastaruoju lai
ku fašistai nebesusilaiką nepuo-|nų blokadą ir 
lę dagi bažnytinių katalikų ap-’“niekieno žemę, 
eigų. “Smurto žygių ji? varto
ja dagi šventajame mieste lai
ke tikybinių ceremonijų,” sakė 
popiežius. “Turėtų būt pavai
tota grieštų priemonių, kad lai 
daugiau nebeatsikartotų, o kal
tininkai pavyzdiugai nubausti.”

Popiežius čia turėjo omenėj 
atsitikimą per Dievo Kūną, 
kuomet fašistai puolė maldinin
kų procesiją ir ją išvaikė, o ka
talikų skautus sumušė.

Popiežiaus laikraštis Osserva- 
tore Romano nesenai protestavo 
prieš fašistų padarytą pogromą 
vienoj katalikų laikraščio Įstai
goj, ir prieš žiaurų sumušimą 
kataliku redaktorių.

Baimės kelia nuolatinis ka
riuomenės traukimas j Šanhajų. 
Vakar vėl atvyko 3,500 Feng- 
tieno kareivių, be to praneša
ma, kad neužilgio atvyksią dar 
1O,OOO. Girdėt, kad, generolas 
Čang Tsolinas ruošiąsis* kovai 

kl,r prieš generolą Sun Čuan Fun- 
gą, čekiango gubernatorių, ku
ris, sako, esąs susidėjęs su re- 

ir rifkabiių ; voliueingąja Kuomintango fak- 
kulipkų ir nuo aeroplanų bom-lcjja Kantone ir 
I M « T 1 t 1 f A f _ M »

ŽEMĖS DREBĖJIMO J ARONIJOJ PĖDSAKAI
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Meksikos darbiu, vadas 
įspėja svetimuosius

Kunigo Šmulkščio karje 
ros galimas galas

Meksika 
leisis, 
tuotų,

greičiau žus, negu ji 
kad svetimieji jai dik- 
ką ji turi daryt .

Arba kupstas nuvertė vežimą

Maskviškiai kursto 
kiniečius sukilti

Ragina 
žimą 
Kinų

nuversti svetuąsaiių re- 
ir grąžinti Kinų žemę 
žmonėms

MASKVA, birž. 21. — 
liečiu komunistų 
Jas,” kurio centras via

paskui
” kur

paliaujami šaudymai
drąsaus korespondento gyvybei 
nuolatos grėsė pavojus nuo 
franeuzų, ispanų

bardavimų.
praneša:]

Korespondentas

TANŽIRAS, Moroka, birž. 20. 
— šiandie sugrąžau IŠ Rifo, ka
me aš turėjau interviu su emi- 
ru Abd-el-Krimu... Iš jo aš 
pargabenau jo taikos sąlygas, 
kurias jis mane įgaliojo oficia
liai pristatyti Ispanijos ir Fran
ci jos valdžioms, o taipjau pra
nešti apie karinę, ekonominę h 
politinę padėtį krašto viduj.

švilpiant aplinkui kulkosvy
džių ir šautuvų kulipkoms ko
vų juostoj, aš grįžau per tą 
“niekieno žemę” iš rifiečių į is
panų pozicijas. Ispanai mane 
areštavo, kaipo šnipą, Ir per 
puspenktos valandom laikė už
rišę akis, ligi pagaliau pristatė 
į dalies bazę.. Ispanų generolas 
Meilioj priėmė mane nuošir

džiai. Sužinojęs, kad aš esu
internaclona- tame mieste, Ispanijos diktato

rius Primo de Rivera davė fns-

krikščionių’’ 
generolu Feng Juhsiangu Kal- 
gane.
Boikotas svetimšaliams Kantone

KANTONAS, Kinai, birž. 21. 
— Tarp kiniečių visur gausiai 
skleidžiami atsišaukimai, ku
riuose raginama boikotuoti sve
timšalių prekes, nieko svetim
šaliams nepardavinėti, nevarto
ti ir nepriimti svetimšalių 
banknotų, nedirbti svetimša
liams/ nelankyti * svetimšalių 
mokyklų ir nemokytojauti jo
se.

Toks jau boikotas svetimša
liams skelbiama Honkonge ir 
kituose miestuose.

šiaip betgi Kantone ramu, jo
kių smurto žygių prieš svetim
šalius nepasireiškė.
Svetimos vyriausybės kaltos dėl 

neramumų šanhajuj
PEKINAS, Kinai, birž. 21.

Paveikslėlis parodo didelius plyšius žemėj, netoli Toju- 
kos, Japonijoj, kuriuos padarė ten pastarasis baisus žemės 
drebėjimas. Toj katastrofoj žuvo daug žmonių gyvybių.

Francijoj areštuota 120 
komunistu

? kitų buvo krėstą ir parla
mento atstovo, komunistų ly
derio Dorioto, butas

PARYŽIUS, birž. 21.—Laik
raštis Matin skelbia, kad Pary
žiuje ir provincijoj vyriausybė 
areštavo 120 komunistų dėl jų 
vedamos propagandos- prieš ka
rines operacijas Morokoj.

Buvo padaryta daug kratų, 
tarp jų ir komunistų atstovo 
parlamente, Dorioto, bute,, kur 
buvę įasta kariuomenės prane
šimų iš Morokos fronto. Do- 
riot pašaukta pas tardytoją. 
Komunistų atstovo draugai dė
lei to protestuoja, kad parla
mento nario 
užgaunama.

Premjeras 
kalauti, kad
spenduotų atstovų Dorioto ir 

neliečiamybės teisę,

neliečiamybės teisė

Painleve žada rei- 
parlamentas su-

Latvijos vokiečiu peticija 
Tautu Sąjungai

Kalbėdamas 
kur
Valsti j ų 

darbininku 
ir prekybos

prekybos 
dalyvavo 250 

biznierių, 
vadas ir 
ministe- 

kabinete, 
pareiškė,

MEKSIKOS Ali ESTAS, birž.
21. — 
rūmams 
Jungtinių 
Meksikos 
pramonės
ris prezidento Calleso 
Luis Morones, vakar 
kad “Meksika greičiau sutiks 
žūti, ne kad ji leisis, kad sve
timieji jai diktuotų, kafp ir ką 
ji turi daryti”.

Moronės kvietė visus 
ir- sąžiningus teisėto 
žmones susiinteresuoti

ir imdamas už jas 
nuo eilutės. Del 
anuo metu “Ry- 
Užsienių Reikalų

rimtus 
biznio 

Meksi
ka, investuoti savo kapitalus į
Meksikos gamtos šaltinių nau
dojimą, jos pramonės Išvysty
mą, žadėdamas lygios apsau
gos tiek kapitalui tiek darbui 
Jis smerkė tuos “fantastingus 
užsienių investuotojus, kurių 
kalbos apie investavimus mili
jonu paprastai baigėsi reikala
vimais specialių privilegijų, 'ku
rių valdžia negalėjo Jiems su
teikti”.

KAUNAS., birž. 3 [1^]. — 
Gautomis žiniomis Seimo Už
sienių Komisija kun. Šmulkščio 
nebeišrinko pirmininku dėl tos 
ypatingos priežasties, kad jis, 
būdamas tos Komisijos pirmi
ninkas, teikdavo kunigų “Ry
tui” iš tos komisijos slaptų po
sėdžių žinias 
po 50 centų 
pasirodžiusių 
te” žinučių
Ministerijai kildavo net nemalo
numų.

Taipgi girdėtis, kad savo Įvai
riais netaktingais žygiais kuni
gas Šmulkštys apskritai sukė
lęs didelio nepasitenkinimo 
krikščionių bloke ir viso to re
zultate esąs nulemtas kunigo 
Šmulkščio likimas, kaipo krikš
čionių demokratų partijos cent-. 
ro komiteto pirmininko ir net 
Seimo nario, jis turėsiąs atsJ- 
sakyti kaip iš krikščioniu demo
kratų centro komiteto, taip ir 
iš Seimo.

Lenkija bijo Lietuvos- 
Latvijos — Estijos su

siartinimo x

Be to prisimenama, kad ano
nimas šmeižtas-paskvilis prieš 
Galvanauskį, Sleževičių ir kitus, 
kurie buvo išvadinti peoviakais 
anais metais prieš pasikėsinimą 
ant p. Galvanauskio gyvybės 
buvo išplatintas irgi kunigo 
Šmulkščio.

RYGA, birž. 4 [E]. — Len
kijos pasiuntinys Latvijoj La- 
dos pareiškė Latvių spaudos at-RYGA, birž. 3 [E]. — Latvi , 

jos vokiečiai įteikė Tautų Są- stovams, kad Lenkijos vyriąu-
jungos tarybai peticiją, kuria 
prašę atsiklausti Ilaagos tarp
tautinio arbitražo teismo dėl 
Latvijos žemės reformos. Tarp 
kita ko prašoma išspręsti klau
simas, ar tautinės mažumos 
Ii reikalauti atlyginimo už 
savintą žemę ir mišką.

Latvijos užsienių reikalų 
nisteris M^eierovicatf šiuo reika
lu pareiškė, kad vyriausybė dė
sianti visas pastangas, kad ta 
peticija Tautų Sąjungos butų 
atmesta.

ga-
nu-

mi-

Kur nuėjo Amerikos do 
leriai lenkams

sybė dar neužėmusi pozicijos 
dėl numatomos Lietuvos, ILat
vijos ir Estijos užsienių reikalų 
ministerių konferencijos. »Vis 
dėlto pasiuntinys negalįs pa
slėpti, kad Lenkų visuomenės 
mintis laikytųsi abiejingai Iš
vijai ir Estijai ėmus artintis su 
Lietuva, 
manąs, kad 
tifikuosiąs 
Latvijos 
sutarti.

Klaipėdos Seimelio rinki 
my įstatymas priimtas

ir

Be to, pasiuntinys 
l lx?nkijos seimas ra- 

Suomijos, Estijos, 
Lenkijos arbitražo

KAUNAS, birž. 6 [LŽ]. — 
Seimo penktadienio posėdy pri
imta trečiuoju skaitymu Klai
pėdos krašto Seimelio rinkimų 
įstatymas. Tokiu budu rinka
mai tikrai dar šios vasaros bė
gy turės įvykti.

D-RAS SAKALAUSKAS
STOJO IŠ SEIMO

Iš-

.TOLEDO, Ohio, birž. 19. — 
Grūmodamas išsprogdinti Union 
Savi ngs banką nitroglicerino 
bomba, leurią jis laikė 
banditas pFveitė banko 
tują išduoti jąm 3,400 
Gavęs pinigus banditas

rankoj, 
tarnau- 
dolerlų. 
pabėgo.

kvoj, vakar išleido atsišaukima trukcijų hidroplanu atgabenti 
į Kinų valstiečių molens, ra- mane į Tetuaną.
gindamas nuversti imperialisti- ruhi aš vakar kalbėjaus per ke
lies valstybes, reikalauti panai
kinimo svetimųjų jurisdikcijos 
ir sušaukti revoliucinį Kinų sei
mą.

Atsišaukime kviečiama kinie
čiai prisidėti prie “valstiečių 
komunistų internacionalo," o 
Kinų moterys raginama organi
zuoti dabojimo komitetus. At
sišaukime patariama, kad pro- 
ponuojamas revoliucinis Kinų 
seimas suorganizuotų centrali- 
nę Kinų valstybės valdžią, vie
toj dabartinio svetimšalių • reži
mo, ir reikalauti, kad Kinų že
mė butų sugrąžinta Kinų žmo- 
nėmr.

Su diktato-

x . . .. . . . x TjMarty --------------
Kinų užsienių reikalų ministeri- ijjanį jje butų galima areštuoti 
ja pateikė svetimų valstybių ir atiduoti teismui.

SOVIETŲ ATSTOVAS
PERSIJAI

TEHERANAS, Persija, birž. 
Naujas SSSR diplomati- 

vakar Įteikė savo 
Persijos užsienių

kad Rusija visa-

21.
nis atstovas 
kredencialus 
ministeriui. 
tas pareiškė,
dos stengsiantis padėti Persi
jai, ir kad bendradarbiavimas 
tarp abiejų kraštų jau prasidė
jęs įsteigimu oro linijos tarp 
Kabulo ir Turkestano.

turias valandas.
Pasimatymas su Abd-el-Krimu

Rifkabilų vadas Abd-el-Kn- 
mas priėmė mane birželio 9 die
ną vienoj savo stovyklų, AgacTi- 
ro srity, iš kur jis veda karą 
trimis frontais. Man paklau
sus, ar jis sutiktų taikytis su 
franeuzais sienų klausimu taip, 
kaip tos sienos nustatyta Alge- 
ciraso sutarty, Abd-el-Krimas 
atsakė:

“Sienas dabar nustatys musų 
ginklas.”

Tečiau ant 
sakė:

diplomatiniam korpusui memo
randumą, kuriame ji nurodo, 
kad dėl nesenai įvykusių Šan
hajuj neramumų atsakomybė 
krintanti svetimų kraštų vy
riausybėms.

Airiai šmugeliuoją ginklus Ma
rokos rifkabilams

rytojaus

VENGRIJOS PREMJERAS 
SERGA

BUDAPEŠTAS, Vengrija, b 
21. — Vengrijos premjeras Ste- 
fanas Bethlen susirgo aklosios 
žarnos įdegimu. Jam daryta 
operacija.

,, esame pasiruošę kautis iki mlr- ■’Ia P“' ties.” >

. , J Reikalauja nepriklausomybės dėl ta;-
pasiruo- Su Ispanija emiras Abd-eL

PARYŽIUS birž. 21. -Frau- 
9

ei jos karo ministerija gavus in
formacijų, kad vyriausi ginklų 
kontrabandininkai, pristatantie • 
ji Morokos rifkabilams ginklų 
ri kare medžiagų, esą airiai, ku
rie mitriai sugebą prasmukti 
pro blokadą.

Bendra ispanų-franeuzų blo
kada Morokos pakraščių, tikslų 
užbėgti už akių ginklų gabeni
mui AbcLel-Krimo jėgoms, bu
vo paskelbta praeitą penktadie
ni.

VARŠUVA, birž. 3 [E].
Spaudos žiniomis, I>enkų minis- 
teris pirmininkas Grabskis pa
reiškęs spaudos atstovams, kad 
Amerikos paskola Lenkijai, ku
ri buvusi suteikta ekonominiam 
atsistatymui, suvartota Lenkų 
biudžeto deficitui padengti. Jį, 
anot ministerio, sudaręs Lenkų 
kariuomenės apginklavimas.

TROOKIS Už UŽSIENIO 
KONTRAKTORIUS

MASKVA, SSSR, birž. 21.— 
Pirmininkaudamas elektrinės 
pramonės konferencijai Trockis 
patarė, kad projektuojamai di» 
džiulei elektros jėgos stočiai 
pastatyti kontraktas butų pa
vestas užsienių kontraktorlams.

L

Japonų Mikadas serga •

ANTVERPENAS, Belgija, b. 
19. — Garlaiviu George Wash- 
ington Šiandie atvyko čia 300 

vąžiuojan-

1 KAUNAS, birž. 4. — Krikš
čionių demokratų frakcijos na
rys d-ras Sakalauskas, vienas iš 
neskaitlingų padoresniųjų jų 
tarne, šiandie išstojo iš Seimo;
jo vieton įeina mokytojas Tiju- Amerikos delegatų, 
naitis, jau pagarsėjęs savo "re- čių į tarptautinį prekybos rūmų 
formomis” švietimo srity Stei- kongresą, kurs ateinanti sek ma
gia majame Seime. dienį prasidės Briussely.

Francija
visados

gali pakviesti Krimas ne tiek geidžia taikos
ji atsiųstų savo Jis pasakė:

•“Tamsta gali painformuoti
Primo de Riverą, joge!' mes rei-

“Derėtis su 
kos sąlygų aš 
šęs., Tamsta 
Franci ją, kad
atsakomingus atstovus pas ma
ne, ir jei tik Francija nori tai
kos, susitaikyti dėl sienų nebus kalaujame, kad Ispanija pripa- 
nė jokių kliūčių, nors mes esa
me geresnėj, negu kada buvę. Ceuta ir Melila, nepriklausomy- 
pozicijoj dėl jų derėtis. Bet 
jei ji nori karo, gerai, mes esa
me pasiruošę kariauti, bet tas žinojau, kad Abd-el-Krlmas 
karas reikš nelaimę Franci j ai. tiktų, taikytis ta sąlyga, 
Ji pradėjo mus pulti, tai mes prie Rifo teritprijos butų 
buvome priversti gintis. Mes jungtas tik Tetuanas.

žintų visiškų Rifo, kartu su

»

Iš kitų tečiau šaltinių aš su
su

kai! 
pri-

ypRR
Oficialis oro biuras šiai die

nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Vei
kiausiai bus gražu ir 
bent vėjas pasisuktų 
ro; vidutinis mainąsis

Vakar temperatūra

TOKIO, Japonija, birž. 19. — 
Japonijos mikado ((karaliaus) 
sveikatom stovis žymiai pablogė
jęs. Jis jau ketvirti metai ser
ga fiziškai ir protiškai.

šiandie saule teka 
džiasi 8:28 valandų.

šilta, ne
juto e$e 
vėjas.
vidutlpiš-

LONDONAS, birž. 19. —Bri
tų vyriausias pašto viršininkas 
Thompson pranešė, kad greitu 
laiku Did: Britanijoj busią įve
stą peno pašto ženklai (t. y. 
verte lygus Amerikos 2-cen'ti- 
niamP, pašto ženklams) ir pa
gerinta telefonų sistema.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

Dėl 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 
$0 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

J
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Pirmadienis, Birž. 22, 1925

Advokatas

Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St

Tel. Dearbom 90*7

W. Washington 
Waahiugton A Gark

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 17R6

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77
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KORESPONDENCIJOS
FordsonLincoln

Reformos teisingumo srity

Su Naujienų Ekskursija

GERAS PATARIMAS

Adresas

OMPANY

Pinigai Lietuvon Telegramų 50cEdwartlsville, Pa.

Vardas ir pavardė

ValsčiusKaimasVilnius Apskritis

1323-1923 doleriais parašyk doleriais vieton litų
Siuntėjo parašas

Adresas

Parduoda

Chicago, Illinois

800
400

White 
Star 
Lines 
Laivu

Vaikų 
Knyga

600 litų 
700 Htų 
800 litų 
900 litų 

1000 Htų 
5000 litų

BU1LD1NG 
jYONb

Jei norite žinoti, af jūsų kūdikis nedapenftaa, kiek 
Jie turi sverti, kiek augftčio, kokį maistą jam duoti, 
ir kitokias žinias dykai, prisiūskite mums sekamą 
kuponų, įrašę savo vardų ir adresų,

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

1514*16 Rooseyelt Rd. 
Arti St. Louis Aro. 

CHICAGO, ILL.

Kada kūdikis itesveikuoja, arba neaugA, kaili 
reikia, motina turėtų be vilkinimo pasitarti 
su geru gydytoju. Iš kitos pus^s, normalia 
kūdikis, kuriam duodama geriausia priežiū“ 
ra ir kuris penimas tinkamai, ar tai krūtimis 
ar įBorden’s Eagle Pienu, kuomet motinos 
pieno nėra, privalo išaugti į sveiką, normalį 
jaunuolį.

Milionai ir miltonai kūdikių išaugo į stiprius 
bernaičius ir mergaites sukombinavus gerą 
motinos priežiūrą su sotujnu Borden’s Eagle 
Pieno.

Kas Dedasi 
i Lietuvoj

Paštu 
$62.00 

72.25 
. 82.50

92.75 
108.00 
514.09

Jau paruoštas naujas teismų 
sutvarkymo įstatymas. Ryšy su 
tuo bus pateiktas seįmui bau-

pasiuntinys Lietuvai p. Skave- 
uitis įteikti p. respublikos Pre
zidentui kredencialų (įgalioji

džiamojo ir civilinio proceso į- 
statymo pakeitimas. Taip pat 
manoma susiaurinti apeliacijos 
teisės, pavedant mažesnės svar
bos bylas galutinai spręsti tai
kos teisėjams ir bylų skaičiui 
sumažinti žadama įvesti prisie
kusiųjų sprendėjų institutas.

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 81.25
. 41.50
. 61.75

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 
TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ

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

Uty kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

LIETUVON 
$186.

Naujas danų ministeris’ 
Lietuvoj

Valparaiso Lietuvių Moksleivių 
Veikimas.

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

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

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

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

Gegužės m. 11 d. į Kauną at
vyko nesenai paskirtas Danų

Telegramų 
....... $6.25 
........ 11.25 
.......  21.50 
........ 81.75 
......... 42.00 
.......  52.25

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

Jau du metai, kaip čia apsi
gyveno jaunas lietuvis dentis- 
tas. Šioje apielinkeje lietuvių 
profesionalų randasi labai ruo
žai ir visame Luzerne paviete 
yra tik vienas lietuvis ,dentis- 
tas, — Dr. A. W. Lishkauskas, 
kuris turi savo ofisą prie 537 
Main St., Edwardsville, Pa.

Vietos lietuviai - džiaugiasi, 
kad jis čia apsigyvęno, nes da
bar turi nors vieną dentistą, ku
ris nuoširdžiai patarnauja vie
tos lietuviams.

Dr. Lishkauskas yra Ameri
koje gimęs, bet lietuviškai kal
ba gerai. Mokslą ėjo Philadel- 
phia Dental College ir jau du 
metai kaip savo profesijoje dar
buojasi.

L. D. L. D. 128 kuopa auga.

Jau buvo minėta, kad Kingst- 
on - Edvvardsville progresyvių 
lietuvių būrelis atgaivino L. D. 
L. D. 1<uopą. Dabar draugai 
džiaugiasi, kad ėmėsi to darbo, 
nes darbas sekasi ir vis galina
ma naujų narių . Vietos drau
gai žada darbuotis ir išauginti 
128 kuopą į stambią organizaci
ją . Ir ištikrųjų tai yra išmin
tingiausias dalykas turėt tokią 
organizaciją; darbo nedaug, 
knygas gaunama kas metai, tik 
$1.00 į metusi ir tuomi susideda
mą prie išleidimo knygų.

• — Vytautas. •

----- KUPONAS

Katrų Literatūrą Noriu

Valgiai dėl
i Valkų

Kiekvieno bertainio pabaigoj 
yra rengiama pasilinksminimo 
vakarėliai. Tad ir šį bertai n į 
bangiant moksleiviai surengė 
pikniką gegužio 31 dieną.

Piknikas prasidėjo 2-rą vai. 
po pietų. Svečių prisirinko gra
žus būrelis, kuriuos vaišinta su 
šaltkoše, šaltu lemonadu ir apel
sinais. ,

Programas prasidėjo kaip pu
sė po trijų ir tęsėsi per dvi va- 
landį. Pi’ograme dalyvavo sve
čiai ir mokiniai, išpildydami jį 
įvairiomis prakalbomis; nuro
dydami kiek moksleiviai turi 
pakęsti skurdo, kol atsiekia sa- 
vo tikslą, o, kai kuriuos šitas 
skurdas išvaro iš šio pasaulio 
pirm negu susilaukia patogesnių 

[aplinkybių. Dalis kalbėtojų pa
teikė gerų minčių, ir buvo kuo 
gėrėtis, tik ne visų. Kaip pa
prastai atsitinka, bolševikų pra
kalbų ir čia nestigo. Vienas 
bolševikėlis norėjo pasirodyti 
daug žinąs, ir bandė sukritikuo
ti visas pasaulio organizacijas, 
išėmus bolševikų, bet nepasise
kė, nes patsai save sukritikavo. 
Jis pasigyrė, buk mokytojas pa
klausęs jo, delko jis esąs bolše
vikas, tai jisai atsakęs: deffo, 
kad išbuvau vienus metus ir pu
sę be darbo. Tai čionai ir pasi-' 
rodo kiek jisai supranta apie I 
dalykus. Antras iš jų pasigyrė 
labai daug rašąs, bet kad pasau
lyj nebesą nė vienos teisingos 
redakcijos, dėlto neturys vietos, I 
kur savo “gerus” raštus talpiu-1 
ti, nes net ir bolševikų laikraš-1 
čiai jo “gerų ir teisingi) raštų” 
nepriima.

Programui pasibaigus, bolše
vikai kalbėtojai pradėjo bartis 
tarp savęs, kritikuotįs. nes ne 
visi vienodai apie ^bolševizmą’1 
supranta.

Svečiai išsiskirstė 6-tą vai. 
vakare. Pirm išsiskirstant, vie-' 
nas iš svečiį, buvęs Valparaiso 
Universiteto mokiniu, p. F. šeš-1 
tokas, kuris dabar yra Town of. 
Lake aptiekorium, pakvietė vi-1 
sus paaukoti kiek užlaikymui 
lietuvių moksleivių knygyno. I 
Viso aukų surinkta $28.30.

— Ten buvęs.

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

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

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

Vilniuj 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.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, . /
Vilnius musų buvo, musų bus! N

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III

Rusiškos ir' Turkiškos Vanos
12th STREET 
TU. Kadito 8MB Zį

Telegramų
$62.50 

____ 72.75 
____ 88.00 
____ 98.25 
____ 103.50 
___  514.50

Penėjimo
Instrukcijos

Vardas_______

THE UNIVERSALCAR.
Cars-Trucks-Tractora

FRANK BRESKA
2501-03-05 South Kedeie Aveni.e, • Telefonas Lawndale 4113-14

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų.
iv <♦>' <♦> <«•' <♦>' •»> <♦:< <e

/

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITHS f 
PAS MUS. TAS JUMS BU8.

. ANT NAUDOS. , į

l, FABIONflS Cū.

■ BK i1
809 W. 351h SI., Chicago 

Tel. Borievard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

.Parduodam Laivakortes. •

K. JURGELIONIS
A D V O K AZT A S 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 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. — Tngalfojimai----- Pas

kola pinigą 1 ir 2 morgiHam*

John Kuchinskas 
, LAWYER 

/ Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 rjrto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pčtr.yčioj nuo 9 iki ft 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room 9091
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Paredėlio ir .
Pėtnyčios.

J. P. VVAITCHES

Kambarys 1420

Telefonas Dearbom 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHNp.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearbom 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9999

Namų Telefonas Republic 9600

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Waahlngton St. Room III 
Tel. Central 6210

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14jSt. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoi auo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted SU T. Boul. 6787

Kami Tol.: Hyda Park
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MUSŲ MOTERIMS
" - —— ■ Veda Dora Vilkienė-—" ■

KĄ IR KAIP VIRTI
Presuotos veršienos kepsnys

4 svarus veršienos
1/2 puoduko morkvų
14 puoduko svogūnų
*4 puoduko selerų
1 šaukštuką druskos 
1/2 šaukštuko pipirų 
4 kietai išvirti kiaušiniai.. 
Sudėk kaulų ir mėsų į puo

dų, užpilk 1 kvortų verdančio 
vandens. Sudėk sukapotas dar
žoves. Virk pakol bus gatava. 
Perkošk, nuimk mėsą nuo kati 
lų ir supiaustyk. Likusius ne
reikalingus šmotukus mėsos ir 
kaulų sudėk atgal į sriubų ir 
virk ant mažos ugnies pakol 
paliks vienas puodukas. Per
košk, nuimk taukus ir atšal
dyk. Supiaustytų j šmotukus 
mėsų sudėk į sriubų, pridėk 
druskų ir pipirus. Padabink su 
moikvom, kiaušiniais ir citri
nos riekutėms, supilk į formų, 
atšaldyk pakol mėsa nepasi
darys šalta ir kieta. Paduok į 
stalų su salotomis.

Salmonas

2 šaukštu sviesto
2 šaukštu miltų
% puoduko saldžios -Smeto

nos arba milko (canned milk)
% puoduko vandens
1/2 šaukštuko druskos
Vi šaukštuko pipirų.
Keletą lašų svogūnų sunkos 

(sutarkuok svogūnų, vartok

1 blekinę salmon
Baltos duonos trupinių, pa

keptų ant sviesto.

su ' miltais. Sumaišyk smetoną 
arba milkų su vandeniu, pilk 
išlengvo į sviestų su miltais ir 
njaišyk. Sudėk viską apart sal
mon. Išimk kailiukus iš sal
mon, nupilk riebumus ir su
maišyk su šaukštu; dėk vienų 
eilę salmon, o kitų to dažalo 
pakol viską nešudėsi. Kepk pe
čiuje. Uiždėk duonos trupinių 
ant viršaus salmono, kepk 45 
minutes. Gali vartoti ir kitų 
žuvį vietoj salmon. Paduok į 
stalą su daržovėmis.

Anglišku budu prirengta 
kiauliena

1/2 svaro sūdytų lašinių
2 šaukštu miltų
•V*. puoduko saldžios 

nos arba milko (canned

% puoduko vandens
14 šaukštuko pipirų.
Riekutes

duonos (toast).

šme lo
mi ik >

baltosdžiovintos
Supiaustyk la- 
riekutes ir pa- 
sudėk ant duo- 
tik 3 šaukštus 

taukų. Supilk miltus ir pake
pink, paskui pilk milk arba 
smetonų ir virk, gerai maišy
dama. Užpilk ant duonos rie
kučių, ant kurių sudėsi po 1-2 
riekutes lašinių ant kiekvienos 
riekutes duonos. Vartok švie
žių duonų. Paduok į stalų dar 
karštų.

.kepink; paskui 
nos. Vartok

Makaronai au gratin

taukų nuo laši-

miltų 
saldžios smeto-

2 puoduku virtų makaronų
3 šaukštus

niūkų
3 šaukštus
1 puodukų 

nos
14 puoduko vandens
1/2 šaukštuko druskos
l/į šaukštuko pipirų
Va šaukštuko sausų garsry-
čių
1 puoduką tarkuoto sūrio 

(amerikoniško arba italijoniš- 
ko). #

Supiaustyk makaronus į ma
žus šmotukus. Prirengk daža- 
lų. Pakepindama taukus su 
miltais, sudėk kitus sausus 
dalykus ir smetonų. Paskui su
dėk % puoduko sūrio ir ma
karonus ir sumaišyk. Supilk j

tam tikrą indų, užbarstyk sū
rį ant viršaus, kepk pečiuje 15 
minutes. Paduok Į stalų 
karštų.

Bavariškas valgis

dar

2 kiaušiniu
1 puoduką maple sirupo
II/2 šaukštuko smulkaus ge- 

latino
l/_. puoduko vandens
16 šaukštuko druskos
1/2 puoduko sukapotų riešu

tų (geriausia valankiškių)
I didelę blekiųę milk; gali 

vartoti tiek pat saldžios Sme
tonos. j

Suplak kiešinius. Užvirk si
rupų ir užpilk ant kiešinių mai
šydama. Virk dvigubame puo
de pakol mišinys nepasidarys 
tirštas. Ištarpyk gelatinų šal
tame vandenyje, sudėk druskų 
ir supilk į mišinį; vėl amišyk. 
Atšaldyk, sudėk riešutus ir su
plaktų smetoną arba milk. Su
pilk į formas, kurias 
įmerk į vandenį. Padėk 
do. Viršuj uždėk dar 
Smetonos ir riešutų.

pirma
ant Ie

Šveicariškas pyragas

kiaušinius 
puodukų cukraus

1 šaukštuką šilto vandens 
šaukšto vanillos arba cit

rinų ekstrakto.
% šaukštuko druskos.
Išplak gerai baltymus nuo 

kiaušinio, pridėdama cukrų ir 
prieskonį; paskui išplak try
nius ir lengvai sumaišyk. Per
sijok keletu sykių miltus, su
dėk druskų ir vėl persijok ir

NA B J LENOS, Chicago, DL

ir

4 kiaušinius
puoduko cukraus

sudėk į kiaušinio mišinį. Su
pilk j išsviestuotų bletį ir kepk 
10 minutų. Kaip atšals, sudek 
į vidų uogų arba kokio kito 
mišinio ir suviniok. Išpradžios 
suviniok į rankšluostį, paskui 
apdėk su šokolado mišiniu 
paduok su plakta Smetona.

1 šaukštų vanillos.
Įplak kiaušinius į dvigubą 

puodą, supilk cukrų ir tegul 
vanduo apatiniame puode > tik 
būna karštas, žiūrėk kad ne
virtų. Paimk kiaušiniams plak
ti prietaisų ir plak kiaušinius 
su cukrum tame dvigubame 
puode ant ugnies pakol nepa
sidarys jo dvigubai daugiau ir 
nebus panašus į virtų smetoną. 
Mišinys- turi pasidaryti gana 
karštas, nors neturi virti. Su
dėk vanilių ir miltus, ne rvisus 
iš karto, bet po truputį. Miltai 
turi būti keletu sykių perkošti. 
Supilk šį mišinį į išlankuotų 
blokinę ir kepk pečiuje apie 45 
minutes.

ATSAKYMAI
-- rr~

Mrs. Walter Domashevich.— 
Tamstos pattern užsakėme. Jį 
tamsiai prisius kompanija tie
siai į namus. Orderius mes 
pildome reguliariai, tik ima 
keletą dienų laiko.

Nellie Krovelis. — Tamstos 
užsakymų išpildėme birželio 11 
dienų. Ima keletu dienų pakol 
Pattern Co išpildo užsakymus.

Keliaukite S. V. Valdžios Laivais

LIETUVON
Per BREMEN ar CHERBOURG 

Papiginta ten ir atgal kelione

tik $203.00 ir augščiau.
ĄJUVAflUOKITE ir (rliHte patogioje trečio* klcsoe 

kajutose garsiu laivų S.V. Linijoa—milžino Leviathan, 
mylimo George VVa.hington, garsių America, Preaident 
Harding, Republic ir I'reaident Rooacvrlt, kurie ii New 
Yorko užsuka j Cherbourg, Southampton, ar Plymouth, 
ir Bremcn. Važiuokite laivais, kurie duoda geriausias 
vietas, maistą ir denius. Patogus ir greitas susisiekimas 
su vieta kur važiuojate. Pagelbstime gauti paiportus, 
vizas ir suplanuoti kelione. Visus faktus gaukite ii jūsų 
laivakorčių agento arba—

United States Lines
45 Broadway New York City

110 S. Dearborn Street Chicago, III.

VIENYBE
Liaudies Universitetas '*

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusių 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba. ,

* Ir kiekviehame numery “Vienybės” kultūros turtas di-i 
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Idetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai 
centaš j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
nų ir džiaugsitės kas dieną.

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

Telefonais:

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠKRKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yardg 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vuai 
vanljos 
bučiuose, 
ningal 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
aite pagalbą.

Valandos nu«
8 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją; 
y rakti ka- 
Pennsyl- 

ligon* 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKtJŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

31 13 Smiltį 
Halsted St.

MB. HERZMAN"**

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Ofisag ir Labargtorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St. 
^VALANDOS; Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30. vai. vakare.

I Dienomis: Canal 
3110. Naktj
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

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. 

Nedaliomis nuo lt) iki 1.
-3333 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 leboe 

Chicągo, 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. Nedėliomis nuo 10 valan

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

*

Dft.HUMPHREYS*

TONIC
TABLETS
BU I LD YOU U PI

Telephone Y ardu 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 iki fŽ die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 ild 9 
vakare. Nedėliomls nuo 10 iki 
12 dieną.

•V"

LIETUVIAI DAKTARAI

Chicago, III

Francuziškas Daktaras

Iš vieno šmoto sporto 
viena moteris nei mer-

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

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

Dr. J. W. Beaudette

The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbi mi| generatorius, starterius, 
.magnetos, motorus, , armatūros.
Darbas garantuojamas.

1840 S. Wahash Avė., 
Tel. Victory 7874

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.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
La f ay et t e 0075. Valandos 2—-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 SU Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

(Ingaliojimai)
MADOS

■ IMI *

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Fairfax G353

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir .CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė.

TeL LafayetU 4146

Nam, telefoną* Yards 16M
Ofiso Tel. Boklenri SUS 

DR. A. J. BERTASH
U«4 So. St 

Ofiso valandos nuo 1 iki 9 P* 
pietą ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

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

46Q8,S. Ashland Avė..
Netoli 46th St.

ii f

DOVIERNASTĮS
\

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vediniui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 

t

pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegrul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 

Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly- * 
ko žinovams.

Atydai 
a Lietuvių

■K

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

Norintieji užąisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47'k St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nua
6 iki 8 vai. vak. Nedėlionus nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargaa 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 8103 So. Halsted St., CUcagų 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. 
diliomis iš šventadieniais 10—11 disa

Optometriet 
Tel. Boulovard M87 
4649 S. AsNtnd Ava. 
Kampas 47-tos aat

2 lubų

3

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, IR

No. 2433. 
suknia. Nei 
gina negali apsieiti be panašios suk
nelės. Patogi, pigi, graži ir lengvai 
pasiuvama.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3 yardų 32 arba 36 colių ma
terijos ir % y ardo skirtingos mate
rijos apikaklei apsiūti ir juostai.

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

15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS’Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia {dedu 15 centų prašau at

siųsti man* pavyzdi No_______
Mieros..........................  per krutinę

(Adresas)

(Vardas ir pavardė)

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

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwankee Ave„ Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638
.................. .... ... —

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boelevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj II iki 12 d.

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

ryto iki 2 vai. po piet



NAUJIENOS
The Lithuaniaa Daily N«w« 

Frr’iBhed Daily Except Suaday

Editor P. GJUttAlTIfl < n ■ ii ———————— 

1789 South Halatod Strmt 
Chloro, TU 

Telephone Roo—relt 8508
Subicription Katėti 

13.00 per year in Canada. x 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
|8.80 per year in Chicago.

8c. per copv.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
M are h 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, ifekiriant 
■ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
01. — Telefonai: Roosevelt 8880.

Užsimokėjimo kainai
Jhicagoje — paltai

Metams...... ........... ......,.............$8.00
Pusei metų_________________4.00
Trims mėnesiams-----—Z-2.00
Dviem mėnesiams ----- ........... _ 1.50
Vienam mėnesiui_________~ .75

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija 8c
Savaitei--------------- -------------18c
Mėnesiui---------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams —_______________ _ $7.00
Putei metų__ 8.50
Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviem mėnesiam___________ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams--------------------------_ $8.00
Pusei metų----------- f_______ 4.00
Trims mėnesiams___________ 2.80
Pinigus reikia siųsti palto Moaey 

Orderiu kartu su užsakymo.

VISAI NE!

AMUNDSENO EKSPEDICIJA Į ŽIEMIŲ POLIUSĄ.

“Naujienos” nesenai nurodė, 
kad Amerikos pažangiajai vi
suomenei trukdo veikimą jos 
nesusiorganizavimas. So. Bos
tono “Darbininkas” deliai to 
pastebi, kad tai patvirtiną jojo 
išreikštąją nuomonę apie “lais
vamanių griaunančius darbus”.

Visai ne! Tas darbas, kurį 
dirba pažangioji visuomene, vi
sai nėra griovimo darbas. Jisai 
yra statymo darbas. Mos pasa
kėme tiktai, kad tas darbas tu
rėtų eiti daug sparčiaus, negu 
ėjo iki šiol, ir kad tam reikia 
susiorganizavimo ir planingu
mo.

ŽMOGAUS ŽINGEIDUMAS PERGALI BAIMĘ.
VIENA PUSfi

DARBO PANIEKINIMAS BIBLIJOJE.

SOLOVECKŲ SALŲ KALĖJIMAS.

Garsus norvegų tyrinėtojas, kap. Roald Amundsen, 
su penkiais kitais žmonėmis lėkė oro mašinomis į žieminį 

į ašigalį (poliusą). Jie rizikavo savo gyvybėmis, iškentė
jo daug vargo Lediniame okeane ir šiomis dienomis su
grįžo, nepasiekę savo tikslo. ' ' * v. ■ < ,

. Amundseno patyrimas liudija, kad dabartiniais.aero- 
planais vargiai galima atlikti tokią kelionę. Jeigu net ir 
butų galima nulėkti į patį žiemių poliusą ir sugrįžti atgal, 
tai išrddo, kad vis tiek nebūtų galimybės tenai nusileisti 
ir padaryti tyrinėjimus, nes tenai tur-but nėra žemės.

Bet tai veikiausia nesulaikys nei paties Amundseno, 
nei kitų tyrinėtojų nuo tolimesnių bandymų aplankyti tą 
vietą. Žingeidumas žmonyse ima viršų ant baimės.

Žingeidumas yra galinga žmonijos progreso jėga. 
Jei ne žmonių noras vis daugiaus patirti, vis daugiaus 
žirdų\gauti, tai nebūtų jokio mokslo, nebūtų kultūros nei 
ci^Biza^jos. šitą tiesą išreiškia, ypatingoje formoje, ir 
vadįnamasai “šv. Raštas”. Biblija pasakoja, kad tiktai 
tuomet žmogus pradėjo dirbti — gamintis rubus, arti 
žemę ir t. t., kai jisai, žingeidumo gundomas, paragavo 
vaisiaus nuo “pažinimo medžio” ir tapo išvarytas iš “ro
jaus”. x

Jeigu žmogus butų pasilikęs “rojuje”, kur nereikia 
nieko daryti, tai mokslas, menas ir visa, ką mes šiandie 
branginame, nebūtų atsiradę.

Biblija, beje, žingeidumą pasmerkia, piešdama jį, 
, kaipo visokio nusidėjimo pradžią. Tuo patim ji pasmer

kia ir tą, kas po to pirmutinio “nusidėjimo” tapo žmo
gaus sukurta. Su šitokia r.'.intim žmonija šiandie nieku 
budu negali sutikti. Taigi pasirodo, kad, nežiūrint į vi
sus Bryąno protestus, “šv. Raštas” nėra neklaidingas.

Tame pat Biblijos pasakojime'' apie pirmąjį žmogų 
mes matome, kad ir jos skelbiamoji moralybė anaiptol 
nėra tobula. Ji sako juk, kad pareigą dirbti Dievas žmo
gui uždėjęs, kaipo bausmę už nusidėjimą. Vadinasi, dar
bas yra koks tai paniekintas, prakeiktas dalykas!

Šitaip gali žiūrėti į darbą tiktai vergas arba katorgi
ninkas. Laisvi ir dori žmonės šiandie ne niekina darbą, 
bet gerbia ir tuos žmones, kurie užsiima darbu, o ne dy
kaduonius.

Nesenai buvo žinių Amerikoje, kad Rusijos darbi
ninkai ėmė kelti smarkius protestus prieš sovietų valdžią, 
reikalaudami, kad politiniai kaliniai, kurie yra laikomi 
Soloveckose Salose, butų iš tenai pargabenti į kontinentą, 
ir kad kalėjimas Soloveckose Salose butų visiškai pa
naikintas.

Matyt,, tos žinios buvo teisingos, nes jau iš pačios 
Maskvos pranešama, kad sovietų valdžia ketinanti neuž- 
ilgio panaikinti Soloveckų Salų kalėjimą. Tą pranešimą 
įdėjo net komunistų spauda. Bet ji, žinoma, nepraleidžia 
progos pameluoti, jogei į tą pragarą netoli žiemių poliuso 
buvę iki šiol siunčiami “kontr-revoliucionieriai”.

Ne kontr-revoliucionierius tenai bolševikai kankina,
bet socialistus!

Pasirodo, nors bolševikai ir labai aukštai riečia savo 
nosis, dėdamiesi, buk jie visiškai nepaisą “kontr-revoliu- 
cinės minios” balso, bet jiems vis tiek tenka su savo^ val
diniais skaitytis.* Darbininkų protestai; prispyrė dik
tatorius nusileisti politinių kalinių klausime.

Jeigu Rusijos darbininkai sugebėjo priversti valdžią 
panaikint Soloveckų Salų kalėjimą, tai jie toliaus mokės 
išveržti jai ir daugiaus koncesijų. Sunkiausi yra pir
mieji žinksniai.

as-“Tėvynei” labai nepatiko 
Irus prof. Čepinsko atsakymas

tuvos universiteto statytos ko
misijai. Ji sako, kad Čep. pole
mika .“nieku nesiskiria nuo pa
prasčiausio įsikarščiavusio vai
kinuko polemikos ir joje net 
šlykščių kelionių nestinga.”

Tai jau yra persūdyta. Iš-

budu”. Aštresnių žodžių 
nėra. Nė vienas nepasa- 
kad tai yra biaurųs žo-

MAŽESNES MOTERĮI IIGOS PAEINI 
NUO VIENOS PRIEŽASTIES

, ir nuo

Ugnis sunaikino Mariampolės 
vienuolyno aplinkinius triobe- 
sius. Alytaus “Dzūkų Bizūnas” 
įdomauja, kada perkūnas trenks 
ir “į pačių vienuolynų”. 

* *
♦

Metežninkas Zecchini išsidan
gino į Latviją. Latvių socialde-

Pirmaflienis, 'Rirž 22. 1925 

mokratai seime savo valdžiai 
patarė jam taip padaryti, kaip 
Kauno bobelkos: išvyt su kiau
šiniais. Dabar klausimas, kaip 
bėgs tos dvi lenkaitės vienuo
lės, kurios drauge su juom į Ry
gą nuvažiavo?

‘—Cikras Dzūkas.
Kaunas, 6-VL25.

Sveikatos Dalykai
............................  II . ........................................... ................................................ .. i

Neurofilis.

Kroniškas vidurių užkietėji
mas tai yra plega jų gyvas
ties, bet tūkstančiai jų užsi
laiko sveikai naudojant Dr.

CaIdwelFs Syrup,Pepsin

Moterįs taip tankiai kenčia nuo vi
durių užkietėjimo, kad pastato 

, save dideliu pavojun. Tas yra 
todėl, kad daugelis moterų labiau rū
pinasi padailint savo išvaizdą iš lau
ko su pagalba įvairių kosmetikų, negu 
apie prašalinimą tikros ligų priežas
ties su geru vidurių liuosuotoju.
Pripratimas prie pilių, suprantama, 
nėra rekomendotinas, bet kiekviena 
moteris gali vartot nekenksmingą 
liuosuotoją tokį, kaip Dr. Caldwelrs
SyrupPepsin, su užtikrinimu, kad doza graduališkai 
to nesusilpnėš sistema.
Jus privalote imti dožą Dr. Calwell’s Syrup Pepsin, kuomet jus pajuntat ma
žiaus} simptomą vidurių užkietėjimo, kaip išpūtimą, raugčiojimą, piemens 
ėdimą, sumažintą apetitą, nemigą, blog;ą kvapą, skaudančias 'akis, išbertą 
odą, Šalčio krėtimą ir persišaldymą. Daug žrtionių nelaukia šių simptomų 
pasirodant, bet ima Syrup Persin reguliariškai sykį savaitėje. Ponia Mary 

J.. White, 122 Cedar Avė., Camden, N. J. ir ponia L. H. Edwards, Palisade, 
Colo., sako, kad jų gera sveikata daug priklauso nuo Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin. Kiti šeimynos nariai • taipgi jį vartoja^ nes jis yra liuosas nuo nąrko- 
tikų ir kitokių svaigalų, todėl yra geras kūdikiams.

Daugiau kai mili$nas bonkų Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin parduodama kas 
metai, tai yra didžiausias pardavi
mas tokių vaistų pasaulyje. Jeigu jus 
esate pripratę vartoti aštrias katariš- 
kas pilės, druskai, “katariškas ken- 
des”, kurios turi savyje anglinės sma
los vadinamos phenalphthalein, mes

1 patariam vartoti Šitą nekenkiantį liuo
suotoją. Jūsų viduriai bus palitfosuo- 
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit 
nusipirkti bonką bile vienoj aptiekoj. 
Viena doza nekainuoja daugiau <kai 
vienas centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurio visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, 111.

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

Rašo Dr. A. Montvidas

Pastabos iš Kauno.
Gyvenant “didvyrių žemėje” 

reikia pažymėt nors kelis įvy
kius su musų didvyriais. Rašau 
bešališkai.

Kas nežino .garsaus Mikuc- 
kio?! Jis poetas, jis šaulys, jis 
buvęs “groznas” Kauno komen
dantas etc. Jis už nušovimą 
kapitono Dirsės sėdėjo sunkiųjų 
darbų kalėjime. Paskui prisira
šė prie krikščionių-demokratų ir 
tapo paskirtas to paties kalėjimo 
viršininku. 'z

Gegužės mėnesis ir jau atne
šė nelaimę: jis su savo padėjė
ju Gaubliu forduku nupyškėjo 
į Biržų apskritį sekminių švęsti 
ir įsikaušęs pyadejo daužyt mo
kytoją Ramanauską. Pastarasai, 
bijodamas, kad jį nenušautų,

gijos saliuną, kuris visuomet 
geriančiais knibžda.

* ♦

*
Poor-Ickis vėl vyganduoja 

(redaguoja) “Lietuvą” Ir sa
vo kolegoms už “raštus” po litą 
už eilutę moka.

* * 
X *

Kelione į Rymą klerikalinį 
Ūkio Banką išganė: 500 maldi
ninkų įnešė tan bankan po $50.

(Lt. 500), ’ bet kelionė “dėl 
karščio” neįvyks. Depozitoriai 
raginami laukti ir didinti są
skaitas. ši kontribucija ant ka
talikiškų jausmų 
“Uku-bukanis” 
tūkstančių litų .

• » O > Ii
' *

Iki šiol lietuvių spaudoj ąpie 
sifilį buvo rašoma aplamai. Pa
rašyta nemaža gerų straipsnių 
ir ,turbut, daugiausia šitoj link
mėj pasidarbavo Dr. Karalius.

Kadangi apie nervų sifilį da 
mažai tebuvo aiškinta, aš užsi
brėžiau parašyti visą eilę strai
psnelių, kurių tikslas yia supa
žindinti publiką su šitos ligos 
pavojingumu, apverktinomis pa
sekmėmis ir nurodyti budus, 
kokius gydytojai vartoja užbė- 
gimui šitai ligai už akių ir jos 
prašalinimui.

Visu pirma reikia pasakyti, 
kad tik apie 5 nuošimtis visų 
sifilitikų tegauna nervų sifilį. 
Vienok jeigu tikėti, kad sifiliu 
apsikrečia apie 10 nuošimtis vi- 
vų gyventojų Amerikoj, tai ir 5 
nuošimčiai apsikrėtusių jų su
darys didelę skaitlinę. Be to, 
nervų sifilis padaro neatitaiso
mos žalos, palieka ligonius aną- 
žinais invalidais, todėl apsįmd- 
ka ką nors apie jį* žinoit? Kita, 
gydyme padarytas žytnus pro
gresas, ką irgi užsimoka žinoti, 
nes daugelis mano, kad sifilis 
nepagydoma liga, ■ kiti — kad 
tai menka liga.

dave pelno 
kelesdešimtis

*
Buvęs socialdemokratų parti

jos narys profesorius Augusti-

(bučiavimu sifilitikų, vartojimu 
apkrėstų indų ir t.t.). Didžiuma 
apsikrėtusių jų vyrų yra paste
bėję pradinį jo ženklą-šankerį. 
Vienok, jei liga prasideda ne 
ant lyties organų, ir šis ženklas 
užmirštamas. Moteris ir pra
džios apsikrėtimo veik niekad 
nepastebi. Paveldėjusieji sifilį 
visai nenori tikėti, kad jie šitą 
ligą'turi. Todėl didžiumoj atsi
likimų nėra visai lengva išspręs
ti, ar nervų liga paeina iš sifilio 
ar kokios kitos ligos. Kuomet 
nervų simptomai ir ženklai kal
ba už sifilį ir ligonis atsimena 
apsikretimą, tuomet nesunku 
išspręsti. Da reikia pridurti, 
kad sifilis gali, išsimėtyti vis į 
naujas vietas. Jis gali paliesti ne 
pačių nervų audinius ,0 aplinki
nius. Todėl ir simptomai ir 
ženklai yra įvairus pas atskirus 
ligonius. Apie šitas ypatybes 
prisieis kalbėti toliau. Tuomet 
pakalbėsime ir apie įvairius 
simptomus ir ženklus įvairių 
nervų dalių sifilio.

Kada gydytojai ligonio simp
tomai ir fizinis egzaminavimas 
kalba už sifilį, jis da gali patik
rinti kraujo tyrimu ir stuburo 
skysčio tyrimu. Kraujas ir stu
buro skystis tyriamas Wasser- 
manno metodą, apie kurios tech
niką neužsimoka kalbėti, nes ji 
sudėtina ir tik tinkamai įreng
tose laboratorijose išlavintų 
darbininkų yra gerai padaroma. 
Privačiai praktikuotojai (gydy
tojai) nors ir supranta Wasser- 
manno metodą, vienok neužsi
ima ja, o siunčia ligonių kraują 
tinkamai įrengtoms laboratori
joms. šitos laboratorijos neuž
siima gydymu, negi priiminėja 
ligonių. Todėl jas reikia atskir
ti nuo tų neva laboratorijų, ku
rios garsinasi ir ligonius kviečia 
egzaminavimui ir gydymui. Tai 
yra apgavystes įstaigos.

(Bus daugiau)

Man rodos ,kad ne vienas gy
dytojas, kaip jis negązdintų 
publikos apie sifilio pavojingu
mą, neperdeda. Liga tokia arši 
ir tiek žalos gali padaryti, o pra
džioj veikia taip lėtai, ir nekal
tai, kad turtingesnieji iškalba 
gydytojai labai gerai daro iš
aiškindami jos pavojų.

Nervų sifilis arba neurosifilis, 
kaip jį dabar vadina, ta pati li
ga, kaip ir kitų kūno dalių sifi
lis, skirtumas tik tame, kad ner
vų sistema tampa paliesta, ši
tas nuotikis sudaro skirtingus 
simptomus, blogesnes ligos pa
sekmes ir reikalauja kiek skir- 
tingesnio gydymo.

Kaip ir visokeriopas sifilis, 
taip ir neurosifilis paeina nuo 
apskrėtimo į grąžtukus pana
šiais # gaivalėliais-spirochaeta 
pallida. Vienok kaip tarp gyvu
lių yra įvairių veislių toje pačio
je klasėj, taip gali būti ir tarpe 
bakterijų ir kitų ligų gaivalų. 
Pav., jau yra žinoma, kad plau
čių įdegimą gali padaryti ketu
rių .rūšių pneumokokai. Mano
ma, kad ir spiroketų tarpe esa
ma rųšių: vienos jų mėgsta ner
vų audinius, kitos kitus audinius 
labiau. Ypatingai John Hopki- 
no Medikalėj mokykloj darytieji 
tyrinėjimai pastaraisiais lai 
kais kreipia pri i sitos minties. 
Vienok tikrų įrodymų da nėrą 
ir dalykas pasilieka teorija. Ne: 
maža yra įrodymų, paremtų 
tyrinėjimais, kad tūlų žmonių 
nervų sistema yra labiau palin
kusi prie sifilio. Treti sako, kad 
jei nervų audiniai laike apkrėti- 
mo yra nusilpę, į juos spirokor 
tos greičiau įsigauna.

Kaip ten nebūtų, bet yra fak
tas, kad didžiunia sifilitikų ne
gauna ligos į nervų sistemą. 
Yra tečiąus pastebėta, kad jei 
liga sradžKj eina sunkų kursą, 
daro nemaža ardymo darbo, re
tai ji tepasiekia nervus. Leng- 
vesnioji rųšis tankiau juos pa
liečia ir pasidaro laikui bėgant 
aršioj rųšis. Vienok šituGmi ne t 
galima vaduotis, nes yra nema
ža išimčių.
Kaip ar turi ueurosifilį

Sifiliu galima apsikrėati arba 
galima jį paveldėti nuo tėvų. 
Apsikrečiama tankiausiai lyti-* 
niais santykiavimais,, nors ligą 
galima gauti ir kitais keliais

peršovė Mikuckiui abi rankas, o nas januiaitjs klerikalų praša-
Rama-Gaubliui peršovė pilvą, 

nauskas laukia teismo.
* * 

*
Kaune yra invalidiškas don

žuanas Liudas Gira. Už nume
tamą nuo puotaujančių klerika
lų stalo apgraužtą kaulą jisai 
savo plunksną jų darbeliams 
ginti begėdiškai vartoja. Jis ži
nomas kaipo A. L. Akstinas. 
Vieną Kauno universiteto profe
sorių “Naujienų” bendradarbį 
Padegėlį Kasmatę jis “Ryte” 
pataria iš universiteto išvaryti, 
o “Naujienų” į Lietuvą neįleis
ti.

“Akstinas” ir Vilkolakio kū
rėją Antaną Sutkų su žandarų 
pagelba norėjo iš Kauno depor
tuoti, tik vėliau komendanto į- 
sakymas tapo atmainytas. Gira 
bijo pamest Dramos direkto
riaus darbą, nes paskui1 būt sun
kiau artistes ir statistes glamo
nėti. • y-

1 •* * s
*

Dr. Draugelis ir kiti klerikalai 
sutvėrė likerių B-vę" “Aitvaras”. 
Į ją įdėjo apie $10,000.00 ir 
amerikietis .Bartuška iš Balti- 
more. Analizai ir “Aitvarą” 
pribaigė; mat, prof. Juodakis 
nepasidavė grąsinimams nė pa
pirkimams ir jų likerių (nuodų) 
sudėtį paskelbė. “Aitvaro” tur
tas siekė $150,000.00. Varžyti
nėse kun. Vailokaitis per vieną 
Kalvarijos žydelį visą turtą nu
pirko už $1,400.00.

Bartuška prieš Vailokaitį ke
lia kriminalę bylą. Bet “prieš 
vėją nepapūsi”: savi susigiedo- 
jo.\ Bartuškai Kalvarijoj turi 
'“Ūkininko Kliubo” bufetą, bet 
ir tą kliųbą, kaipo nedavatkišką, 
įsakyta šventadieniais uždaryti, 

vivm iv.uun venkim. Reiškia, per nedčlią laukuose 
kad jie pasako kits kitam “ink- dirbęs, ūkininkas šventadienį 
vizitorių” ar kitą kokį “komp- negal nė stiklą alaus išsigerti— 
limentą”, tai — menkniekis! arba turi eit į “blaivybės” drau-

dogmomis), bet ir tei-

šliupas buvo Aineriko- 
jisai dažnai pasielgda-

tintas iš Vyriausiojo Tribunolo, 
nežiūrint, kad jis Vailokaičio 
švogeris. Purickiada keršija! 
Janulaitis atsisako rezignuoti.

nio, kurią “Tėv.” paduoda, kai
po “šlykštumo” pavyzdį, mes 
randame tokių žodžių: “laisva
manio etika”, “gryna neteisy
bė” ir “laisvamanio inkvizito
riaus 
tenai 
kys, 
džiai.

Tiesa, jie yra užgaunantys ir 
aštrus. Bet kad spręsti, ar 
straipsnio autorius turėjo tei
sę juos pavartoti, tai reikia ži
noti, kokius žodžius ir prie
kaištus vartojo priešingoji pu
sė. Čepinsko straipsnis juk yra 
atsakymas į Šliupo ataką. Jeir 
gu vienas1 asmuo drožia kitam 
lazda per, galvą, tai negalima 
reikalaut, kad šis gintųsi tik
tai nosine skepetaite.

Amerikoje yrą prasiplatinęs 
prietaras, kad visa, kas “lais
vamaniška”, tai gera. Bet iš 
tiesų laisvas manymas dar ne
daug tereiškia. Reikia protaut 
ne tiktai laisvai (nevaržant sa
vo proto religinėmis ar kito
kiomis 
singai.

Kada 
je, tai
vo su kitokių nuomonių žmo
nėmis blogiau, negu aršiausi 
fanatikai.

Lietuvoje apsišvietusioji vi
suomenės dalis tokios “laisva- 
manybės” nemėgsta. Teisingu
mą jie stato (arba bent mėgi
na statyt) aukščiaus už sro
ves ir partijas, ir dėlto tenai 
dažnai asmens visai priešingų 
politinių pažvalgų moka vieni 
kitus pagerbti. O Amerikoje, 
jeigu tu esi tam tikros partijos 
žmogus, tai tave visų kitų par
tijų atstovai .stengiasi pastatyti 
visuomenės akyse šunies vieto
je. Jeigu tu savo partijos atsi
žadėsi ir prisidėsi prie kitos 
partijos, tai tu tai naujai par
tijai susyk pavirsi iš niekina
mo čiučiaus —“gerbiamu drau
gu” arba “gerbiant u veikėju”, 
bet už tai gausi šunies vardą 
nuo savo buvusiųjų vienmin
čių. \

Ir kas blogiausia, daugelis 
mano, kad taip ir reikia!

Kai Dr. J. šliupas darbavosi 
Amerikoje, tai, deja, jisai su 
šitokiu nekultūringų žmonių 
nusistatymu nekovojo. Priešin
gai, jisai patsx nemažai prisi
dėjo prie to, kad jį sustiprinus. 
Kovodamas su socialistais, ji
sai, pav. kartą viešoje prakal
boje šitaip “kritikavo” klasių 
kovos, teoriją: “Visų žmonių 
dantys balti, bet su socialistais, 
kurie skelbia klesų kovą, aš 
bijočiau vienas susitikti tam
siam miške!..” u

Mums butų baugu dėl J Lie
tuvos ateities, jeigu tenai in
teligentai imtų šitokiais “argu
mentais” vieni kitus vaišinti. O

, * * 
/ sj:

F. BortkeviČienė, “Lietuvos 
žinių” redaktorė klerikalų val
džios bėgyje 10 mėnesių buvo 
patraukta atsakomybėn “už 
šmeižimus” 45 kartus. Ir pabau
dų sumokėjo. Už prie atvirų 
teismo durų paskelbto sacharino 
bylos sprendimo “L. žiniose” 
talpinimą Kauno gubernato
rius raštu pagrąsino, kad, jei 
nesiliaus talpinę, bus patraukta 
teismo atsakomybėn, 
siunta ponai klerikalai

Wennersten’s
Bohemtan Blend

Stačiai

* * *
Buvusių- “Rygos Naujienų” 

leidėjas Jakavičius už išleidimą 
Juokų kalendoriaus 1925 me
tams Šiauliuose tapo nubaustas 
dviems savaitėms sunkiųjų dar
bų kalėjimo ir kalendoriai tapo 
konfiskuoti. Mat, jame buvo 
karikatūra, kur restorane kuni
gas prašo šnapso, veiteris klau
sia ar “klebonišką”, svečiui už
klausus “iškur ^inai, kad, aš kle
bonas”, veiteris atsakė, kad “iš 
nosies matosi”.
atrodė kaip nusilakusio klebo
no!

2980 LAVVRENCE AVĖ.. CHICAGO

LENGVAI
PR1REN
GIMUI

todėl, kad apyniai 
ir salyklą yra sykiu. 

Ir jums patiks jo sko
nis.

Henning Wennersteh Inc.

O nosis tikrai

Jokavičius ^Šiauliuose buvo nu
baustas tik trims paroms, bet 
kaipo senas veikėjas /apeliavo j 
“Kauną”, o čia priteisė dvi sa
vaites. 1

Chicagietę Nausėdienę Kaune 
sutiko kelių davatkiškų draugi
jų ; delegatės. Ji apsigyveno 
“kaulės” namuose, kur pralotaš 
Olšauskas gyvena (otec Kons- 
tdntin). Ir Kemėšis dabar iš 
Dotnuvos į Kauną dažniau itt-r 
važiuoja....

*

Butkus Undertaking Co„ Ine.
P. B. Hadley, Licensed

710 West 18th Str., Chicago, III.
Viskas—kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

-J

Atėjo KULTŪRA No. 5 
ir 6. Kaina 40c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.

->■*1 u.
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CHICAGOS 
A ŽINIOS
REIKALAUJA PRAILGINIMO 

NIEKURIŲ GATVEKARIŲ 
LINIJŲ.

♦

Miesto' tarybos transportaci- 
jos komisija svarsto padavimą 
reikalavimo gatvekarių kompa
nijai, kad ji prailgintų šešias 
gatvekarių linijas ir vieną pra
vestų naują. įsakyta prfreng 
ti reikalingą patvarkimą ir at
siklausti tų gatvių gyventojus 
ar jie sutinka, kad butų praves
ti gatvekariai. Keturios pro
jektuojamos ptailginti linijos y- 
ra North Side, o trys South 
Side. šias linijas norima prail
ginti :

Lincoln Avė., — Nuo Wells 
iki Center gat., kad leidus Lin
coln karams apsilenkti su labui 
susigrudusia Clark ir Center 
gat. kryžkele. t

Devon Avė. — nuo Westcm 
iki Kedzie gatvių.

Cicero Avė. — nuo Trving 
Park Blvd. iki Montrose Avė.

Diversey Avė. — nuo Craw- 
ford Avė. iki Laram ie Avė.

79 gt. — nuo Ashland iki 
Western Avė.

Ashland Avė. — nuo 87 iki 
95 gat. .

87 gat. — nuo Vincennes 
Avė. iki Rohey gt.

VAŽIUOJANTIEMS A IX)-
\ STOGŲ

Policijos virsir.i.nkas Morgan 
A. Collins važiuojantiems ato
stogų išleido sekamą įspėjimą:

■ “Attėjus atostogų sezonui, 
plėšikai ir vagys tik ir j ieško 
paliktų be apsaugos namų. Ar 
jus gyvenate apartmente, ar re
zidencijoj, 5* < yra keli dalykai 
atsiminti, kada us apleldžiate 
savo namus:

“Visi langai ir durys Jūsų na
muose turi būti tvirtai uždary
ti ir užrakinti. Jeigu duris ga
lima atidaryti paprastu raktu, 
įdėkite naują užraktą ar velkę.

“Praneškite savo laiškanešiui, 
kad sulaikytų jums siuntinius. 
Prisirinkęs glėbis siuntinių pa
što dėžutėj yra pakvietimas 
vagiui įsilaužti į namą.

“Praneškite laikraščių išne
šiotojui, pienininkui ir visiems 
kitiems, kad nieko jums nepri- 
statinėtų iki nesugryšice namo.

“Nenuleiskite langų užlaidų 
iki apačios. Išlauko jūsų na
mas turi atrodyti toks pat, kaip 
kad jus būtumėt namie

“Jokiame atsitikime nepaliki
te namie jokių brangmenų. 
Jūsų bankas ar sandėlis duos 
joms* vietos.

“Paprašykite kaimyno,’ kad 
retkarčiais pridabotų jusi; na
mą ir pažiūrėtų ar durys Ir lan
gai nėra* paliesiti.

“Praneškite savo apielinkės 
policistui, arba artimiausiai po
licijos stočiai, kad jus išvažiuo
jate.

“Skaitykit policistą savo ge
riausiu draugu. Jis užsitarnau
ja jūsų pagelbos. Pagelbėkite 
mums apsaugoti jūsų turtą.“

Smulkios Žinios
Aktorius ir dramaturgas Ge

orge M. Cohan paskelbė, kad jis 
mano nugriauti savo senąjį te
atrą Cohan Opera Ilouse ir jo 
vietoj pabudavoti naują gražų 
teatrą Four Cohans, kuris kai
nuosiąs apie $750,000.

Du plėšikai sumušė Mis. 
Catherine Raggio, 47 metų, 
2243 W. VVashington Blvd., 
bandydami išgauti iš Jos prisi
pažinimą kur ji laiko paslėpus 
savo pinigus. Bet plėšikai ta
po pagauti ir minia juos labai 
sumušė, vos policija įstengė 
juos gyvus išgelbėti.

' I

Burdingierius Preka Danich 
dėl nežinomos priežasties nušo
vė savo šeimininkų dukterį p-lę 
Anna Galetęky, 18 metų, 1435 
S. 50 Avė., Cicero, paskui ir 
pats nusišovė.

P-16 Ruth Taylor dirbo vienoj 
Chicago Piggly Wiggly sankro
vų. Ji tapo apkaltinta pavogi
me iš sankrovos už 50c prekių 
ir ją išlaikyta uždarytą vieną 
valandą. Dabar ji patraukė 
Kompaniją teisman ir pareika
lavo $25,000 atlyginimo.

Italus John Scalice ir Albert 
Anseli no, kurie virš savaitės 
laiko atgal, prie Western ir 61 
gatvių nušovė du policistus, o 
trečią sunkiai sužeidė, gins tei
sme advokatai Patrick II. O’ 
Donnell ir Werner W. Schroe- 
der, kurie kartu yra asmeni
niais gubernatoriaus Small ad
vokatais. 1

Mrs. Auna Melendz, 3038 
Blaine PI., ir jos 6 mėn. kūdi
kis liko uždaryti kalėjiman už 
tai, kad jos vyras, kuris dabar 
nuo josi yra pasišalinęs, pirko 
ant išmokėjimo deimantinį žie
dą už $500, bet neišmokėjęs už 
i į, paskui užstatė lombarde. 
Jai gresia šeši mėnesiai kalėji
mo.

Charles Hemmerie, 40 m., ne
galėdamas prikalbinti savo pa
čią sUgryšti pas jį, nušovė 
Mrs. Bose Gillard, 120 S. Wood 
St,, pašovė savo pačią Ir pas
kui pats persišovė. Jo pat! pa
sveiks, bet jis veikiausia mirs.

Omnibusai sumažino skaičių 
gatvekarių pasažierių gegužėj 
mėnesy 648,432, o per 5 pir
muosius šių metų mėnesius — 
4,033,171, palyginus su perei
tais metąis.

Pereitą gegužės mėn.' gatve
kariai turėjo 70,693,570 paga- 
žierių, o metai atgal — 71,842.- 
002.

Keturi žmonės mirė pavalgę 
blynų Bryan Kane, 449 S. Ilals- 
ted St,, restorane. Tarp įniru
sių yra ir pats virėjus, kuris 
blynus iškepė. Druskoje rasta 
aršeniko. Spėjama, kad arše
niką druskon įpilė pats virėjas, 
kuris paskui pats priėmė arše
niko, kad susirgus ir metus 
nuo savęs nuožiūrą, bet Jis prp 
ėmė aršeniko perdaug ir pats 
mirė. Tečiaus restorano savi
ninkas yra areštuotas ir kalti
namas užmušėjistėj.

> Lawrence O’Brien,, 18 metų, 
3740 Iz>we Avė., kurio brolis 
liko pakartas už žmogžudystę, 
tapo areštuotas ir yra kaltina
mas už užpuolimą ant 16 metų 
mergaitės Margaret Brennan, 
711 W. 47 St. Kada policija 
atėjo jį suimti, tai turėjo il
gai grumtis su jo motina ir 
dviem seserim, kurios’ bandė 
areštuotąjį apginti.

Lietuvių Rateliuose.
Roseland

Šis priemiestis yra už 13 
mylių nuo vidurmiesčio. Dau
giausia yra apgyventas darbi
ninkais ir smulkiais^ biznie
riais. Yra ir kelios dirbtuvės, 
daugiausia vagonų — Pu įima-- 
110 ir kitų. Nors darbai eina 
silpnai, bet Boselandas plėto
jasi ir auga, šį pavasarį pa
statė daug gerų namų ir vis 
dar tebestato. Kertėj Micliigan 
ir 111 galvių senąjį nugriovė 
ir stato naują. Prie Miehigan 
ir 108 gt. baigia budavoti nau
ją banką. Ten vienas bankas 
bankrutiįo, tai dabar jo vie
ton naują pastatys: kad tik 
butų pinigų, o bankų netruks, 
šalygatvius irgi taiso ir plati
na, bet gatvės yra taip išdau
žytos, kad automobiliais veik 
nebegalima važinėti. Kiekvie
nas stubos savininkas stengia
si apie savo stubą švariai už
laikyti, apsodinai medžiais ir 
gėlėmis, taip kad atrodo gra
žiai ir negali manyti, kad čia 
paprastas darbininkas gyven
tų: žmonės iš surukusių .dirb
tuvių parėję gali tyru oru pa- 
kviepuoti.

Lietuvių čia yra nemažas 
skaičius; yra keletas ir pasi
turinčių, kurie turi nuosavius 
namus. Kaslink biznierių, lai 
jų, galima sakyti, kaip ir nė
ra. Jei ir yra vienas, kitas, 
bet-jų niekur nesigirdi ir jie 
nedalyvauja jokiame viešame 
veikime.

Keli metai atgal Boselande 
susitvėrė bendrovei kurios tik
slas yra įsigyti nuosavą namą 
su svetaine. Bet kodėl vietos 
lietuviai taip mažai jąja rūpi
nasi? O tokis namas, ypač sve
tainė, yra visiems labai reika
lingas. Tad visi prie darbo!

Birželio (j d. įvyko SLA. 
139 kp. susirinkimas. Narių 
atsilankė mažai; tik keletas 
raudonųjų biznierių ir jiems 
pritariančių. Maniau, kad kas- 
nors bus jau. čia, bet apsiri
kau, — visas susirinkimas bu
vo labai ramus. Tik pakilo M. 
Bacevičius ir taip nuobažniai 
atsidusęs nusiskundė, jog Tė
vynė netalpino jo korespon
dencijos, tad jis ją pasiuntęs 
Apšvietos komisijai, — ir at
sisėdo. Maniau, kad dar dau
giau dek lamuose, o čia taip* 
greitai užbaigė. Pirmiaus už

Tel. Lafayatta 4228
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams' visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th St„ Chteago, III.
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menkniekius keldavo triukšmą, 
o dabar netalpino jo korespon
dencijos, ir tai nieko. Pirmiaus 
jie rodydavos tokiais didvy
riais, o dabar sėdi nusiminę, 
lig ko laukdami. Mat ant tų 
ponaičių yra paduotas skun
das pačiai Pildomai ai Tarybai, 
tai dabar laukia dovanelės 
nuo Prezidento. Iš 2-ro ap
skričio konferencijos raportą 
davė vienas delegatų, kuris 
kirksėjo, kad nieko negalima 
buvo suprasti ką jis ten kirk- 
sif Nutaria ,lau|di protokolo. 
Apie ardymą ir skaldymą 2-ro 
apskričio nė vienu įžodžiu ne
užsiminė. Pirmiaus būdavo vi
są eilę prakalbų pasakydavo, 
o dabar tyku, ramu. Todėl ir 
susirinkimas buvo daug rim
tesnis, jau nebekoliojo lų,. ku
rie jiems /nepritaria.

Šį pavasarį daugelis Rose- 
lando senbernių rengėsi va
žiuoti į Lietuvą. Vieni jų jau 
išvažiavo, kiti dar rengiasi va
žiuoti. Visų jų keliones' tiks
las — apsivesti. Bet ir ant 
vietos yra užtektinai merginų, 
bet jos tuos senbernius gerai 
pažysta, tad jie ir važiuoja į 
Lietuvą, kur jų nepažysta.

Išvažiuoti rengėsi ir vienas 
eidipiečių vadovas. Buvo jau 
visiškai prisirengęs — tik sėsk 
ir važiuok. Bet štai gaspadine 
tik capt už kepurės ir sako: 
“Palauk, širdele, mes turim 
dar daug reikalų, o juk žinai, 
kad musų balsas nesplitina- 
mas; he to čia yra ir skun
das paduotas, tad kaip čia vis
ką paliksi?” Vadas tik palin
gavo galvą — ir pasiliko, kad 
nesplitiniis balso.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO *

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

Pinigus gavo:
Perlaidos:
4005—Onai Šeputaitei

55170—Antanui Kaltauskui * 
4140—Elzbietai Staitkienei 
4163—Barborai Gečienei

20742—Onai Černauskienci 
20748— Jievai Puodžiūnienei 
20753—Emi Ii j ai Klovai tei

4239—.Urš ulei K r izana uskic-
nei

11441—Alenai Kervelienei
4212—A. Stankevičaitei 

11452—Juozapui Salučkai
4254—Socialdemokratui' 

55188—Onai Stravinskaitei
4260—Julijonai Sklemkienei
4062—Viliui Matusui
4127—Juzefai Juškaitei

11422—Marijai Borlkevičienci
4173— Adomui Augiui

11134—Antonimu VMciutienei
4174— Petrui Bandžiui

22251 Konstancijai Martuse- 
vičienei

55174—Petrui Karpiui
20751—Agnietei Juščienei 
20756—Onai Ramanauskienei

Tai tau gadynė atėjo: ir nuo 
gaspadinės reikalinga yra tu
ri* t i pasą. Ar tavorščiai nega
lėtų pasirūpinti pasu dėl savo 
ištikimo tarno ir vado? Dabar 
žmonės iš jo juokiasi, sako, 
kad gaspadine neišleidžia, o 
be jos paso negali išvažiuoti. 
Sakau, vargas tiems burdin- 
gieriams.

— Prūdelis.

Lietuvio Real Eslale Ta
ryba (Bearti)

MUSŲ ŽODIS *

Įžanga
/ 

Lietuviai Beal Estate vedė
jai per kelioliką metų matė 
gyvą reikalą turėti savo orga
nizaciją t Jiems pavyko suor
ganizuoti vieną (Lietuvių Ben
dra Tarybą, kurių jie užvadi- 
no ‘'LIETUVIŲ beal es
tą TE TAIUYIBA” (BOAiRD).

Ačiū pastangoms visų pa
žangesniųjų Lietuvių Real Es
tate vedėjų toji Taryba tapo 
įkurta balandžio mėnesį šiais 
metais.

Tikslas

Gyvenimas yra geriausias 
musų mokytojas, kuriam lyg 
vęidrody nušviečiama musu 
takai ir tiesiama keliai atei
čiai. '

Ką yra pergyvenę kitų pro
fesijų žmonės — daktarai, in
žinieriai, advokatai, aptiekinin- 
kai ir kiti, prisėjo ir priscina

(Tąsa ant tt-to pusi.)

4223— Onai Umontaitci
4224- —Stanislovai Umontaiter 
4233—Magdalenai šakVirskai-

tei <<
4210—Uršulei Kužanauskie-

• nei
11455—Evai Kalnienei 
22148—Mortai Sarapinicnci 
'551-82—Olesei Šimanskienei 
11265—Elzbietai Pavilionienei 
22009—Jievai Gienienei
55129—Stanįslovui Balsevičiai 
20718—Daratai Rudienei 
22121—Petrui Kasiuliui 
22246—Juozapui A. Norkui 
4183—Vincentai Dantienei 
42(>5—Onai Puzarienei

11446Onai Endriulaičiukei 
4209—Aleksandrai Ručinskie

nei
4236—Jurgiui Budvičiui 

22147—-Povilui Daukšui
873—Jonui Macejunui

Pinigai išmokėti per 
kitas Bankas:

4121-—Alifred Auzin

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pugel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim Šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedalioj nuo 9 iki 11.
i- DR. JOHN J.

SMETANA
AKINIŲ EKSPERTAS Į 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvčs, 8-čias augfitas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekus 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 va
kare. Nedelioj nuo 9 iki 11 ryto.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, dalei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjinią J 
daktarus Ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinau-1 
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
Jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir i 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes; 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galimo Ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išinieravimo ir 
spaudinio kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo Mr šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

X-Kay egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakomo teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbų arba į biznį’ netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentfkite ilgiau.

Gydoma labai pasekmingai ir visas ui»i- 
senėjusias ir komplikuotas ligas, nes mu»ų 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniai/ 
ir Amerikoniškais (taisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
utkietėjimą vidurių, krutinės ir tunų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą Ir kitos ligos yra musų apačia 
lumaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko i muay ofis^ ir dKalžino*. apie nau- 

'Jaus] gydymo būdą tonsilų, kurie greita 
atima spėką ir energiją, l’agell/ėjum tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite. atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

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

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir sub*. 

toj nuo » ryto iki 8 vakare. Nedalioj ir 
iventadlenihls nuo 10 iki 1 po pietfl. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
S vai- vakare.

DR. VAITUSH, O. D.
UBTDVIS AKIU SPECIALISTAM

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudimią akių karšt}, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausius klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama | mokyklos vai
kus. Akiniai neo 14.00 ir auglčiaa. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. r

1545 West 47th 8t
Phone Boulevard 7MS

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantą be Pkauamo. 
Bridge geriausio aukso. E a musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktą juaą svetkataL

1545 West 47th Street 
Netoli Asklaad Ava.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDO NUO 

UŽSISENEJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo lięų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausio* mados instrumentai 

moksliniu Hudu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai 

National Health Clinic 
1657 W. Madiaon St. 
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

NUPIRK*

Typewriterį arba 
rašomą mašinėle

Kaina $60
Tuomi p^daryii didolj smagunsj 
pati sau, savo gianiiiina ir drau
gams au kuriais ■umraiinlii ir 
greičiau galiai parašyti laišką ar 
ką kitą, negu bu ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniaueie 
maiinili su lietuviškomis raidinis 
pasaulyje. Galime Ir angliškai ra
šyti.

CaunauMa

NAUJIENOS 
1739 S Halsted 

Chicage, III.

4
Pilniausia garantija z ]
už siunčiamus pinigus ' * 
Lietuvon, duoda Naujienos. i

Mr. 1. Knowttt
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Lietuvių Kaleliuose Naujas liet, dantistas
(Tąsa nnv r» pusi.)

Estate vede- 
Mes supran- 
organizaci ja

Lietuviams Benį 
j a irt s pergyventi, 
tam, kad tokia 
yra reikalinga netiktai mums,
bet taip pat ir visuomenei. Ta 
orjranizaei.ja jau įkurta? Ji ap- 
saugos mus ir visuomenę.

Lietuviai Real Estate \'ede-

yra elementas, 
nėra pageidaujamas 

tik musų profesijai, bet 
mažiau visuomenei.

ne
tilo

šluoti Įmik visa ta, kas nege- 
.ra; Stovėti ant atsargos pri<š 
išnaudojimus, apgavystes, ir 
t. t.

Re to, musų tikslas v ra žiu-’ I rėti, kad į Lietuvių gyvenimų| 
kolonijos nesiveržtų negrai ii 
tuo nupuidytų vertę nuosavy
bių, padarant namų ir lotų sa
vininkams dideliu nuostoliu. 
Taip-pat mes žiūrėsime, kad i 
tas kolonijas — rezidencijas 
negalėtų įeit pramones 
gos fabrikai. Taip-pat 
su tikslas bus žiūrėti,
tuose vietose butų švara ir kad 

palaikytų piliečių ren- 
apmokama — miesto 

taipogi žiurėsi- 
tuose dislrikiuose, k li

pa verst pramones 
ar miesto Sa

na m u savi-
atlyginta pilna 
vertė. Ir taip-

Dr. Laurynas

Birželio 9 d., čionai gimęs, 
bar 25 metų amžiaus lielu- 

! vis, Dr. L. P. šlakis, užbaigė

lege of I lentai Surgery i 
rius Loyola universitetd) 
gavo diplomų.

įstai-
mu-

Loyola

Ameriką? Pirmiausia, neatbu-'šia proga, keliaukite su Nau- 
tina pažinti 
ko 
lauja i 
ma

Amerikos sąlygas; j jienų Ekskursi ja ir neatidėlio- 
šio krašto žmonės 

ir kas pas mus 
pigiau negu čia. Suradus 
reikia kad musų gaminlo- 
stenglųsi pakelti išvežamų- 
prtkių rųšį, kad tuo būdu 

galėtų išlaikyt konkuren
ciją ir greičiau patrauktų pir- 

k linui tas • neturi 
ypatingumu, kaip 

ar (’aliforni- 
tiesiog paleng- 

ir atidaro

lui 
i M

reiklu! kitę, pradėki!* veikti tuoj, nes 
jau trumpas laikas;
plaukia Liepos 9, skubėkit.

Naujienų ofisas atdaras nuo 
8-tos ryto iki’ 8 
re kasdiėtię, o 
nuo 10 vai. ryto 
pietų.k ėjus. Musų 

savy jokių 
sakysim, II 
jos, kur gamta 
vin:r konkurencija
vartus į kitų šalių rinkas. Lie
tuvoj oras beveik toks pat 
kaip'ir kitose kaimyninėse vai-

kių privilegijų negalini laukti. 
Nėra surasta pas mus jokių 
prigimties turtų, kuriuos kiti 
griebtų visomis keturiomis. 
Taigi tik kaina ir gaminių ko- 

tegalim padidinti Lietu- 
importą į Ameriką ir, ki-

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

karna ir

me, kad 
i ie norima 
įstaigų centrais 
vastim, piliečiams 
n inkams butų 
jos nuosavybės 
gi žiūrėsim, ki
duodami skelbimai namų (par
davimui) butų įvairus ir ne- 
ųpgavingi. Tai yra vyriausias 
musų tikslas ir tam tikslui 
buvo įkuria ‘ĮUETUVIŲ KEAL 
ĖST ATE TARYBA”. (I loa rd).

butų padaryta ko- 
skriauda ir apgavy- 
kurį nors asmenį: 

priklausantį ar nepriklausan
tį šiai Tarybai, mes mielai pri
imsim nusiskundimus ir ati- 
taisvsim sulig savo išgales.

Jei kur 
a nors

Darbas
nų, toji

(Board)
pradėjo sunkų darbą, kaip 
matote tai iš jos užbrėžto tik
slo. Ji seka pėdomis kitų to
kių organizacijų, kurios yra 
pasta tylos ant etiškų pamatų 
ir kurios turi užduotį, ka'd ko- 

išnaudojimus, vilu-
suvtdžiojimus visuome- 

ir pačių Tarybos narių.
REAL ESTATE 

(Board) rodo kelią 
nariams ir visai visuo- 
, kad jinai pasitikėtų 

turėtų ryšius tiktai su są- 
Estate reikalų 
priklauso prie 

(Board) ir ku- 
pasitikėjimo.

Rezultatas

voti prieš 
gingus 
nes 
“Liimviu
TARYBA” 
savo i 
menei, 
ir 
žiningais Real 
vedėjais, kurie 
šitos Tarybos 
rie verti pilno

Pasididžiuo<4am i mes galim 
pranešti visuomenei, kad mi
nėta Taryba (Board) jau yra 
gavus savo čarterį nuo vald
žios. Prie jos gerų norų-suma- 
nymų ir teisingo užbrėžto tik-

■Lietuvių Real Estate Vedėjų 
spėkos. Tas aiškiai rodo, jog 
senai .pageidaujamas noras 
yra pasiekęs tikslą, neatsižvel
giant į tai, kad 
priklausančių prie 
REAL ESTATE
(Board), kartu yra nariais ir 
kitų garsių organizacijų, kaip

County Beal Estate 
Chicago Real Estate

daug narių

TARYBOS

ve, Cook
Board bei
Board.

Vos tik 
ba (Board) jau suspėjo atlik
ti daug gerų darbų, kovodama 
prieš šmugelninkus ir kitus 
žmonių išnaudotojus. Eina 
gandas, kad nekuria šmugel- 
ninkai jau esą jiukenteję ačiū 
dafbštumui šitos Tarybos 
(Board), kas mus labai džu- 
gina ir už tai kviečiame tal
kon visuomenę, kad ji 
darbe mus dar daugiau 
ty- .

jsikurusi ši Tary-

šiame
parem-

Lietuviu Real 
Taryba (Board).

Estą te

k ė I niversity o f 
nūs metus. , Iš

lan- 
v ieM iri u gan 

mažens
Armour pradinę 
Bridgrport, prie 

'Morgan SI. Bai-

vos
tur. Štai kodėl Importo komi
sija ir stengiasi atkreipti į tai 
svarbios domės. .

Kaip toji 1 
veiks ir kaip 
čia, žinoma. 
Pagyvensim 
Vienok pačioj 
paŽymet. kad

Importo 
» plačiai 

sunku

ne
mokykla ant
33-čio 'PI. ir

ja, 1916 m. jis įstojo j 
r II. Harrison Technieal 
School, kuria pabaigė 

m.

Čarli

192()
Pabaigus dentisto mokslą ir 

gavus diplomą, dar reikia ir 
valstijos kvotimus išlaikyti, 
kas jam bus lengva. Jaunas 
dentistas, kaip jo profesoriai 
pranašauja, turės gerą pasise
kimą, nes yra gabus. \

levai turi Imti pagirti užtai,‘

komisija 
užsimos, 
aprašyti, 

pamatysim,
pradžioj reikia 

pasekmės darbo 
vien nuo jos. 

tarpininkas tarp
ir pardavėjų, stengsis 
vienus su kitais. Išsuvesti 

čia a iš 
pardavimui prekių 
patys rūpintis tuo 
Importo komisija 
tik prigelbėli. |U>( 
ninkai ir valdžia yra svarbiau
si faktoriai padidinime 
importo i Ameriką, 
kaip jie pagamins 
prekes priklausys 
sekimas.

Svarbus

kurie turi 
privalėtų 

reikalu ir 
jiems legali

tuvos pramo-

musų 
nes nuo to 
ir parinks 

visas pasi-

taipogi ir kredito

, REIKALINGI PINIGAI. Reikalin- 
; laivas iš- paskolų nuo $250(1 iki $3000 

imt naujiii baigiamo statyti rezi
denciją, kuri kainuoju $11,500, ge
riausioj vietoj prie vienuolyno. Pa
skola pilnai garantuota inorgičių 
ąnt namo. Mokėsiu procentus 
metines ir dar komišlno. Atsišau
kite pus

J. K. MACHIUKAS 
5616 So. Troy St. 
Tel. Prospect 6920

val-.mdą voką-. 
Nedėldieniais 

iki 2 vai. po
Naujienos.

Pranešimai ISRENDAVOIIMUI

GROJIKUS PIANAS, naujas 
kaina, $215, 25 .roles Ir ben- 
čius dykai. Duodu ant lengvų 
išmokoj imi).

Vasaros metu tiktai gfdito 
gauti tokią numažintą kainą.

Jos. F, Budrlk,
S343 So. Halsted St.. 

Chicago, III.

kas m»ri pirkti, 
parduoti, arba 

mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

■ ............—* ' <

TAUPYK IR TURĖK

■ąvaitę, kas dviKas 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigui dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčiu. 
Čia jums pilniausius saugumas 
ir visišku garantijų, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigui. 
Iš čia Jus galite pasiimti bite 
kada ir Bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole: o jos viršininkais 
yra atsako m ingi ir sąžiningi 
ž m Obės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: ,V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditu 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

Bridgeporta lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— npie tai malonėkite pranešti 
“Aušros" Knygynui, 3210 S. Halste< 
St. Tel. Roulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų" 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tume darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušrini Knygynas.

RENDON krautuvė tinkama do 
hardsvare, bekernės ir t. t. Sa
vininkas perdirbs dėl atsakančių 
renclauninkų. Prie vietos yra 
derniškas 4 kambarių fintas.

Atsišaukite
3711 So. Halsted St.

mo>

PardavinHiTsaldainių sankro
va už gana prieinamų kalnų. 
Didelis bargenas — pasiskubln- I 
kitę. Taipgi randasi 5 geri rub
inai gyvenimui.

724 W. 31st St.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate

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

tesnius mokslus. Jauno dentis- klausimas, 
to tėvai, p.]>. Petras ir Ona purtąs dai 
šlakiai jau seni gyventojai ant1 tai atsiskaitymo 
Bridgcporto, gyvena čionai su 
viršum .35 metus. Nors ir tėvai' 
be mokslo, 
buvo ir yra, 
tų aukštesnį 
jų sūnus, A, 
na i užbaigė 
ir jau daugelis metų kitip prak-! 
tikuoja savo profesijoj. Kitas 
sūnūs, Juozas šlakis, neužilgo j 
užbaigs Commercial Artist (ko-( 
merei jos artisto) mokslą. Iš- t I
tikro, tėvams lai didelis džiaug* 

kad jų vaikai gerai mo
li’ pasiekia savo tikslo.

ir Ona

troškimas

mokslą. Ir vienas 
A. Slakis, jau se- 
advokato mokslą

nėra organizuotas, 
arba atsily- 

pasilieka kol 
ypač 

neuž- 
su 

lai-

Draugija ApveiZtlos Dievo laikys 
savo priešmetinį susirinkimą trečia
dieny], 24 dieną birželio ,1925, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Auditorium 
svet., ant Bridgcporto. Taigi visi 
nariai kviečiami atsilankyti .

Nut. rašt. S. Gonchauskas.
11 ■ 1 ■' ■■111 ■■

šmas, 
kinasi

Dr.
stijos kvotimus, ketina važiuo
ti atostogoms keletą i menesių. 
Pasilsėjęs gi jis eis prie darbo 
ir atidarys 
savo ofisą,

Linkiuto. 
m o

ateinantį ruden 
gal ant Bridgepor 
laimingo pasiseki 
P. Šlakiui. —N.

Lietuviu Importo Komisija

pats vardas parodo, 
padidinti Lietuvos prekių 

surasti
paga- 

kra- 
meti-

Vietinio Lietuvos konsulo p. 
P. Žadeikio pastangomis tapo 
suorganizuota Chicagoj Impor
to Komisija. Jos uždavinys, 
kaip jau 
bus
įvežimą į Ameriką, 

i joms tinkamą rinką ir 
linu painformuoti musų

I što pramonininkus 
nes sąlygas.

1 Panaši komisija
• kas vienintele visoj 
Jos veikimo plotas 
mums visai naujas, 
sritis. Delei tos 
Importo komisijos 
sėkmėmis 
siįdomauti, nes jei pirmas 
bandymas bus nepasekmjjągns,

apie

kolyra
Amerikoj, 

apima dar 
nepatirtas 

priežasties, 
darbo pa

reikši u plačiau su
neš

sunkiau, kaip tai paprastai 
esti musų gyvenime. Supran
tama, kiekviena pradžia nėra 
lengva. Kad pastūmėti dalykų 
nors truputį pirmyn, teks daug

į to darbo naudingumų Lietu
vai, jis visgi apsimokės. Juk 
jau ir dabar musų prekės pa
siekia šiuos krantus, lik, žino
ma, tasai importavimas yra 
sulyginamai mažas ir netobu
lai organizuotas.

Bet kas gi reikalinga, kad

1 ginimo 
kas aiškiai nenustatytų, 
kada Lietuvos bankai 1 
mezgė artimesnių ryšių 
Arne rikos bankais. Bet su 
ku gal ir tas paaiškės.

Jeigu Importo komisijai 
siseklų atlikt nors .dalį savo 
uždavinio, jos gyvavimas bu
tų pateisintas. Juk 
naro aišku, kad norint padaryt 
ką nors gero Lietuvos žmo
nėms, reikia rūpintis jų ūkio 
in pramonės pakėlimu, kas ga
lima tik per padidinimą eks
porto. Taigi los komisijos tik
slas liečia ne vien biznierius, 
pramonininkus, bet ir visą mu
su tauta. c *

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU i brolio Jurgio Dau- 

ko. Paskutinių laiku gyveno Chicu- 
goj, III. Jau daugiau kaip du me
tai, kaip negaunu nuo jo jokios ži
nios. Iš Lietuvos paeina iš Meliunų 
kaimo, Šimonių valsčiaus. Turiu la
bai svarbių reikalų iš Lietuvos. Ei- 

1 na gandas, I uk jisai yra^miręs; T<>- 
j dėl prašau atsišaukti, jo paties, jei-

kiekvie-icęu esi j^yvas, arba kas žinote apie jj. 
I Busiu didžiai dėkinga. Kas pirmas 
praneš skiriu tam $5.00 dovanų.

Atsišaukite 
BARBORA DAUKIUTR- 

VILNONIENE,
131 Joseph Avė., Rochester, N. Y.

pa

ĮVAIRUS SKELBIMAI
M. V.

Tel. Lafayette 5153-6438

EKSKURSIJA LIETUVON
RUBIN BROS

NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avcnue 

CHICAGO.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke A v. Haymafket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

STOGDENGYSTE
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., 8411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

Į, Birželis, iLtiepos ir Rugpjū
tis•^čnesiai — geriausi pail-i 
siui. Toliau nuo miesto karš
čių, dulkių, tvankaus oro, o 
arčiau prie gamtos; kur nors; 
miškuose, soduose, kvepenčio- 
se pievose, žaluojančjose lau
kuose ant tyro oro; čia tai 
žmogus pasilsį atsigaivini, su- 
stiprėji, paskiau vėl gali grįž-' 
ti prie sunkaus darbo ir pa-, 
sėkmingai neštį gyvenimo jun
gę.

Žinodami tą, Naujieniečiai 
parengė Ekskursiją j Lietuvą 
laivu Olympic, tiesiog į Klai
pėdą, pas musų brolius, buvu
sius po vokiečių jungą, o iš
ten pas savuosius į Didžiąją KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Lietuvą. Kiek smagumų jus Del grosernhj{y bucernuj, delikate- 
ten laukia; kiek gražių jaunų 
dienų svajonių prisimfns..

Netik Lietuvoj, o ir kelio
nėj jums bus smagu, nes Nau
jienos šią Ekskursiją rengia 
su dideliu atsidėjimu, kad ke
liauninkams butų pigiausiai, 
patogiausiai ir smagiausiai. 
Laivų kompanija sutartyje su 
Naujienomis irgi stropiai ru- 
pkiasi šia Ekskursija.

Laivas yra puikiai prireng
tas, o Naujienų palydovas, F. 
Tupikaitis, pagelbės jums iš
rišti visus kelionės keblumus 
ir kaipo linksmo budo žmo
gus, linksmins visą laiką ke-1 
lionūj. Todėl visi: moterįs, vy-' 
rai,

šen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBKA STORE FIXTURE CO.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus tr t. t.

3149 So Halsted St.
S. S. RAMANČIONIS. Pr«z..

BAGDONAS BROS.
MOVINd. EXPRESSING A COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
. _ Š406 So. Halsted St.

jauni ir seni, naudokitės Phones; Yds 8408 _ Blvde 1969

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Kambarys ant rendos, 1 arba 

2 yjiatom., ant antrų lubų.
6337 S. Al tesian Avė.
Tel. Republic 10590

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mdteris dirbti krau
tuvėje prie cigarų, cigaretų ir papso 
pardavinėjimo. Gali būti su vaiku, 
nemažesnių kaip 3 ar 4 metų. Dar
bas ant visados. Valgis ir kaniba- 
ris.

MRS. GEDEIKIENfi, 
1606 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA grinders dirbti ant 
wet grindstones. '

WHITAKER MFG. CO.
5723 W. 65 gatvė,

Paimk 63 gatvės gatvekarį 
iki Clearing.

REIKALAUJAME? 10 buče- 
rių beef boners ir 5 vyrų dirbti 
ant farmos.
i 2029 Grenshaw St.

s “ II fl.

AUTOMOBILIAI
EXTRA! PIGIAI PARDUOSIU

1) Merccr karą, touring; 2) lo
tas ant Bockwell, prie 69N1 gal.; 
3) ice baksis, didelis, geras <lel 
krautuves.

658 W. 31st St., Chicngo

Pardavimui Oldsmobile, cou
pe, 4 pasažierių, išrodo ir bėga 
kaip naujas. Parduosiu labai 
pigiai. •
' 1229 So. 50th Ct., Cicero, III.

2nd fl. rear

PARSIDUODA Davis karas, ma
žai vartotas, beveik kaip naujas 1924 
metų (open) atidarytas modelis. 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju Lie
tuvon.’

JUOZAS ŠELKAUSKAS 
5006 Bering Avė., East Chicago, Ind.

Tel. East Chicago 1625

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosemS ir bučer- 

nė geroje biznio pietoje — išdirbta 
per daugelį metų. Biznis nešantis 
gerą pelną, 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.

BARGAIN
Parsiduoda dažų ir hardware 

krautuvę. Gera .proga uždirbti. 
Padėjimas geras, netoli kryžkelio. 
Mainysiu ant mažo namo ar loto. 
Ilgas lysas ir pigi renda.

7340 So. Halsted St.
Tel. Stewart 2081

PARDAVIMUI Barber Shop 4- 
riy krėslų — krėslai balti, mar- 
niulo rakandai. Vienintele lietuviš
ka barbeniė šitame mieste. Šitoje 
vietoje yra biznio pasisekimas. 
Biznis gerame stovyje. Lysas dar 
3 metams, renda pigi. Priežastį 
pardavimo sužinosite vietoje. 320 
Plast 14 St., Chicago Heights, UI.

PARSIDUODA bučernC ir gro
sernė; geroj vietoj, apgyvento] 
lietuvių ir svetimtaučių, auganti 
biznis. PanŲuosiu pigiai, visas 
naujas stakus ir rakandai (fix- 
tures). Matyti galima Subatoj vi
są dieną ir Nedėlioj iki pietų. 
Priežastį patirsite ant vietos.

5700 W. 63rd Street

PARSIDUODA grosemė, ice 
cream, kendžių, cigarų, tabako 
ir valkoms zobovų už visa! ne
brangių kainų. 1

505 W. 32nd St.

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

717 W. 21 st PJace 
Tel. Canal 0119

PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė, geroj vitoj, visok:ų 
tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

2119 So. Halsted St.

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 pirmą tei
singą pasiūlymą ir ant lengvo iš
mokėjimo. 5306 South Union Avė. 
Tel. Yards 1321.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė ir mokyklos įrankiai. Randasi 
iirie Lietuviškos Bažnyčios ir mo
kyklos. Renda pigi, 3 kambariai 
(lel pagyvenimo. Panįiuisiu pigiai. 
Priežastis pardavimo — vyro 
mirtis.

4516 So. VVood St.

Pardavimui pigiai grosernė ir 
saldainių krautuvė. . Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos

5301 So. Union Avė.

PARSIDUODA Player Pianas — 
Gulbransen — 88 note, moderniškas, 
su benčiu ir 90 rolls. Kaina $150.00. 
Sąlygos: $10.00 j mėnesi atsakan- 
;iems žmonėms. Turi butji parduo- 
;as prieš birželio 27 dieną. •

Kreipkitės
812’/a W. 63rd St.

NAMAI-2EME
Parduodam ir mainom

2 flatų naujas muro namas, gra
žioj apielinkėj, bargenas. 4 flatų 
muro namas, su visais paranku- 
mais, geroj' apielinkėj.

Priimsim į mainus: cottage, biz
nį arba lotus. Su reikalu kreipki
tės pas * ,

A. Grigas,
3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

PARDAVIMUI — 7124 South 
daplevviood Avė., naujas, moder
niškas 4 kambarių mūrinis bunga- 
low. Didelis augštas, vietos dėl 
2 kambarių, aržuolinės grindys, 
kieto medžio užbaigimas, karštu 
vandeniu šildoma, didelis lotas, 
atdara dul apžiūrėjimui nedėlioj 
ir kasdien, savininkas ant parei
kalavimo, kaina $6,600, išmokėji
mais.

PARDAVIMUI meilinis namas 5 
ir 6 ruimų, beizmentas cementuo
tas, akmens fundamentas su vi-j 
sais tinkamais įtaisais, kaip tai: 
maudynės, elektra, gasas ir kiti 
patogumai. Seklyčiose yra ugnia- 
kuros vietos. Kaina tik $7,800; 
įhešti tik $1,700. Namas randasi 
ant 59th St. ir Lowe Avė. Savi
ninkas gyveną 3619 S. Lowe Avė.

NEPRALEISKIT šio maino. 3 
augštų medinis namas, 4-5-6 kam
barių, ant Town of Lake, mainy
siu į lotus, 'arba 1 pagyvenimo 
namą, Brighton Parke arba vie
nuolyno apielinkėj. Atsišaukit va
karais po 6 valandą. Savininkas: 

4511 So. Fairfield Avė., 2 fl., 
Tel. Lafayette 9556

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

2427 W. 34th St.
Phone Lafayette 4743

GERA PROGA BIZNIERIUI
Parsiduoda naujas muro namas. 

Storas ir 4 kambariai, didelis beis- 
mentas. Geras dėl buČernčs ar apfie- 
kos arba bile kokio biznio. Savinin
kas parduos labai greitai ir prieina
mai.

FRANK SLASULIS
4405 Fairfield Avė.

PARSIDUODA Ice Cream Par- 
or, saldainių ir minkštų gėrimų 
crautuvė. Yra 5 kambariai pagy
venimui, remia tik $20 i mėnesi. 
Vieta gera, ant kampo. Parduosiu 
aliai pigiai.

2500 W. 39tli St.
Tel. Laffayette (1919

PARDUOSIU 2 flatų 5 ir 6 
kambarių, medini namą, su ce
mento beizmentu ir visai pasku
tinės mados pagerimaLs, arba mai
nysiu ant vieno, ar dviejų ar 3 
lotų.

4509 So. Albany Avė.

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

... . —......... CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

DIDELIS BARGENAS SOUTH SIDE 
6-6 kambarių, naujos mados muro 

namas, Bungulow stogas, abu flatai 
vandeniu šildomi ,kieto medžio tri
mingai. Parduosiu pigiai, arba mai
nysiu ant lotų ar mažo namo .

JOE. VILIMAS
4405 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI 6 flatų mūri
nis namas, labai pigiai, 
parduotas į 30 dienų, 
$3500. Atsišaukite 

1635 So. Jeffęrson
1 fl. rear

tur liut 
įmokėti

St.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Avė.,

1 Lafayette 6738.

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

S. J. HACHTMAN,
, , Room 1142
111 W. Washington St.

Telephone: Franklin 3524-3525

MOKYKLOS
SPECIALIS NU 

PIGINIMAS
Kainb laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted StM Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ič asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERTNG 

1507 W. Madison St.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nai) i gyvenančiam šioje šalyje, jo
ge! tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
rnybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leve.sk i o Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, TU. 
(kamp. 83-čios galv., 2-ros lubos)

Leve.sk

