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Kinai ruošiasi ka 
ra n prieš Britus

Franci ja išleis 6 bilijonus
popierių

Smarkus žemes drebėjimas 
Jungtinės Valstijose

Kinai ruošinis karui 
prieš Britus

Smarkus žemės drebėji 
mas vakaru valstijose

Pekino valdžia slaptai instruk
tavus karo gubernatorius 
būti prisirengusiems.

Nugriuvęs į upę kalnas uždarė 
tarpkainy tris traukinius; 
bankas ir mokyklą sugriuvo.

MONKĖS” BIJĄS BRYANAS IR ADVOKATAI PLANUOJA PULT EVOLIUCIJĄ

Graikijos prezidentas 
gal atsistatydinsi^

$3,000,000 briliantu

LIVINGSTON, Mont., birž. 
28. — Keturių vakarinių valsti
jų — Montanos, Oregono, Wyo- 
mingo ir Idaho — dalyse va
kar, tarp 6-tos ir 7-tos valan
dos vakaro įvyko atkartotinai 
stiprus žemės drebėjimas. Vie
tomis jis buvo taip stiprus, kad 

suplaišiojo,

j^ANRAJUS, Kinai, birž. 28.
— Eina girdai, kad Pekino 
valdžia pasiuntus kariškiams 
gubernatoriams slaptas in
strukcijas, kad jie butų prisi
rengę karui su Didžiąją Bri
tanija.

Pranešimai iš Kantono sa
ko, kad Jungtinių Valstijų’triobų sienos suplaišiojo, SU- 
konsulas Jenkins bandąs pri-[truko, o telegrama iš Bozemano 
kalbinti Kinų vyriausybę, kad praneša, 1 
ji sutiktų j 
ryti tarptautinę tardymo ko- ko triobesis sugriuvę.
misiją.

Visos svetimtaučių 
ir vaikai Kvantungo provinci
joj dabar išsiųsta į Honkon
gą, tuo tarpu kai svetimšaliai 
Kantono sodyboj, šamine, 
stropiai ginkluojąs ir apsiru- 
pina maistu, idant kuoilgiail 
galėtų išlaikyti, jei butų ki
nų apsiausti.

Pyksta ant senatoriaus
Borah

Iš kairės dešinėn: Sue Rieks, J. McKenzie, William Jennings Bryan, H. Rieks, Ilarry 
Laurence ir Wallace Raggavd—visi, išskiriant Bryaną, yra Daytono, Tenn, advokatai. Jie 
čia konferuoja dėl bylos prieš mokytoją Scopesą, kaltinamą už dėstymą evoliucijos mokslo* 
aukštesnės mokyklos mokiniams.
------------------ ,------------------

Baisus tvanas Armėnijoj

ATĖNAI, Graikija, birž. 28. 
— Politiniuose ir diplomati- 

Iniuose rateliuose einą girdai, 
kad dėl įvykusios praeitą ket- 

ivirtadienj revoliucijos, kuria 
buvęs karo ministeris genero
las Pangalos nuvertė Graikijos 

įkabinėtą ir įsteigė naują vald
žią, laikinasis respublikos pre- 

izidenta^ Kunduriotis rezignuo- 
'siąs.

Naujojo premjero, gen. Pan- 
galoso įsakymu, vakar tapo 
areštuotas laikraščio Elutheros 

|Tipos redaktorius Lambrakis 
už tai, kad savo laikrašty jis 
išspaudino straipsnį, kurstantį 
dešiniąsias partijas priešintis 
naujajai valdžiai.

Nauju laivyno ministeriu ir 
užsienių reikalų ministeriu pre
mjeras Pangalos paskyrė admi
rolą Radzikiriakosą.

Rusų kunigaikštis 1 Jusupov 
buvo juos gerai paslėpęs, 
bet bolševikai rado.

MASKVA, Jjirž. 28. — So
vietų valdžios agentai vakar 
surado milžinišką turtą, 3 mi
lijonus dolerių vertės brilian
tų, paslėptų buvusiuos kuni
gaikščio 
muose.

Turtas 
no volte
buvo sudėta 
šio darbo aukso, sidabro ir pla
tinos dailės 
jų papuoštų 
lais, safirais 
giausi betgi

Felikso Jusupovo ru-

buvo paslėptas plie-, 
už muro sienos, čia 

šimtai puikiau-

Naujas Kurdy sukilimas

daiktų, dauguma 
deimantais, per- 

ir rubinais. Bran- 
tarp jų buvo dvi 

puikių puikiausios apikaklės,
sveriančios po pusantro sva
ro kiekviena, padarytos iš dau- 
gyliės deimantų ir rubinų.

Tą turtą kunigaikščių Jusu- 
povų šeimyna buvo paslėpus 
prieš savo bėgimą iš Rusijos, 
įvykus bolševikų pervartai.

Daug žmonių žuvę ir milijonai 
medžiaginių nuostolių pada
ryta.

Maurai veda smarku ofen- Karo teismai Bulgarijoj 
šyvą prieš franeuzus

, kad Three Forks mips- j ERIVANAS, Armem.i
su pasiūlymu suda- te viena mokykla ir vieno ban-(28. -- Daug žmonių žuvo, mili

jonai rubliu nuostolių padaryta 
dėl siautusios baisios lietaus 
audros, nusilakusios nuo Arara
tas kalno. Upes neapsakomi-i 
greitai patvino ir ūžt' *jo pla
čiausius plotus, taip kad tūks
tančiai žmonių, gelbėdamies 
nuo tvano, lik^ be pastogės.

----- *---- kiekvienas 
tėčiai:

Erivano 
pasažieriniai .valstijos universitetas ii Arm ė

nijos Raudonojo Kryžiaus įs
taiga.

“Asmeniškai aš stoju už 
lai, kad ekstrateritorinės tei
sūs Kinuose butų panaikintos 
taip greitai, kaip tatai prak- 
tinga. ir kad visų butų primir 
ta tokia politika Kinams, 
ri gerbtų tos didžios tautos 
r i turinę 
cionales teises”.

Amerikiečių prekybos

Žmonės visur buvo begalo iš- 
niekas

netoli
Jeffer-

OI rz

Nusivalę kaukus Abd-el-Krimo 
partizanai stengsis išvyti 
europiečius iš Rifo.

Dar dvylika tariamų komuni
stų pasmerkta kartuvėms, o 
trisdešimt penki kalėjimui.

Sukilėliai esą paėmę du mies
tu ir turkų kariuomenės gar
nizoną.

Portugaly kabinetas krito

Amerikiečių prekybos

smerkia Jungtinių Val- 
natorių Borah. Mat sc- c •

28.
rūmai priėmė* rezoliuciją
ria jie
stijų s
natorius Borah. kurs yra sena- 

užsienių reikalų komisijos 
andais telegrama

to
pirmininkas,
atsakydamas į' vieno Amerikos
piliečio Kinuose protestų, be

Francija išleis 6 bilijonus 
popierio pinigu

Parlamentas * priėmė finansų 
ministerio Caillaux projek
tą; socialistai nebalsavo.

PARYŽIUS, birž. 28.
Francijos parlamentas vakar 
priėmė ministerio Caillaux fi
nansinius sumanymus — padi
dinti popierinių pinigų cirku
liaciją dar 6,000,000,000 (še
šiais bilijonais) frankų ir su
kelti aukso paskolą popieri
niams krašto apsaugos Fonams 
pakeisti.

Atstovų butas balsavo 330 
prieš 34, apie dviem šimtam 
atstovų susilaikius nuo balsa
vimo. Nuo balsavimo susilai
kė beveik visi socialistai. '

Senate CaillauK sumanymai 
buvo priimta 226 baisais prieš 
29.

moterys gązdinti, bet šiaip rodos 
niekur nenukentėjo.

Del žemės drebėjimo 
Livingstono nugriuvo į
šono upę kalnas, kurs kad tik 
nebūtų užbėręs North Pacific 
traukinio No. 219, apie kurį nie Į Erivane beveik 
ko negirdėt. Kompanija išsiun-,triobesis nukentėjęs, 
tė speciali traukinį ieškoti. daugiausia nukentėjo

Du Milvvaukes 
traukiniai ir Northern Pacific 
traukinys No. 235 yrą nugriu
vusių milžiniškų uolų uždaryti 
tarpkainy netoli Lombardo. 
Mont. Pasak pranešimų trauki
niai išlikę nekliudyti, tik iš 
tarpkalnio hegalį išeiti.

Fašisty senatas išteisino 
generolą de Bono

Buvo kaltinamas dėl nužudy
mo socialistų parlamento 
atstovo Giacomo Matteotti.

ROMA, Italija, Jbirž. 28.
Fašistų senatas, pasiėmęs auk
ščiausiojo teisingumo teismo 
rolę, išteisino generolų de Bo
no, buvusį vyriausjjį fašistų 
milicijos vadą, kaltinamų dėl 
dalyvumo nužudyme 
tą vasarų socialistų 
Giacomo Matteotti.

Vyriausias generolo 
no kaltintojas buvo 
laikraščio 11 Popolo 
rius, D-ras •Giuseppe
bet byloj jis negalėjo stoti liu
dininku: fašistų grumojamas, 
jis buvo priverstas iš Italijos 
pasišalinti anksčiau, negu by
la prasidėjo.

praci- 
atstovo

<le Bo- 
katalikų 
redakto- 
Donati,

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
• NIJOJ

JAPO-

TOKIO, Japonija, birž. 24. — 
Stiprus žemes drebėjimas šį ry
tą buvo jaučiamas įvairiose Ja
ponijos dalyse, Nippone ir IIo- 
kaido saloj.

Kadangi valstybės pinigyne 
belikę mažiau kaip 40 milijo
nų frankų, tuo tarpu gi mė
nesio pabaigoj valdžia turi pa-'siuntė Honduraso 
dengti daugybę įvairių išlai-Įriuomenę saugoti 
dų, tai Francijos Bankui įsa-Honduraso 
kyta kuogreičiausiai pradėti .veržimų, 
popierinius pinigus spaudin-’liucininkų 
ti. Irėjąs.

MANAGUA, Nikaragus, bir 
26. •— Nakaraguos valdžia 

sienon 
sieną 

revoliucininkų 
Praneša, kad revo- 
judėjimas vis stip-

pa 
ka-
nuo
• •
ISl-

neliečiamybę ir

k li
te- 
nu

rū
mai Kinuose tokiu senatoriaus 
Borah pareiškimu baisiai ne
patenkinti, ir savo rezoliuci
joj jie sako, kad jo pareiš
kimas, paskelbtas dabar kilių 
spaudoj, dar labiau pakenkęs 
dalykų padėčiai, nes pakur- 
stęs kinus stipriau nekęsti 
svetimšalių.

Ragina užimti Suminą
ŠANHAJUS, Kinai, birž. 28. 

— Vakar įvykusioj čia, suva
žiavusių iš įvairių Kinijos da
lių studentų sąjungų i 
konferencijoj buvo priimta re
zoliucija, reikalaujanti, kad 
Kantono valdžia su kariuome
nės pagalba užimtų Kahtono 
svetimšalių sodybą šamaną.

Čunkiange britai ir japonai 
ima pristigti maisto, kadangi 
vietos prekiautojai atsisako 
jiems ką nors parduoti.

EEZAS, Maroka, birž.
Karingo Abd-el-Krimo 

gos pradėjo smarkiausi ofen- 
sivų prieš franeuzus Morokoj. 
Oficialis franeuzų pranešimas 
pripažįsta, kad ri f iečiai, pra
siveržę pro stiprius franeuzų 
postus ties Ain Matuf, pasie
kę beveik EI Arba de Tisos, 
apie dvidešimt septynias my
lias nuo Fezo, Franeuzų Mo
nikos sostinės;

Oifensivas pradirta abičm 
franeuzų sparnais, ir maurų 
puolimas ant kairiojo franeu
zų sparno, linijoj į rytus nuo 
Uczano, dabar eina visu smar
kumu.

Rifiečiai atakuoja taipjau ir 
ispanų frontą tarp Centas ir 
Tetuano. Kariškiai ekspertai 
sako, kad dabar, kai maurai 
jau nusivalė laukus, jie vei
kiausia darys visų pastangų, 
kad europiečius išginus iš Ri
fo.

SOFIJA, Bulgarija, birž. 28.
— Bulgarijos, valdžia tikisi 

28. aštriausiomis priemonėmis su
gebėsianti visai sutriuškinti 
k( munistinę propagandą kraš
te, ir dėl to karo teismai dir
ba išsijuosę. Vakar, pavyz
džiui, du provincijos karo tei
smai pasmerkė dvyliką asme
nų mirties bausmei, o penkis 

kalėjimui. Tribunolas gi
Sofijoj trisdešimt 
smerkė įvairiems
katėjimo. Prokuratūra 
lavų, kad septyniolikai

LONDONAS, birž. 28. — Te
legramos iš Bagdado praneša, 
kad Kurdestane kilęs iš naujo 
maištas ir kad maištininkai pa
ėmę miestelį Julamerką. Suki
lėliams vadovaująs buvusio 
senatoriaus Abdulo Kadro su 
nūs. Senatorius Kadras praeitą 
gegužio mėnesį buvo Angoros
tribunolo pasmerktas mirties Jios zlienos vieši įtakingo Vie- 
bausmei, kaltinamas dėl sąmo- nos mėnesinio laikraščio “Cent

ral European Revievv” užsienio 
redaktorius p. Edelbergas. Jo

L1SABONAS, Portugalija, 
birž. 28. —Portugalijos mi
nistrių kabinetas su premje
ru Victorino Guimaraesu pra
eitą ' penktadienį atsistatydino, 
kadangi parlamentas pareiškė 
jam nepasitikėjimo.

SVEČIAS IŠ VIENOS.

KAUNAS. — Kaune jau ko

kslo padalyti Kurdestnną n 
priklausoma valstybe.

Praneša, kad Kadro jėgos pa- atvykimo tikslas — susipažinti

PREZIDENTO COOLIDGE’O 
TĖVAS MIRŠTĄS.

PLYMOUT1I, Vt., birž. 28.— 
Pulk. John Coolidge, prezidento 
Coolidge’o tėvas, sunkiai susir
go. šiandie po pietų jam buvo 
padaryta operacija. iLigonies ap- 
dėtis kritinga. Prezidentas Co
olidge specialiu traukiniu ’ i. ■ « *atstovų Swampscotto išsiskubino
mirštančiojo.

inc.

• v
1S 

prie

amerikiečiai
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be-

asmenų pa- ėmusios taipjau miestelį TTikori, 'su Lietuvos politine ir ekonomi- 
terminams f ‘ ' 1 — ’ * .................

ireika- nelaisvėn i 
iš j U 
baus-

OSLO, Norvegija, birž.
— Finansų ministeris Holm- 
boe pranešė, kad valdžia pla
nuojanti padidinti /'tidsiogi- 
nius mokesnius, idant rtuo bil
du sukūrus tvirtą biudžetui 
pamatų.

28.

MADRIDAS,
28. — Ispanijos vyriausybe 
mažino mokesnį vizoms, 
vykstantieji
emigrantai) už vizas dabar 
mokės 1 dolerio, tuo tar
pu kai iki šiol reikėjo mokė
ti 10 dolerių.

0RH

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
28. - 
tvirtino nesenai 
Pase konvencują.
į^aJiotiniui
kos vardu,, dokumentas bus pa
siųstas senatui ratifikuoti.

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

Nenusistojęs oras; gali būt
Prezidentas Calles pa- lietaus; truputį šilčiau; viduti-

sudarytą EI nis mainąsis vėjas.
Specialiam) Vakar temperdtura vidutįniš- 

pasirašius IMeksi-(kai siekė 62° F.
šiandie saulė teka 5:17, lei

džiasi 8:29 valandą. ,

Kurdestane, kartu paimdamos ne padėtimi ir surinkti sakytam 
_______ ir stovėjusį ten Tur- (laikraščiui apie Lietuvą įvairios 

medžiagos, kuri bus sunaudota 
jo specialiam numeriui pašvęs
tam išimtinai Lietuvai.' Nume
ris bus išleistas 1926 m. sausio 
mėnesį.

ku garnizona.t c J i.

99,000 žmonių Rusijos 1
I SMARKUS ŽEMĖS DREBĖJI

MAS VENGRIJOJ

trėmimo vietose
BERLINAS, birž. 28. — Ofi

cialiu sovietų Valdžios prane
šimu* šių metų birželio 1 die
nų visose sovietų Rusijos trė
mimo vietose/ buvo 84 tūk
stančiai politinių areštantų —( 
socialistų, darbininkų ir val
stiečių. Be to dar tose pat 
trėmimo vietose buvo 15 tūk
stančių taip vadinamų “nep- 
manų” — 
liantų.

Vienoj 
gubernijoj 
se,
daugiau kaip 11 
ištremtųjų politinių, 
apie x4u tūkstančiai 
vaikų. '

BlIDAPES-TAjS, Vengri jli,
birž. 28. — Nagykaniszoj, 120 
mylių į žiemos vakarus nuo 
Budapešto, vakar rytą 
jaustus smarkus žemės 
j imas. Sugriuvo keletas * na-'vičiu 58 metu 
mų, taip 13,11 keletas
buvo sužeista.

tik Archangelsko 
(šaltuose, žiemiuo-i~ 

prie Baltųjų jūrių) buvo' 
tūkstančių 

tarp jų1 
nemečių

PEARSON PASKIRTAS AME
RIKOS MINISTERIU 

SUOMIJAI

SWAMPSCOTT, Mass., birž.
Prezidentas Coolidge 

šiandie paskyrė Alfredą J. 
Pearsoną, iš Iowos, Jungtinių 
Valstijų ministeriu Suomijai.

BAZELIS, Šveicarija, birž.
26.1 — Pakilęs nuo žemes ae
roplanas lėkti į Paryžių stai
ga vėl trenkė į žemę. Aero
plano pasažierius, moteriškėj 
užsimušė, o pilotas mirtinai 
susižeidė.

MITOHELL FIELD, N. Y., 
birž. 26. — Armijos aeropla
nui nukritus žemen 
užsimušė skridęs juo 
tas Douglas Logan, iš 
Ariz.

šiandie 
seržan- 
Bisbee,

ARKLIŲ’ VAGYS

KAUNAS Kriminale palicija 
Vilkavišky sulaikė gaują arklių 
vagių susidedančių iš 15 asme
nų.

GRIAUSTINIO AUKOS.
KAUNAS. — Gegužės 27 d. 

buvo; Mariampolės apylinkėse griaus- 
drebė-|tinis užmušė piliečius Urmana- 
c _2 ir Stasiulevičių

žmonių 67 metų amžiaus. Abu Bartų 
kainjo, Krosnos valsčiaus gy
ventojai. Nelaimė ištiko betai
sant kelius. i

Bę ta. tą pat dieną Igliškių 
kpime, Jovaravo valse, griausti
nis trenkė į Paildaigio ukj. Už
mušta tarnaitė M. Baudoni- 
kiutė ir sudegintas gyvenama
sis namas. ,

Jūsų Pinigai
I

Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei
čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Bankų, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli- 
'kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vienų 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.



Pirmadienis, Birž. 29, 1925

A Nusispiovimo taškas
Yra taip: kalbama apie idea 

lūs, pasišventimą arba svarbiau 
šia, kaip dabar mada, apie tau 
tos reikalus, patriotizmą ir kt 

• bot paklausus ką jau atlikęs, at
sako “tylėk”. Pradėjęs teirau
tis daugiau apie aukštus jų dar
bus, sužinai tik “nesikišk į ma
no reikalus”. Kada nm’odai ji, 
klaidas, parodydamas tikslesn 
kelią ,atsako diplomatiškai “dai 
už nosies niekas nevadžiojo, tai 
ir tu susiprask nevadžioti”. Bet 
štai pakilo ūpas, kad taip paim
ti juos už nosies ir pavadžioti, 
jei ne po tautą ar visuomenę, 
tai bent po kamlftirį, tikiuos ne
atsilaikytų.

Tautos paslaptis randasi kiše
nėj ,kaip ir visos bendrai paslap
tys. Rodos, menkas daiktas ki
šenė, — bet savy sutalpina vi
sus visos tautos reikalus. Yra 
sakoma, kad tautos kišenė ir de- 
vingalviams patriotams sutei
kia patriotizmą, direktoriams 
gabumą tvarkyti, o karvedžiams 
narsumą. Be tikslo niekas nie
ko nesiekia. Vž kišenę visi 
galvą guldo. (Duok ausį: jei 
tautos kišenė tuščia, tai jos did
vyriai išnyksta, jų skaičius ir 

pasišventimas sumažėja, žiū
rint kiek kišenėj randasi “gry
nų tautos reikalų ar reikaliu
kų“).

Kada tautos kišenė pilna, tai 
valdovai rankas pasispiaudyda- 
mi veikia jos labui. Taiko Į kiek
vieną pasireiškusį nenormalu
mą, bet pataiko j savo konku- 

. rentų ausis (duok ir tu ausį, 
klausyk: kad pataikyti į jų ki
šenę, kuri randasi truputį že
miau negu ausys, o jei tuščia 
kišenė— tai ausys net suspinga 
nuo kumšties. Bet kada tai 
viskas atliekama su tautiška 
ranka ir kumščia, atleistina). 
Kada tuščia kišenė negalima 
tau nė piršto pridėti tautiškame 
darbe, nė nusispiauti jos labui.

Dabar papilnėjus tautiškai ki
šenei atsirado bėda: jorkširų 
maras. Matot tuos, kurie kni
sasi po tautos pamatais, atsipra
šau, paklydęs busiu, po valdovų 
išminties pamatais, vadina jork- 
širais. Tai gryno pagedusio 
kraujo patriotai, kurie greit už
sikrečia maru ir savo konvulsi
jomis knisa taip ramią valdovų 
sąžinę. Tai pciktiniausias dar
bas. Na, ir štai jorkširai taip 
ir skaitliuojami, kad per dvide
šimts keturias valandas butų iš
tremti iš Kauno kad neužkrėstų 
dar nesušalotų tautos patriotų 
ta pasiutlige. O ji baisi: jei 
šyptelėjai kam į ausį, jog vie
nas koks nors, ką nors paima iš 
tautos kišenės ir nieko atgal ne
įdeda ir apie tai neparašo ir ne
pasirašo, žiūrėk jau jis ir užsi
krečia maru. O nuo šio ir ame
rikonai neapsaugotų: negi se
kiosi paskui kiekvieno žiūrėda
mas jam | nugarą, kur nematy
ti aiškios jo politikos veikimo 
linijos. Sužinoti gi valdovo pas
laptis —tai politiškai kriminali
nės nusikaltimas, kurį nutildo 
pirštu parodyti teisingumo mi
nisterijos rūmai (kalėjimais)..

Netik jorkširai, bet ir kiti 
verčiama kraustytis iš tautiškos 
kišenės. Mat, tautos arba vi
suomenės labui geriau yra nusi
spiauti, negu rodyti savo pla
nus griežtai gerbūvį gerinti. Jei
gu valdininkas susitikdamas 
skelia tiesiai į ausį, tai žinok jį 
esant tavo artimu giminaičiu, 
jei nepataiko tiesiai tai — toli
mas giminė.

Na, dar turbut daug spiaudy- 
simės tautos ir visuomenės la
bui, iki kils galutinas jorkširų 
maras.—šimtakojis,

~"~11 ■ ■ t ■***

Ar Keliausi Aplankyti Tėvynės?
' Dar Gali Suspėti ir Pasinaudoti Visais 
Smagumais ir Patogumais Keliaudamas su

» z • ' 4

Naujiena Ekskursija
LIETUVON

, \ '

LIEPOS 9tą dieną, vakare, 1925
$ 186 iš New Yorko Klaipedon ir Atgal

Karo taksai, pagalves ir gelžkelio bilietas ekstra

Naujienų Palydovas, Aptiekorius ir Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyriaus Vedėjas, Roselande 
Važiuoja Kartu ir Prižiūrės, kad Kelionėje 

.. Niekam Nieko Netruktų.
F. J. Tupikaitis
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TeL Lafayctta 4223

PJutnbing, Heating 
Kaipo Hetuvia, lietuviams riiadoe 

patarnauju kuoreriauaiaL

M. Yuška, 
3Ž1H W. 38th 8t, CbteafO. IH- V" - „.Į Į /

Tai’yra Milžiniškas White Star
Y 1VUL Linijos Laivas 46,439 t n. įtalpos

Tuoįau Kreipkitės dėl Informacijų ir Laivakortės

The Guarantee Auto Electric, ’ 
Jonas Davnis, taisome visokių iš- 
dirbimų generatorius, starterius, 
magnetos, motorus, armatures. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. Habash A ve., 
Tel. Victory 7874 

k----------------------

NAUJIENOS
1739 So- Halsted Street Chicago, Illinois
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NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-? 
NYTI VISADOS KREIPKITRS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT BAUDOS. į

S. L FABIOhrt S C(L
•»

į
809 W. 351h SI., Chicago ( 

Tel. Bodevard 0611 ir 0774 J 
PADAROM PIRKIMO IR PAR-1

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir > 

Parduodam Laivakortes. • A

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai > ,
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

Tat Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 S<>. Halsted St. 
Tel. Bouievard 131(1

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Balsied St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — T ngai lojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičtams.V. - - - ■ < - >- - - >

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room POG1 x 
Te). Randolph 1034—Vai. nuo 9-8 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062

7—9 v. v. apart Pagedėlio ir 
Pėdnyčios. J

Z"—- ■ ----------- --

J. P. WAH GHES
Advokatas

Tel. l’ullmhn 0377 Roseland, fili.

• , 10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dcarborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearbom 6096
SPECIALISTAS egzaminavo jl- 

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

V. —X

JOHN B.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington S't. Room 1310
Telepbone Deartairn 8946 

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
lelephone Kooseveh »09V

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie SI., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

S A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room tll 
Tel. Central 628(1 

Cicero Ketvargo vakare
j 4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
| Ant Bridgeporto Saredoj nuo 
I 6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.

3236 S. Halsted St T. Boal. 6737

Tai. Daarbora 9017

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

rtdunnieatyjj 
P.oom 17P6 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. WHHhincton St 

O»r. W«»bin«ton > Clar*

Namą Tel.: įlydė Pert SAK
S, ............... ■ I '
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MUSŲ MOTERIMS
’ įmo. Kepk ne karštame pečiuje 

apibarščius pyragaičius miltotų 
cukrum.

Veda Dora Vilkiene

U IR KAIP VIRTI
Sriuba iš užsilikusio kepsnio
Jeigu kuomet nors pasilieka 

šalto kepsnio, nežiūrint kokios 
jisai nebūtų mėsos, paimk, su- 
piaustyk į .šmotelius, sudėk į 
puodą su vandeniu; virk, pridėk 
svogūnų, morkvų, selerų. Kaip 
ištirs, išimk daržoves, perkošk, 
pakepink miltų ant sviesto ir 
išlengvo maišydama patirštink 
sriubą. Paduok į stalą su virto
mis bulvėmis arba baltos duo
nos šmotukais pakeptais svieste.

raus, trink pakol pasidarys švie
siai geltona košė, įpilk 2 šaukš
tu Smetonos, 2 nekupinu šaukš
tu paprastų baltų miltų arba 
vieną šaukštą bulvinių miltų. 
Sudėk penkius gerai išplaktus 
baltymus, supilk į išsviestuotą 
puodą ir įdėk į gana karštą pe
čių kokias 15 minutų prieš įm
eluosiant j stalą. Kaip iškeps, 
padėk ant didelės taurės, apdėk 

iš uogų ir apipilk cukru-

Macaroons (Marcipano pyra
gaičiai).

Y2 svaro saldžių migdolų.
Y2 svaro miltuoto cukraus (la

bai smulkus).
2 kiaušinių baltymai.
Nulupk migdolus (užpilk ant 

jų verdančio vandens) ir sumai
šyk į košę. Sudėk cukrų ir tvir
tai išplaktus kiaušinius ir gerai 
maišyk ir maišyk pakol pasida
rys graži, geltona tešla.
su šaukštu arba perleisk per po
pierinę trubelę mažus apvalus 
pyragaičius. Blėtį išdek vaš
kuotą popierą ir kepk neper- 
karštame pečiuje. Jeigu pri
kibtų prie popieros, pavilgyk 
apačią ir lengvai nuimsi.

Paimk

koše 
m i.

Charlotte Russe
Indy pirštelių” (lady fin-

NAUJIENOS, Chicago, III

Mes Galvojame 
Už Jumis!

Saldus burokėliai
Išpradžios išvirk sriubą iš 

kaulų. Sudėk kaulus į puodą su 
šaltu vandeniu, pakepink svo
gūną, morkvą, sudėk į puodą ir 
virk. Pridėk 2—3 džiovintus 
baravykus. Iškepk pečiuje arba 
išvirk mažame vandenyje sal
džius burokėlius. Sutarkuok. 
Burokėlius dėk kokias 3—4 mi
nutes prieš padubsiant į stalą. 
Neduok sriubai užvirti kaip įdė
si burokėlius. Pridėk uksuko, 
druskos ir cukraus. Užbaltink 
su smetona.

18
gers) arba panašių biskvitų

1 puoduką tirštos, saldžios, 
plaktos Smetonos

*/3 puoduko miltuoto cukraus.
1/2 šaukštuko vanillos
1 kiaušinio baltymą.
Perpjauk biskvitus per pusę. 

Sudėk į tam tikrus popierinius 
indelius. Suplak Smetoną, pas
kui sudėk cukrų ir suplaktą 
kiaušinio baltymą, sumaišyk. 
Pripildyk viršų uogomis arba 
virtais vaisiais.

ITUOMET jus važiuojate ant “L”, jums visai nereikia 
rūpintis apie sujungimus linijų ir kitus prisirengi- 

Palikite tai dėl musų — mes ųuvešime jumis j

5
Croųuettes iš ryžių

2 puoduku virtų ryžių
1 šaukštuką druskos
1 1 puoduko tarpyto sviesto
2 pimentos (susmaigyk)
2 suplaktu kiaušinių tryniu
Li šaukštuko nutmeg.
Kiaušinių ir baltos duonos 

trupinių. Nuplak 1 •_» puoduko 
ryžių, sudėk į dvigubą puodą, 
įpilk vieną puoduką miltų ir 
vieną puoduką vandens ir drus
kos, virk nuolat maišydama, pa
kol ryžiai bus išvirę. puodu
ko žalių ryžių padarys du puo
duku virtų ryžių. Atšaldyk ry
žius, sudėk viską kitą. Padaryk 
kotletėlius. Įmerk į duonos tru
pinius,’paskui Į kiaušini, paskui 
vėl į trupinius. Virk giliuose 
taukuose pakol nepasidarys gel
toni.

Paduok į stalą karštus su se
kamu dažalu:

9 M
I

cuk-

patelnę arba bletį 
popierių. Padaryk

Lady fingers 
šaukštus miltuoto cukraus 
kiaušinių baltymus 
kiaušinių trynius 

; šaukštuko vanillos
z2 puoduko miltų 

11 šaukštuko druskos. 
Suplak baltymus, sudėk 

rų. pridėk suplaktus trynius Ir
vanillą. Persijok miltus ir drus
ką keletą sykiu ir sudėk išleng
vo. Išklok 
vaškuotu
iš popierio dūdelę, įpilk truputį 
tešlos ir spausk pyragaičius pa
našius į pirštą — 4 colių ilgu-

Marcipanų (Macaroons) 
Bisųue.

1 puodą tirštos, saldžios sme- 
tonos.

*4 puodo labai smulkaus 
cukro.

1/2 šaukštuko vanillos.
fe sutrupintus “macaroons”.
Višnių ir čielų macaroons, 

padabinimui.
Suplak Smetoną. Sudėk cuk

rų vanillą ir sutrupintus maca
roons ir viską lengvai, bet gerai 
išmaišyk. Sudėk į stiklus 
(cherbert glasses) padabink su 
macaroons ir višniomis ir pa
duok j stalą.

mus.
reikalingą vietą be jokio rūpesčio fiš jūsų pusės, ir gal 

būt dar greičiau negu, kad jus planavote. Miestą trans- 
portacija, tai musų biznis ir mes galime ją padaryti dėl 
jūsų parankią ir malonia.' Yra charakteringa “L.” trans- 
portacija, kuri moka didelius dividendus užganėdinimo.

Sutaupykit Pinigų Tuo Budu
Nusipirkite “L” Pasą už .$1.25 — Chicago- 
Evanston-Niles Conter Tiesioginis Pasas .$2.00. 
Važinėkite taip tankiai ir taip toli.kaip jus norite 
visą savaitę .su tuo pasu. Neaprubežiuotas — 
duokite savo šeimynai, draugams jei norite. Jis 
sutaupys jums pinigų — ir gal sutaupys jūsų 
transportacijos išlaidas per pusę. Tūkstančiai 
dabar jj vartoja. Bile kokioje “L” stotyje.

CHICAGO RAPID TRANSIT

FordsonLincoln

) Cars-Trucks-Tractors ū
FRANK BRESKA g

2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lavvndale 4113-14 $
Pasinaudok $5 planu *
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų. $

MIS. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Kalstei 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie# 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginome 
kreipkite o r® 
nite uagelbą.

Valandos nu>
8 ryto iki 1 pi 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingaį pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

■i ...... ■

MR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisai *r Laharatorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
m,, : J .3110. Naktį
Telefonais: < Drexel 0950

( Boulevard 4136

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

Sūrio dažalas
Yi puoduko saldžios Smetonos
1 puoduką pieno
2 šaukštu sviesto 
2 šaukštu miltų
Y2 šaukštuko druskos
Yw šaukštuko pipirų
V3 puoduko tarkuoto sūrio 

(American cheese).
Ištarpyk sviestą, sudėk mil

tus ir maišyk pakol viskas ge
rai susimaišys. Išlengvo pilk 
pieną ir Smetoną vis maišyda
ma. Maišyk ir virk 5—7 minu
tes. Kuomet dažalas dar karš
tas, įdėk sūrį. Gali dadėti dau
giau sūrio, jeigu patinka. Ge
riausia vartoti pusę šveicariško 
Parmasan sūrio. įtaikyk dažalą 
puode ant karšto vandens pakol 
nepaduosi stalan. Neduok van
deniui virti, nes tuomet daža
las pasidarys aštrus ir neska
nus.

Salotos su grapefruit arba 
su orandžiais

Paimk gražių salotos lapų, pa
rink kur geltonos, o ne žalios, 
supiaustyk į pailgus šmotukus 
grapefruit arba Grandžius, SU- 
dek RTiižiai ant lapų. PadaUink 
su vyšniom arba kitom uogom. 

Apipilk sekamu dažalu:
1 šaukštuką druskos
Y4 šaukštuko pipirų .
6 šaukštus olive oil1
Truputį Cayenne pipirų
1 */2 šaukštuko sunkos 

grapefruit
% šaukštuko sunkos nuo cit

rinos.
Sudėk išpradžios vfsus sausus 

dalykus, paskui^ sunkas ir ant 
galo alyvą. Sudėk viską j kokj 
butelį — butelį sujudink gerai 
kokias 2—3 minutes ir supilk 
ant salotų.

MADOS

•v •<

’l

£44S

DU

U
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No. 2448. Naujos mados suknelė 
su plačiu sejonu. Pavyzdys parodo, 
kaip lengvai ją galima pasiūdinti.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 3% yardo 36 colių materi
jos ir % yardo skirtingos materijos 
apikaklei upsiuti.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome Iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pa
vyzdžių numer|, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

GRYBAS
Paimk 5 kiaušinio trynius, su

dėk į bliudą ir */% kvortos cuk-

NAUJIENOS Pattem Dept.

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

siųsti man pavyzdj No.......-------
Mieros .................... ........ per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir yalst.)

Ar žinai, kad žalios salotos 
padaro tavo veidą skaistesniu 
negu geriausi dažai ir pudra?

Ar žinai, kad žalios salotos 
turi visus 3 reikalingus tavo 
sveikatos palaikymui vitami- 
nius?

Salotas visi turi valgyt — se
ni ir jauni. Taigi, todėl niekuo
met nepalik ant torielio salotų 
nesuvalgęs.

Ar žinai, kad kaikurios dar
žovės .pavyzdžiui ,žali kopūstai, 
turi daugiau reikalingų žmogaus 
kunui druskų ir chemikalų ir, 
kad jie greičiau suvirškinami 
negu mėsa?

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

5

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

%

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ \ 

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

__ Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

50 
‘ 100 

200 
800 
400 
500

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankus kasieriaus Čekiais.
$

1 REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”
• I

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 31.25
. 41.50
. 51.76

21.60
81.75
42.00
52.25

Telegramų
600 litų........

PaStu . 
................ $62.00 .......

Telegramų
................. $62.50

700 litų ...... ................. 72.25 ...... .................. 72.75
800 litų .... . ........-....... 82.50 ...... .................. 88.00
900 litų ...... ................. 92.75 ...... .................. 98.25

1000 litų........ ................ 103.00 ....... ................. 108.50
5000 litų........ ................614.00......... ................. 514.60 

7

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie koiaos dešimties dolerių.
Visuosfl reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois

f

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lebee 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

BEECHAM’S 
PILLS

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN"’ 
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

k....  - 7

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47<h St•
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

S. A; VASILIAUSKĄ 
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI

(jei nori

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. A, MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvraukec Ave^ Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 49831 

Namų telefonas Spaulding 8683

DR. M T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan

dos 2-4, 6-8. Nedalioj II Ud 12 d.

Dr. A. A. Roth.
Rasas Gydytojas Ir Chirugas 
Specialistas Moterišką, Vyrikkų 
Vaiką ir visą chroniikų Ilgų.

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

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. 
diliomis it iventadieniaii 10—11 diad

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

Optometrlst 
^M|M|^Tel. Boulevard 6487 

^■KA/Vi64fi S. Ashland Ava.
© Kampas 47-tog aat 

2 lubų
i............................. , i/

Dr. Benedict Aion
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. „Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto. 
7 iki 8:30 vakare.

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

X-Ray Spinduliai 

Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

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

- Dr. J. W. Beaudette

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
- u.. .... - . . . - I irr
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NAUJIENOS
The Lithuaniaa Daily Nuwa 

t r.i i*hed Daily J£xcept Snaday 
bl Lhe Lithuaiuan N*w« Pub. Ca Ine,

JCdltcr r. CMiaAITia________

17N South HaLsted SUmt 
Chicago, III.

Talephoca BooMvelt 850A
Subscription Katėsi 

$1 00 per year in Canada. 
•T. .00 per year outside of Chicago. 
>8.t0 per year in Chicago.

8c, per copy.

$8.00 
. 4.00

2.00
1.50

_ .75

Entered as Second Clasa Matter 
M art h 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undar the act of 
Ma.vh 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia NaujienųfBen- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
[L. — Telefonas: Roosevelt 8&t0.

Užsimokėjimo kainai
Jhicagoje — paštui

Metams..................  ,v
Tašei metų.....................  ...
Trims mėnesiam* ................
Dviem mėnesiams ________
V lenam mėnesiui__________

Chicago je per nešiotojus t
Viena kopija  ___ ___________  3c
Savaitei _______ ...________...__  igc
Mėnesiui      _______ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu;

Metams --------------- ---- -------_ $7.00
Pusei metų___________________ 8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviem mėnesiam ........ 1.26
Vienam mėnesiui--------------- 75

Lietuvon ir kitur uisleniuose: 
(Atpiginta)

Metams ......................................... $8.00
Pusei metų ___ _______ ______4.00
Trims mėnesiam*........—.............2.10
Pinigu* reikia siųsti paštu Moaey

Jrdarlu kartu su užsakyme.

Pirmykštės kapitalistinės akumuliacijos laikotarpis 
sovietų Rusijoje gali būt dar skaudesnis darbininkams, 
negu buvo kitur. Kad apsaugojus savo ateitį, Rusijos 
darbininkai turi kovot ųž bolševikiškos diktatūros panai
kinimų. Tiktai demokratijos sąlygose jie sugebės atsiginti 
nuo naujosios buržuazijos, išdygusios ant “komunizmo” 
griuvėsių!

'» »'•» v ■■»»■■■<. w —• 1 ---r>

[ApžvalgaĮ
PAVOJINGA VĖLIAVA”.

121,893 PIRKLIAI MASKVOS ANKETOJE.

NAUJOJI BURŽUAZIJA Iš BUVUSIŲ PROLETARŲ.

Vienas daktaras, labai mėgs
tantis rašyti pamokslus SLA. 
valdybai ir kitų organizacijų' 
viršininkams, viename laikraš
tyje šitokių “kozonę” porina 
Lietuvos valdžios kritikams:

PIRMYKŠTĖ AKUMULIACIJA" POLITINĖS 
VERGIJOS SĄLYGOSE.

RUSIJOS DARBININKU IŠSIGELBĖJIMAS 
DEMOKRATIJOJE.

Naujoji ekonominė politika, kurį buvo įvesta Rusi
joje 1921 m. ir patvirtinta bei praplėsta šį pavasarį, spar
čiai augina buržuazines klases. Kiek jos suspėjo jau už
augti, rodo sekantis faktas.

Maskvoje valdžia padarė anketą (apklausinėjimą)

t. t. Gauta atsakymų 121,893. Tau žinoma, ne visas 
Maskvos pirklių skaičius. Daugelis, gal būt net daugu
ma, į užklausimus neatsakė.

Taigi vien tiktai Maskvoje šiandie jau randasi pusė
tinai skaitlinga pirklių klasė, susidedanti iš keleto šimtų 
tūkstančių žmonių fpriskaitant jų šeimynas).

Kiekvienas supranta, kad pirklys tai ne proletaras 
(nors, žinoma, tarpe pirklių yra ir smulkių biznierėlių, 
kurių turtas visai menkas). Reiškia, bolševikiškoje Rusi
joje jau yra aiškus pasidalinimas į klases, kaip ir visose 
kitose šalyse. Tai po septynerių metų menamo [“ko
munizmo”!

Bolševikai panaikino senąją buržuaziją, bet jos vie
toje atsirado nauja buržuazija. Aukščiaus minėtoji an
keta apie Maskvos pirklius iškėlė aikštėn štai ką: iš 
121,893 pirklių, davusių atsakymus į anketos klausimus, 
74,000 pirmiaus visiškai nebuvo pirkliai — daugelis jų 
buvo darbininkai, tarnautojai, valdininkai, inteligentai- 
profesionalai- ir t. t.; kiti pirmiaus užsiimdavo kitokios 
rųšies bizniais, ir tik 5,500 (t. y. 4%) yra seniaus buvu
sieji pirkliai.

Vadinasi, naujoji buržuazija Rusijoje darosi daugu
moj iš visai naujo elemento.

Žymi dalis buržuazijos sovietų Rusijoje susideda iš

“Gerbiamieji, ar-gi tai ne 
savotiškos rųšies ‘bolševiz
mas’, tik pridengtas tautine 
vėliava, kuri yra šimTą syk’y 
pavojingesni už raudony 
Maskvos, arba juodąją Ro
mos.’
Išeina, kad tautinė vėliava 

yra pavojingiausia už visas!
1 Minėtasai daktaras savo “ko- 
zonėje” paaiškina ir delko, jo 
nuomone, ta vėliava yra pavo
jingiausia. Sako.

“Nes lietuvis, matydamas 
savo tautos vėliavą, iškeltą 
aukštyn, nusiima kepurę ir 
smarkiai plakančia

Numušinias darbininkui al
gos yra doras daiktas darb 
daviui, bet už tai yra nedoras 
darbininkui.

“Tas pats ir su kaliniais. 
Lietuvoj, Lenkijoj ir Vokie
tijoj darbininkų klasės reika
lų gynėjai (? “N.” Red>) sėdi 
bastilijose. Tuo budu ir ko
munistams ir visai darbinin
kų klasei ir dora ir reikalin
ga reikalauti jų paliuosavi- 
mo. Tuo tarpu Rusijoj patup
dyti už grotų darbininkų ne
prieteliai — generolai, dvar
poniai, šmugelninkai ir jų pa
kalikai (? “N.” Red.). Todėl 
butų ne tik nedora darbinin
kams reikalauti jų paliuosavi- 
ino, bet ir nuodėminga.”
Laikydamasi tos taisyklės, 

kad “dora” yra iaį, kas mums 
naudinga, “Laisvė” čia nesi
drovi pasakyti dvejetą stambių 
melagysčių: viena, kad už 
‘putčų” darymą ir plėšimus 

sėdintieji Vokietijos kalėjimuo 
se komunistai esą “darbininkų 
klasės reikalų gynėjai”; antra, 
kad bolševikiškos Rusijos poli-

širdžia. tiniai kaliniai tai esą tiktai 
žiuri ir stebisi apsivylęs, kad “generolai, dvarponiai, šmugel- 
nors Lietuvos vėliava iškelta, 
bet ne Lietuvos sūnų ii duk
terų darbai. Tik šlykščios re
zoliucijos prieš čielybę Lietu
kus! Iš po tos vėliavos išne
šama! Oi, skaudu, ir ciniškas 
juokas painia, širdį suspau
džia...”

Klasiniai Interesai yra ne d*)- 
ra, b°: tiktai veiksnys, kur’s 
daro įtaką į dorą, bota reika 
lauja, kad visi žmonės elgtųsi 
teisingai; bet kapitalistas, tu
rėdamas naudą iš neteisingo ap- 
siėjimo su darbininkais, dažnai 
apgauna juos arba pavartoja 
brutalę jėgą prieš juos, kad ga
lėjus iš jų išspausti dauginus 
pelno. Tai bus nedora, nors ir 
naudinga kapitalistui. Nedora 
dėlto, kad tai prieštarauja pa- 
matinjems visuomenės gyveni
mo reikalavimams. Žmonės, 
gyvendami visuomenėje, o ne 
kas sau — kaip laukiniai žvė
rys, turi neskriaust ir ncapgau 
dįnėt kits( kito.

Socialistai dėlto ir kovoja už 
tokią visuomenės tvarką, kur 
nebebus pasidalinimo į priešin
gas klases, kad tiktai tokioje 
tvarkoje bus galima pilnai Jgy- 
vendinti dorą. Bet jie eitų visiš
kai grieš savo tikslą, jeigu jie 
šiandie atmestų dorą ir jos vie
ton pastatytų klasinius 
lūs. Kokią teisę

Didžiuma Visy Pavojingy Ligy Pradeda Iš 
Priežasties Viduriy Užkietėjimo

įlinkai ir jų pakalikai” (o kad 
bolševikų kalėjimuose yra pilna 

tai “L.”, tary- 
girdejusi).
Svarbiau?

socialistų, apie 
tum, nėra nieko 
Bet su tuo tiek to. 
yra patsai principas, 
čia eina kalba.

Kad apsaugojus šeimynos 
sveikatą, visuomet laikykit 
po ranka bonką Dr. CakL 
well’s Syrup Pepsin. Gera 
doza visuomet pagelbės rei
kale.

APIE 75% visų ligų prasideda 
nuo vidurių užkietėjimo. Nere
guliaria ėjimas laukan padaro 

daug negerumų žarnose. Vietoje kad 
maistas butų suvirškintas, jisai pra
deda jūsų viduriuose puti,' platinda
mas nuodus po visą jūsų sistemą per 
kraują, tokiu budu paliečia jūsų šir- 
dj ir smegenis.
Daliai šitokios neuormalės padėties, 
jus atsiduriat pavojun, nes ligos su4 
ka apie jumis. Kuomet jūsų krau- . 
jas dalinai yra užnuodytas, jūsų ap
sigynimo spėka būna labai susilpnin
ta ir jūsų sistema tuomet paliekama 
ligų perų malonei.
Kuomet jus jaučiatės išpustas, imkite 
Pepsin, o iš ryto pajusit palengvinimą. Daugelis, kurie nuolat jaučia vidu
rių užkietėjimą, apsaugai lai ima dožą sykį į sąvaitę. » **
Žmones, kurie žino, pasakys jums, kad Syrup Pepsin, tikrai yra puiki vidu
rių gyduole, kuri prašalina'iš vidurių visus nuodus, ten atsiradusius iš prie
žasties vidurių užkietėjimo ir nevirškinimo. Deliai šių pastarųjų priežasčių 
prasideda 75% visų pavojingų ligų. Arbatinis šaukštukas, kuomet jaučiate 
drebulj ar šaltj, jumis apsaugos į laiką ir sutaupys jūsų pinigus, o gal ir 
gyvastį, apsisaugojant nuo svarbios 
Kiekvienas aptiekorius parduoda Dr. 
Cal(lweH’s Syrup Pepsin tokia žema 
kaina, kad paprasta doza Rainuoja 
nedaugiau kaip vieną centą. Dauge
lis \žmonių džiaugiasi gera sveikata 
pasidėkavojant tiktai tam, kad nuo
latos vartojo Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin. Jie vartoja jį nuo vidurių 
užkietėjimo, maisto nevirškinimo, 
riemens ėdimo, drebulio, šalčio krė
timo ir kitokių nesmagumų. Jis ne
turi narkotikų, nei kitokių kenks
mingų priemaišų ir maloniai veikia 
kaip ant mažų, taip ir didelių.

vieną šaukštą Dr. Caldwell’s Syrup

rclka- 
jie tuomet 

turėtų protestuot prieš viešpa
taujančiosios klasės suktybes 
politikoje, prieš josios žiauru
mus industrines kovos lauke, 
prieš karus *ir kitokias baiseny
bes? Jeigu tiktai tas, kas žmo
gui yra naudinga, yra dora, 
tai vagys, plėšikai, falšyvy pi
nigų dirbėjai, paleistuvybės na
mų užlaikytojai, melagiai, pro
vokatoriai, žmogžudos — yra 
dori žmonės!

“Laisvė” su dideliu pasipikti 
kimu rašė (ir dar teberašo) 
apie tuos, kugl nurodė, kad 
Ona šimo’iumutė yra komunis
tu veikėja. Bet jeigu komums 
tai laikosi tolios nuomonės 
kad visa yra dora, kas naudin
ga “mums”, tai ko čia ji turėtų 
piktinti^? La’šyvų pinigų dir
binąs yra naudingas daiktas ir 
pačiam dirbėjui ir visiems 
tiems, su kuriais jisai dalina
si, todėl, “Laisvės” supratimu 
tatai turi būt dora. 
Brooklyno laikraštis 
10-dolerinių fabrikavimo darbą 
dėlto, kad jisai negavo iš 
pasinaudoti ?

Ta “doros teorija”, kurią pa 
skelbė (ir kurios senai laikosi) 
komunistų organas, yra valką 
tų, “lumpen-proletarų” ’ 
kių visuomenės parazitų

ligos.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Iaii jie iškerpa kuponą, 
prisega prie jo savo vardą ir ad-| 
resą ir lai prisiunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o ąplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin paštu. Štam
pą nereikalinga. Visiškai dykai.

Sveikatos Dalykai
Neurosifilis

Rašo Dr. A. MontvidasBrooklyno laikraštis griežta1, 
pareiškia, kad dvejopa dora vi
suomenėje, susidedančioje iš 
klasių (t. y. dabartinėje visuo
menėje), esanti “reikalinga ir 
neišvengiama.” Tai yra įdomus 
prisipažinimas. Iš jo mes mato
me, kad paprastąją žmonių do
rą komunistai visiškai atmeta.

Paprastoji žmonių dora rel-r 
kalauja, kad tas, kas yra drau
džiama vienam žmogui, butų 
draudžiama ir visiems žmo
nėms, ir kas yra leidžiama vie
nam žmogui, butų leidžiama 
kiekvienam. Komunistai gi ma
no, kad yra tiktai klasinė dora, 
o bendros doros nėra.

Reikia čia pastebėti, kad ši
tuo atžvilgiu komunistai visiš
kai skiriasi ne tiktai nuo šiaip 
jau žmonių, bet ir nuo socialis
tų ir visų-pirma nuo mokslinio 
socializmo steigėjų, Markso ir 
Engelso. Pavyzdžiui, Marksas, 
ne tiktai stojo už paprastąją 
dorą, bet ir reikalavo (savo 
garsiamjam Tarptautinės Dar
bininkų Asociacijos — Pirmojo 
Internacionalo — adrese), kad 
tos doros įstatymai butų padėlį 
į pamatą visų tautų santy
kiams. Ir jisai nesakė, kad dar
bininkai turį laukti, kol vietoje 
visuomenės, / pasidalinusios į 
klases, susidarys visuomenė be 
klasinių skirtumų; jisai reika
lavo, kad už įgyvendinimą “pa
prastosios doros įstatymų” 
darbininkai kovotų jau dabar.

Čia mes matome, kad patš 
klasių kovos teorijos autorius 
stovėjo ddros klausimu griežta' 
priešingoje dabartiniam “ko 
munizmui” pozicijoje. Tuo Ru
du dar kartą darosi aišku, kad 

' bolševikiški komunistai. yra ne 
“marksistai”, kaip jie save va
dina, bet marksizmo falsifika- 
tonah

Iš klasių kovos teorijos visai 
neišeina, kad darbininkas turįs 
laikytis vienos doros,, o kapita
listas kitos. Pavyzdys su darbi
ninkų algų kapojimu, rurj pa
duoda “Laisve”, visai nėra ar 
gumentas šiame klausime; jisai 
parodo tiktai, kad to laikraščio 
redaktoriai yra ignorinitai, ne
mokantys atsieiti ekonomiją 
nuo etikos. Kada darbininką < 
parsisi'.mdo karntnlistui, tai ’j5- 
sai parduoda jam tavo darbo 

i jėgą, ir kapitalistas, mokėda- 
’ mas už tą plukę, vauovaujasi 

nekokiais non doros motyvai/, 
• bet savo himniškais išrokavi- 

mais.

Šito pamokslėlio autorius 
kaip matome, yra pats (arba 
bent apsimeta esąs) karštas 
tautininkas, ir aišku, kad tau
tinę vėliavą jis nenorėjo panie
kinti.

Jisai norėjo pasakyti, kad pa
vojingas daiktas yra tas “savo
tiškos rųšies bolševizmas”, ku
ris yra dengiamas tautine vėlia
va. Bet jisai pasakė, kad pa
vojinga eganti pati vėliava!

Tame ir yra bėda su tuo pa- 
mokslininkaujančiu daktaru. 
Jisai nuolatos ka nors bara ir 
mokina “rimtumo” o tuo tar
pu jisai pats nepasistengia net 
savo mintis sutvarkyti, kalbė
damas į visuomenę. Nė lietu
vių, kalbos gramatikos jisai nie
kuomet nepasirūpino pramokti, 
nors jau tur-but bus apie dveje-

, kaip jisai | 
"netingi” rasi net laikraščiams.

Atsilyginant už gaus’us pat?- 
rimus, kuriuos jisai per spau
dą dalina i visas puses, reikėtų 
jam patarti, kad jisai pradėtų 
švietimo ir kultūrinimo darbą 
—nuo savęs. Tuomet gal ir 
“nemokytieji Jurgiai” imtų se
kti jo pavyzdžiu.

(Tęsinys)

Ar tatai duoda galimybės manyti, |*as dešimčių metą,
kad ji bus palankesnė darbininkams? Labai' abejotina. 
Amerikoje juk yra nemažai milionierių, kurie savo jau
nystėje buvo beturčiai, o betgi su darbininkais jie dabar

Sovietinė buržuazija gi veikiausia bus aršesnė ir už 
tuos Amerikos godišius, kurie iš beturčių pavirto milio- 
nieriais, nes ji savo turtus yra įsigijus daugiausia’netei-

valstybės apgaudinėjimu ir plėšiniu.
Tą sovietinę buržuaziją, be to, tvirkina visa politines 

vergijos sistema, viešpataujanti dabartinėje Rusijoje. 
Tenai, kur nėra nei žodžio, nei spaudos, nei organizacijų 
laisvės; kur tiktai dalis piliečių turi rinkimų teisę, ir bal- 
salvimas yra atliekamas rankų pakėlimu; kur valdžios 
komisarai ir slaptosios policijos (črezvyčaikos) agentai 
gali daryti su kiekvienu žmogum ką nori, — tenai neiš
vengiamai turi plėtotis korupcija, žiaurumas ir žmogaus 
teisių nepaisymas.

Anglijos ir kitų šalių industrinė istorija liudija, kad 
pradinė kapitalizmo stadija (“pirmykštė akumuliacija”, 
kaip sako Marksas savo “Kapitale”) yra aršiausia, nes 
tuomet kapitalizmo godumą dar nesuvaldo nei valstybės 
įstatymai, nei darbininkų susiorganizavimas. Tiktai 
valstybei sudemokratėjus ir darbininkams susivienijus 
laisvose, nepriklausomose nuo valdžios ir nuo kapitalistų 
organizacijose, kapitalistai pradeda žmoniškiaus apseiti 
su darbininkais.

Sovietų Rusijoje nėra nei demokratybės, nei laisvų 
darbininkų organizacijų. Vietoje savarankiško darbi
ninkų judėjimo tenai mes matome valdžios “globą”. Bet 
sovietų valdžia globoja ne tiktai darbininkus, o ir savo 
buržuaziją, ir pastaroji tolyn įgyja vis didesnės įtakos į 
valdžią. Kaip tat darbininkai, galės tenai apginti savo 
reikalus, neturėdami jokio kovos įrankio, kuris nebūtų 
kontroliuojamas valdžios? \

KOMLNiSTŲ DOROS ABC.

Mes ne Kartą nurodėme, kad 
komunistai laikosi dvejopos do
ros: vieną dorą jie taiko sau, o 
kitą dorą kitiems žmonėms. 
Komunistų doros supratimą ga
lima išreikšti tokia taisykle: 
“Apsiėjime su kitais žmonėmis 
mes (komunistai) turime taip 
elgtis, kaip mes nenorime, kad 
kiti žmonės elgtųsi apsiėjime 
su mumis!”

Pasirodo, kad “Laisvė” pil
nai sutinka su tokiu išdėstymu. 
Musų išreikštąsias mintis apie 
komunistinę “dorą” ji perpasa
koja dar tiesesniais žodžiais ir 
stačiai sako: Kas mums gerai, 
tą mes giriame, o kas mums 
blogai, tą mes peikiame. Ji tik
tai stebisi, kad “Naujienos” to-

Ve kaip ji

tokia dve- 
labai baisi.

kią “dorą” smerkia, 
išvadžioja: ,

“ ‘Naujienoms’ 
j opa dora atrodo
Mės gi tatai skaitome pap
rastu dalyku, 
neišvengiamu 
(musų pabraukta.
Red.), kuri susideda iš klasių 
Pavyzdžiui, kas dora darbda
viui, tas nedora darbininkui.

reikalingu k 
visuomenėje 

“N.”

O gal 
niekina

Prognoza neurosifilyj
....

Prognozas yra spėjimas apie 
•jy'ligos pasekmes, šitas spėjimas 

. .nėra čigoniškas, o apremtas ži 

. nojimu ir tėinijiniu ligos eigos. 
( Ką gydytojas gali pasakyti 

neurosifilitikui apie ligos išgy- 
ir kito- dymą? Negalima pasakyti vi- 

! siems vienodai, nes esama daug 
sios produktas. DarbininKų kla- 4JU« pasistengsiu tūlas

visai sveti- paminėti.sei ji, žinoma, yra 
ma.

Gera plaukikė. — Nedaug vy
rų įstengė nuplaukti nuo Char- 
leston Bridge iki Boston Light, 
Bostone. P-lė Eva Morrison, 19 
metų, yra jau trečia mergina, 
kuri tai padarė. Ji tą 12 mylių 
plotą perplaukė į 7 ir pusę va
landos. i , !•

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu nesma
gumu iš priežasties dantų 
augimo, nieko ųėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mas. WwslOw* 
Syrup

galvos sniegenų viršutinę arba 
luobinę dalį liga palietė. Šitame 
atsitikime ne tik smegenis 
tampa įdegti, o ir jų plėvės. 
Kol įdegimas pasilieka įdegimu, 
o neardo tikrųjų smegenų celių, 
tol gydymas gali žymiai gelbėti, 
bet kaip tik celės išsigema, taip 
nelieka vilties prašalinti simp
tomus.

Iš smegenų sifilio gali sekti 
nuomaras (epilepsija). Papras- 

Juo aukščiau liga surandama tai jis pasilieka ant visados, 
ir juo anksčiau gydymas prade- nejaugi paeitų iš meningito 
damas tuo daugiaus vilties liga (smegenų plėvių įdegimo. Sifi- 
visai prašalinti. Jos padarytų li0 prašalinimas jo neprašalina, 
mėsose permainų prašalinti nū- kada smegenų celės sugadintos, 
ra galima,, todėl reikia skubiu- Sifilio gaivalai ne tik nervų ce- 
tis gydytis, 
kaip galint 
dymas gali sunaikinti įdegimus šeriami. Neretai įvyksta trom- 
ir gumulas

kad tų permainų les užpuola, o kartais ir krau- 
niažiau įvyktų. Gy- jo indus, per kuriuos smegenys

(į klijus 
sifilio navikus), iš ] 
daugelis simptomų, 
simptomai sunyks.. Atsitinka,'maitino, turi išmirti, 
kad nuo sifilinio 
gumratų atsiranda aklumas., neby 
lystė, vienos ar kitos rųšies pa
ralyžius. Gydymas juos gali 
prašalinti. Aplamai imant, jei
gu sifilis .nepaliečia tikrųjų ner
vų audinių, o tik tarpinius arba ligos paliesti, simptomų yra ne
tik smegenų plėves, tuomet daug. Todėl negalima vaduotis 
prognoza nebloga. šitokiuose tik simptomų skaitliumi ir jų 
atsitikimuose kartais ligonis ga aštrumu.
Ii tiek išsitaisyti, kad vėliau jis Reikia atvirai pasakyti, kad 
gyvena ir dirba kaip sveikas kas sykį apsirgo nervų sifiliu. 
Bet kaip greitai tikrieji nervai tas turi būti gydytojo priežiu- 
išsigema, taip greit pilnas išgy- roj visą amžių, nors jis ir skai
dymas darosi negalimu. Regėji- tytųsi išgydytu, nors visi egza- 
mo nervas (optinis) gali nuken- minavimai butų negatyviai. Ne 
tėti ir be tikrųjų audinių įdegi- va išgydyta liga neretai pūsi
mo ir jei jis susitraukia, gah kartoja už keletos metų.
sekti regėjimd sugedimas arba’ Praeityj daug buvo rašyta ir 
ir aklumas. Abiejų kojy arba kalbėta, buk jei nuomaras, kon- 
rankų paralyžius arba vienys .vulsijos, paralyžius, proto pairi- 
kuno pusės paralyžius., jeigu pa- mas ir kiti simptomai paeina 
silioka per geroką laiką, tan- nuo sifilio, juos galima sunai- 
kiausiai rodo į tikrųjų nervų iš kinti sifilio prašalinimu. Tame 
sigimimą —- ir tuomet progno-.'yra tik tiek tiesos, jei sifilis 
za ytin abejotina, nes jei patys nesunaikino pačių nervų; gi 
nervai sugadinti išgydymo ne- nervams sunykus jų atgaivinti 
gali būti. Aklumas, nebilystė,1 nebegalima. Todėl gydytis rei- 
kurtumas, neužuodimas ir jvai-Įkia anksčiau, negu tai pasidaro.

; panašius bozas, t. y. kraujo indas užsL 
kurių seka 

todėl tie
blokuoja dėl
celes kurias

įdegimo ir

sifilio. Smegenų 
tas kraujo indas 

Be to, 
klenka ir pereina 

permainas, kurių sėkmėj yra 
smegenų suminkštėjimas. Šito- 
kis dalykas neištaisomas.

Kartais nors trombozas pra
sideda ir tikrieji nervai tampa

pats kraujas

rus veido paralyžiai gana tari 
kiai seka iš įdegimo plėvės apa
čioj smegenų, 
juos gali prašalinti.

todėl gydymas M 
Taip pa c! $

nemaža stebėtinų rezultatų duo-p 
da gydymas, jei tik stuburo,
smegenų plėvės tėra įdegtos.

Nedaug vilties galima turėti 
kuomet atsiranda protiniai eini- j 
ptomai. Tai yra ženklas, kad 1

' (Bus daugiau)

E R B. Naujienų akal- 
k lytojo* it įkaitytojo! 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti (tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Kcliaukite S. V. Valdžios Laivais

LIETUVON
Per BREMEN ar CHERBOURG 

Papiginta ten ir atgal kelione

tik $203.00 ir augščiau.

N’UVAŽIUOKITE ir grįžkite patogiose trečios kietos 
kajutose garsiu laivų S.V. Linijos—milžino Leviathan, 

mylinio George Washington, garsių America, President 
Harding, Republic ir President Roosevelt, kurie iš New 
Yorko užsuka j Cherbourg, Southampton, ar Flymoutb, 
ir Bremen. Važiuokite laivais, kurie duoda geriausias 
vietas, maistą ir denius. Patogus ir greitas susisiekimas 
su vieta kur važiuojate. Pagelbstimo gauti pašportus, 
vizas ir suplanuoti kelione. Visus faktus gaukite ii jūsų 
laivakorčių agento arba—

United States Lines
45 Broadway New York City
10 S. Dearbom Street Chicago, 111.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tai. K*brie 8918

1514-16 Roonevelt Rd. 
Arti St. Ix>uiB Ava 

CHICAGO, ILL.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Haistcd SU Chicazo, III.

1

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba piadeda 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 upes.”
Ten, t<rrr giliose, KJ’veno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

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

/

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

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

NAUJIENOS, ChlcAgo, ŪL

CHICAGOS
ŽINIOS

Shepherd išteisintas
Advokatas VVilliam Darling 

Shepherd. kuris buvo kaltina
mas numarinime jauno milio- 
nieriaus McClintock, kad pa- 
veldčjus jo turtą, tapo po il
go bylos nagrinėjimo, pereitą 
penktadienį išteisintas.

Shepherd buvo McClintock 
augintojas ir veik nuo mažens 
jį augino, nes jo • .ai jau se
niau yra mirę. Kada jis atėjo 
į pilnus metus ir paveldėjo vi
są savo levų turtą, siekiantį 
apie milioną dolerių, jis pada
rė testamentą, kuriuo po sa
vo mirties paveda visą savo 
t urbi Shepherdams. Tą testa
mentą parašė pats Shepherd. 
Bet jaunasis milionierius ren
gėsi apsivesti. Tuo laiku jis 
susirgo tylu, 
užsikrėtė 
rius.
jis mirė.
turtas tenka Shepherdams. Te* 

kurių 
muni- 
kuric

pradėjo abejoti ar McClintock 
Jie

Mc-
ne- 

kal-

tmrijos ir pairMave jas Shc- 
pherdui. Itet kamantinėjant jį 
pasirodė, kad jis nuo galvos 
iki kojų yra paprastas lium- 
bugieritis, kuris vien tik \iš 
ir gyvena. .Jis pats yra pir
kęs diplomus, pats paskui 
įsteigė mokyklą, kurioj jis par
davinėjo diplomus kokius kas 
lik norėjo. Sveikatos departa
mento daktarai liudijo, kad 
jis negalėjo gauti bakterijų 
iš miesto laboratorijos, o pats 
Shepherd liudijo, kad jis nie
kad pirmiau Faimano ir kitų 
daktarų nėra matęs ir nėra 
turėjęs su jais jokių reikalų.

Išklausiusi visų liudytojų ir 
advokatų kalbų, jury po pen
kių valandų tarimosi Shepher- 
dą išteisino. Susirinkusi teis- 
niabuty didelė minia 
entuziastingai sveikino 
ry nuosprendį.

Nors Shepherd tyra 
mas dar nunuodijimę 
tock motinos, bet 
šioje byloje, jis 
duotas už $5,000 
galbūt veikiausia
giau traukiamas teisman.

Pagrinde šios bylos yra Mc 
Glintock milionai, kurių neno
rima atiduoti Shepherdui Ci
vilinė byla už tuos milionus 
tęsis ir tuoliaus, nes juos no
ri gauti buvusioji McClintock 
mergina, kuriai jau prižadė
ta didesnę pusę tų pinigų, ir 
kili tolimi McClintock gimi
nės. Tie milionai yra tikrai ne
laimingi. Jie yra atvežti iš An
glijos ir kas tik juos Ameri
koje buvo paveldėjęs, tas jų 
nelaimė ilgai, nes greitai mir
davo jr tai ne daugiausia ne- 
naturale- mirtimi.

žmonių
1Q ju-

kaltina*
McClin-

jj išteisinus 
tapo paliuo- 

kauciją ir 
nebus dau-

kad Now Yorko biznie- 
gaus jį su rytmetiniu pa- 
To negalima buvo pada- 
pirmiau, oro ‘ paštui vei-

taip 
rius 
štu. 
ryti 
kiant dieną. Įmetus laišką apie
vidurdienį, laiškas turėjo gu
lėti iki sekamo ryto; tada ae
roplanas nungšdjivo Ncw Yor- 

ada laiškų nebe- 
nešiojama, — laiškas turėda
vo gulėti iki rytdienos, taip 
kad pristatymas laiško truk
davo apie tris dienas; dabar 
gi bus pristatomi 
jaus ryte.

Pašto aeroplanai 
Chicagos 8:30 vai. 
Clevelandc 1:20 vai. naktį, 
New Yorke — 6 vai. ryto. 

New Yorko Išskris 
vak., bus Clevelande 
naktį ir Chicagoje — 
ryte.

kan vakare

vai.
vai.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

DR. VAITUSH, O. D.
LimtViS AKIU HVECLALI81AK

ant ryto-

išskris iš 
vak. ir bus 

o

9:30
2:40
5:45

(j’ąsa ant t>to pusi.)

kuriuo jis buk 
valgydamas, oistc- 

Pasirgęs porą savaičių 
Tokiu budu visas

čiąus atsirado žmonių, 
priekyje yra vyriausias 
cipalinis teisėjas Olson,

yra savo mirčia miręs, 
pradėjo tyrinėti, atkasė 
Clintoek lavoną, bet nieko 
surado. Tada jie pradėjo 
•boti, kad Shepherd yra tyčia

tėvijomis ir ji Ino numarinęs 
(Shepherd taipjau yra aptie- 
korius). Atsirado keletas dak
tarų, kurie sutiko liudyti, kad 
Shepherd pas juos teiravosi 
apie tyfo bakterijas, o vienas, 
“Dr. Faiman net liudijo, kad 
jis pardavė Shepherdui tų ty
fo bakterijų, kad jomis nužu
dyti McClintock.

šešios savaites atgal prasidė
jo bylos nagrinėjimas. Bylą 
prieš Shepherdą vedė pats vy
riausias prokuroras Crowe,!

>ylų neveda, 
svarbiausias.!

išrinkti truko apie 
teis- 
tie- ’

o

jei bent pačias
Vien jury
tris savaites, delei įvairių 
minių kivirčių. Valstija 
sioginių 
tie daktarai, kuriuos 
turėjo, 
nes 
riai. 
ma.

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J. ■ 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland A^e.

Kampas 18 gatvės, 8-Čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškaba

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

Palengvins akių įtempimų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tiuno, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toii- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos val
kus. Akiniai nao $4.00 ir augičiaa. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. ».

1545 West 47th St 
Phone Rouieverd 7M1

NAKTINIS ORO PAŠTAS

Nuo liepos 1 d. oro paštas 
pradės veikti naktimis, kai la
bai pagreitins pristatymą oro 
laiškų ir kitokių siuntinių. 
Chicagos biznierius baigdamas

ką; tą laišką aeroplanas išneš 
8:30 vai. vakare ir 6 vai. ry
te jau pristatys New Yorke,

VVennersten’s
Bohemian Blend

LAURINAS S.
AžUKAS

Musų mylimas brolis persi- 
kskyre su šiuo pasauliu sulaukęs 
19 metų amžiaus, panedėlyj, 
birželio 22 d., 1925, 11 vai .ryte.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Juozą Ažuką ir pusbrolį 
Joną ir Juozą. Kūnas pašarvo
tas randasi 3301 Auburn Avė. 
Laidotuvės įvyks seredoj, liepos 
1, 9 vai. iš ryto iš namų 3301 
Auburn Avė., j šv. Jurgio baž
nyčių, o iš ten buS nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę ir pilni t gilios siel- 
vartos liekame,

Brolis Juozas ir pusbroliai 
Jonas ir Juozui*.

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

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą ji 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų. .'

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną serganti kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan* 
čių pasekmių.

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

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurj galime ju
mis permatyti bo skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuoriite neapvilia 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo alsi 
būna jums dar ten būnant.

Lietuvių Dentistas patar- • 
naiiB geriau.

Traukimas dantų b# Ekauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su mucų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visą savo darbų, Ir 
žemas musų kainas. Sergi kitą savo 
dantis, kad nekenktą jusą s reikštai

1545 West 47th Street .

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
JUS ESAT IŠSIGYDĘ NUO 
UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pu*' 
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniška- ligas. 
Kalbame lietuviškai 

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

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

AR

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

“Kraujas yra gyvenimų” ir jeigt 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi 
šokių 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 kraujų, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumi 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Elulicho, 606 ir 914 
kuomet yra reikalas, vartojame ja* 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galiu 
eiti į darbų arba j biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
' nekentėkite ilgiau.

Gydome lobai pasekmingai ir visau utsj- 
«enėjusin« ir komplikuotas Ilgas, nm mum 
įstaiga yra prirengta gcriaiibiaia Europiniai 
ir AmerikoniAkiiia |tainymaii< ir gyduolėmis

Liga* kraujų, reumatizmą, nervingumą 
užkietčjimą vidurių, krutini ir Jonų skau 
dėjimą, galvouukio, nubėgimą kraujo pu^ 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema 
tonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kltrle serga, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir d»sižino^ nnie nau 
jaus| gydymo būdą tonnilų, l;un* greit*', 
atima spėką ir energiją. I’agelbčjom tuks 
tančiams kenčiančių atgauti navo sveikata 
ir laimę, todėl yra ir de! jūsų viltis. Ne- 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

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

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredlj ir

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj h 
Šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietft. Pa 
nedėiy, ketverge ir pėtnyėldj nuo 9 ryti ik'

Metų sukaktuvių paminėjimas 
mirimo

, STANISLOVO KUTREVIČ
kuris mirė birželio 29 dienų 
1924 m. ir palaidotas 2 dieną 
Liepos ant Tautiškų kapinių, 
A. A. Stanislovai paliko ant 
šios ašarų pakalnes dideliame 
nubudime moterį Oną, sūnų Jo
ną ir dukteris Katriną ir Emą.

Paminėjimui šio liudniausio 
mano gyvenime nuotikio. 
Šiandien dėkavoju visiems daly
vavusiems laidotuvėse, o ypa
tingai Dr. Davidoniui už taip 
gražią prakalbą ir graboriui S. 
M. Skudui už mandagų ir pado
rų patarnavimą laike laidotu
vių. /

Te būna lengva žemele am
žinai neužmirštamam Stanis
lovui.

Nubudusi
žmona Ona ir vaikai.

SUTAUPYKIT
SAVO DARBĄ
WENNERSTEh'S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.

kivirčių.
įrodymų neturėjo

valstija 
pasirodė labai silpni,' 

veik visi buvo humbugic- 
kuriais pasitikėti negali- 

Vyriausiu liudytoju buvo 
Faiinan, kuris sakosi 

pardavęs Shepherdui bakteri
jas. Jis 'buvo apkaltintas kar
tu su Shepherdui bakterijas. 
Jis buvo apkaltintas kartu su 
Shepherdu, nes jis žinojęs kam 
reikalingos buvo bakterijos.! 
Bet jis nebuvo pasodintas ka-| 
lejiman, kaip kad daroma su 
apkaltintais žmogžudystėje, betį 
visą laiką buvo valstijos lėšo
mis laikomas viename puikiau
sių Chicagos kotelių, 
teisme valstija nedryso 
tyti jį savo liudytoju, 
juo nepasitiki. Jis tapo 
lytas kaipo teismo liudytojas. 
Tiesa, .jis liudijo, kad jis ga
vo

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

*ennersten'$

Įteigi

Naujienose’ •ubą’Garsinkities
tty Thornton Ftsnei

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Naujienos.

Mr. I. Knowitt lt servas that stmgv guy rlghti

nes- ji 
pasta-

Henning Wennersten Inc. 
, 2960 LAVVRENGE' AVĖ , CHICAGO

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb- 
, turės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I ■ c.

, A. BARTKUS, Pieš.
B>19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
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Z>1 • ' v* • llose, bet j
Chicagos žinios buvo tamp

(Tąsa nuo r» pusi.)

vien Chieagai, bei 
apielinkės miestams 
didelės naudos.

Paskui bus įvestas oro 
tas ir tarp kitų didesnių 
stų vakaruose ir pietuose.

‘ iems
vi

lius

pus
iu i e-

jo visas gyvenimas 
.....riais ryšiais suriš

tas su aukšta lietuvių teatro 
kūrimo idėja. Būdamas tokioj 
aukštoj scenoj, kaip Petrapi
lio Imper. Aleksandrijos tea
tras, sėmė iš tenai pajėgų ir 
platesnių žinių, kad suteikti 
jas jauniems lietuvių artis
tams.

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
.1 IEŠKAU kaimynų l'ranciškaus 

Akunė, Bridą kaimo, SutkunŲ vals
čiaus, Šiaulių apskr. 'I'aipgi Kazi
mierio 'Mičpovile, Kužavinių kai
mo, Sutkunų valu., šiaiilių apskr. 
Norėčiau su jumis sužinoti. Pra
šau atsiliepti. Jonas šautis, 3304 
Glaumour Avė., Pittsburgh, 1 
Corliss Sta. . ' |

vyRŲ

Smulkios Žinios
(renetai Motors (*<»., didžiau

sia automobilių kompanija 
Amerikoje, kuri išdirba Chev-; 
rdlet, Oldsmobile, GiMC tro- 
kus, Ruiek ir Cadillac auto
mobilius, dabar veda derybas j 
apie nupirkimą Yello\v 
Manufacturing ('o., kuri išdir-.81.1 
ba kabus ir busus. Kalbama, 
kad pastarajai siūloma $16,-

šiandien Lietuvoj 
vieno teatro, kur 
mokinių. Lietuvos 
dramos premjeres 
ra i 
niai.

nėra nei

Valstybinės 
ir 

jo mokiniai,'
preinie-
auklėti-

JEIGU Izrael Shapiro, pirmiau 
gyvenęs Denver Colo, dabar, 2444 N. 
Albany Avė., Chicago, sužinos su 
BroWn, Boettcher & Dienner, Patentų 
Advokatai, 1550 Manacinock Bldg., 
Tel, Harrison 0758, jis čionai gaus 
labai brangių dėl jo informacijų.

(MMI.(MM).

PARDAVIMUI MOKYKLOS DRAIKUJOS IR
ORGANIZACIJOS

Kadangi dabar yra vasar 
■ ir to įvykio nėra galimybe 
atatinkamai atšvę

1 liejaus . iškilmės 
rudens sezonui ir 

Cab nn,sM visuomenė 
nenuilstamam

senam

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Mrs. Bcrtiia Dzien, 5632 So 
Se<*b?y Avė., nusižudė, kadan 
gi jos sūnūs negalėjo misi 
pirkti naujo dviračio.

bus atidėtos 
per tą laiką 

pasiruoš mu- 
darbiiotojui;' 

I tam senam kovotojui už Lie- 
i tuvos laisvę ir gerovę ir mu
sų teatro auklėtojui, vienam 
iš žymiausių musų meninin
kui, iškelti iškilmingų jubilie-

r---------------------------
Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

I®: Kiekvienas tureli perskaityti 
Pa.Jšį apskelbimą. Calumet Harbor 

|pagamino šimtus naujų darbų, 
su labai patraukiančiomis vieto
mis, Jeigu Tamsta norite už
dirbti nuo $50.00 iki $200.00 
savaitėje, Tamstai apsimokės 
pasiteirauti. Kiekvienam bus 
duota pilniausia atyda. Ateik 
nuo 9 ryto iki 6 vakare, Room 
1422. 160 No. fepSalle St. Ge
ri darbai, su nemažu atlygini
mu. Jeigu j ieškai gero darbo, 
ne gaišink daugiau laiko. Ns 
prarask šią progą.

PARDUOSIU savo moderniš
kais keisais grojiklj pianų, 88 
notų, už $125, dėl atsakančių 
žmonių išmokėjimais.

812i/2 W. 63rd St.

PARDAVIMUI groserne 
kendžių štoras.

Rendos $10.00.
T. MILLER

3148 So. Auburn Avė.

ir

Pranešimai

REIKALAUJAME 10 buče- 
rių beef bollers ir 5 vyrų dirbti 
ant fanuos.

PARSIDUODA grosernė ir kitokių 
smulkmenų krautuvė Jockson parko 
apielinkėj, 7 kambariai dėl gyvenimo, 
rendos $60.00. Iš priežasties savi
ninko sunkios ligos tuii būt parduota 
j dvi dienas.

Atsišaukit greit
1413 E. 58 St.

Tel. Fairfax 2619

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

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.V-,—..,.., „z

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet.. 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

NAMAI-ŽEME

Local Improvemcnt Roard 
užgyrė projektą praplatinti iki 
1(M) pėdų North Clark gatvę 
nuo Lincoln parko iki Diver- 
sey Parksvay. Tai miestui kai
nuos $1,5(M)JM)O. Dabar ta gat
vė yra 66 pėdų platumo.

Mes parduodame olrelio kainomis 
visiems. Da.si žinoki te pas mus 
apie jūsų plumbin^ą ir namų ap
šildymo reikn.enis.

peopi.es PLUMBING & 
IIEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke At. Ilnymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarkct 4221

2029 Grenshaw St.
II fl.

PERKANTIEMS NAU
JIENAS MIESTE

RKiKlA mclderių floor ir 
piie benčiaus. Darbas nuo štu- 
kų, gera mokestis.

MASON & DAVIS 
FOUNDRY,

7700 South Chicago Avė.

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

įtės pas
K. VALAITIS CO.

Bus teisingas patarnavimai* 
3404 So. Morgan St.

Tel. Yards 1571 4

I 
I 

..... ...... . 11 *

Anglu Kalba 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šiojp šalyje, jo
ge! tie, kurie kalba'gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ii greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 S. Halsted St., Chicago, Hl. 
(karip. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

Harrison 
field Avė., 
tomobilius 
sužeidė, ir 
Tai matė 
kuris šovė 
nepataikė, 
kulka gal

greitai lekiantis au-( 
užgavo žmogų, ji

nulėkė savo keliais.' 
polieistas Hartnett, 

j automobilių, bet
Tečiaus policisto( 
mirtinai sužeidė

\Valter Cotton, 19 m., kuris
ėjo gatve už pusės bloko.

Visi, kurie pirkdavote Nau
jienas ant kampo 
Van Ruren, šiuo esate prašo
mi pirkti kitoj vietoj. Minė
tas . kampas panaikintas dėl 
neatsiskaitymo. Galima 
ant sekamų kampų:

Clark 
Wells 
Franklin

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 

. P garantuojamas už $4. Automobilių, 
State & trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 

linkčj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. 'lik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė. 
Phone Lavvndale 0114.rasti

REIKALINGAS
VIRĖJAS, 

PATYRĘS 
SAVO

DARBE.
3206 So. Il-alsted St.

Buren 
Buren 
Buren 
Buren 

Madison 
Madison & 

Naujienų

Va n &
&

Administracija

(irant parl 
muzejaus bus 
vienas 
mintis 
buvusio

prie Dailės 
statytas dar.

fontanas. Tai bus at-
Clarence Buckingham, 
muzejaus ir institute j

TAUPYK IR TURĖK

t sąvaitę, kas dvi 
kas mėnuo, atskirk dalelę

Kas 
ar I 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė-

I nuo ir kas metai, uždirbdami 
Į nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spuIRoj

Art Institute dailės moky
klą šiemet baigė 91 studentai, 
kurie jau gavo diplomas. * Tai hutų žuvę žmonių pinigai, 
vra didžiausias tos mokyklos 
istorijoje 
mokyklą vienais metais.

Rugp. 1 d., turėjo būti 
dlette diena” Riverview

Folletteui
par

ke. Bet I-a Folletteui mirus 
ta diena bus La Follette at-, 
minties diena. Svarbiausiu kai-* 
bėloju bus senatorius Burton 
K. Wbeeler, buvęs kandidatas! 
i vicr-nrozidentus kartu su La

Iš čia jus galite pasiimti hilc 
kada ir Bile kokiam reikalui, 

baigusių kaip ir iš savo kišenės.
j Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi

' žmonės:
! Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. MiŠeika 
Naujieną P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičiua 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo. 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Lietuviii Rateliuose
Susivienijimo Lietuvių Draugijų 

ant Bridgeporto, mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradieny, birže
lio 30 d., <8 valandą vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorium svetai
nėje, 3135 So. Halsted St. Visi de- 

Jegatai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

Mirė Laurynas S 
Ažukas

Lazauskas, Rašt.

L. S. S. 22 kp. susirinkimas 
įvyks pahedėly, birželio 29 d., 
Naujienų name. Yra svarbių rei
kalų, tad visi nariai prašomi su
sirinkti. — Valdyba.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAIMTINO 

HDW. CO.
Malevojam ir popieruojarj. Už

laikėm malevų. popierų, 
. stiklus ir t. t.

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

BAGDONAS BROS.
MOVING. FAPRESSTNG & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Izmg distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted. St.

Phones: Yds 8408 — B>vd. 1969 res.

PRANEŠIMAS
Pirmos rųšies moterų 

siuvykla.

2958 Emerald Avė.

rūbų

BRIGHTON PARK DECORATOR 
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku, 
nio darbus, 
naujausią madą.

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7790

visokius malevoji-
Dekoruoju pagal

KRAUTUVIŲ {RENGIMAI
Del grosernių 
šen, 
vių, keptuvių 
mas 
keptuvės, pigiai, 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
alhambka store FIXTURE CO.

bučernių, delikatc- 
restauracijų, saldainių krautu- 

Specialis prirengi- 
Sostheim’s labai įvirta dėl 

Pinigais arba iš-

KAS TURIT duonkepyklą 
parendavojimui pietinėj miesto 
dalyj .

Pašaukite
Prospect 7593

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA moderniška 
5 kambarių murinę cottage, 
karštu vandeniu šildomas, mau
dynė ir elektra, cementuotas 
beizmentas, 2Z karų garadžius. 
Kaina $b,60()0. Pamatyk savi
ninką, 3125 Wallace St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Vyriausybės antrašai: Pirmininkas 
Thomąs Janulis, 3430 So. Morgan 
St.; Vice Pirm. Julius Racevičia, 
3326 So. Union Avė.; Nut. Rašt. 
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams 
St., Phone Columbus 5270;

Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Auburn Avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė^JL-Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.;' Pagelbininkė 
M. Sniukienėk 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. RaŠU.E. JUŽaitienė, 736 
W. Glst St., Tel. Englewood 2083; 
Finansų Rašt. A. VValanČunienė, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Rašt. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. Šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du- 
donienė, K. Austrauskienė; Maršal- 
ko P. į Grigonienč. Susirink ima! 
atsibuna kas antrą nedėldienį kiek
vieno mėnesif) Mark Square svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dybą 1925 m.: Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 Wabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; l'inancų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
Wabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 VVabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlį.

C ei labai svarbios priežasties 
turi būti greitu laiku parduo
tas ‘Overland Coupe” automo
bilius.

J. J. Auryla,
724 W. 19 St., Tel. Canal 6558

RAKANDAI

MAINYSIU nežiūrint apielinkės 2 
po 6 kambarius naujas, mūrinis na
mas, Brighton Parke, pirmas augš- 
tas vandeniu apšildomas. Paimsiu 
mažesnį namą arba lotą arba biznį. 
Į trjs dienas turiu išmainyti.

Atsišaukite pas
LEON R. JARUSZ, 

4245 So. Kedzie Avė.
Yards 4951

PARSIDUODA 5 kambarių mo
derniški rakandai susidedanti iš 
Piaycr Piano, Console fonografas, 
7 šmotų valgolho kambario setas. 
3-jų šmotų motiair frontinės setas, 
2 miegamų kambarių rakandai, 
rūgs, lempos ir daug kitų daiktų.

1611 W. Garfield Blvd.
--- . . —- .

PARSIDUODA gazolino stotis, la
bai pigiai, ant 3934 W. Chicago Avė. 
pusė bloko j rytus nuo Crowford Avė.

Atsišaukite pas
JOE. ŠAMET,

4904 W. 14th ’Št., " Cicero, III.
Tel. Cicero 8094

PARDAVIMUI
Apleidžiu Chicagą, turiu .grei

tai parduoti $800 mokėtų gro- 
jiklį pianą su rolėms,, šėpa ir 
benčiu. Vartojau tik 5 mėne
sius. Parduosiu už pusę kainos. 
Atsišaukit po z

1932 So. Halsted St.
Klauskite

M. K. Piano

PARSIDUODA grosernė. Senas 
išdirbtas biznis. Savininkas laikė 
krautuvę 4 metus. Rendos $45 su 
kambariais dėl pagyvenihio. šis 
biznis nėra susibankrutijęs, Bar- 
genas. 4 metų lysas.

Atsišaukite
2862 W. 38th St.

NEGIRDĖTAS RARGENAS. Ne
toli bažnyčios Brighton Park, kam
pinis 3 flatų naujas įniro namas, 
2 karų garadžius, Bungalow sto- 

Pirmas floras vandeniu šil- 
Savininkas parduos labai 

Cash reikia $6.000, Kas 
laimėti skubėkit greitai.

J. VILIMAS
4405 So. Fairfield Avė. 
______L_____________________

gas 
donuis 
pigiai, 
norite

GERA PROGA ūkininkui. Parsi
duoda 30 akrų farma, prie gerų kelių 
ir prie mažo ežero su visais gyvu
liais, mašinomis ir gerais budinkais, 
20 mylių nuo Chicagos, Palos Park, 
Parduosiu arba mainysiu ant miesto 
prapertes.

J. VILIMAS,
4405 S. Fairfield Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS

savaitei praslinkus po 
vieno seniausiųjų Ghi- 

lietuvio, Lauryno Ažu- 
ko, praeitą pirmadienį, birže
lio 22, mirė tolimame Seattle 
mieste, Washingtono valstijoj,! 
jo jaunas, 19 metų amžiaus,! 
sūnūs, Laurynas S. Ažukas. 
Mirė širdies liga. I Seattle jis

mirties Pamokos Lietuvių kalbos dide 
liems ir mažiems teikiamos uit ar 
įlinkais nuo 7 iki 9 v. v. ir pėt 
nvčiom.s. 
na ir j 
pamokų 
antrašu: 
Emerald

nuo 3 iki 5 po piet. Ei
namus. Lietuvių kalbos 
reikale kreipkitės šiuo 

J. L Briedis. 2846 South 
Avė., Tel. Victory 7327.

ISRENDAVOJIMDI
ruimai, elektri- 

ir gazas, šviesus. Pigi ren-
RENDOJ 4 

ka 
da.

PARSIDUODA Hotelis iš 
110 kambarių. Įplaukų $2,- 
(MX).O(). Renda $525.00. Lysas 
ant 13 metų. Geras partne
riams. $3,000.00 įmokėti, liku
sius ant išmokėjimų. R. M. 
BARSNES & CO., 127 North 
Dearborn St., Room 911. Pa
klauskite Mrs. Mossatt.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi -perkame Trečius Morgičlus 
iv* f Pfi Vf iicj 1

INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORPORATION 

3804 South Kedzie Are., 
Lafayette 6738.

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

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

111 W. VVashington St.
Telephone: Franklin 35Ž4-8525

metų, pas gimines.
Velionies kūnas 

dienį, birželio '30, kaip 7 vai. 
ryto pargabentas j Chicagą, 
pas broli, 3301 Auburn Avė., 
o trečiadienį bus palaidotas šv. 
Kazimierio kapinėse.

bus antra-

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

3245 So. Parnell Avė.
Tel. Boulevard 4934

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI bučemė ir gro
sernė* su namu ar be namo. 1125 
W. 31 St. Antra bučernė randa
si ant 4425 So. Wells St. Viena 
iš dviejų parduosiu. Kreipkitės: 

K. STANKIEWICZ 
4427 So. Wells Street 

Yards 3906

MOKYKLOS

MUSŲ ‘‘DRAMOS TĖVO” 
J. VAIČKAUS 20 METŲ 
SUKAKTUVIŲ JO SCE

NOS DARBUOTĖS, 
JUBILIEJUS

Birželio mėn., 29 d. sueina 
lygiai 20 metų, kaip gerb. ar
tistas J. Vaičkus galutinai pa
sišventė lietuvių teatrui. Nors 
tųsoj ilgų 20 m. įvyko įvairių 
permainų ir pergyvenimų; pri
sėjo paragauti balto ir juodo 
ir

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Reikalinga moteris ar mergi

na dabojimui 1 metų vaiko. 
Kamb.iris, valgis ir gera užmo
kestis, J. Strumskis, 1835 W. 
North Avė., Tel. Humb. 9355.

PAJIEšKAU savo pažystamo 
Pranciškaus Mockaituko. Jis gy-i > 
veno St. Louis, Mo., o dabar ne-! 
žinau kur. Iš Lietuvos paeipa iš 
Naumiesčio Apskr., Sudergi) Parap. 
Ilktrakių kaimo. Meldžiu atsišauk
ti šiuo antrašu: Miss Anna Ix*ka- 
vičiukė, 1442 So. Cicero Avenue, 
Cicero, III. >

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Cigarų, cigarėtų, kendžių, ice 
cream ir grosernė. Biznis išdir
btas per ilgus metus. Arba mai
nysiu ant namo. Atsišaukit

1609 So. Halsted St.

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

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

dėl

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PAJIEŠKAU savo pažystamos! 
Monikos čiupitės. Girdėjau, kad Ji j 
yra ženota, po vyro pravardės ne
žinau. Girdėjau, kad ji gyvena 
Bostone. Iš Lietuvos paeina iš 
Kalninų kaimo. Atsišaukite po 
šiuo antrašu: Marcelė Lekavičiu-

' . . • i 4-• I kč, o po vyru KrikščiokienC. 1442r pagyventi Įvairiuose valsti-'§o; C1£cr„ ' Ave., Cicero, III.

AGENTAI. Ar jus galite parduo
ti Insurance. Mes turime Protec- 
lion at Cost posmertinę policy ne 
aukštesnę kaip ant $1000. Nėra 
egzaminavimo, įstojimas tiktai 
Mes mokame jnuns 80% 

Rašykite Box 395 , 
Springfield, illl.

Parsiduoda kendžių ir kitų 
smulkmenų štoras. Biznis ran
dais geroj vietoj ir neblogai iš 
dirbtas.

2222 S. Leavitt St.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ/ Manager

$5.

PARDAVIMUI Barbemė 
krėslai, 4 ruiiuai gyvenimui.

Atsišaukite
1951 Canalport Avė.
x Chicago, III.

2

Praktiškos Automobilių 5 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU NAMĮ, 
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
dyba ant 1925 metų: Prezidentas: 
S. MažJka, 3149 So. Halsted St.; 
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 South 
VVallace St.; Nutar.-Rašt., D. Gul
binas, 3144 So. Wallace St.; Finan 
Rašt., A. Lazauskas, 4549 So. Welh 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas 
3328 Auburn Avė.; Iždininkas, J 
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lovve Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
sulanis, 8236 So. Halsted St.

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA AM. 
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z. 
Motuzas, 4306 S. Wood St.; Pad. 
A. Deivienė, 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W. 63 
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt. 
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St., 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuzienė, 4317 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Cesna, 4501 S. .Pau
lina St.; maršalka P. Tiskeviče, 
4612 S. Francisco Avė.; ligonių 
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St. 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallace St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, Davis Square parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

SURAŠĄS VALDYBOS LIETUVIŲ 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
po vardu Šv. Marijos, 3501 South 
Union Avė., Chicago, III. Pirmi
ninkas Antanas Vaičius, 3623 So. 
Parnell Avė.; Vice pirmininkas, 
Vincas Pomeras; Nutarimų rašti
ninkas, M. Ceplinskas, 3533 South 
Wallace St.; Mokeščių raštininkas, 
K. Aišmentas; Kasierius, Jonas 
Strazdauskas; Kasos globėjai, Jo
nas Bartašius, Barbora Vaičienė ir 
Vaineikis; Maršalka, William Kuz
ma, William Butkus; Truščei, Juo
zapas Mickevičius, Antanas Vai 
čius, Jonas Kazlauskas. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio, antrą septintadieny. Kviečia; 
me lietuvius kreiptis su reikalais j 
kleboniją, 3505 So. Union Avė., 
Chicago, III.

LAISVAS LIEJUVIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ ^Val
dyba 1925 metams: Pirm., E. iky- 
zaitienė, 736 W. 61 st St. Tel. En- 

, glewood 2083; Pagelb,, U. Miški
nienė, 4001 So. Artesian; Nut. Raš
tininkas, Tarnas Zurauskas, 6029 
S. Chamlain Avė.; Fin. Rašt., J. 
Plaplis, 3336 So. Halsted Str.; 
Kontr. Rašt., S. Palijanskas; Ka- 
sierius, J. Varnagis, 4051 Archer 
Avė.; Kasos glob. J. Jasunas.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienį; McKinley Park 
Svetainėje, 39th ir Western Avė., 
2-rą valandą po pietų.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1925 metams: 
Frank Baceviče, Pirmininkas, 5739 
So. Peoria St.; Antanas Tumkevi- 
če, Pirm. Pagelb., 1948tString St.; 
Ig. Žilinskas, Nut. Raštininkas, 
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 
St., Phone Lafayette 5211; Ant.

.Gurskis, Kontr. Rašt., 655 W. 18th 
/ St.; John Jackas, Kasierius, 2436 

W. Pershing Rd.; Staponas Mažei
ka +r Alex Mamonas, Kasos Ape- 
kunai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen, Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

DRAUGYSTĖ MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margevičia, pagelb. 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. F r ana s Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis. kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas BalseviČia,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligoniu 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi 
būna kas antra subatą kas mėnesj 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1925: Pirminin
kas, Mateušas Liubinas, 3338 South 
Emerald Avė.; Pagelbininkas, W. 
Brushas, 3348 So. Paulina St.; Nut 
Rašt., K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St.; Turto rašt., Petras 
Paužolis, 2429 W. 46fch St.; Kasie
rius, Kostantas Lengvenas, 3356 

(So. Lowe Avė.; Kontrolių rašt., 
Stanislovas peikus, 2857 Emerald 
Avė.; Kasos globėjai, F. Kaune ii 
Antanas Knistautas; Maršalka, 
Adolfas Augulis.
Susirinkimai laikomi kas antrą su- 
batos vakarą, Antano Urbono sve

tainėje, 3338 So. Auburn Avė. Na
riais priimami j Draugystę nuo 18 
ligi 40 metų senumo.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos, globėjai, Teofilija Saltienė, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienį, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

LIETUVIŠKA TEAT. DRAUGYSTE 
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.: 
pirm. A. Sabaitis. 1947 So. String 
St, pirm. pag. K. Doveika, 6451 S 
May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas. 
4440 So. Whipple St., fin. rašt. J 
Razmėnas, 1840 So. Halsted St. 
kasos rašt. F. Aušra, 2158 West 
Hasting St., kasos globėjai P. Mar- 
tinkienė, 2844 W. 38 St., kasieriuf- 
J. Vilis, 833 W. 33 St., durų mar
šalka F. Danta, pag. V. Biušas.

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU 
TUVIŲ TAUTOS vyrų ir moterų 
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungvi- 
nas, 3856 S. Lowe Avė., padėjėja* 
M. Juršus, 2612 W. 47th St., nut 
rašt. A. Malinske. 561 W Dekoven 
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3583 S 
Wallace St., kontrolės rašt. J. Mike 
lis, 3533 S. Wallace St. ir A. Joc- 
kūnas, 561 W. Dekoven St. Kaso* 
Globėjai: S. Balsis, 8701 S. Halsted 
St. ir durų sargai A. Frajonis ii 
Jonas Burtašis.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL
DYBA 1925 metams: Pirmininkas, 
Antanas J. Zalatoris, 827 W. 33rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. Wallace St.; 
Turto raštininkas, G. Šarkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasierius, Jonas Ma- 
zelauskas, 3259 ,So. Union Avė.; 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Jurijonas. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą

• subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazelausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTES LIETTUVOS GOJUS 
Valdyba ant 1925 metų: William 
Buishas, Pirm., 3348 So. Paulina 
St.; John Schultz, Pirm, pagelb., 
2739 W. 39th PI.'; Jobu Lauraitis, 
Nut. Rast., 2024 So. Peoria St.; A. 
Garbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr. 
Rast., 3043 W. 3Htli PI.: John 
Schultz, Iždininkas, 2739 W. 39th 
PI.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai-. 
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas 
Žičkus, Durų Sargas.
Susirinkimai laikomi kas trečią 
nedėldienį kožno menesio, 1:30 vai. 
po pietų, A. P. Bagdono svetainė
je, 1750 So. Union Avė.

peopi.es

