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Žemes drebėjimas Kalifornijoj
Santa Barbara miestas Maskvoj vėl areštuota 700 

socialdemokratu

griuvėsiuos Be to daug socialistų suimta 
dar Tiilisė, Bakų, Kutui.se ii 
kituose miestuose

Daug žmonių užmušta; milžiniški 
materialiai nuostoliai

Drebėjimo paliesti Los Angeles, 
Bakersfield ir daug kitų pietų 

Kalifornijos miestų

Pietų Kalifornijoj šian- 
> 6:45 vai. ryto įvyko 

baisus žemės drebėjimas 
Southern Pacific Raiiroad kom
panija praneša, kad Santa Bar
bara miestas sugriautas. še
šiasdešimt penki žmonės užimi-

29

The Pacific Telephone and 
Telegraph kompanijos gauta ži
nia skelbia, kad 10:15 vai. ryto 
Santa Barbaroj įvykęs antras 
Žemės drebėjimas.

BIULETINAS
SANTA BARBARA. Cal., b. 

29. — Įvykęs čia ši rytą, 6:45 
vai., žemės drebėjimas padarė 
baisybę pragaišties. Kiek spė
ta sužinoti, dvylika žmonių yra I 
užmuštų. Daug yra sužeistu

Didžiausios pragaišties pada

DIDIEJI ŽEMĖS DREBĖJIMAI, 
ĮVYKĘ PER PASTARUOSIUS 

25 METUS

BERLINAS, birž. 29. — Pa
staromis dienomis Maskvoj ve! 
įvyko masiniai areštai socialde
mokratų ir darbininkų, kurie 
kadaise priklausė socialdemo
kratų judėjimui, ar bent jam 
simpatizavo. Kaip čionykštei 
rusų socialdemokratų partijos 
atstovybei praneša, laike šių 
pastarųjų areštų Maskvoj buvę 
suimta nemažiau kaip septyni 
šimtai asmenų. Bolševikų, če 
ka dedanti visų pastangų socia
listinį judėjimą komunistų so
stinėj taip sunaikinti, kad jo nė 
pėdsakų neliktų.

Iš tiesų šitie areštai tai buvę 
iš dalies čekos atsakymas į tuos 
didelius protesto mitingus, ku
rie birželio 10 dieną įvyko Mas 
kvoj ir kituose Rusijos miestuo
se, ir kur susirinkusieji social-

Angliakasiy konvencija Lietuvos žinios
SCRANTON, Pa., birž. 29. — 

šiandie čia prasidėjo kietosios 
anglies trijų distriktų kasyklų 
darbininkų, priklausančių Uni
ted Mine Workers of America 
organizacijai, konvencija, atsto
vaujanti 155,000 organizuotų 
angliakasių.

Vyriausias konvencijos užda
vinys bus suformuluoti kasyk
lų darbininkų reikalavimus at
naujinti su samdytojais kont
raktą, kurs pasibaigs -šių me
tų rugsėjo 1 dieną. Kasyklų 
darbininkai nusitarę reikalauti 
didesnės algos, priėmimo check 
off sistemos etc. Suformuluo
ti reikalavimai bus pristatyti 
kietųjų kasyklų savininkais 
veikiausia ateinančią savaitę.

Konvencijoj dalyvauja dis- 
triktai No. 9, No. 1 ir No. 7

AREŠTUOTAS BUV. KRIMI
NALĖS POLICIJOS VIRŠI

NINKAS KUČINSKIS

KAUNAS. —: Valstybės gy
nėjo parėdymu suimtas Pane
vėžy buvusis kriminalės polici
jos viršininkas Kučinskis, kurs 
kaltinamas keliuose prasižengi
muose einant seniau kriminale? 
policijos viršininko pareigas.

SULAIKYTI PLĖŠIKAI

KAUNAS. — Kriminale polici
ja sulaikė plėšikus šemauauską 
ir špaksti, kurie išbėgę iš ka
lėjimo ir padarė keletą plėšimų.

TELEFONAI PARODOJ

PULK. JOHN COOL1DGE, prezidento Calvino Coolidge’o tė
vas, dabar sunkiai susirgęs. Jis eina aštuoniasdešimt pirmus 
metus. Paveikslėlis parodo jį priimant iš paštininkės tele
gramą, atėjusią nuo suna'us iš Washingtono.

3 darbininkai žuvo dėl 
dinamito ekspliozijosPer pastaruosius dvidešimt 

penkerius metus įvairiose pa
saulio dalyse buvo devyniolika 
didelių žemės drebėjimų. r~ 
jų vienas buvo Jungtinėse Vals
tijose. I 
nelaimės įvyko: |

San Franciscoj, Cal , 1906 
metų balandžio 18; 452 žmonės ijj 
žuvo; 265,000 žmonių buvo li
kę be pastogės; padaryti nuo
stoliai siekė 350 milijonų dole- !gtaj įvyko taipjau TiFlise, Ku- 

taise, Baku ir kituose Kaukazi- 
jos miestuose. Areštuota be
veik išimtinai inteligentai it 
darbininkai, kurie, čekos žinio
mis, kada nors priklausė social
demokratų partijai, arba jai 
simpatizavo.

Viename tik Kutaise areštuo
ta 62 socialdemokratai. Areštai 
daromi tuo pretekstu, kad Kau
kaze esąs ruošiamas naujas su
kilimas. Kaukazijos socialisti
nės organizacijos grieštai tokį 
įtarimą užgina. . .

Visi areštuotieji išsiunčiami į 
Užkaspijo srities dykynus, Azi
joj.

Jaroslavo kalėjime šiuo tarpu 
yrii partija iš šimto socialdemo
kratų, danginamų į jų trėmimo 
vietas, į Sibiro žiemius.

Didelis audėjų streikas
BERLINAS, birž. 29. — Di

džiuliuose sovietų tekstilės fab
rikuose kilo didelis darbininku 
streikas. Maskvoj visi teksti
les fabrikai streikuoja, taipjau 
Ivanov-Voznesenske, Uogorod 
ske ir Gluchovo tekstilės rajo
ne. Streikas yra vien ekonomi
nio pobūdžio. Darbininkai rei-

^al I) j demokratai , nepartiniai darbi- 
.ninkai ir komunistai,, priklausą 

Didžiausios tos rųšies tajp vadinamai “darbininkų 
Igrupei,” reikalavo, kad butų pa
naikintas Solovecko salos kalė
jimas ir padarytas galas tero
rui bolševikų idėjos priešams.

Nauji masiniai socialistų are

nų-
Japonijoj — 'Tokioj ir Joka- 

hamoj, 1923 metų rugsėjo 1: į 
192,000 žmonių žuvo; 102,000 
žmonių buvo sužeista; 580,000 
namų sugriauta.

Kingston, Jamaikoj, 1907 
'metų sausio 14; 1,100 žmonių 
i žuvo; 25 milijonai dolerių nuo
stolių padaryta.

Sicilijoj ir Kalabrijoj, 1908 
Įmetu gruodžio 28; 76,483 žmo
nės žuvo; 1,100,000 žmonių liko

State Street: dauguma didžiu 
lių verslo triobesių sugriauta 
Sheffieldo vandens rezervuaro l 
užtvarka suardyta ir vanduo1

'Š. ,?.‘,nę m.ieS!° !lal'-į Centralinėj Italijoj, 1915 me-
Tai p didžiulių sugriautų trio-11 sauRi() 13; 29 978 žmongs 

besiu yra Samarkando viesbu- L . , .• ,* z. . .v. z. ‘žuvo; Avezzanas sunaikintas,tis, New (alilorma viešbutis, Į . .. j*-WT I Kinuose, 1920 metų gruodžioSan Marco tnobesys, First Na- ,,, v ,. , . . 'K),; 200,000 žmonių žuvo; dėtumai bankas, \ lesasis Knvgv-1*- . • . .. išimt miestų sunaikinta.nas, Moose Hali, Presbiterių i ________
bažnyčia, Hali of Records, Į
county iaii. ei Mdo viejbutia. i Prancūzai pradės evakuo-
St. Francis ligonine, St. Vin-1 r
eeut naftlaitynas, ArlingtonoĮ {j Į^Ja
viešbutis, etc.

Beveik visi muro triobesiai i 
mieste sugriauti arba stipriai 
gadinti.

Po žemės drebėjimo mieste kuoti.
dviejose vietose kilo gaisras.

Kiek yra žuvusių žmonių, kol 
kas nėra žinių. Manoma, kad 
daug yra palaidotų Arlingtono 
viešbučio griuvėsiuose.

PARYŽIUS, birž. 29. —Fran- 
euzu armija Reine šiandie pra- Sveikų maža teišliko. |(|gjo ruoStjs Ruhro kraštuj eva. 

Premjero Painleve vai 
Įdžia andai pareiškė, kad evaku-
avimas busiąs pabaigtas iki at
einančio rugpiučio 15, — kaip į kaliui ja, kad jiems butų sumo- 
kad buvo 

(prižadėta 
(ne vėliau 
giu nuo 
Daweso plana. KITU R Į *ŽEMĖS DREBĖJIMAS

jau Herrioto valdžios 
pasitraukti iš Ruhro 
kaip vienų metų be- 

pradėjimo vykinti

Kinai reikalauja atsipra 
šyli ir atsiteisti

Reikalauja taipjau, kad sveti
mi karo laivai apleistų Kan
tonų vandenis

KANTONAS, Kinai, birž. 29. 
r— I Kantono svetimšalių konce
siją šaminą šiandie atvyko Ki
nų užsienių ministerijos atsto
vas ir pristatė penkis Kinų val
džios reikalavimus, būtent: kad 
Anglijos ir Franci jos konsulai 
atsiprašytų, ir kad jie butų pa
keisti kitais; kad visi ■svetimi 
karo laivai apleistų Kantoną: 
kad šaminas butų atiduotas Ki
nams atgal; kad būtų atlyginta 
už visus užmuoštuosius; kad 
laivynų vyriausybė atsiprašytų 

šiandie atplaukė franeuzų ka
ro laivas Marne ir išsodino dau
giau laivyno, kareivių. Uoste 
dabar yra v&o keturiolika sve 
timų valstybių karo laivų.

Paskyrė arbitrus
PEKINAS, Kinai, birž. 29.-- 

Kinų valdžia šiandie paskyrė 
D-rą Jeną, buvusį užsienių ■ nu- 
nisterį, Vongą ir admirolą Tsai 
Tinkai kinų delegatais tartis su 
legacijos komisija dėl atsiekime 
taikos ir pabaigimo dabartinių 
neramumų Kinuose. Derybos, 
prasidės apie vidurį šios savai
tės.

DU LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ

DENVER, Colo., birž. 29. - 
Avatorius Tyrrell ir vienas ka 
reivis užsimušė jų aeroplanui

Anglijos (Mečiai ala 
kuoja valdžią

Smerkia konservatorius dėl ne
sirūpinimo sumažinti krašte 
nedarbą

IjONDONAS, birž. 29.—Dar- 
biečių atstovai šiandie įnešė 
parlamente pasiūlymų pareikšti 
valdžiai papeikimą dėl to, kad ji 
nieko nedaro kovai su viešpa-j 
tau jaučiu krašte ir vis didėjan
čiu nedarbu.

Darbiečių vadas, buvęs prem 
jeras Ramsay MacDonaldas, pa
daręs tokį pasiūlymą, pareiškė, 
kad pasitikėjimo negali turėti 
valdžia, kuri iki šiol nesirūpi
no rasti kokių nors priemonių 
ne tik nedarbui sumažinti, bet 
nors užbėgti už akių jo nuola
tiniam didėjimui.

Dar praeitą savaitę- valdžia 
prisipažino, kad ji esanti beveik 
visai bejėgė, — nedarbo klausi
mu ji nebeturinti daugiau jo-( 
kių planų pasiūlyti, o todėl pa
liekanti tą klausimą pačiai kraš
to pramonei išsispręsti.

Parlamente betgi pasireiškia 
nerimavimo. Laikraščiai ima 
vis labiau susirūpinti 
čiuoju krizių, o konservatoriai 
susinervinę. (

Kasyklų savininkai žada ry
toj pastatyti savo darbinin
kams ultimatumą,, o tas ve) 
kvepia visuotinu kasyklų darbi
ninkų streiku

SAN FRANCISCO, Cal., birž. 
29. — Ištikęs Santa Barbarą 
žemės; drebėjimas buvo taipjau' 
jaučiamas Los Angelese, Holly- 
woode, Bakersfielde ir daugely i Vietos
kitų pietinės Kalifornijos mies-'vienam 
tų bei miestelių.
ginu kur žalos padaryta, žinių 
dar trūksta.

NEREGYS ĖMĖ REGĖTI, 
DAKTARUI PALIETUS 

JO SMEGENIS

ketos užvilktos algos, kurių jie 
jau senai negauna.

Del tos pat priežasties strei • 'nukritus žemėn, 
kuoja taipjau metalo ir anglies 
kasyklų darbininkai Dono ap
skrity.

Pa-

4-

KAUNAS. — Šių metų paro
doj, pavilionų savininkams rei
kalaujant, bus statomi telefono 
aparatai ir sujungti su centrali- 
ne. Už pastatymą anarato ir 

! naudojimąsi juo parodos metu
' WATERTOWN(, N. Y., birž. imamas 50 litų mokesnis,
29. — New Jersey Zinc kom-i 
panijos kasyklose Edwardse, Į 
St. Lawrence kauntėj, praeitą' 
naktį įvyko dinamito sprogi- i 
mas, kurio trys darbininkai bu-. 
vo užmušti. Sprogimas įvyko 
atidarant dinamito dėžę, kuri1

Iš Okupuotos Lietuvos
Kiek kolonistų Vilniuje

VILNIUS, birž. 3 [E]. — Ku
ką tik buvo jiems nuleista į ka- nica rašo, kad Vilniaus krašte 
syklas. Visų trijų darbininkų 
kūnai buvo j gabalus sudrasky
ti.

šiemet priskaitoma 869 lenką 
kolonistų, iš jų Vilniaus, Trakų 
apskrity 165, Švenčionių 36, Aš
menos 41, Braslavo 21, Vilei
kos 183, Donielavičių 120 ir Dia
nos 303. Drauge su šeimyno
mis kolonistai sudaro 2000-3000 
žmonių.

VERA CRUZ, Meksika, birž.
29. —1 Meksiką apniko skėriai 
(sąrančius). Nuo jų kenčia 
beveik vienas trečdalys krašte. 
Vakar jie kai koks debesys au
gulė Vera Cruz miestą, ir jiems 
išsklaidyti buvo pavartota feier- ATRADO SENOVĖS LIETU- 
verkai. VOS LIEKANAS

birž. VILNIUS- — Lietuvos Kelias 
Federalis prohibicijos- dėl Trakų pilies rašo: Dabarti- 

Prodholme

SHREVERPORT, 
29. 
agentas Prodholme praeitą 
naktį nušovė du negru, užklut- 
tu 
du

bedarant munšainą. 
negrai buvo suimti.

Kiti

YUMA, Ariz., birž. 29. — Čia 
ir apielinkėj praeitą naktį siau* 
tė smarki yėsula. Daug me
džių nulaužyta, kiti su šaknimis 

augau-. įgvartyta, keletas medinių trio-
bų nuversta ir stogų nunešta.

niai Vilniaus krašto valdovai 
nedaboja, o Vilniaus lankytojai 
ba.bariškai elgiasi su griuvė- 

‘ siais, laipioja ir daužo silpnas
i (Trakų pilies sienas. Gegužės 

mėn. 21 d. Vilniaus lenkų mo
kyklos mokinys Vilcinas nukri
to nuo griuvėsių bokšto ir mir
tinai susižeidė. Jau net lenkų 
laikraščiai Ekspres Wil. ima 
rėkti prieš lenkus archeologus 
kad nieko nežiūri.

15 žmonių prigėrė 
laivams susimušus

Ii " . 1 .. .........—

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

' 30 dienų.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekaihų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 

) TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

GLOUCESTER, Mass., birž. 
29. — Praeitą sekmadienį jūrė
se, 200 mylių nuo HalifaKo, į- 
vyko didele nelaimė. Dėl tirš
tos miglos Anchor linijos gar
laivis Tuscania užėjo ant žvejų 
škunerio Rex, sudaužė jį ir pa
skandino. Nelaimėje penkioli
ka škunerio žmonių buvo arba 
užmušti, arba prigėrė, ir tik- 
devyni buvo išgelbėti.

PARYŽIUS, birž. 29. - 
ryžiun atvyk□ Rumunijos 
ralius Ferdinandas su karaliene 
Marija atlankyti naujoves dai-

IŠGELBĖJO JŪRĖSE 56 LAI 
VYNO REZERVOS KA

RIŠKIUS

Chicagai ir apielinkei federa-

YORKAS, birž. 29. — 
Beth Israel ligoninėj 

ligoniui, Benjaminui 
Ar yra dau-1 Delobovskiuį, kurs per dvejus 

metus buvo neregys, daryta la
bai opi smegenų operacija.

Operacijai ligonis nebuvo už
migdytas, buvo padaryta tik 
vietos anestezija, ir DeloboVskis 
buvo pilnoj sąmonėj, kai chi
rurgas tyrė jo smegenis. Stai
ga ligonis sušuko: “Aš prarc-

NEVV

Kartu su žemės drebėjimu iš 
jūrių tėškė 
užliedamos 
vietas.

milžiniškos vilnys, 
žemesnes pajūrio

Raudonasis KryžiusAmerikos
San Franciscoj bando gauti čia gėjau, aš jau galiu matyt!

NORFOLK, Va., birž. 29. — 
Pakraščių sargybos valkas Car- 
rabasset vakar parvilko uostan 
Eagle laivą No. 9 su penkiasde
šimt šešiais laivyno rezervos; lis oro biuras šiai dienai prana-
oficierais ir kareiviais, kurie, jų sauja:
laivui sugedus, buvo visą savai- Aplamai gražu; vidutinė tem- 
tę vilnių blaškomi jūrėse, apie peratura; šilčiau po pietų; vi-

WASHINGTONAS, oirž. 29. 
— Vyriausybei nutarus docen

tę viinių vuHuuMui jmvoc, apiu pc*«uux«, oiivic*w pv , v*- tralizuoti prohibicijos vykdymo 
300 mylių nuo Carolinos pa- dutinis, didžiumoj rytų vėjas. Įreikają, daugybė federalių pro- 
kraščių. Dei pergyventų aud- Vakar temperatūra vidutinis- hibicijos agentų bus paleista išVakar temperatūra vidutinis- hibicijos agentų bus paleista iš

. . _ -r-, 1.. T T • • V T T V 1 • 1

armijos aeroplanų, idant jais Chirurgas mat buvo pašali- rų jūrėse ir dėl stokos maisto kai siekė 630 F. darbo. .Vien Washingtbno
pasiųsti reikalingos į San Bar- nęs spaudimų nuo tos smagenųljie buvo labai suvargę, bet šiaip šiandie saulė teka 5:17, lei- prohibicijos biuro personalo bus
barą pagalbos. vietos kuri liečia akių regėjimą visi sveiki. džiasi 8:29 valandą. paleista 400 asmenų.

Kutui.se
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Rūkytojo 
paprastų cigaretų

Klausimas—

Kodėl Turkiškas taba
kas yra geriausias ta
bakas dėl cigaretę?

Atsakymas—
Rūkytojo

Helmar cigaretų

Turkiškas tabakas ne
reikalauja jokių prie
maišų, kad jo skonis 
butų geras ir kvepėtų, 
o kiti tabakai to rei
kalauja.

Turkiškas tabakas yra labai geros ryšies 
tabakas rūkydami jį jus galite pasilsėti ir 
turėti užsiganėdinimą. Paprastas tabakas 
randasi paprastose cigaretuos“

Į Pacifiką Maudytis.
Rašo A. VANAGAITIS

I .
Išsi rengimas

' 17 birželio, 3 vai. po pietų 
apleidom Chicagos sienų. Il
gas rengimasis net atsibodo ir 
mums patiems. Pastarąsias die
nas net drovu buvo pasirodyt, 
nes kiekvienas klausė: “Tai 
kada jus išvažiuosit?”...

Dalykas labai paprastas. 
Kaip su taisėm savo “West- 
cottą”, tai ir apleidom net ne
atsisveikinę. Keliaujam keturi 
žmonės: K. Pakštas su žmo^ 
na ir aš su Zaleckių. * Musų 
“traukinys” nors septynių vie
tų, bet i kaip tik talpina.

Badę labai vaišingų lietuvių, 
apsistojom. Būtume padarę kų 
nors dzimdziško, bet vietos 
klebono mamyte mirė. Liūdim 
kartu ir liekam laidotuvėms 
iki 23* birželio. 

i

Tikimės ant gazolino už
dirbti. Musų apskaitytos išlai
dos ir šešėlio neprineša prie 
esamų.

Pirmoji stotis bus Yellow- 
stone Purk. Ten žadam bent 
10 dienų būti. Pasieksim mes 
apie liepos pirmas dienas. Jei 
kas norėtų suteikti žinių, — 
pasiuskit laiškų

(mano vardu)
General Delivery

Yellowstone Bark,

I.iliktiH Įmokėji- l’aluk. Viio
jltiok. ina.t <;% Suma
Ist Mo. | $10.00 -1 $.05 $10.05
2ixl Mo. $10.00 4‘> 20.15
3 iii M o. $10.00 .15 «0.80
4th Mo. $10.00 .20 40.50
5(h M o. $10.00 .25 50.75
(>l h M o. .♦.10.00 .30 (i 1.05

c 7th Mo. $10.00 .«5 71.40
f Mtli Mo. * $10.00 .10 S1.80

Vili Mo. $10.00 .15 32.25
lOth M o. 

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

f 10.00 .50 / 102.75

---- .------ J

Dalinu Išmokėjimų Planas 
Del Bonų Pirkėjų

^**.1 ..r IMI. U U TT--------- t

NORĖDAMI-
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-V 
NYTI VISADOS KREIPK ITfiS f 

PAS MUS. TAS JUMS BUSf 
ANT NAUDOS. i

S.LFAMSCO.

ir • •

South West Trust 
& Savings Bank
35 St., Archer ir Hoyne Avenues

Valstijinis Bankas — Clearing House Prie
žiūroj. Pardavimui Real Estate Auksiniai 
Bonai net iki 6r<, 3‘ < ant taupymų— 
Apsaugos Skrynutes po $3 į metus.

Atdara nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdien, 
Utarninke ir Subatoje nuo 6 iki 8 vakare.

JOS. J. KRASOWSKY, 
Vedėjas Naujo Biznio Departmento

Kelionei visko reik paimti, 
lodei susidaro devynios galyr 
bės x pundų — pundelių, ne
skaitau I “tentų” ir kitų pa
būklų. Pats . prisirengimas bu
vo įdomiausias, nes reikėjo 
įsigyti nekurtuos daiktus ne
turint lėšų. Mano gastrolės ne
davė tiek įplaukų, kad galima 
btitų buvę laisvai išsirengti | 
“•Pacilika maudytis”.

Amerika duoda progos daug 
užsidirbti, bet gdar daugiau 
progos tų uždarbį praleisti. 
Artistams nepalanki dirva. Jie 
turi daugiau uždirbti, negu 
praleisti. Bet tiek to. Gana 
pasiguodus cbicagieciams apie 
savo neturtų, nes visviena 
dabar nieks negelbės. Išvažia
vau su keliolika dol. ir džiau
giuosi, dainuoju. Kų-gi dau
giau bedarysi?! Toks jau me
nininko gyvenimas. Aš tikiu, 
kad tie sielvartai “pagimdys” 
kų nors ir grįžęs Chicagon, 
pasidalysiu ta kūryba su' savo 
mylimais chicagiečiais.

Taip tatai bedūmodamas, 
keliauju vis tolyn ir tolyn.

Pirmos • dienos
Jų yra nedaug. Budos tik 

penkios. Pirmoji diena mus 
sutiko gana keistai. Kol dasi- 
gavom į De Kalb’e, truko du 
“tajeriai”. Vienas Chicagoj, 
o kitas už 25 mailių nuo Chi
cagos. Juokas ir pyktis mums 
padėjo tų nelaimę prašalinti 
ir vakare jau mes linksmai 
dainavom “šių naktelę per nak
telę miego nemiegojau”./? Iš
viriau arbatos, iftgėr^m po kau
šų ir kumpiu Mkįšę “futbo
lo” viršutinę sfc'jdę, rangčmės 
į savo patalėlį. “O du mein 
lieber Augustchen, August- 
chen!”... Įli|x>va mudu su Za
leckių į “automobiliaus” palu
bį. Lova nepriprasta, įlipimas 
blogas, o išlipimas dar bloges
nis. Kada aš verčiuosi ant ki
to šono, Zaleckis dreba. Braš
ki, girgžda... Aš pats bijau 
nulėkti ant pundų — punde
lių ir susižeisti. Bet niekis. 
Padainavus “Augustchen” ke- 
liasdešimts kartų, naktis mus 
užmigdė. “Kamp’e” buvo drė
gna, nesenai po lietaus. Oras 
šlapokas. Vėlybas laikas už
migdė su paukščių čirpavimu.

“Naktis • svajonėms papuo
šta”... Graži naktis, taip ir 
prašo mylėti tų vargo naštų, 
kurių paėmiau nešti. Tai pir
moji naktis, kurios aš mirsiu, 
bet neužmiršiu. Kada man 
reikėjo keltis, tuomet aš pa-

Wyoming.
Būdami gana tolokai nuo 

Chicagos, apsidžiaugėm radę 
Sioux Gily lietuvių.

Apie kitus r nuplikius pasi
stengsiu aprašyti kitų įkartų. 
Su manim visuomet įvyksta 
kas i-ners. Turbut tokiam • |‘ple- 
mente” gimęs. Blogiausiu, tai 
nęmokojimas augių kalbos. 
Pradėjau mokintis, bet kelio
nės įvairumai trukdo. Kasdien 
nauji reginiai, kurie primena 
Lietuvę, nes čia dobilėliai, 
avižėlės, rugeliai, žalia (pieve
lė — tartum savo gimtoj ša
ly. Taip malonu, gera sielai 
ir ji pasiliuosavus puo mie
sto ūžesio, nejučiomis užtrau
kia 5

...“palaukelėj žirgelius dabo
jau

iš to kiemo mergelę vilio
jau”... .

Visi dainuojam, visi links
mi, nors dulkių debesys ly
di... I Iowos valstijų įvažia
vus, pabaigėm cementuotų ke
lių. Nuo Cedar Bapids pradė
jo glamonėtis dulkes...

Bet užteks šį kartų. Turiu 
daug rašymo į draugus, nes 
lauksiu iki 1.0 liepos Yellow- • 
stone Parke atšdkymo.

“Doleriai, doleriai, 
Slidus, kaip stiklas, 
Apleidžia mane 
Labai skubiai”...

Dainuoju, važiuoju ir kar
tu komponuoju naujų dainų, 
kad parsivežęs rudenį galė
čiau chicagiečiams padainuo
ti.

Toki vargų-vargeliai pirmų
jų dienų mano kelionės.

Visiems broliams amerikie
čiams širdingus linkėjimus 
siunčiu iš Tolimųjų Vakarų. 
Suteikit man žinių. Labai 
lauksiu.

(Bus daugiau)

Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parauk
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca-

*Lentelė parodo, kaip jus galite 
nusipirkti 6% real estate pirmų 
morgičių auksinius bonus, taip 
lengvai kaip ir kitus dalykus gali
te pirkti dalinais išmokėjimais. 
Jus nuolat mokėsite mažais išmo
kėjimais ir greitai turėsite dalykų 
kurį pagedaujate.

Skirtumas yra tame, kad jūsų $100 
auksinis bonas yra vertas 100 cen
tų už kiekvienų dolerį kaip tik jis 

j bus išmokėtas ir po to kas šeši mė
nesiai jis uždirbs jums po tris do
lerius — $6.00 į metus. Jus galite 
jį užbaigti mokėti į šešis mėnesius 
arba į šešis metus — šis bankas 
visuomet turi bonų kurie užsibai
gia skirtingais laikais.

Konscrvatyviški real estate in- 
vestmentai — praktiškai yra pa
matas kiekvieno pasisekimo — jus 
galite dasiekti dabar, šiandien.

Bankas yra atdaras visą dieną 
subatoje, nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredomia nuo 9 ryto iki 3 po pie
tų, ir nuo 6 iki 8 vakare. Kitomis 
Dienomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Ali 2 WE8T THIRTY-FIFTH STREBT

. CH I CACO

809 W. 35th St., Chicago jį
Tel. Borlevard 0611 ir 0774 ■

PADAROM PIRKIMO IR PAR- { 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir E 
Parduodam Laivakortes. • £

♦ -■

K. GUGES
ADVOKATAS

Miesto ofia«į
127 N. Dearborn SL Ull-JR 

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

9323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek* 
vieną vakarą, išskyrus ka t vargą. 

Nedžliomis nuo 9 iki 12 ryto.X—........ /

K. JURGELIONIS
* ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nu<rl0 ryto iki 12 

Yatds 0141
Bylos Tisucse teismuose. —- Ab
straktai. — Ingaliojimai. — P*»- 

^kola pinigą 1 ir 2 morgičiamg.

........... ...... ... ......... ■>

John Kuchinskaę
LAWYER 1

Lietuvis Advokatas 
2221 W, 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Ganai 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room P001
Tel. Rando! p h 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

J. P. WAITCHES

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

daug ar mažai pirkinių. Gaunami v Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. ? 1 r

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

jutau kanalizacijos kultų... Čia 
tai prasidėjo mano tragedija.

Antra diena vėl su nuoti- 
kiais. .Sakoma, kad be “flat-
tajerlų”, Amerikoj įtieks neva
žinėja, todėl mes dar vienų 
užmovėm. , Kantrybės truksiu. 
Gazolinas mielai rijamas. Do
leriai, yt gyvatės, lenda iš mu
sų kešenes į “gazolinščiko”... 
Krapštom pakauši, čiupinčjam 
“futbolą" -- valgyt norisi.
Beiktų užkasti, bet laiko ma
ža. O kų virsi? Et, užėdam 
kumpio, atsigeriam vandens 
ir “šaujani” toliau.

Taip mes “šaudėm” iki ne
dėlios po piet 1 vai. (^1 bir
želio). Atvykom j Sioux City, 
Iowa ir čia apsistojom savo 
“VVestcottų” pataisyti, nes jis 
nenoriai traukia į kalnų.

dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu 
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsidrėskhnų žaizdų, 
užgavimų, skaudulių, nudegimų ir tt.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licenscd
710 $Vest 18th 6tr., Clucago, III. 

Viskas—kas reikalinga prie pa-
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161.

The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbinių generatorius, starterius, 
magnetas, motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. VVabash Avė,, 
Tel. Victory 7874

LIETUVIU, 
ATEITIS

f

Lietuva atgavo savo politinę nepriklausomybę, 
*- bet į laisvų ir nepriklausomų Lietuvą amerikie

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

SAt STATr

UNIVERSAL 
STATE BANK

3^52 So. Halsted St., Chicago, III.

Garsinkities “Naujienose’

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo jl- 

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

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

JOHNB.BOROEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephona Dearbom 8946

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

Namu Telefonas Repubiic 9600

V. VV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 931 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SL Ckicaro 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULAN1 
ADVOKATAS

77 W. Waahington St. Room 111 
Tel. Central 6260

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Gridgeporto Šaradoj auo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. BoaU 6787

Tai. Dearbom 90i7

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyji 
Room 17U6 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinfton Si. 

Washington A Car*

Kamą Tai.: Hyda Park MK



Antradienis, Birž. 30, 1925
------------------- — , .1 ■ —U*

KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y,

Iš 54-to A, C. W. of A. Lietu
vių Siuvėjų Unijos Nepap
rasto Susirinkimo Atsibu
vusio Birž. 19, 1925 m.

. Pirm. .1. Glaveckui atidarius 
susirinkimą ir raštininkui per
skaičius vasario 19 d. protoko
lą, jį •susirinkimas didžiuma 
balsų priėmė.

Pirmiausiai dienotvarkėm pa
dėta klausimas įtarto .1. A. Ma
nelio, buvusio prot. raštininko, 
“pertaisytas” tarimas — ant 
šešių eilučių protokolų knygoj 
rugsėjo 25 d., 1922 metų, kur 
ėjo ginčas, kad tokio tarimo 
nebuvo padaryta koksai dabar 
yra užrašyta, būtent, kad val
dybą rinkti gruodžio mėnesy
je, ne kaip visados buvo ren
kama sausio mėnesy, šiuomi 
reikalu skaitomas eksperte, 
kuris tą protokolą tyrinėjo, 
sekantis raštiškas raportas: 
(Translation into Lithuanian) 
David N. Garvalho,
Ekspertas Apginčytų Rankos 
Raštų,
25S Broad\vay, N. Y.

R APORTAS N R. 9051

Vasario 27, 1925 
Visiems kuriems tik apeina:— 

šiuomi yra liudijama, kad 
aš padariau atsargų peržiūrė
jimą tūlo rašto ant puslapio 

r-K>2 protokolų knygos prigu
linčios “Ainalgamated Cloth- 
irrg \Vorkers of America”, sky
rius 51-58. Lietuvių Skyriaus 
t’ktai dėl ekstra susirinkimo”, 

ir ypatingai teko įsižiūrė
ti į šešias paskutines eilutes* 
ant minėtojo puslapio, dėlto, 
kad daugelis žodžių pasiordan- 
čių minėtame puslapyje tarpi' 
minėtųjų šešių eilučių buvo 
mažiau ar daugiau pertaisytos; 
(retušiotos) arba ir viršuj už-, 
rašytos skirtingu rašalu negu, 
tas, kuriuo buvo parašyta pir-i 
minus visas raštas.

I
Mano išvedimu yra, kad da-i 

lis pirmykščio rašto eilučių 
buvo mažiau ar daugiau nu
imtos ir kad daugelis dabar 
esančių žodžių šešiose eilutė
se tapo sustiprintos ir pertai-.' 
sytcs (retušiotos) pervedŽio | 
jaut juos su tamsesniu rasa-i 
hi. Kai-kuriuose žodžiuose vi
sai aiškiai matosi, kur pir-. 
miaus butą rašyta palšu ra-, 
šąlu, o paskui antras rašymas 
stiprumu rašalu nepataikė vi- •
siškai užkloti pirmutinio arba1 
palšesnio rašymo.

Kaslink to, kieno ranka bu
vo atliktas vėlesnis arba vir-j 
šuj atliktas rašymas, tai aš 
neturiu ko pasakyti, nes ope-i 
ratorius vien bandė pasekti; 
arba padengti šviesesnį rašy
mą, todėl rankos raštas šito 
vėlesnio arba viršuj daryto 
rašy m o n es u se k t as.

Kaipo dalį šito raporto, aš 
pridedu Bromido Nuospaudą 
(Bromide Print) (fotografiją) į 
apie pusę didumo minėtųjų še-, 
šių eilučių, pradedant nuo to,' 
kas maž-daug atrodo į skait-
linę I ant pirmutinės iš minė
tųjų šešių eilučių, šita padi
dinta fotografija yra padary
ta apie aštuonių diametrų. Tas 
reiškia, kad apskaitliavus visą 
plotį, yra apie šešiasdešimts
keturis sykius didžio, kaip 
originalas.

Jeigu šitą fotografijos nuo
spaudą palaikyti prieš šviesą,
tai visai aiškiai matosi, kaip 
aš pavadinau pataisymus (“re- 
tušiavimas”) arba “nudažy-
mas” kitų eilučių. Aš galiu 
pasakyti, kad apie 85 nuošim
čiai visų šešių eilučių yra “nu
dažyta” arba “retušiuota”.

Perbėgus per protokolų 
knygą ir kreipiant domės į 
juodas ir raudonas šonines ra
šalo linijas, jos pasirodo tik
tai perėjus per visą knygą
minėtoji protokolų eilėje, ku-
rios talpina tas šešias eilutes

visas protokolas užima tris 
puslapius, 152, 153 ir 151. Vis
ką šiti| su pagarba perduodu.

Pasirašo vertėjas, Vytautas 
Sirvydas, iL. S. 
* _______
State of New York,) 
Counly of Kings) SS:

()n tins 13th of April, 1925, 
before me, a Notary Public, 
personally appeared Vytold 
Sirvydas, to me known, and 
knovvn to me to be tbe in- 
dividual lieresvith described 
as tbe “Translator”, and be 
being dūly svvorn bad aek- 
no\vledged that be executed 
Iho foregoing translation Irom 
tlie Original herevvith at- 
tacbed, of Ihe best of bis 
knosvledge of tbe Lithuanian 
language and to tbe t best of 
lūs ability.

Už notarą pasirašo,
Joseph O. Sirvydas, 

Notary Public, Kings Counly 
Reg. No. 6261.
(•Antspaudu)

šitokį raportą perskaičius, 
ėjo apkalbėjimas Manelio kal
tumo ar nekaltumo. Manelio 
pusės gynėjai sakė, kad eks
perto raporte vienam paragra
fe pasakyta, kad nesusekta 
kieno ranka rašytas viršuj 
paduotų 6 eilučių raštas, lo
dei dedu čionai paties Mane
lio ranka parašytą prisipaži
nimą, kad jis tai buvo para
šęs. Skamba šitaip:

“Eebruary 19, 1925.
“Aš sakau, kad taip para

šytas protokolas kaip buvo 
1922 metų Aug. 25 d.”

(Pasirašo)
J. A. Manelis.

Ir dar žodžiu viešai 19 d. 
vasario prižadėjo $35.00 jei
gu ką ekspertas suras pertai
syta.

Pirmu įnešimu buvo, kad 
Manelio daugiau nerinkti į 
valdybą ir kad susimokėtų sa
vo prižadėtus $35.00; už tai 
balsavo 135 balsai, kad lik va
duoti 120.

Po šito balsavimo keli ša
lininkai Manelio sukėlė triuk
šmą ir Kalpoko padiktavimu 
duota Maneliui pasiteisinti ir 
pasiskirti savo, balsų skaityto
jus. Antru syk balsuojant, per
eina su 160 balsais prieš 136, 
kad reikalą likviduoti. 

> 1 

Labai “gerai padarė didžiu
ma siuvėjų, kad reikalą likvi-

davo, nes dauginus tai nebeis 
mums galvos, bet ateityje ki
tiems parodė savo ištižimą.

Vėliaus buvo ’ perrenkamas 
delegatas iš trijų kandidatų 
dviem atvejais* balsuojant. 
Esantis P. Marčipkas xgavo 
193, P. Montvila — 
Kalpokas 05 balsus, 
vėla likosi ant antro 
čio tarnauti delegatu.

Pagalinus likosi išrinkta ko
misija iš 3 ypatų perstatyti 
reikalingumą musų skyriui 
“Dues Clerk”.

Pirmas 
pusme-

P. S. Turiu pripažinti, kad 
grupinis susikirtimas per su
sirinkimą buvo pusėtinai dide
lis, ypač iš komunistų pusės; 
jie didžiausias obstriukcijas 
darė kitiems kalbant. Tiesiog, 
galima sakyti, ne faktais va
dovavosi šitas susirinkimas, 
bet upu: į kurią piisę x upas 
sviro, toj pusėj ir tarimas 
nuėjo. Jeigu šitaip tolinus ei
sis, tai bus prastos pasekmės 
iš Unijos vienybės. Tiesiog sa
kant, vienybei gręsia pavojus. 
Nauda, aiški, bus ne darbi
ninkui, b^t darbdaviui. Šitą 
visą neramumą kėlė vietos ko
munistai arba kaip jie save 
mėgsta rusiškai vadinti bolše
vikai. P. Montvila,

Sk\riau.s Korespondentas.

NAUJIENOS, Chicago, I1L

Lincoln Fordson
(.THE UNIVERSALCAR.

Cars-Trucks-Tractors
FRANK BRESKA p

jįj 2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonus Lawnda)e 4113-14 $

" Pasinaudok $5 planu |
$ Fordo trokai dėl kiekvieno biznio

Reikia lietuvių salesmenų, iJ

šviesą Ir pajiegą suvedama | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

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

• A. BARTKUS, Pre». 1
1019 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards Uit 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimą^, dar ir ki 
tokiuose reika 
luose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
si te pagelbą.

Valandos nu.
8 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewics- 

BAN1S 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

IORTHGd£RMAN 
—LLOYD— 
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS 

Į LIETUVĄ 
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai z-------——----------------------------------------

Svetimšaliai grjždami j 12 1 
mėnesių neturi jokių kliūčių Į 

_______________ _________ >
100 N. LaSalle St., Chicago, II!. 

arba prie vietinių agentų

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip
MAJESTIC, didžiausias pasauly,
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, AR ABIC siūlo grei
tą kelionę J Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI 62 colių ilgi karieliai, kaina $24.00, dabar............ $14.00
BALTI 36 colių ilgi karieliai, kaina $23.00, dabar ............ $13.00
GELTONI, PERMATOMI 62 colių ilgio, kaina $28, dabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .... $8.00 
SPILKUTES dėl moterų ................................................
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms 
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje ... 
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje ......

Šis išpardavimas tęsis 2 savaites.

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Kreipkitės į

NAUJIENŲ OFISĄ
1739 So. Halsted St., Chicago, III

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

«DR. HERZMAN-»
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

t Dienomis: Canal
. . J 3110. Naktj

Telefonais: s Drexel 0950
( BculeVard 4136

8235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

.. .$1.00

.. $3.00

.. $2.00

.. $1.00

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

T ūksiančiai Žmonių

TURTAS

$20,000,000

kurie taupo ir laiko savo pinigus * šioj bankoje 
irgi pasinaudoja musų patarnavimu siųsdami 
pinigus Europon ir į kitas pasaulio dalįs, ka
dangi musų kainos ant foreign exchange yra 
visuomet žemiausios, užsakymai išpildomi į 
trumpiausį laiką ir už pilną jų vertę.

<• Musų Laivakorčių Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani
jomis ir su kompetentiškais ir patyrimą turin
čiais vyrais gvarantuoja geriausį patarnavimų 
tiems, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų 
bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai. 
Informacijas suteikiame veltui.

Kaspar American State Bank
1900 Blue Island Avė., kampas 19 gatves 

CHICAGO, ILLINOIS

t -------- -- —
Specialistai užsise- 
nejusių chroniški; li
gų vyrų, motei ų ir 
vaikų. Daktarų Me; 
dikalė Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. WlLLli\G 
1347 VV. 18 St., kampas Blue Island
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12. L____________________ /

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

— LIETUVIAI DAKTARAI
Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE 1 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiŲsk ją mums su pinigais. 
PINIGUS LIETU VOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė.........................................................................  —
Kaimas ................................................... — Valsčius ......................................................

Paštas ....................................... ...............Apskritis......... ................................... ......
Pinigų prisiunčiu $..................... turi gaut Lietuvoj litais z..................... (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
I

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

Adresas ............................................................................. —...........-......................-
.................................................................................................................... v................ . ..................— 

a

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožuos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite: - L

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, _ Chicago, Illinois

1 ................
Namą telefonas Yards 1699 

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

3464 So. Hahted 8L 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 H 

pietų ir 6 iki 8 vakaro

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos i
9 Iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:86 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Nėtoli 46th St. Chicago, III. 
----- J

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

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

nuo 6:80 iki 7:80 vakare.
7

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvraukee Aven Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Bovlevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tai. Prospect 1930. O6so valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 18 iki 12 d.

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisai 
4729 So. Ashland Ave^ 2 lahaa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

/— -.......— —
Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 ild 9 
Vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną. - - - —>

DR. M. J. SHERMAN * 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353V---------------- —/

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471* St

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. 
dėliotais Ii šventadieniais 10—11 diau

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Ava. „Phona 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phona 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 ild 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 Stato Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 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. 
Nedėidieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet
. - - — - - —   rašymo gale poslapio 152, o 127 So. State SU Chicago, III.
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NAUJIENOS
The kiihuauiuH Daily Nqw« 

ft.t’iahed Daily £xct»pt Suaday 
ką tie Litbuaniaa N»ws Pub. Ca. Ine.

hklitor P. UKIGAITI5 
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooeevelt 8608

Subscription Katėsi 
S3.00 per year in Canada. 
|7.00 per year outside of Chicago. 
|8.t0 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., imdar the act of 
Mažth 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia N*uji<mų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
[11. — Telefonas: Konsevelt 8510.

Užsimokėjimo kainai
Jhicagoje — paAtui

Metams .................... L__ ___  $8.00
Pusei metų —.............. ................ , 4.00
Trims mėnesiams ............„........ 2.00
Dviem mėnesiams ________ ..... 1,50
Vienam mėnesiui____________ .75

Chicagoje per ne&iotojust
Viena kopija .................. _........... 8c
Savaitei ....................... _.................. 18c
Mėnesiui ------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ............   -......... $7.00
Pusei metų....................  3.60
Trims mėnesiams ..... .........  1.76
Dviem mėnesiam ____  1.25
Vienam mėnesiui_______ .___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ______   $8.00
Pusei metų ......................... 4.00
rrims mėnesiams....... ........   2.t0
Pinigus reikia siųsti palto Moaey 

•'dariu kartu su utsakyma.

AR TAI KRIKŠČIONYBĖ?

KLAIPĖDOS VOKIEČIAI ORGANIZUOJASI.
• • e e e e 
e • e e e e

LIETUVOS VALDŽIOS KALTĖ.
• e e e e e

SCHNEIDER’O MIESTĄ UŽVALDĖ SOCIALISTAI.

84,000 POLITINIŲ TREMTINIŲ RUSIJOJE.

Vokietijos laikraščiai rašo, kad Klaipėdos krašte or
ganizuojasi “bendras frontas“ visų vokiečių prieš lietu
vius. Vokiečių tautininkai dedą visas pastangas, kad į 
“bendra frontų” įtraukus ir darbininkus — profesines 
sąjungas, tarnautojus ir socialdemokratus. Jie sako dar
bininkams: Lietuvos valdžia daugiaus kaip per dvejus 
metus nedavė mums teisių, prižadėtų Klaipėdos sutartyje, 
taigi dabar mes turime visi susivienyti prieš lietuvius, 
kaipo prieš savo “išnaudotojus”.

Šita vokiška “bendfro fronto” kampanija prasidėjo, 
kuomet Lietuvos seimas priėmė įstatymą rinkimų į Klai
pėdos krašto seimelį. Numatoma, kad seimelio rinki
mai gali įvykti rugpiučio mėnesyje. Vokiečių tautinin
kai sako, kad, veikdami išvien, vokiečiai surinktų “90 
nuošimčių balsų”, ir seimeliu lietuviai patektų, kaipo 
“menka mažuma”.

Klerikalinė Lietuvos seimo 
dauguma pravedė įstatymus, 
varžančius spaudos ir susirin
kimų laisvę ir įvedančius mir
ties bausmę. Kuomet opozicines 
partijos pakėlė griežtų balsų 
prieš tuos įstatymus, tai buvo 
pašaukta seimo salčn policija, 
kuri pašalino atstovus K. Bieli- 
nį, dr. K. Grinių ir Lapinskų. 
Kiti opozicijos atstovai patys 
apleido posėdį.

šitų Lietuvos krikščionių 
smurtų “Draugas” vadina “vy
rišku darbu”; o opozicijos at
stovus, prieš kuriuos jisai buvo 
pavartotas, Chicagos kunigų 
Marijonų organas pravardžiuoja 
“indionais” ir lygina prie “pas
kučiausių gatves valkatų” ir 
“kaimo piemenų”!

Gražiai tas katalikiškas laik
raštis mokina savo sakitytojus. 
Kas žin, kų jie pamanys apie 
Lietuva, kuomet jie atsimins, 
kad prie “gatvės valkatų“ ir 
“kaimo piemenų” “Draugas” 
lygina ir asmenį, kuris Steigia
mojo Seimo metu buvo premje
ras?

Be to, tie “Draugo” skaityto
jai gali kartais atsiminti, kad 
krikščionybė skelbia artimo mei
lę, o ne smurtą ir žiaurumų. Kas 
gi per krikščionys yra tie Lie
tuvos kademai ir jų užtarėjas 
“Draugas” ?

APSIMETA KURČIAIS IR 
AKLAIS

“Dirva” rašo:

GARSŲS DAINININKAI CHICAGOJE. — Vieni žymiausių

f

Sveikatos Dalykai

Neurosifilis.
» Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

New Yorko Metropolitan operos daininkai — Giacomo Rimini Ir 
jo žmona Rosa Raiša, kurie šiomis dienomis1 atvyko į Chicago ir 
dainuos vasarinėje operoje Ravinia parke.

meta nieko nemačiusi ir negir
dėjusi. Ir vietoje to, kad kalbė
jus apie faktus, ji riečia tuščią 
pasaką apie tai,1 kad “Naujie
nos” pasiskolinusios bolševikų 
taktiką ir ėmusios “gręžti iš vi
daus” Sandarą!

LIETUVOS PAŠTO PAAIŠ
KINIMAS

“Liet, žiniose” įdėta sekantis 
Lietuvos pašto, telegrafo ir te
lefono vyriausybės paaiškini
mas dėl sugrąžinimo keleto 
“Tėvynės” numerių:

ROKIŠKIS

Mieste randasi du knygy
nai, kurie yra valdomi davat
kėlių; pirmeiviškų laikraščių 
nepardavinėja. Bet ačiū “Spie
čiaus Bendrovei, krautuvė pra
dėjo išrašinėti ir pirmeiviškus 
laikraščius. Jaunimas labai ne
patenkintas, kad šventadie
niais laikraščių negalima nu
sipirkti, o dabar dar sunkiau 
laikraščiai bus gaunami, nes 
paštas užsidaro 10 vai. ryto. 
Apšvieta replioja atgalios.

— P. Kr.

Ta vokiečių agitacija Klaipėdos krašte yra pavojin
gas dalykas Lietuvai. Jeigu vokiečių tautininkams iš 
tiesų pavyktų sujungti visus vokiečius prieš lietuvius ir 
laimėt rinkimus į seimelį, tai Klaipėdos krašto valdžia 
butų priešinga Lietuvai, ir tarp Kauno ir Klaipėdos eitų 
nuolatinis trinimasi. Iš to nepraleistų progos pasinau
doti ir Lenkija ir Vokietija.

Bet reikia pasakyt, kad kaltė dėl šitos nemalonios 
padėties puola žymiam laipsnyje ant Lietuvos valdžios. 
Kam ji nelaikė savo žodžio, duoto klaipėdiečiams, ir ne
pildė Klaipėdos sutarties, kuria tos teritorijos gyvento
jams patikrinama plati autonomija?

Klaipėdos kraštas jau senai yra prijungtas prie Lie
tuvos, bet klaipėdiečiai dar iki šiol neturi nei savo išrinku 
tos valdžios, nei savo atstovų Lietuvos seime.

Jau buvo keletą kartų ‘ Naujienose” minėta apie 
kairiųjų partijų bloko lak^ejimą paskutiniuose savival
dybių rinkimuose Francijoje. Atėję iš Europos laikraš
čiai rodo, kad stambiausioji to laimėjimo dalis priklauso 
socialistams. Jie užkariavo visą eilę stambių Francijos 
miestų. /Tokie svarbus centrai, kaip Bordeau ir Tou- 
louse, kur pirma buvo reakcinės daugumos, dabar turi 
savo tarybose socialistines daugumas.

Iš visų socialistų laimėjimų tečiaus įdomiausias buvo 
Le Creusot mieste, kuris priklauso garsiamjam Franci
jos plieno fabrikantui Schneider’ui. Pirmiaus to miesto 
taryboje nebuvo nė vieno socialisto. Dabar gi iš 27 vietų 
taryboje socialistams teko 26, ir miesto mayoru tapo 
išrinktas socialistų partijos sekretorius Paul Faure!

Tai pralenkia musų draugų pasisekimą Šiauliuose, 
kur socialdemokratai pirma buvo menkoje mažumoje, o 
šiandie turi savo rankose miestd valdžią.

Musų komunistai, kurie rašo “užuojautos rezoliuci
jas“ visų šalių politiniems kaliniams, turėtų neužmiršti 
ir Rusijos.

Oficialėmis sovietų valdžios žiniomis, šių metų bir
želio mėn. 1 d. sovietų Rusijos trėmimo vietose buvo 
84,000 politinių areštantų — socialistų, darbininkų ir 
valstiečių. (Tose pat trėmimo vietose buvo, be to, da ir 
15,000 bolševikiškos buržuazijos narių — spekuliantų, 
pirklių ir t. t.)

Daugelis Rusijos politinių tremtinių randasi toli
muose žiemiuose, kur civilizuoti žmonės beveik negali 
gyventi, Pav. vienoje tiktai Archangelsko gubernijoje 
yra 11 tūkstančių ištremtųjų politinių ir tarp jų 2 tūk
stančiai nepilnamečių .

O kiek politinių belaisvių dar randasi sovietų Rusijos 
kalėjimuose, nuteistų už politinius nusižengimus arba ir 
visai be teismo nubaustų!

Jeigu komunistai nori laisvės sau, tai jie turi pripa
žinti ją ir kitiems žmonėms. Kitaip jų visos šnekos apie 

“politinę laisvę yra gryna veidmainybė.

“....Iš ‘Naujienų’ išvedžio
jimų suprantama, kad jos 
štai kokį kylį kala: jos išran
da kad ir tie patys sandarie- 
čiai yra dvejopi, vieni pažan
gus, kiti atžagareiviai. Jos 
vis taiko į tarpą vienų ir kitų 
(ar bent įsivaizdina kad toks 
tarpas yra), norėdamos su- 
kiršint Sandariečius kaip vie
tomis komunistai suklaidina 
tautininkus suvadindami pro
testų mitingus ir prikergda
mi prie savo organizacijų tau
tines organizacijas. Vardan 
nekuriu klausimų liečiančių 
musų visuomeninį gyvenimą 
nekurie Sandariečiai linkę 
kartais prie Socialistų dėlto 
kad toj vietoj linksta ir so- 

cialistų interesai link Sanda- 
riečių. Tuo pasinaudodamos 
‘N.’ ir manę kad yra dvejopi 
Sandariečiai, vieni pažangus, 
kiti atgaleiviai.”
Keista, kam čia tas Clevelan- 

do laikraštis tiek daug muilo 
burbulų pučia?

Yra visai tuščia pasaka, kad 
“Naujienos” norinčios kokį tai 
kylį įvaryt į sandariečių tarpą 
arba sukiršinti juos. Yra fak
tas, kad tarpe pačių sandariečių 
randasi pakankamai tokių ele
mentų, kurie patys kitas kitą 
“kyliuoja” ir kivirčijasi. “Nau
jienos” gi žiuri į tai ne kaipo į 
malonų apsireiškimą, bet kaipo 
į blogą dalyką.

Bet kuomet mes kalbėjome- 
apie skirtumus'tarpe sandarie
čių, tai mes turėjome omenėje 
visai ne tą. Mes kalbėjome apie 
nuomonių ir principų skirtumą, 
kurie tenai nuolatos pasireiškia.

Ar “Dirva” gali užginčyti, 
kad tarpe sandariečių yra tokių, 
kurie labiaus pritaria Smetonos 
Pažangai, negu valstiečiams 
liaudininkams? Lietuvoje šios 
dvi srovės yra priešingos viena 
antrai, o sandariečių eilėse ran
dasi ir vienas ir antros tų dvie
jų srovių šalininkų.

Visi žino, kad tai išėjo į aikš
tę daugelį kartų: ir tuomet, kai 
Amerikoje lankėsi studentų kor- 
pojacijos delegatai l ir tuomet, 
kai smetonininkai pažangiečiai 
Lietuvoje ūme tvęrti naują tau
tininkų partiją; ir'spaudos nu
sistatyme linkui fašizmo Italijo
je; ir klausime santykių su so
cialistais, ir t. t.

žmonės, kurie skaito laikraš
čius, tatai žino, o “Dirva” apsi-

“Dienraštyje ‘Lietuvos ži
nios’ 109 Nr. tilpo straipsnis 
antgalviu: ‘Uždrausta įvežti 
Lietuvon Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj organas ‘Tėvy
nė’, kuris suvisai neatatinka 
tikrenybei. Todėl P. T. ir T. 
Valdyba laiko reikalingi da
lyką nušviesti ir paaiškinti 
sekantį: Kauno pašto įstaigo
je buvo gauta banderole, iš 
New Yorko be siuntėjo adre
so, kurioje rasti laikraščiai 
‘Vilnis’ ir ‘Laisvė’ įvynioti į 
laikraščio “Tėvynės’ nume
rius. Kadangi laikraščiai ‘Vil
nis’ h’ ‘Laisvė’ yra bolševisti- 
nės pakraipos ir jų įvežimas 
Lietuvon uždraustas, tai pa
darius atatinkamą pažymėji
mą, einant pašto taisyklėmis 
banderolę ssu visu indeliu prvtį- 
žinta i padavimo vietą — Ncw 
Yorką.

“New Yorke paštas gavęs 
banderolę atgal be siuntėjo 
adreso, matydamas viršuję 
laikraštį ‘Tėvynę’ ir įteikė 
redakcijai, manydamas, kad 
tai yra siuntėjas. Laikraštis 
gi ‘Tėvynė’ be jokių kliūčių 
pristatomas adresantams.” 
Taigi p. Paltanavičius per 

greitai apsidžiaugė, manydamas, 
kad Lietuvon jau dfaudžiama 
siųsti visus laikraščius, išski
riant jo ir klerikalų.

Chicagos sveikatos de
partamento patarimai

Dr. Herman N.\Budesen, svei
katos komisionieiTbuiy'"pataria 
žmonėms saugotis karščio.

Kuomet temperatūra lauke 
pasiekia 85° F. arba net dau
giau, dauguma musų ieško vėsių 
vietų: uksmėtų gatvių, parkų 
arba teatrų, kur oras atšaldo
ma.

Kūnas tik iki tam tikro laips
nio gali palaikyti normalinėje 
temperatūroj. Jeigu peržengia
ma tas laipsnis, temperatūra pa
kyla ir žmogus apalpsta nuo ši
lumos.

Kadangi karštis jau prasidė
jo ir ateityj jis dar labiau padi
dės, tai visiems patartina laiky
tis šių taisyklių: kuomet lauke, 
tai susiraskite pavėsį? O Jejįu 
jums labiau pasidaboja būti vi
duje, tai eikite į teatrą, kur at
šaldoma oras. Vėsesnis oras vei
kia kaipozstimuliantas ir paskui 
kur kas našiau galima darbas 
dirbti.

MADOS.

No. 2446. Svečiuosna eiti suknelė, 
graži, elegantiška ir madni . Pasiūk 
ją sau iš lengvo šilko .

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę, 36 mietai 
reikia 4% yardo 42 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
riurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno p.avyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

^NAUJIENOS Pattem Dept.

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

siųsti man pavyzdi No................

Mieros............................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Ar jus žinote^ kad ’
Dr. šliupas, gerai žinomas Ameri

kos lietuviams, dabar apvaikščioja 
savo 50 metų visuomeniško veikimo 
Lietuvoje. Ar jus žinyte, kad jus 
kaip tik pradėsite rūkyti Helmarus, 
jus greitai pamutysjte skirtumą tar
pe Helmarų ir i>api’astų ei garėtų.

Tarpinis neurosifilis
Kiekvienas organas susideda 

•iš tikrųjų jo celių, kurios atlie
ka tam organui skiriamą ddrbą, 
ir kitokių audinių, kurie reika
lingi organo celių sujungimui, 
maitinimui, liekanų išnešimui, 
jautimui ir t. t. Tie visi audi
niai, nors ir reikalingi organo 
gyvavimui ir veikimui, vienok 
nesudaro organo tikrosios funk
cijos, vadinami yra tarpiniai, 
nes jie užima tik organo tarpus. 
Smegenys ir nervai susideda iš 
nervų celių — neuronų su jų 
centrais ir sriogutėmis. Kadan
gi jie yra lepus ir svarbus, gam
ta aprėdė juos plėvėmis ir sau
gumo audiniais, čia nekalbėsiu 
apie nervų sudėtį, nes tai ana
tomijos klausimas. Smegenys ir 
nervai yra aprūpinti kraujo in
dais, kuriais ateina maistas ir 
išnešamos liekanos. Neretai si
filis paliečia šitas tarpines mė
sas, neužgaudamas pačių nervų 
ir todėl jis yra vadinamas tarpi
nis neurosifilis. Vienok liga tar
pinėse mėsose ar savo spaudi
mu į nervus, ar savo nuodingu
mu, arba kraujo indų sugadini
mu veikia ir į pačius nervus, ji 
net gali pereiti j juos, ir sudaro 
eilę gana svarbių, kartais ap
verktinų simptomų ir ženklų.

Tarpinis neurosifilis yra skir
stomas į smegenų neurosifilį, 
stuburo smegenų neurosifilį ir 
galvos ir stuburo smegenų ne
urosifilį. Mat kartais tik galvos 
smegenyse tarpinės mėsos taųi- 
pa ligos paliestos, kartais tik

ja, ar tik nėra sifilis. Dažinoji- 
mui jis egzaminuoja kraują, 
stuburo skystį, akis, refleksus, 
ir t. t.

Neretai pirma, negu atsiran
du svarbieji simptomai,* ligos 
turi taip vadinamus nujautimo 
simptomus, kurie rodo, jog aud
ra artinasi. Jų tarpe yra galvos 
skaudėjimas, nemiegas, svaigu
liai, protinis ir fizinis nuovar
gis.

Galvos skaudėjimas pasireiš
kia pas didžiuma tų, kas turi 
smegenų sifilį. Paprastai jis 
yra aštrus, gali būti 1 abiejose 
galvos pusėse arba vienoj, gali 
būti tik kaktoj/ tik pakaušyj, 
tik viršugalvy j, arba gali mėty
tis iš vienos vietos į kitą. Va
kare jis darosi aršesnis, bet ga
li skaudėti visą popietį. Retuose 
atsitikimuose skauda visą dieną. 
Kartais kitų simptomų ir nėra, 
apart galvos skaudėjimo, šitie 
galvos skaudėjimai prasideda 
keliom dienom, savaitėm arba ir 
keliais, menesiais prieš paralyžą 
ir nebilystę. Paralyžui įvykus 
jie dingsta arba žymiai sumažė
ja., . J u

Nemiegas ir neramumas tan
kiausiai rii/ž,si su galvos skau
dėjimu, bet gali būti ir be jo. 
Yra retų atsitikimų, kada sifili- 
tikas susnusta ir miega visą lai
ką ir tik • retkarčiais galima jį 
išbudinti. Šitie nemiego ir nera
mumo arba susnudimo simpto
mai rodo, kad katastrofa arti
nasi — kad paralyžas ir nebilys- 
tė seks.

Smegenų sifily j, prieš svar-
o kartais j bosnių simptomų pasirodymą, 

kartais atsiranda svaiguliai, pro
tinis sutingimas, atminties1 ne
teki mas,' koncentraci j os ' stoka,

I 
simptomai'

kalbos maišymas, negalėjimas 
surasti tinkamų žodžių minties 
išreiškimui, dvasios nupuolimas

stuburo smegenyse, 
abejose vietose. Patyrimas ro
do, kad didžiumoj atsitikimų si
filis veikia abejose vietose. Lai
kui bėgant jįs pasiekia ir tik
ruosius nervus.

Smegenų sifilio
nekalbazpatys už save, nes jie 
yra panašus į kitų smegenų li
gų simptomus. Imkime, lokales 
konvulcijas, paeinančias nuo si- 
filinės gumos arba sifilinio 
smegenų plėvių įdegimo, nesi
skiria niekuomi nuo kunvulcijų, 
paeinančią nuo navikų smege-
nyse arba džiovos. Kraujo sukle- 
kimas smegenų gyslose ir jų 
užblokavimas, paeinantis nuo si
filio, nesiskiria simptamais nuo 
paprasto kraujo užklekimo sme
genų gyslose. Paralyžiai, paei
nantis nuo neveikimo iš galvos 
einančių nervų, kurie įvyksta 
įvairiose galvos ir kaklo vietose, 
gali paeiti nuo sifilio arba syvų 
nuo kitų ligų, kurie susirenka 
smegenų apačioj. Vienok kitų 
ligų simptomai, kaip jau sakiau, 
yra daugiau pastovus, progre
suodami seka maž-daug nusta
tytą kursą, kuomet smegenų si
filio simptomai kaitosi. Pav., 
kuomet pas žmogų, kuris vadi
namas dešinys (kadangi jis var
toja labiau dešinę kūno pusę) 
atsiranda kairiosios pusės para- 
lyžis ir nebilystė, vienos pusės 
akies, paralyžas iir dalinis kitos 
pusės paralyžas, arba dalinis 
vienos pusės paralyžas ir nepap
rastos komplikacijos kitoje pu
sėje — šitokie simptomai kalba 
už sifilį ir tyrinėjimais jo nerei
kia ieškoti. Da labiau už sifilį 
kalba, kada simptomai atsiran
da ir vėl dingsta; paskui vėl 
grįžta ir vėl dingsta arba po 
grįžimo pasilieka ant visados. 
Taip gali atsitikti su įvairiais 
veido paralyžais ir kitų kūno 
dalių paralyžais ir nebilyste bei 
aklumu. Aklumas gali sunykti 
vienoj akyj ir persimesti į kitą. 
Vienos kūno pusės paralyžas ga
li pagerėti arba sunykti ir per
simesti į kitą pusę. Paralyžas ii 
aklumas gali atsirasti pirma tik 
vienoj pusėj ir greitu laiku’ ap
imti ir kitą pusę. Kada Šitokie 
dalykai darosi, gydytojas abejo-

arba pakilimas, nuomarą pa-
našios konvulsijos. Jei ne visi, 
tai vienas ar kitas šitų simpto
mų visada pasirodo smegenų si
fily j.

Tarpinio sifi-
lio rųšys

Smegenys yra apdengti trili- 
pa plėve, todėl, sifilis gali apim
ti tik plėves, vieną arba visus 
jų sluogsnius. Smegeny^B yra 
kraujo indai (arterijos ir ve
nos) ir bile kuri arterija gali 
tapti įdegta, tapti kraujo kieki
nio priežastimi joje ir suklekęs 
kraujas gali užblokuoti ją, iš ko 
seks visa eile smegenų simpto
mų. Smegenyse gali atsirasti 
sifilinės gurfiatos ((gummatas) 
ir savo spaudimu, kraujo cirku
liacijos stabdymu arba išsigimi
mo medžiagomis gali veikti į 
smegenis, iš ko vėl reikia tikė
tis įvairių simptomų.

Guntiną paeina iš žodžio kli
jai. Mat kuomet sifiliais augi
mas čiupinėjamas, jaučiasi it 
klijus čiupinėjant. Gumatas ga-‘ 
Ii būt tik kviečio grūdo didumo 
arba gali siekti kaštano riešuto 
didumą. Buvo rasta ir didesnių, 
bet manoma, kad kelios guma- 
tos susilieja į krūvą. Jos yra 
pilkai rausvos arba gelsvos, ypač 
kada kiek pasęsta. Tūlos jų lai
kui bėgant suminkštėja ir vidus 
darosi netoli skystas, tečiaus 
didumoj atsitikimų jos sukre
kėją, tai yra darosi panašios į 
sutrauktą krekenų. Jos yra ne
lygios ir prikepusios prie aplin
kinių mėsų. Smulkmeninė jų su
dėtis čia nereikalinga disku- 
suoti. p

(Bus daugiau)

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.
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KLAIPĖDOS VOKIEČIAI ORGANIZUOJASI

LIETUVOS VALDŽIOS KALTĖ

SCHNEIDER’O MIESTĄ UŽVALDĖ SOCIALISTAI

84,000 POLITINIŲ TREMTINIŲ RUSIJOJE

Vokietijos laikraščiai rašo, kad Klaipėdos krašte or
ganizuojasi “bendras frontas” visų vokiečių prieš lietu
vius. Vokiečių tautininkai dedą visas pastangas, kad į 
“bendrą frontą” įtraukus ir darbininkus — profesines 
sąjungas, tarnautojus ir socialdemokratus. Jie sako dar
bininkams: Lietuvos valdžia daugiaus kaip per dvejus 
metus nedavė mums teisių, prižadėtų Klaipėdos sutartyje, 
taigi dabar mes turime visi susivienyti prieš lietuvius, 
kaipo prieš savo “išnaudotojus”.

šita vokiška “bendro fronto” kampanija prasidėjo, 
kuomet Lietuvos seimas priėmė įstatymą rinkinių į Klai
pėdos krašto seimelį. Numatoma, kad seimelio rinki
mai gali įvykti rugpiučio mėnesyje. Vokiečių tautinin
kai sako, kad, veikdami išvien, vokiečiai surinktų “90 
nuošimčiu balsy”, ir seimeliu lietuviai patektų, kaipo 
“menka mažuma”.

Ta vokiečių agitacija Klaipėdos krašte yra pavojin
gas dalykas Lietuvai. Jeigu vokiečių tautininkams iš 
tiesų pavyktų sujungti visus vokiečius prieš lietuvius ir 
laimėt rinkimus į seimelį, tai Klaipėdos krašto valdžia 
butų priešinga Lietuvai, ir tarp Kauno ir Klaipėdos eitų 
nuolatinis trinimasi.,, Iš to nepraleistų progos pasinau
doti ir Lenkija ir Vokietija.

Bet reikia pasakyt, kad kaltė dėl šitos nemalonios 
padėties puola žymiam laipsnyje ant Lietuvos valdžios. 
Kam ji nelaikė savo žodžio, duoto klaipėdiečiams, ir ne
pildė Klaipėdos sutarties, kuria tos teritorijos gyvento
jams patikrinama plati autonomija?

Klaipėdos kraštas jau senai yra prijungtas prie Lie
tuvos, bet klaipėdiečiai dar iki šiol neturi nei savo išrink
tos valdžios, nei savo atstovų Lietuvos seime.

Jau buvo keletą kartų ‘ Naujienose” minėta apie 
kairiųjų partijų bloko laimėjimą paskutiniuose savival
dybių rinkimuose Francijoje. Atėję iš Europos laikraš
čiai rodo, kad stambiausioji to laimėjimo dalis priklauso 
socialistams. Jie užkariavo visą eilę stambių Francijos 
miestų. Tokie svarbus centrai, kaip Bordeau ir Tou- 
louse, kur pirma buvo reakcinės daugumos, dabar turi 
savo tarybose socialistines daugumas.

Iš visų socialistų laimėjimų tečiaus įdomiausias buvo 
Le Creusot mieste, kuris priklauso garsiamjam Franci
jos plieno fabrikantui Sehneider’ui. Pirmiaus to miesto 
taryboje nebuvo nė vieno socialisto. Dabar gi iš 27 vietų 
taryboje socialistams teko 26, ir miesto mayoru tapo 
išrinktas socialistų partijos sekretorius Paul Faure!

Tai pralenkia musų draugų pasisekimą Šiauliuose, 
kur socialdemokratai pirma buvo menkoje mažumoje, o 
šiandie turi savo rankose miešti valdžią.

Daugelis Rusijos politinių tremtinių randasi toli
muose žiemiuose, kur civilizuoti žmonės beveik negali 
gyventi, Pav. viėnoje tiktai Archangelsko gubernijoje 
yra 11 tūkstančių ištremtųjų politinių ir tarp jų 2 tūk
stančiai nepilnamečių .

O kiek politinių belaisvių dar randasi sovietų Rusijos 
kalėjimuose, nuteistų už politinius nusižengimus arba ir 
visai be teismo nubaustų!

Jeigu komunistai nori laisvės sau, tai jie turi pripa
žinti ją ir kitiems žmonėms. Kitaip jų visos šnekos apie 
■politinę laisvę yra gryna veidmainybė.

Musų komunistai, kurie rašo “užuojautos rezoliuci
jas” visų šalių politiniems kaliniams, turėtų neužmiršti 
ir Rusijos.

Oficialėmis sovietų valdžios žiniomis, šių metų bir
želio mėn. 1 d. sovietų Rusijos trėmimo vietose buvo 
84,000 politinių areštantų — socialistų, darbininkų ir 
valstiečių. (Tose pat trėmimo vietose buvo, be to, da ir 
15,000 bolševikiškos buržuazijos narių — spekuliantų, 
pirklių ir t. t.)

“....Iš ‘Naujienų’ išvedžio
jimų suprantama, kad jos 
štai kokį kylį kala: jos išran
da kad ir tie patys sandarie- 
čiai yra dvejopi, vieni pažan
gus, kiti atžagareiviai. Jos 
vis taiko į tarpą vienų ir kitų 
(ar bent įsivaizdina kad toks 
tarpas yra), norėdamos su- 
kiršint Sandariečius kaip vie
tomis komunistai suklaidina 
tautininkus suvadindami pro
testų mitingus ir prikergda
mi prie savo organizacijų tau
tines organizacijas. Vardan 
nekuriu klausimų liečiančių 

• musų visuomeninį gyvenimą 
nekurie Sandariečiai linkę 
kartais prie Socialistų dėlto 
kad toj vietoj linksta ir so
cialistų interesai link Sanda- 
riečių. Tuo pasinaudodamos 
‘N.’ ir manų kad yra dvejopi 
Sandariečiai, vieni pažangus, 
kiti atgaleiviai.”
Keista, kam čia tas Clevelan- 

do laikraštis tiek daug muilo 
burbulų pučia?

Yra visai tuščia pasaka, kad 
“Naujienos” norinčios kokį tai 
kylį įvaryt į sandariečių tarpą 
arba sukiršinti juos. Yra fak
tas, kad tarpe pačių sandariečių 
randasi pakankamai tokių ele
mentų, kurie patys kitas kitą 
“kyliuoja” ir kivirčijasi. “Nau
jienos” gi žiuri į tai ne kaipo į 
malonų apsireiškimą, bet kaipo 
į blogą dalyką.

Bet kuomet mes kalbėjome- 
apie skirtumus1 tarpe sandarie
čių, tai mes turėjome omenėje 
visai ne tą. Mes kalbėjome apie 
nuomonių ir principų skirtumą, 
kurie tenai nuolatos pasireiškia.

Ar “Dirva” gali užginčyti, 
kad tarpe sandariečių yra tokių, 
kurie labiaus pritaria Smetonos 
Pažangai, negu valstiečiams 
liaudininkams? Lietuvoje šios 
dvi srovės yra priešingos viena 
antrai, o sandariečių eilėse ran
dasi ir vienos ir antros tų dvie
jų srovių šalininkų.

Visi žino, kad tai išėjo j aikš
tę daugelį kartų: ir tuomet, kai 
Amerikoje lankėsi studentų kor
poracijos delegatai l ir tuomet, 
kai smetonininkai pažangiečiai 
Lietuvoje ėmė tvęrti naują tau
tininkų partiją; ir Spaudos nu
sistatyme linkui fašizmo Italijo
je; ir klausime santykių su so
cialistais, ir t. t.

Žmonės, kurie skaito laikraš
čius, tatai žino, o “Dirva” apsi-

Užsimokėjimo kainai
Jhicagoje — pafttui

Metams......... ........ _______ _
Pusei metų_____ ___ ».___
Trims mėnesiams ___ ____
Dviem mėnesiams _______
Vienam mėnesiui ___

Chicagoje per nešioto juai
Viena kopija ........................... ... 8c
Savaitei _......................... ....... _ 18c
Mėnesiui .....-.............   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu: 

Metams _____ _____
Pusei metų...............
Trims mėnesiama .. 
Dviem mėnesiam .— 
Vienam mėnesiui _

$7.00 
... 8.50 
.. 1.75 
_. 1.25 
— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpigti ta)

Metams .......    $8.00
Pašei metų ....................... 4.00
Trims mėnesiams .......   2.t0
Pinigus reikia siųsti palto Muaej
dariu kartu su utsakyiaa.

tkaej įeitos, unrap, m'. .——  - - --------------ai

. $8.00
.... 4.00
... 2.00
... 1.50

.75
AR TAI KRIKŠČIONYBĖ?

Klerikalinė Lietuvos seimo 
dauguma pravedė įstatymus, 
varžančius spaudos ir susirin
kimų laisvę ir įvedančius mir
ties bausmę. Kuomet opozicines 
partijęs pakėlė griežtą balsą 
prieš tuos įstatymus, tai buvo 
pašaukta seimo salėn policija, 
kuri pašalino atstovus K. Bieli- 
nį, dr. K. Grinių ir Lapinską. 
Kiti opozicijos atstovai patys 
apleido posėdį.

šitą Lietuvos krikščionių 
smurtą “Draugas” vadina “vy
rišku darbu”; o opozicijos at
stovus, prieš kuriuos jisai buvo 
pavartotas, Chicagos kunigų 
Marijonų organas pravardžiuoja 
“indionais” ir lygina prie “pas
kučiausių gatvės valkatų” ir 
“kaimo piemenų”!

Gražiai tas katalikiškas laik
raštis mokina savo sakitytojus. 
Kas žin, ką jie pamanys apie 
Lietuvą, kuomet jie atsimins, 
kad prie “gatvės vąlkatų” ir 
“kaimo piemenų” “Draugas” 
lygina ir asmenį, kuris Steigia
mojo Seimo metu buvo premje
ras?

Be to, tie “Draugo” skaityto
jai gali kartais atsiminti, kad 
krikščionybė skelbia artimo mei
lę, o ne smurtą ir žiaurumą. Kas 
gi per krikščionys yra tie Lie
tuvos kademai ir jų užtarėjas 
“Draugas” ?

APSIMETA KURČIAIS IR 
AKLAIS

“Dirva” rašo:

GARSUS DAINININKAI CHICĄGOJE. — Vieni žymiausių 
New Yorko Metropolitan operos daininkai — Giacomo Rimini "r 
jo žmona Rosa Raiša, kurie šiomis dienomis1 atvyko į Chicago ir 
dainuos vasarinėje operoje Ravinia parke.

Tarpinis neurosifilis

Kiekvienas organas susideda 
•iš tikrųjų jo celių, kurios atlie
ka tam organui skiriamą drirbą, 
ir kitokių audinių, kurie reika
lingi organo celių sujungimui, 
maitinimui, liekanų išnešimui, 
jautimui ir t. t. Tie visi audi
niai, nors ir reikalingi organo 
gyvavimui ir veikimui, vienok 
nesudaro organo tikrosios funk
cijos, vadinami yra tarpiniai, 
nes jie užima tik organo tarpus. 
Smegenys ir nervai susideda iš 
nervų celių — neuronų su jų 
centrais ir sriogutėmis. Kadan
gi jie yra lepus ir svarbus, gam-

meta nieko nemačiusi ir negir
dėjusi. Ir vietoje to, kad kalbė
jus apie faktus, ji riečia tuščią 
pasaką apie tai,' kad “Naujie
nos” pasiskolinusios bolševikų 
taktiką ir ėmusios “gręžti iš vi
daus” Sandarą!

LIETUVOS PAŠTO PAAIŠ
KINIMAS

“Liet, žiniose” įdėta sekantis 
Lietuvos pašto, telegrafo ir te
lefono vyriausybės paaiškini
mas dėl sugrąžinimo keleto 
“Tėvynės” numerių:

“Dienraštyje ‘Lietuvos ži
nios’ 109 Nr. tilpo straipsnis 
antgalviu: ‘Uždrausta įvežti 
Lietuvon Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj organas ‘Tėvy
nė’; kuris suvisai neatatinka 
tikrenybei. Todėl P. T. ir T. 
Valdyba laiko reikalingi da
lyką nušviesti ir paaiškinti 
sekantį: Kauno pašto įstaigo
je buvo gauta banderolė, iš 
New Yorko be siuntėjo adre
so, kurioje rasti laikraščiai 
‘Vilnis’ ir ‘Laisvė’ įvynioti į 
laikraščio “Tėvynės’ nume
rius. Kadangi laikraščiai ‘Vil
nis’ ir ‘Laisve’ yra bolševisti- 
nės pakraipos ir jų įvežimas 
Lietuvon uždraustas, tai pa
darius atatinkamą pažymėji
mą, einant pašto taisyklėmis 
banderolę su visu indeliu grą- 
žinta į padavimo vietą — New 
Yorka. v

“New Yorke paštas gavęs 
banderolę atgal be siuntėjo 
adreso, matydamas viršuję 
laikraštį ‘Tėvynę’ ir įteikė 
redakcijai, manydamas, kad 
tai yra siuntėjas. Laikraštisz 
gi ‘Tėvynė’ be jokių kliūčių 
pristatomas adresantams.’/

Taigi p. Paltanavičius per 
greitai apsidžiaugė, manydamas, 
kad Lietuvon jau dfaudžiama 
siųsti visus laikraščius, išski
riant jo ir klerikalų.

Chicagos sveikatos de
partamento patarimai

Dr. Herman N. Budesen, svei
katos komisionierius, pataria 
žmonėms saugotis karščio.

Kuomet temperatūra lauke 
pasiekia 85° F. arba net dau
giau, dauguma musų ieško vešių 
vietų: uksmėtų gatvių, parkų 
arba teatrų/ kur oras atšaldo-
ma.

Kūnas tik iki tam tikro laips
nio gali palaikyti normalinėje 
temperatūroj. Jeigu peržengia
ma tas laipsnis, temperatūra pa
kyla ir žmogus apalpsta nuo ši
lumos.

Kadangi karštis jau prasidė
jo ir ateityj jis dar labiau padi
dės, tai visiems patartina laiky
tis šių taisyklių: kuomet lauke, 
tai susiraskite pavėsį.’ O Jeįgu 
jums labiau pasidaboja būti vi
duje, tai eikite į teatrą, kur at
šaldoma oras. Vėsesnis oras vei
kia kaipo stimuliantwwr paskui 
kur kas našiau galima/ darbas 
dirbti. z

ROKIŠKIS

Mieste randasi du knygy
nai, kurie yra valdomi davat
kėlių; pirmeiviškų laikraščių 
nepardavinėja. Bet ačiū “Spie
čiaus Bendrovei, krautuvė pra
dėjo išrašinėti ir pirmeiviškus 
laikraščius. Jaunimas labai ne
patenkintas, kad šventadie
niais laikraščių negalima nu
sipirkti, o dabar dar sunkiau 
laikraščiai bus gaunami, nes 
paštas užsidaro 10 vai. ryto. 
Apšvieta rėplioja atgalios.

— P. Kr.

MADOS.

No. 2446. Svečiuosna eiti suknelė, 
graži, elegantiška ir matini . Pasiūk 
ją sau iš lengvo šilko .

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę, 36 mierai 
reikia 4% yardo 42 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, 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: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No..............
Mieros.......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Ar jus žinote* kad 1
Dr. šliupas, gerai žinomas Ameri

kos lietuviams, dabar apvaikščioja 
savo 50 metų visuomeniško veikimo 
Lietuvoje. Ar jus žinote, kad jus 
kaip tik pradėsite rūkyti Helmarus, 
jus greitai pamatysite skirtumą tar
pe Helmarų ir paprastų cigaretų.

Sveikatos Dalykai
Neurosifilis

Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

ta aprėdė juos plėvėmis ir sau
gumo audiniais, čia nekalbėsiu 
apie nervų sudėtį, nes tai ana
tomijos klausimas. Smegenys ir 
nervai yra aprūpinti kraujo in
dais, kuriais ateina maistas ir 
išnešamos liekanos. Neretai si
filis paliečia šitas tarpines mė
sas, ncužgaudamas pačių nervų 
ir todėl jis yra vadinamas tarpi
nis neurosifilis. Vienok liga tar
pinėse mėsose ar savo spaudi
mu į nervus, ar savo nuodingu
mu, arba kraujo indų sugadini
mu veikia ir į pačius nervus, ji 
net gali pereiti į juos, ir sudaro 
eilę gana svarbių, kartais ap
verktinų simptomų ir ženklų.

Tarpinis neurosifilis yra skir
stomas į smegenų neurosifilį, 
stuburo smegenų neurosifilį ir 
galvos ir stuburo smegenų ne
urosifilį. Mat kartais tik galvos 
smegenyse tarpinės mėsos taųi- 
pa ligos paliestos, kartais tik 
stuburo smegenyse, o kartais 
abejose vietose. Patyrimas ro
do, kad didžiumoj atsitikimų si
filis veikia abejose vietose. Lai
kui bėgant jjs pasiekia ir tik
ruosius nervus.

Smegenų sifilio simptomai 
nekalbazpatys už save, nes jie 
yra panašus į kitų smegenų li
gų simptomus. Imkime, lokales 
konvulcijas, paeinančias nuo si- 
filines gumos arba sifilinio 
smegenų ^plėvių įdegimo, nesi
skiria niekuomi nuo kunvulcijų, 
paeinančių nuo navikų smege
nyse arba džiovos. Kraujo sukle- 
kimas smegenų gyslose ir jų 
užblokavimas, paeinantis nuo si
filio, nesiskiria simptamais nuo 
paprasto kraujo užklekimo sme
genų gyslose. Paralyžiai, paei
nantis nuo neveikimo iš galvos 
einančių nervų, kurie įvyksta 
įvairiose galvos ir kaklo vietose, 
gali paeiti nuo sifilio arba syvų 
nuo kitų ligų, kurie susirenka 
smegenų apačioj. Vienok kitų 
ligų simptomai, kaip jau sakiau, 
yra daugiau pastovus, progre
suodami seka maž-daug nusta
tytą kursą, kuomet smegenų si
filio simptomai kaitosi. Pav., 
kuomet pas žmogų, kuris vadi
namas dešinys (kadangi jis var
toja labiau dešinę kūno pusę) 
atsiranda kairiosios pusės para- 
lyžis ir nebilystė, vienos pusės 
akies, paralyžas iir dalinis kitos 
puses paralyžas, arba dalinis 
vienos puses paralyžas ir nepap- 
rastos komplikacijos kitoje pu
sėje — šitokie simptomai kalba 
už sifilį ir tyrinėjimais jo nerei
kia ieškoti. Da labiau už sifilį 
kalba, kada simptomai atsiran
da ir vėl dingsta; paskui vėl 
grįžta ir vėl dingsta arba po 
grįžimo pasilieka ant visados. 
Taip gali atsitikti su įvairiais 
veido paralyžais ir kitų kūno 
dalių paralyžais ir nebilyste bei 
aklumu. Aklumas gali sunykti 
vienoj akyj ir persimesti į kitą. 
Vienos kūno pusės paralyžas ga
li pagerėti arba sunykti ir per
simesti į kitą pusę. Paralyžas ii 
aklumas gali atsirasti pirma tik 
vienoj pusėj ir greitu laiku’ ap
imti ir kitą pusę. Kada Šitokie 
dalykai darosi, gydytojas abejo-
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ja, ar tik nėra sifilis. Dažinoji- 
mui jis egzaminuoja kraują, 
stuburo skystį, akis, refleksus, 
ir t. t.

Neretai pirma, negu atsiran
du svarbieji simptomai* ligos 
turi taip vadinamus nujautimo 
simptomus, kurie rodo, jog aud
ra artinasi. Jų tarpe yra galvos 
skaudėjimas, nemiegas, svaigu
liai, protinis ir fizinis nuovar
gis.

Galvos skaudėjimas pasireiš
kia pas didžiuma tų, kas turi 
smegenų sifilį. Paprastai jis 
yra aštrus, gali būti 1 abiejose 
galvos pusėse arba vienoj, gali 
būti tik kaktoj/ tik pakausyj, 
tik viršugalvy j, arba gali mėty
tis iš vienos vietos į kitą. Va
kare jis darosi aršesnis, bet ga
li skaudėti visą popietį. Retuose 
atsitikimuose skauda visą dieną. 
Kartais kitų simptomų ir nėra, 
apart galvos skaudėjimo, šitie 
galvos skaudėjimai prasideda 
keliom dienom, savaitėm arba ir 
keliais mėnesiais prieš paralyžą 
ir nebilystę. Paralyžui įvykus 
jie dingsta arba žymiai sumažė
ja.. J//'

Nemiegas ir neramumas tan
kiausiai rišasi su galvos skau
dėjimu, bet gali būti ir be jo. 

j Yra retų atsitikimų, kada sifili- 
tikas susnusta ii’ miega visą lai
ką ir tik • retkarčiais galima jį 
išbudinti. Šitie nemiego ir nera
mumo arba susnudimo simpto
mai rodo, kad katastrofa arti
nasi — kad paralyžas ir nebilys
tė seks.

Smegenų sifily], prieš svar
besnių simptomų pasirodymą, 
kartais atsiranda svaiguliai, pro
tinis sutingimas, atminties1 ne
tekimas,' koncentracijos 'stoka, 
kalbos maišymas, negalėjimas 
surasti tinkamų žodžių minties 
išreiškimui, dvasios nupuolimas 

Įarba pakilimas, į nuomarą pa
našios konvulsijos. Jei ne visi, 
tai vienas ar kitas šitų simpto
mų visada pasirodo smegenų si
filyj.

Tarpinio smegenų sifi
lio rųšys

Smegenys yra apdengti trili- 
pa plėvė, todėl, sifilis gali apim
ti tik plėves, vieną arba visus 
jų sluogsnius. Smegenyšl yra 
kraujo indai (arterijos ir ve
nos) ir bile kuri arterija gali 
tapti įdegta, tapti kraujo kieki
nio priežastimi joje ir suklekęs 
kraujas gali užblokuoti ją, iš ko 
seks visa eile smegenų simpto
mų. Smegenyse gali atsirasti 
sifilinės gurfiatos ((gummatas) 
ir savo spaudimu, kraujo cirku
liacijos stabdymu arba išsigimi
mo medžiagomis gali veikti į 
smegenis, iš ko vėl reikia tikė
tis įvairių simptomų.

Gumma paeina iš žodžio kli
jai. Mat kuomet sifilinis augi
mas čiupinėjamas, jaučiasi it 
klijus čiupinėjant. Gumatas ga-* 
Ii būt tik kviečio grūdo didumo 
arba gali siekti kaštano riešuto 
didumą. Buvo rasta ir didesnių, 
bet manoma, kad kelios guma- 
tos susilieja į krūvą. Jos yra 
pilkai rausvos arba gelsvos, ypač 
kada kiek pasęsta. Tūlos jų lai
kui bėgant suminkštėja ir vidus 
darosi netoli skystas, tečiaus 
didumoj atsitikimų jos sukre
kėją, tai yra darosi panašios į 
sutrauktą krekeną. Jos yra ne
lygios ir prikepusios prie aplin
kinių mėsų. Smulkmeninė jų su
dėtis čia nereikalinga disku- 
suoti. t

(Bus daugiau)

Siųskįt Naujienas 
Lietuvon —• tau bus 
brangi dovana.
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lietuviai išdirbėjai aukštos ru-'
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS) CHICAGOS 

ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, UI
L.| ii. B. -'I------------------ II »»«* "

Englewood High School

Kam jum mokėti augalas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti*kurie norite pirkti gerų jur
aičių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbų ir ma
terijoj garantuojame, musų kostumeriai tų patvirtins. Musų ilgų 
metų patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholstering Furnitūra Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Went\vorth 6890

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tai. Kadžio 8912

1514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Ava. 

CHICAGO, ILL.

5000 naujy skaitytoju Lietuvoje ir 
tiek pat Amerikoje

“ŠIAULIŲ NAUJIENOMS”
vieninteliam puikiai paveiksluotam sąvaitraščiui Lietuvoje.

greitu laiku susiras,
kai tik kiekvienas mylintis tokį laikraštį, kuris vienodu įdomumu yra 
skaitomas netik po visus Lietuvos kampelius, bet taipgi ir Anglijoj, 
Amerikoj ir kitose šalyse — tuoj užsisakys jį sau ir savo artimie
siems Amerikoje, Ijetuvoje ir kur kitur gyvenantiems, o taipgi nuo 
savęs kiekvienas suras dar po penketų — ar kiek tik gali —- naujų 
skaitytojų, kad didesniam ir vis didėjančiam to puikaus laikraščio 
Ykaitytojų bariui po visą pasaulį esant butų jį smagiau visiems 
skaityti.'

1 (Jsžakyti saviškiams Lietuvoje "Šiaulių Naujienas” geriausia 
per artimiausį Lietuvos paštų:

pasiųskite tam paštui perlaida lygiai 15 litų ir aiškų atnrašų tų kam 
užsakote laikraštį, ir "Šiaulių Naujienos" bus jiem,s siuntinėjamos 
per visus metus.

Kaina: Amerikoj'"Šiaulių Naujienų", metams 3 dol., pusei metų
1 dol. 50c.; luetuvoje — melams 15 litų.

Reikalingi Amerikoj "Šiaulių Naujienų” platintojai.

“Šiaulių Naujienų“ antrašas:
Šiauliai, Bažnyčios gt, 58. Lietuva.

1323-1923
Vilnius

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis

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

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

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

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

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

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

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

Atsisveikinimas su Freimontu

Aug. Freimontas su ‘Naujie
ną” ekskursija išvažiuoja į Eu

ropoj. Jis buvo sunkiųjų vogų

14 darbininkų sužeista
■ ............................... o

Daug lietuvių darbininkų sužei
sta besileidžiant į kasamų sūrų

,14 darbininkų naktiniame šii
te, liko sunkiai sužeisti nelai
mėj besileidžiant j kasamų dide
lę sūrų (sevver) Tessville prie 
miesty, prie McCormick Blvd. ir 
Devon Avė.

Nelaime atsitiko besileidžiant 
į sūrų, delei nutrūkimo kelia
mosios virvės; virvei trukus 
keltuvas visu smarkumu nukri
to dygnan ir visus jame buvu 
sius žmones sužeidė. Policija 
ištirė, kad aparatas buvo gera
me stovyje ir spėjama, kad in
žinierius padarė klaidų ir su
maišė rankienas. Pats inžinie 
rius po nelaimės dingo ir jo 
nesurandama. Kasimo darbus 
vedė kontraktoriai Nash Bros.

Šitoje nelaimėje didesnė pusė 
sužeistųjų yra lietuviai. Seka
mi darbininkai liko sužaisti:

Francis, Michael, 45 metų, 
6137 South, Oakley, boulevard 
darbininkų u'žveizda (fore- 
man).

iMiler, John, 47 metų, 3744 
VVallace St.

Betane, Charles, 38 metų,' 
4325 S. Artesian Avė.

čempionas ir ristikas. Univer* 
sal Atletų kliubas (814 W. 33 
St.) ir kliupo instruktorius čem
pionas Karolis Požėla — visi at
sisveikinimui su savo mylimu 
draugu sportininku susitiks U- 
niversal Atletų kliube penkta
dieny, liepos 3 d., 6 vai. vakare. 
Tame vakare dėl atsisveikinimo 
patsai kliubo instruktorius čem
pionas Požėla risis su čempio
nu Freimontu. Požėla žada ge
rai išmiklinti FreimontO kaule
lius, kad nuvažiavęs Rygon ga
lėtų pergalėti visus ten esan
čius čempionus. Požėla žada 
išrodyti daug Europos ristikų 
triksų, kad Freimontas lengviau 
galėtų nuvažiavęs Rygon su 
jais tenai apsidirbti.

Tai bus sportiškas lietuvių 
čempionų atsisveikinimas ir pa
linkėjimas A. Freimontui ge
riausių pasekmių. —Rep.

Liemiiį Rateliuose.
Daug lietuviu baigė 
aukštesnes mokyklas

Pereitų savaitę 7,169 jauni 
chicagiečiai-tės baigė aukštes

Keturių mėtų kursą baigė: 
Walter J. Remotis

Fenger High School
Keturių metų kursą baigė: 
Frank Shimkevich
Dviejų metų kursą baigė: 
Juliau Dapkus

Harrison Technical High School
Keturių metų kursą baigė: 
Anna Beneshunas 
Albert J. Kaziunas 
Alphonse J. Lukas ■ 
Alphonse J. Manikas 
Katherine Barkauskas 
Lilian V. Jakubka

(Tąsa ai.t O-to pusi.)

LAURINAS S.
AžUKAS

Marshalik, W.t 36 metų, 1512 
\Vabansia Avė.

Kupstis, Charles, 37 m 
So. Paulina St.

Woitkėrs., Joseph, 39 
4432 S. Honore St.

Satchauskis, Michael, 39 me
tų, 8152 Vincennes Avė.

Siroką, Stanley, 38 m., 1553 
Dickson St.

Yudeikis, Paul, 40 metų, 5904 
S. Sangamon St.

. Strokatarlis, Wiliam, 50 me
tų, 7127 S. Maplevvood Avė.

Marozas, Q., 40 metų, 4608 
So. Wood St.

Yukus, John, 28 metų, 226 
\Vest 46st St.

Tomaciak, Albert, 40 metų. 
1712 N. Ashland Avė.
♦Petriekis, Dominick, 30 metų.

9104 So. Wabash Avė.
Mirtinai sužeistų, rodos, nėra.

nes—Iligh—mokyklas. Iš jų
,3,987 baigė keturių metų kur- 

4523 sų, 124 — dviejų metų ‘‘junior 
’colege” kursų, 2240 — dviejų 

metų,'metų “vacational” kursų, 339 
— “prevocational” kursų, 125— 
5 mėnesių biznio kursų ir 525

Atidaro gimnastikos salę.

Battling Jack Nelson, buvu
sia lengvojo svorio kumštinių 
čempionas, rytoj vakare atida
rys gimnastikos salę prie 2901 
Archer Avė., kerte Loomis St. 
Ji bus žinomas kaipo Bridge- 
port Business Men’s Gym. Jo
je bus mokinama atletikos, ris- 
tynių ir kumštynių, taipjau bus 
gimnastikos salė ir maudyklos. 
Bus daromi ,ir kontestai. Įžan- 
ra rytoj dykai ir p. Nelson vi
sus kviečia atsilankyti/ kaip vy
rus, taip ir moteris, busiųs įdo
mus programas.

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriauBiii.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

DR. VAITUSH, O. I). 
LIETUVA AKIV UPECIAUSTA*

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudama akių karštį, ati- 
taiąo kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. S pečiai ė 
atyda atkreipiama į mokyklos val
kus. Akiniai neo $4.00 ir arigėčiuu. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p.

1545 West 47th St
Phone BouHvard 7M8

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnėjusiems.

Kainos: 50 ir 86 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
C^DAR RAPIDS, IOWA

—Chicago Normai College — 
mokytojų kursus.

Tarp baigusiųjų aukštesnes 
mokyklas — Iligh School — y- 
ra .b daug lietuvių ir lietuvai
čių, tečiau apie visus juos nė
ra galimybės sužinoti, kadangi 
daugelis jų taip suamerikonina 
savo pavardes, kad atspėti lie
tuvius iš, pavardžių yra negali
ma.

žemiau paduodame surašą tik 
;ų baigusių šiemet Ilign School 
ietuvių-lietuvaičių, kurių pa

vardės yra aiškiai lietuviškos.
Bovven High School

Keturių metų kursų baigė 
John Bajalis,
Dviejų metų kursų baigė: 
Withold Baltuška.

Elizabeth II. Bartus 
Aiiielia Bernotowicz 
Anne C. Diskavis, 
Mildred J. Dragash 
Natalie M. Minkus 
Marie R. Previs. 
Ilelen Silke 
John C. Witkus,

Calumet High School

Dviejų metų kursų baigė:
Casimiera B. Dalinkaitis

Ciane Junior College
Baigė:
John V. Kurtinaitis

Crane Technical High School
Keturių metų kursą baigė:
John S. Kutra
Konstant J. Savickas

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs , 
19 metų amžiaus, panedėlyj,. 
birželio 22 <1., 1925, 11 vai .ryte.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Juozą Ažuką ir pusbrolį 
Joną ir Juozą. Kūnas pašarvo
tas randasi 3301 Auburn Avė. 
Laidotuvės įvyks seredoj, liepos 
1, 8 vai. iš ryto iš namų 3801 
Auburn Avė., j Šv. Jurgio baž
nyčią, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę ir pilni gilios .* siel
vartus liekame,
• Brolis Juozas ir pusbroliai 

Jonas ir Juozas.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P .Mažeika, Telefonas 
Boulevard 1138.

Simpatiškas—Mandagus—Gėrės 
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

SUDEIKIAI
. Pagrahų Vedėjai

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1711 ir 4040
• SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS 
4904 W. 14th Str., Cicero. 

Tel. Cicero £094

Del labo lietuvių ligonių

DR. JETHS, 
Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
ir Goiterio

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

Dykai
WESTERN EYE INSTITUTE 

505 So. State St., 
kampas Congress gatyės. 

Valandos nuo 10 ryto iki 5. Trečia
dieniais ir šeštadieniais iki 8 v. v.

DK.HUMPHRBYS*

TABLETS

Kiekvienas
Sutinka, kad 
Bohemian 
Hop-Flavored

PuriTan Malt
Teikia Geras
Pasekmes x

Parinktas materiolas
Prašykit groserninkų

.... ny

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Užkrečiamos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau- 
sis išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų li^ų, jis galėjo 

Dr. B. M. Rom atpiginti kainas 
35 S. Čearbom St nuo

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai dantą b* t>k£u*mo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite sava 
dantis, kad nekaukti jusi svaikataL

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemy kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių y n. pa
skirta dėl Sergančių.

SPEC1ALIS GYDYMAS 
už pusi; kainos 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūsles, Slapumo ir Chroniškų Li«ų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų. 
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti gerinusį gydymą nuo tų ligų. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, LJ8—Kal
bame visokias kalbas.

* DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kum p. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly'Namas 

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos

Jos 
ne- 

ir 
gy- 
im-

pinj gydymą ir 
(čirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią

dančid jėga, daugumas jų yra 
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors bueju net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir venoriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nęra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. - Nedaliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Mcdical Institute
DR. B()WES, Specialistas ir 

Medil.alis Direktorius

8 So. Clark St.
. Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

Jei ieškai burgenų 
skaityk Naujienų skelbimas.

tsy Thornton Fisher
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OPERACIJA BUVO 
REKOMENDUOTA

DEDE SAMAS SAKO: LifitllVil! MUOSO
“Chicago turi turėti van

dens my torius” (Tąsa nuo 5 pusi.)

Bet jos išvengė vartoda
mos Lydia E. Pinkham’s Ve- 
getable Compound.

Los Angeles, Cal. — “Aš neužten
ku žodžių išgyrimui Lydia E. Pink- 

———i ham’s Vegetable 
f Compound, ką jos 

yru padariusios 
man. Mano moti
na davė man jvj 
kuomet aš buvau 
mergaitė 14 metų 
amžiaus ir iki šiol 
aš jas'vartoju kuo
met aš jaučiuosi 
nuvargusi. Aš var- 
tojau jas per tris 
mėnesius prieš gi

mimą mano dviejų kūdikių, nes aš 
kentėjau nugai8s skaudėjimu, nusilp- 
davau ir mano širdis buvo silpna ir 
jos man labai pagelbėjo.

man vieną sykį pasakė, kad aš turiu 
eiti ant operacijos. Aš vėl 
\artoti Pinkham’s, taip kaip aš dary
davau ir pirmiau.
jau buvau sveika ir neturėjau opera
cijos. Aš tikrai 
ham’s išgydė mane.
ris mane matė po to sakė, kad aš iš
radau gerai. Aš labai retai dabar tu
riu vartoti gyduoles, bet aš visuomet 
laikau pas save porą buteliu tų gy
duolių. Aš rekomenduoju toms mo
terims kurios kalba su manim apie 
sveikatą. Aš taipgi vartoju jūsų Sa- 
native Wash ir labai jas mėgstu”. — 

tyis. E. Gould, 4000 Kast Side Boule- 
vard, lxxs Angeles, Cal.

Mes gavome daug laiškų nuo mo
tei!} kurių sveikata yra pataisyta su 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
tmund, po to kai}) operacija buvo re- 
iomenduota.

Jungtinių Valstijų valdžia 
atsakydama į Chicagos už
klausimą dalcidimo i 
daugiau vandens iš Michigan' 
Ežero, pastatė nekurias sąly
gas, tarpe kurių yra reikala
vimas, kad miestas tuojau 
įvestų vandens myterms ir 
tuojau sulaikytų bereikalingą 
eikvojimų vandens, kuris kai
nuoja C.hieagos žmonėms šim
tus tūkstančių dolerių kas
met.

Anthony \y. Linko# is (dai
lės redaktorius (Art Editor) 
gražaus mokyklos metraščio) 

gavimo i- pepx c, yvinskunas

Daktarai

pradėjau

Į porą mėnesių aš

tikiu, kad Pink- 
Kiekvienas ku-

Del paskubinimo to reika
lavimo, valdžia reikalauja, 
kad inžinieriai, miesto virši
ninkai, sveikatos prižiūrėtojai 
rekomenduotų daugiau negu 
dėl penkias dešimtis metų.

Apie pusę iš 815.6b0.000 ga
lionų išpumpuojamų galionų 
kasdien yra pražudoma per 
kiauras dūdas.

Jus užmokate už 122,500,- 
OOO galionus vandens, kurie 

ažudyti. Jei jus turite 
jus mokate už vande- 

tiesiai, arba jus renduoja-
jųs turite mokėti daugiau 
vandenį, kurį vartojate, ne
jus mokėtumėt jeigu butų

Nieką* neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojau* naudokit ši garsų naminį 
pagalbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistines*. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaiabašcnklis ant pake
lio.

fTad.' RICHTER 4 co.
Berry & South Sth S t s. 

Brooklyn, N. Y.

GYDOME VYRUS
$50 $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

narna 
fti 
te, 
už 
gU
myteriai.

Prie lo dar jūsų sveikata 
yra pavojui, nes miestas nega
li išfiltruoti savo vandenį ir 
jūsų sąvaslis yra pavojuje to
dėl, kad miestas neturi užtek
tiną vandens spaudimą, kad 
suteikus apsaugojimą visada.

Prie visuotinų myterių įve
dimo kiekvienas vandens var
totojas mokės nebrangią kai
ną už tiek vandens kiek jis iš
vartos. Eikvojimas ir bėgimas 
bus sustabdytas. Kiekvienas 
vandens vartotojas turės jo 
kiek tik norės ir vandens spau
dimas bus nuolat didelis. Van
duo bus grynas. Bus filtruo
tas vanduo vietoj su chlorinu 
ir jis kainuos mažiau negu 
prie dabartinės systemos.

(Apskelbimas)

Dviejų metų kursą baigė: 
Pątronella Bernotas 
Magdalen Carolinas 
James Linduskas 
I^eon M. Matukaitis 
Frank Milkevitch 
Violet Dailydi^ 
Mary A. Gerchus 
Heeln F. Krauchunas 
Antoinette Goles 
Charles Goles 
Walter F. Kasper 
Peter Sireikis, 
Mildred R. Wilka.
l4ine Technicąl High School
Keturių metų kursą baigė: 
John Daniggelis.

Lindbloom High School
Keturių metų kursą baigė: 
Stelių Artis 
Samuel E. Gercus 
Stella Stanley (Staniųliutė) 
Charles A. J. Juzaitis 
Bertha T. Winskite 
Josephine A. Urbanovvicz
Dviejų metų kursą baigė:

Franas Y. Strazdovski 
Natalie M. Tverionas 
Ilelen M. Urbut, 
Chalotte P. Bartkus e 
Alice Dangles 
Harriet A. Gricius 
Anna P. Jakaitis 
Josephine Kančias 
Ilelen C. Mielinis 
Clara E. Petkus 
Anna E. Remijas 
Anthon Schnukas 
Bernicc Schliazas.

Medilie High School
Keturių metų kursą baigė: 
Ida A. Tarshis o 
Dviejų metų kursą baigė:
Mane Shemitis
Libuse Zelinka

. štai kaip išrodo Anglijos 
advokatas pilnoje savo unifor
moje teisme. Fotografija lor
do Ilalsburv.

ir gerai, nes per duobes ne
greitai važiuoti; ištikrųjų 

tokių, kurie mėgsta greitai

kad 
gali 
yra 
lakstyti, tokius tai duobės tik
rai sulaiko. Bet biznieriai jau 
renka peticijas ir 14-ta gatvė 
bus nauja, lygi ir be duobių 
Tuomet mamutės turės ne juo
kais vaikučius daboti nuo auto
mobilių. Tai tiek apie mato
mus reikalus.

Dabar kliubas yra nutaręs 
rengti išvažiavimą 
pienie — į miškus, 
čiame susirinkime I 
ta vieta ir laikas i 
Tad visi bukite i 
kad tai1 sužinojus.
mas bus trečiadieny, liepos 1 d., 
vakare p. Lukštos svet., 15 St. 
ir 49 Avė. Bus svarstomi įvai
rus reikalai ir išvažiavimo pla
nai.

—Komisijos Narys K. P. .D,

— basket 
Ateinan- 

bus praneš- 
išvažiavinio. 
susirinkime.

Susirinki-

Pranešimai

PRANEŠIMAI
North Skietą Draugijų SąryAio <le- 

i legatų susirinkimas įvyks l dieną 
I,liepos, 8 vai. vak., 1822 Waban«ia 
i Avė. Visi delegatui malonėkit buti- 
i nai pribūti j susirinkimą, nes daug 
svarbių dalykų randasi aptarti.

Sąryšio rašt. K. čepulevič.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj. liepos 1 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8 vai va
kari*. Nariai visi malonėkite daly
vauti. — Sekr. A. Marcijonaite.

APSIVED1MAI
FA.J IEŠKAU apsi vedimui mergi

nos arba našlės, be vaikų, aš esu vai
kinas 35 metų ir turtingas. Katra 
mergina neturit vaikino, meldžiu at
sišaukti.

A. W A SI LIŪS,
920 W. 14 St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
r—-1 ........ .......... '—
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avenue

CHICAGO.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwai:ke At. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221< - J

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

. & HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaiu.- Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St-
J. S. RAMANČIONIS. Pre«.. •

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

A T Y D A!

Kiekvienas tureli perskaityti 
Šį apskelbimą. Calumet Harbor 
pagamino šimtus naujų darbų, 
su labai patraukiančiomis vieto
mis. Jeigu Tamsta norite už
dirbti <ęnuo $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. I^Salle St. Ge
ri darbai, su nemažu atlygini
mu. Jeigu j ieškai gero darbo, 
ne gaišink daugiau laiko. Ne 
prarask šią progą.

REIKAįLINGAS — .
Porteris į restaurantų. Turi 

būti patyręs tame darbe.
Atsišaukite

7359 So. Westem Avė.

BiEIKAJ-INCrA
NAKTINIO
VIRUO IR
BUČEBIO.

Atsišaukite
3241 So. Halsted SJ.

REIKALINGAS bučeris mo
kąs anglų kalbą ir darbą, su 
geru patyrimu. Mokestis gera.

Atsišaukite
1245 Cicero Avė.
Tel. Cicero 2886

PARDAVIMUI ~~
Apleidžiu Chicagą, turiu grei

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

1932 So. Halsted St.
Klauskite

M. K. Piano

NAMAI-jEME
iva.s nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius bizni1' 
mainyti a i 
namų. Visuo
met kreipki 
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

2 FLATŲ, mūrinis prie Union Avė., 
netoli 70 St., 5-6 kambarių, aržuolo 
trimingai, furnace šildoma, gatvė ii 
ėlė cementines, gerame stovyje, bar- 
genas už $13,000, cash $2,000. — 5 
kambarių cottage, 5730 So. Hoyne 
Avė., furnace šildoma ,gatvė cemen
tinė, 1 karo garažas, bargenas už 
$4500, cash $1500. Parodoma pagal 
sutartį.

Naujas 5 kambariu medinis bun- 
galovv, 7223 So. Hoyne Avė., furnace 
šildomas, yra elektra, su grindimis 
augštas, įmūryta vana, bus gatavas 
j porą savaičių, kaina, $5750, cash 
$1250. Atsineškite už tai depozitą.

W. H. O’BRIEN, 
0906 South Robey St. 

Telephone Republic 0174

McKINLEY PARK DLSTRIKTAS
2 flatų, 4-J kamabrių, moderniš

kas namas, yra elektra, bloko nuo 
McKinley Parko, netoli naujo vienp 
miliono dolerių teatro. 2 kaių gara
žas, kaina $3800, cash $1000, išmo
kėjimais pagal sutartį.

’ GUARANTEE CUT RATE 
REALTY CO..

x 2031 W. 35 St.
Tel. Lofayette 0909

- * 1 - -------------------- ■ - --------------- ----------- ■ ■ ■"

PARSIDUODA modemiška 
5 kambarių mūrinė cottage, 
karštu vandeniu šildomas,, mau
dynė ir elektra, cementuotas 
beizmentas, 2 karų garadžius. 
Kaina $,6000. Pamatyk savi
ninką, 3125 Wallace St.

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

Atsišaukite pas
LEON R. JARUSZ, 

4245 So. Kedzie Avė. 
Yards 4951

Ateikite šian
dien, ne atidė
liokite, nes tai 
yra 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma
nės dėl * pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko- 

[ po. Jeigu yra reikalas dėl galu- 
| tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 

rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, Šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš- 
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

‘606’ te 914
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į 
gyslas) su revoliuci jonizavo visą 
medikai* praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, liepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir. ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearbom St.,

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Dr. W. K.
Register, 

109 N. Dearborn 
St, 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

Kenosha 
Lietuviai

Morgan I*ark High, School
Dviejų metų kursą baigė:
Mary J. Shemaitis
Edward Widule

PERKANTIEMS NAU
JIENAS MIESTE

Parker High School

Keturių metų kursą baigė: 
John Paul Sharelis 
Stanley Jankus ,

Dabar laikas siąsti 
pinigus Lietuvon

Tilden Technical High Cchool

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

rasti

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Ix>ng dlstance handling. 

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

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 ras.

BRIGHTON PARK DECORATOR
Už popierayimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku, visokius malevoji- 
mo darbus. Dekoruoju pagal 
naujausią madą.

4105 So, Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

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

1609 So. Halsted St.

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

2222 S. Leavitt St.

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

Atsišaukite pas
JOE. ŠAMET,

4904 W. 14th St., Cicero, III.
x. Tel. Cicero 8094

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

Savininkas
6338 So. Mozart St.

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu uer Naujienas. Tai j 
yra pigiausias, saugiausias ir. 
patogiausias pinigų siuntimo! 
būdas. Tuo reikalu jums nuo-l 
širdžiai ir greitai patarnaus

Keturių metų kursą baigė: 
John J. Bartkevich 
.John M. Klikunas 
Kobert Rachaitis, 
John L. Vojtas
Dviejų metų kursą baigė: 
Dominick Garbenas 
Leo T. Bernos

Madison & State
Naujienų Administracija.

Van Buren & Clark
Van Buren & Wclls
Van Buren & Franklin
Van Buren & Market
Madi son & Wells

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha. VVis.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašom* mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli amai 
pate sau, savo giminėm ■ Ir 
gama su kuriais susiraiinij 
greičiau galiai parašyti laiil 
ką kitą, negu au ranka. Gi 
šia, parankiausia ir dallkatniauafa 
m a ii n 414 au lietuviškomis raldimla 
pasaulyje. Salima lx angiiikai m-

Gaunamas

NAUJIENOS 
1739 S Halated Str 

Chicago. UI.

Tuley High School
Keturių metų kursą baigė:
Anna R. Margolis
Bernice J. Mollis
Dviejų metų kursą baigė:
Bessie Pokras
Mokytojų kolegiją baigė:

Anne G. Javois
Emily B. Raispis.
Žinoma, į šį sąrašą yra įsi- 

briovusi viena-kita ir ne lietu
vių pavardė, bet kiek panašesnė 
į lietuvių. Bet taipjau į šį są
rašą nepateko dar daug jaunų 

j lietuvių ir lietuvaičių, kurių ne
galima buvo atspėti juos lietu- 

• viais esant vien iš pavardžių.

Cicero
senai bebuvo Naujienose 
apie veikimą Lietuvių 
Savininkų Sąjungos —

nė

TAUPYK IR TURftK
Kas sąvaitę, Kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o los viršininkais 
yra atsakomlngi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto Iki 8 vakaro. 
Nedčldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raktinėje.

........................ ■ . •

KAS TURIT duonkepyklą 
parendavojimui pietinėj miesto 
dalyj .

Pašaukite
Prospect 7593

REIKIA OARBtNINKŲ~
VYftŲ ir MOTERŲ

REIKIA —
Patyrusių 3 vyrų ir 3 mo

terų dėl sortavimo skudurų.
Atsišaukite

HARRY DBAY
14-17 Blue Island Avė. *

REIKirOARBININkŲ
MOTERŲ

REIKALINGA veitorka — 
nešti valgius į stalus. Turi 
būt patyrusi tame darbe. At
lyginimas geras)

2417 W. 43rd Street
Tel. Lafayette 8764

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

812i/2 w. 63rd St.

PARSIDUODA 2-jų fialų medi
nis namas po 4-4 kambarius, mau
dynė, eonerete ir akmeninių pa
matu, skalbykla, pečius, elektra ir 
3 karų garadžius. Kaina $6,700.00; 
įmokėti $2,000.00.

6114 So. Carpenter St. 
Tel. Wentworth 6131

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

Atsišaukit greit
« 1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619 

_____ __ __ _______ 1—------- ■
BRIGHTON PARK

Pardavimui bučernė ir grosernė, 
su namu, labai geras biznis, biznio 
daroma virš $1000 į savaitę. Yra le
do mašina . Visi moderniški įrengi
mai. Didelė krautuvė, 3 po 4 kam
barius flatai. Parduosiu už specialę 
kainą. Veikite greitai.

Atsišaukite
2612 W. 47th St.

BRIGHTON PARK
Parsiduoda krautuvė visokių prie 

namų reikalingų įrankių. Turiu par
duoti greit ,todėl leisiu pigiai.

Atsišaukite
4442 S. Talman Avė.
Tel. Lafayette 9280

PARDAVIMUI 4 apt. namas, 63 
St. ir Kedzie apielinkėj, įplaukų, 
$3600, 5 kambarių, stikliniai porčiai, 
reikia cash $13,000. Atsišaukite 
prie savininko.

SCHUąET ’ 
3227 W. 62nd Place 

Republic 0073

MOHTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI 

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.
k,, i i— i.i /

Jau 
žinių 
Namų 
Improvement Club.

Sąjungos veikimas nėra 
kiek apsistojęs ir jis duoda ge
rų pasekmių. Elės jau tajso, 
cementuoja, tik ne visas. Po
licija taipjau stropiau žvalgosi, 
šviesos ant gatvių taisomos. 16- 
ta gatvė yra viena iš blogiau
sių, bet ir ją jau rengiamąsi 
taisyti. 14-ta gatvė — musų 
biznio gatvė — yra labai duobė
ta, taip kad automobiliais sun
ku važiuoti. Bet niekurie sako,

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant Bridgeporto, mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradieny, birže
lio 30 d., 8 valandų vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorium svetai
nėje, 3135 So. Halsted St. Visi de
legatai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

— A. J. Lazauskas, Rašt.

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

Pamokos Lietuvių kalbos dide
liems ir mažiems teikiamos gitar- 
ninkais nuo 7 iki 9 v. v. ir pėt- 
nyčioms 
na ir į 
pamokų 
antrašu: 
Emerald

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

J. I. Briedis, 2840 South 
Avė., Tel. Victory 7327.

PAJIESiKAU merginos arba 
moteries kad ir su 1 vaiku 
prie namų darbo — duosiu 
valgį, guolį, taipgi neblogai ir 
pinigais atlyginsiu. 3524 So. 
Lowe Avė., 1-mos lubos.

REIKIADARBININKŲ=
VYRŲ________

REIKIA molderių floor ir 
prie benčiaus. Darbas nuo štu- 
<ų, gera mokestis.

MASON & DAVIS 
FOUNDRY,

7700 South Chicago Avė.

PARDAVIMUI maža grosernė ir 
kitų daiktų sankrova. Parduosiu už 
visai prieinamą kainą. Rendh pigi 
tiktai $25.00 mėnesiui.

Atsišaukite
7416 So. Peoria St.
Tel. Vincennes 0775

z’11............
ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. Greitas veikimas.

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

111 W. Washington St.
Telephone: Franklin 3524-8525
|| I II ■■!■■■« ■ ■■ .........

MOKYKLOS^"

IMPERFECT IN ORIGINAL j

PARSIDUODA grosernė rūkytos 
mėsos, ice cream ir kendžių štoras. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų, 
renda nebrangi, 5 kambariai gyveni
mui: esu priverstas parduoti, nes tu
riu kitą biznį.

Atsišaukit
834 W. 33 st.,

Tel. Boulevard 0187.

PARDAVIMUI barbernė, 3 
krėslų; balti rakandai ir visi 
įrengimai. Geras biznis ir ge
roje vietoje. Pigi renda. 'Par
duosiu pigiai. Parduosiu greit. 

3433y2 So. Halsted St.

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas-


