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Santa Barbara 
šaukias pagalbos

Žemės drebėjimo nuosto
liai 30 milijonų

Prancūzai stengias atgauti iš
Rusų paskolas

Santa Barbaros nuosto
liai 30 milijonu doleriu

Į registruota užmuštų žmonių 9, 
sužeistų 28; žemės drėbė ji* 

"mas atsikartojo

SANTA BARBARA, Cal., b. 
30. — ši rytą žemės drebėjimas 
atsikartojo dar tris kartus. Pas
kiausias drebėjimas įvyko 5:51 
ryto, bet silpnesnis, negu įvykęs 
valandą ankščiau, nuo kurio su
griuvo keleto pirmutinio žemės 
drebėjimo apgriautu triobėsių 
sienos.

Del rūsy prasiskolinimo 
franeuzams

Franeuzai nori atgauti iš rusų 
16 milijardų aukso frankų

PARYŽIUS, birž. 30. —Pran
cūzai turi Rusijos bonų sumoj 
16 milijardų aukso frankų. 
Prancūzai norėtų kaip nors tą 
skolą atgauti.

Francuzų-sovietų ekspertų 
komisija jau kuris laikas kaip 
stengias prieiti prie susitarimo, 
bet niekaip negali. Už tuos 
prieškarinius bonus Rusija nuo
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Sugriauti San Marco namai,.vienas įžymiąusių Santa Barbaros miesto triobėsių svarbiausioj State gatvėj. — šis paveiks
lėlis gautas Chicagoj telegrafu. [Pacific & Atlantic Telepix Paoto]

Lietuvos žinios.
KRUVJNOS SKKMINĖS.

BIRŽAI, birž. 3. — Biržų ap
skrity., Butniunų dvare sužeis 
tas Kauno sunkių darbų kalėji* 
mo viršininkas Juozas Mikuckis 
ir jo padėjėjas Baublys.

Sekminėms Mikuckis su mi
nėtu padėjėju buvo nuvykę j 
Skratiškių kaimą paviešėti. T.4 
ten jie nuvažiavo pas Kregždę 
j Butniunų dvarą, kur ir įvyko 
kruvinas incidentas.

Tardymas parode, kad Miku
ckis su Baubliu į Butniunus 
buvo atvykę jau neblaiviame 
stovyje, čia, pas Kregrždę, jie 
rado pradžios mokyklos moky
toją Ramanauską, žinoma, pra
sidėjo vaišės.

Ramanauskas, atsisakęs gerti, 
už ką Mikuckis jį išmetęs pro 
duris. Ramanauskas įsižeidęs, 
kilęs ginčas ir Ramanauskas, 
bijodamas, kad jo nenušautų, 
pats peršovęs Mikuckiui ran
kas.

J šūvių vietą paskubėję^ Bau
blys, į kurį Ramanauskas taipgi 
šovęs.

Rezultate — Mikuckiui sužei
stos abi rankos, dešiniosios su
laužytas kaulas. Baubliui per
šauti viduriai ir užkliudytos 
jakuos.

Kiek iki šiol žinoma skaičius 
užmuštų žmonių siekia 9, sužei
stų gi 28.

Paviršutiniam apskaičiavi
mu materialiai nuostoliai siekia 
tarp 20 ir 30 milijonų dolerių.

Apsaugoti griuvėsiuose palai
dotą piliečių turtą nuo plėšikų, 
niičtfte' paskelbta kaip ir. karo 
padėtis. Milicija ir policija db- 
lx>ja tvarkos.

Nukentėjęs miestas per savo 
Clearing House asociaciją atsi. 
šaukė į viso krašto žmones dėl 
pagalbos — sukelti 2 milijonu 
dolerių fondą nuken tėjusiems 
paremti, ir į visus šalies clear
ing bonse’us ael 20 milijonų do
lerių paskolos miesto rekonst
rukcijos darbui.

levoliucijos metų nemokėjo jo
kių nuošimčių franeuzams, Ve
nų savininkams. Paskutiniais 
karo metais, vietoj Rusijos, ku
ponus apmokėjo Franci jos vai- j

1“ 
dė 
su-

Morokos maurai puola Daiiciizij derybos su Vo 
f raneuzus ties Uezanu

Paskandintas turtas
kiečiais nevyksta

100 Kiny komunistu 
suimta Tientsine

Franeuzams betgi pavyko atmu- < Pertraktacijos dėl prekybos su
sti puolikus nuo miesto, var
tojant sausumos minas

tarties vėl sukliuvo

Bandys išimti $4.000,000 aukso •
gulinčio jūrių dugne paskan-I
(H n tam e laive (Tarp jų areštuota penki sovie*

..... tų kon-mHto tarnautojai

• Baublys guli Biržų apskrities 
ligoninėje ir esą vilties nuo 

1 mirties jį išgelbėti. Mokytojas 
'Ramanauskas suimtas . Mikuc* 
Ikis jau sugrįžo Kaunan.

Pranašauja smarkių že- 
mšs drebėjimu

ROMA, Italija, birž. 30. 
Faenzos profesorius Bendandi, 
kurs ne kartą yra iš anKsto nu
sakęs Įvyksiančius žemės dre
bėjimus ir jo nusakymai išsi
pildė, sako, kad greitai atsitik
sią vėl smarkių žemės drebėji
mų. Nupranašavęs užvakaryk
šti žemės drebėjimą, profeso
rius Bendandi sako, Kad dar 
jų įvyksią kaip šiandie ir rytoj, 
o liepos 5 dieną viso pasaulio 
seismografai įregistruosią smar
kių žemės supurtymų. žemės 
drebėjimų audra, sako pro f. 
Bendandi, savo viršūnės nasiek- r I sianti tarp liepos 14 ir 16, n 
kai kurie jų busią iš tikrųjų 
katastrofingi.

Franeuzų ekspertai siūlo 
milijardų sumą nuskelti į 
milijardų frankų ir tu'oti 
šimčiai metų moratoriumą
mokėjimams, bet nuošimčiai 
turėtų per tą laiką augti. Nuo
šimčiai nuo 1918 metų iki 1926 
metų, kuriais prasidėtų mora
toriumas, turėtų būt sumokėti 
franeuzų popieriniais frankais 
vietoj aukso.

Rusai su tuo nesutinka, 
reikalauja, kad užvilktieji nuo
šimčiai Imtu sumažinti nuo 1 
milijardų į 2 milijardu franku, 
savo reikalavimą remdami tuo, 
kad tų nuošimčių laikotarpiu 
Franci j a su savo santarvinin
kais bandžius sunaikinti revo
liucinę sovietų valdžią.

Francijoj yra keli milijoną’ 
smulkių Rusijos bonų savinin
ku, kurie kaltina savo valdžia, 
kad ji'nesukolektuoja jiems ji] 
duotų paskolų.

El. ARAIS1I, Ispanų Moroka, 
. |birž. 30. 

žus rifkabilai
uolan tieji f rančų 
pasiekė jau Ue

zano miestelio ir daro pastan- “sutarties franeuzai 
Franeuzai, lauk- kiečiams.

Išleisiu $100,000,000 
telefonams Rusijoj

Sovietai nori turėt savo valsty
bėj geriausią telefonų sistemą

ŠIMTMETINĖS FOTOGRAFI
JOS IŠRADIMO SUKAKTUVĖS

PARYŽIUS, birž. 30. —Fran- 
cijos Mokslo ir Dailiojo Meno 
Akademijos rupesniu vakar Pa
ryžiuje prasidėjo tarptautinis 
kongresas dėl priežasties šimt
metinių fotografijos išradimo 
sukaktuvių. Dalyvauja daug 
delegatų iš svetinių kraštų. Fo 
tografijos išradėjai buvo du 
franeuzai, Louis Daguerre ir J. 
Nicephore Niepce.

ViENNA, Austrija, birž. 30 
— Jugoslavijos premjeras Pu- 
šič neužilgio iškeliausiąs j če- 
chosolvakiją pasigydyti ir pa
silsėti.

MASKVA, birž. 30. — Sovie
tų valdžia nutarė išleisti dau
giau kaip šimtą milijonų dole
rių, idant Įvedus visoj Rusijoj 
geriausią telefonų sistema.

Tartis dėl telefonų sistemos 
įvedimo kontraktų bus pakvies
tos Švedijos, Vokietijos ir Ame
rikos telefonų kumpa niies.

gų jį paimti.
darni puolimo,, jau ankščiau bu 
A'o įsakę visiems civiliams gy
ventojams miestelį apleisti.

Rifkabilai darė atkartotinų 
puolimų, tečiau kas kartas bu
vo franeuzų atmušti. Franeu
zai vartojo minas, kurios sprog
damos daug puolančiųjų maurų 
išžudė. Franeuzai paėmė taip
jau keletą dešimčių nelaisvėn.

Franeuzų centre padėtis kol 
kas nepakitėjus.

300 rifkabilų kritę
RABATAS, Franeuzų Moro 

ka,‘ birž. 30. — Oficialia frau- 
euzų pranešimas skelbia, kad Į- 
vykusioj praeitą šeštadienį ko
voj aukštutiniame Lebeno klo
ny trys šimtai rifkabilų kritę. 
Sekmadieni franeuzų kariuome
nė galutinai apvalius tą sritį 
nuo priešų.

Primo de Rivera grjžo
MADRIDAS, Ispanija, birž. 

30. — Ispanijos diktatorius Pri- 
mo de Rivera šiandie grįžo iš 
Morokos, kame jis svarstė pla
nus dėl bendros ispanų-francų- 
zų akcijos prieš rifkabilns.

"PARYŽIUS, birž. 30. —Fran
euzų su vokiečiais derybos dėl 
prekybos sutarties vėl sukliuvo. 
'Kaltę dėl nesisekime prieiti prie 

verčia vo
Franeuzai rytoj pa

dubsią vokiečaims ^onaksimum 
ir minimum muito TiiokKnį Vo 
kietijos prekėms. Jeigu vokie
čiai nesutiksią priimti pasiūly
mų, tai, sako franeuzų valdinin
kai., pertraktacijos dei prekybos 
sutarties busią nutrauktos.

LAIŠKAS BEETHOVENUI, 
1000 METŲ PAVĖLAVĘS

VIENNA, Austrija, birž. 30 
— Vienuos paštan ką tik atėjo 
laiškas, adresuotas “Ponui Liu
dvikui Beethovenui, Konserva
torijos Profesoriui, švarceįana 
giergasse 15.”

Kadangi laiškas nebebuvo ga
lima pristatyti adresatui, kurs 
beveik visas šimtas metų kaip 
miręs, tai pašto vyriausybė at
plėšė jį. Pasirodę, kati laiškas 
rašytas vieno Galatzo, Rumuni
joj, piliečio, norinčio, kad pro
fesorius Beethovenas duotų jo 
dukteriai pieno lekcijas, po 200 
kronų už kiekvieną lekciją.

DIDELĖS KAITROS OKLAHO 
MOS VALSTIJOJ

PREZIDENTO COOLIDGE’O
TĖVAS SVEIKESNIS

AMERIKOS OSTEOPATŲ 
, SUVAŽIAVIMAS

TORONTO., Ont., birž. 30. -w- 
Rytoj čia prasidės Amerikos 
Osteopatų Draugijos suvažiavi
mas, kuris tęsis keturias die
nas.

Liepos 5—11 čia jau bus la»-
osteepatų

OKLAHOMA CITY, Okla., b. 
30 
ėjo smarkios kaitros. Kai ku
riose vietose, kaip N|arlowe, 
Ardmore etc. karštis siekia 109 
laipsnius Fahrenheito. Karščiai 
prasidėjo praeitą sękmadienj.

Oklahomos valstijoj už

PLYMOUTH, Vt., birž. 30.— 
Pulk. Johno Coolidge’o, prezi
dento tėvo, sveikata klek page
rėjus ir prezidentas, tikėdamas, komas tarptautinis 
kad krizis praėjęs, šiandie išvy
ko atgal į Swampscottą.

kongresas.
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Aplamai gražu; truputį šil-

ŽENEVA, Šveicarija, birž. 29.
— Vyriausias Fra nei jos delega
tas ginklų prekybos kontrolės 
konferencijai, Paul Boncour, čiau; vidutinis mainąsis vėjas.

NEW YORKAS, birž. 30. — 
Prieš tris savaites išplaukusiern 
iš New Yorko dviem žvejų lai
vam, Foain ir Spray, ieškoti pa
skandinto turto, galų gale pa
vyko surasti vieta, kur jūrių 
dugne guli paskandintas laivas 
Merida su milžinišku, keturiais 
milijonais dolerių aukso, turtu.

Nusileidęs jūrių dugnan na
ras užtiko ieškomąjį laivą. Da
bar reikės tik prakirsti geleži
nes -sienas, prieiti prie esančio 
viduj mažne trijų dešimčių to
nų aukso ir sidabro, ir išga
benti jj Į paviršių. Tai betgi 
ne pigus uždavinys. j

Prieš keturioliką metų laivas |

nais dolerių vertės turtu, kuri] ZMUNEb 1SGELBE1A 
Madero ir Diazo sėbrai bandė 
iššniugeliuoti. Kelionėj betg: 
ties Cape Charles, Va., laivas 
buvo jūrėse sudaužytas ir pa
skandintas.

Ekspresinio traukinio ka 
tastrofa Sibire

A. HERBAČAUSKAS 
IŠTEISINTAS.

KAUNAS. — Kaip jau buvo
Herbučauskui Mari- 

viršininko

LONDONAS, birž. 30. — Te
legrama iš Tientsino praneša, 
kad ten esą areštuota šimtas rašyta p. 
kinų komunistų, tarp jų penki ampolės apskrities 
sovietų Rusijos konsulato Iar- neteisėtai uždėtoji 1000 lt. pa-

Pranešimas nesako, bauda nuimta ir byla perduota 
j teismui. Geg. 29 dieną Mariam- 
polėj įvyko tos bylos nagrinėji- 

LAIKRAščlO REDAKTORIUS mas. Teismas p. Herbačaus* 
ką rado nekaltą tų šmeižimų, 
dei kurių buvo jį įskundę Mari- 

— ampolės klerikalai.

nautojai.
dėl -ko jie buvo suimti.

NUSIŠOVĖ v

RAC1NE, Wis„ birž. 30.
Vietos laikraščio Racine Jour 
nal-News 
Griswold., 
Priežastis

* kata.

redaktorius David 
70 metų, nusišovė, 
buvus* suirusi. svei-

KALKIŲ FABRIKAS ŠIAU
LIUOSE.

ŠIAULIUOSE, Gubernijoj 
, šiomis dienomis pradėjo veikti 
! prekybos ir pramonės banko įs- 

k~l GIBRALTARAS, birž. 30. —'teigtas kalkių fabrikas. Savo 
Del kolizijos su nežinomu laivu, didumu ir naujovišku įrengimu 
pastarojo sudaužytas paskendo/yra Vienintelė Lietuvoj kalkių 
ispanų garlaivis Bartoke. Dvi- degykla. Per dieną gali page.- 

1 dešimt jo įgulos žmonių buvo minti iki dviejų vagonu kalkių 
britų garlaivio Akera išgelbėti, statybai' ir trąšoms.

Devini žmonės užmušti, trisde
šimt du sužeisti

MASKVA, birž. 30. — Sibiro 
gelžkelio linijoj vakar susikūlė 
ekspresinis Maskvos-čitos trau
kinys. Katastrofoj devyni ke
leiviai buvo užmušti ir trisde
šimt du sužeisti.

Nelaimė atsitiko ties Taiga, 
apie, šimtą mylių nuo Novo-Ni- 
kolajevsko.»

KAIJNIS PASKELBĖ BADO 
STREIKĄ

30. — 
metų 
laiko-

TOLEDO, Ohio, birž. 29. — 
Čia prasidėjo metinė American 
Flint Glass Workers unijos 
konvencijų. Dalyvauja 150 de- pasirašė Francijos vardu konfe-| Vakar temperatūra vidutinis-^nieko ne valgo, 
legatų iš trylikos valstijų ir rencijos protokolą, kuriuo užg:>>kai siekė 64° F. 
dviejų Kanados provincijų, narna vartoti kare nuodingas 
Konvencija tęsis dešimt dienų. ' dujas ir bakterijas. džiasi 8:29 valandą.

HAVANA, Kuba, birž. 
Daniel McSweeney, 27 
stenografas, amerikietis, 
mas vietos kalėjime kaltinamas 
dėl nužudymo tūlo Henry Moi- 
riso iš B'lot'idos, .paskelbė bado ( 
stieiką ir jau šešta diena kaip' 

Kalėjimo gy
dytojas Plascencia patarė kalė 

šiandie saulė teka 5:18, hi- jimo vyriausybei priversti jj 
valgyti. |

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba j bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TIIPIK AlclO APTIEK A, 233 Kast 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEK A, 1616 Wcst 47 St.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Su Naujienų Ekskursija
Į Pacifiką Maudytis.

Rašo A. VANAGAITIS
(Tęsinys)

paštos reikalus sutvarkyti taip, 
kad kiekvieną ūkininką pasiektų 
laikraštis. Mums važiuojant vis 
randam pakelėj skrynutes, j ku
rias paštas įdedama ir paimama. 
Specialus automobiliai išvežioja 
kasdien siuntinius.

LIETUVON 
$186

n.

OLYMPIC■

21 birželio 1 vai. po 
siekėm Sioux City.

ir

trukęs”, tai mes a-piaistem tą 
skausmą su “naminiu krupni
ku”.. Kadangi 1 tą pačią dieną 
buvo padaryta Vizitai vietos re
dakcijoms, tai musų “Westcot- 
tas” ant rytojaus tapo paliuo- 
suotas ir nuvežtas | kitą garažą.

White 
k Star 
i Lines

Laivu

Liepos-July 9, 1925 m.
.. Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 

kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.

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

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

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius,.Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Ue- 
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: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogt).

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.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

1739 So. Halsted St
NAUJIENOS,

Chicago, III.

pietų, pa- 
Pasi rodo, 

čia esama lietuvių kolonija 
150 šeimynų. Turi parapiją
užlaiko klebohą. Klebonas gimi
mo amerikietis, gana malonus 
žmogus, kuris rūpinasi lietuvys
tės reikalais, bet dar neturi pra
ktikoj, nes tik trys metai kaip 
kunigauja ir klebonauja. Lietu
vių mokyklos nėra. Aktyvus dar 
bininkas tautos darbe, tai vie
tos varg. Em. šlapelis. Turi ge
ra chorą ir vaikus mokina lietu
viškų dainelių. Badau repertua
re ir savo dainų.

Kadangi mus užklupo lietus, 
tai likomės viešėti. • Viešimos 
jau ketvirta diena, šiandien, 24 
birželio, rengiamės
Norėjome surengti pramogėlę, 
bet klebono mamytei mirus, pri
sėjo liūdėti ir “requem” giedoti. 
Už tai uždirbom 20 dol., kuriuos 
paaukavom garažui, ’ nes musų 
“Westcottas“ reikia “fiksint”. 
Nelipa, žaltys, prieš kalną, nors 
plyšk! Vakar ir užvakar vienas 
“mekenikas” žiūrinėjo, bet nie
ko gero. Nulupo 10 dol., o patai
sė už dešimtuką, šiandien žadė
jo tinkamai pataisyti, nes klebo
nas nuvažiavo su Zaleckių į ga- 
raža. * \
t Feliksas “po kalėjimų”

Pats miestas.
Sioux City talpina į 80,000 

gyventojų. Pernai švente 75 m. 
iubilęjų. Tai sukako 75 metai 
baltojo žmogaus apsigyvenimo. 
Yra daug indijoniškų šeimynų 
apylinkėse.

išvažiuoti

Mieste yra “stock yardai”, ku
riuose dirba daugelis lietuvių. 
Uždarbis geras. Apylinkės gra
žios. Maždaug Kauną primena, 
nes čia Missouri upe teka ir į ją 
įteka Sioux City upė. Tai Vilija 
ir Nemunas. Missouri labai ne- 

kultu-

Bet užteks; reikia rengtis ke
lionėn. Feliksas eina automobi
lio žiūrėti, šiandien graži die
na po vakarykščio lietaus. Ke
liaut bus gera, nes dulkių netu
rėsime. Vakar pranašavo “štur
mą”, kurio mei labai bijom, nes 
čia radom daugybę medžių iš
vartyta ir namų sugriauta. Pa
čiam Sioux City nemaža langų 
“išpūtė”... ŠU tokiais “putuo- 
liais” nesusirokuosi; tai ne de- 
dektivai...

“Fdnes” palieku sekančiam 
kartui. Jų yra, buvo ir bus. Ne
galiu pakęsti tų žmonių, kurie 
juokiasi iš manęs. Ir visai be 
reikalo. Ypatingai, kada aš rim
tas.

(Bus daugiau)

NORĖDAMI,
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I

I NYTI VISADOS KREIPKITftSf

S. L FABION AS C&
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

PALANKIAUSIAS

LIE
KELIAS

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus motus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sčdot Ne\v Yor- 
ke atveža Jumis beveik j pačią Tė
vynę-Lietuvą, ba 15 Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš Ne\v Yorko 

Laivas “LITU A MA” 21 d. Liepos 
Laivas “F.STONIA” 11 d. Rugpiučio 
Laivas “L1TUANIA” 1 d. Septembfer

809 W. 351h St., Chicago į
Tel. BoJevard 0611 ir 0774 f 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- < 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir L 
Parduodam Laivakortei. ♦ ,

Kainos laivakorčių:
Į Klaipėda visu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

120
Baltic America Tane
<. La Šalie Štr„ Chicago, III.

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

Viso-ko būna kelionėj. Mano 
Feliksas nuvažiavo birž. 22 pa
vakariais pažiūrėti ar taisomas 
“Westcottas”. Nespėjo juodu iš
važiuoti iš gatves, tuoj du nepa
žįstami susistabdę ir užklausė 
“hau mač did j u pei for dis 
kar”?.., Feliksas neturėjo “bill 
of sale,” nes Julius Janeliunas 
mums atidavė be jokių doku
mentų, nors tą bilą turėjo pa
ruošęs. Pasirodo, kad čia lygiai 
kaip ir Lietuvoj, savo arkliui tu-, 
ri turėt dokumentą. Kadangi to 
neturėjo, tai dedektįvai veda

Bet dar tiek mandagumo 
kad vaikiną paleido, bet 
areštavo iki rytojaus, 23 

Ir va-
O buvom pasi

turėjo,
“karu” v
birželio, 12 vai. diena.
žinok, kad nori!
rengę.

Pareina Zaleckis spiaudyda-' 
mas ir piktas. Nugi ištikrųjų ne
malonu butų buvę atsisėsti per 
naktį, be jokio reikalo. Mes gi 
nežinojom kas įvyko, nes “daun 
taun” gana toli. Turiu pasakyti, 
kad lietuviai gražioj vietoj gy
vena ir gana pasiturinčiai. Baž
nyčia mūrinė. Klebonijos neturi. 
Mums apsistojus pas E. šlapelį, 
turėjom visus patogumus. Sura- 
do lovą dar pas kaimyną Ilypa- 
cinką, kuris maloniai priėmė. 
Vieširn mes lyginai kaip Chica- 
goję. Kada grįžo Feliksas “iš-

Detrcitiečiams Linksmą 
Naujieną 4-tą July

PIKNIKAS’
Rengia

Am. Dari). Apšvietus Dr-jos 2 kp.
Subatoj, 4 d. Liepos-July, 

1925 m.
“UKRAINA” GARDEN,

Oakland 9Vi mile Road
du blokai nuo John R., po kairei 

pikniko vieta.
Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga 50c. ypatai.

Šitam piknike kalbės pirmą kartą 
Detroite d. A. AimenaviČius iš 
Clcvcland, Ohio.
Gerbiamieji Lietuviai!

šis 4 July piknikas bus viehas iš 
didžiausių piknikų su milžinišku pro
gramų šiame sezone, Detroitas trauks 
vhvę su Hamtramcko drutuoliais. 
Plonų Jaunų ir storų, lenktynės, Ame
rikoniški ir Lietuviškai žaislai. Ir 
visa galybė kitų įvairybių, apart to 
bus dovanotas gudriausias paukštis. 
Kur savo gudrybe viršina ir civili
zuotą žmogų. Ir visi laimėtojai 
gaus dovanas. Bukit visi, tik šifam 
piknike galėsit turėti good time.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.
Pasarga: Iš visų miesto dalių va

žiuokit iki Woodward Avė. Paskui 
paimkit Woodward Log Cabin karą ir 
važiuokit iki Six Mile Road; ten išli
pę paimkit Royl Oak karą (Steven- 
son), o šis karas privežš prie pat 
daržo.

Automobiliais važiuojant, važiuoki
te John R. St. iki 9Fa miles. Ten ra
sit pikniko vietą, du blokai nuo John 
R. po kairei .

pernai
vaiku-

švari. Primena “peleką 
ra” Vilnijoj...

Turiu pažymėti, kad 
per tą jubilėjų lietuviai
čiai gavo pirmą prizą už lietuviš
kas dainas ir šokius. Antrieji 
gavo italai. Didis laimėjimas! 
Iš 8 tautų gauti pirmą prizą — 
tai lietuviams garbė. Dainuokite 
ir žaiskite lietuviškai visi vai
kučiai, nes musų dainos ir žaislai 
yra gražus!

Lietuviai gana tvirtai laikosi 
tautystėje. Visi, bemaž, kauni
škiai nuo Utenos. Jiems sunku 
kovoti prieš ištautėjimą, nes 
apylinkėj nėra kitų lietuvių ko
lonijų arti. Artimiausia — 
Omaha už 100 mylių.

Berašant šiuos žodžius, Pakš
tas parneš? “Naujienas” ir 
“Draugą”. Vakar dienos laikraš
čiai. Tai ne Lietuvoj, kur laik
raštis ateina mažiausiai trimis 
dienomis vėliau, nors netoli. Pa
štas čia gerai sutvarkytas. Lie
tuva taip pat turėtų pasirūpinti

taa | Benui ir nauju* namui, taipgi dlrb- 
Ijimu. 
Elektros Korporacija Amerikoje.

Šviesą Ir pajlegą suv 
tdvis. Caah arba ant ifcrr

Pirmutinė Idetuvi .
THE BRIDGEI^KT ELECTRIC CO., I ® c

j _ Bartkus ptc*
itf!9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

M

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREĖt

Tel. Koctele 8902

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 111 i-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 A
Gyvenimo vietų: 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

NsdSliomi? nuo 9 iki 12 ryto.

j. -r..;-.:r.»‘Ar-V.r-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos ▼isuese teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiėiams.

1514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Are. 

CHICAGO, ILL.

Murinę Co., Dpu H-S., 9B. Ohio St., Chl«g<

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

John Kuchinskas
LAWYER 

Liętuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas ('anai 2552 

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

L —

L. K. VYTAUTO
Skolinimo ir Bud avojimo Dr-ja

Inkorporu ota 1899 #

Susirinkimai Įvyksta seredomis
8:00 vai. vakare

4600 So. P aulina St.

TURTAS:
nekrutamo turto 
užstatytų akcijų .

Paskolos ant
Paskolos ant
Į mokėjimai nuo akcijų priklauso ir

neužmokėta ................................
Pinigų pas kasininką ant rankų ....

Metinė
Baigiant Metus

Atskaita
Kovo 31, 1925

Metinė

$158,500.00
.... 7,300.00

.... 6,119.47 

.... 9,919.19

$181,838.66Viso Turto ......................
SKOLINYBĖS:•

Paprasti jmokėjimai mokami nuo akcijų $97,455.28 
Į mokėjimai nuo akcijų užmokėta išanksto .... 1,756.85 
|mokėjimai nuo akcijų priklauso ir 
'p*^ieu^mokėti ..................... ....-o
Priropotos akcijos ........................
Sąskaitos mokėtinos ................
Nuošimtis ....................... v.... :...........
Pripuolamas Fondas .......................
Pelnas (padalintas) ..........į.............
Pelnas nepadalintas .......................
Namo Budavojimo Fondas’............

i

6,119.47 
36,100.00 
20,880.00

2,500.00
2,000.00

12,974.57 
.... 52.49 
2,000.00

$181,838.66Viso Skolinybių .............
„ ĮPLAUKOS:

Pinigų kasoje finansinių metų pradžioje.... $1,067.16 
Į mokėjimų priimta per metus ...... ;............. 42,844.28
Nuošimtis gauta per metus .......................... 7,847.48
Premijų gauta per metus ..........................   2,392.50
Nario ir įstojimo mokesnio priimta ............... 290.50
Perlaidžiamojo mokesnio priimta per metus .. 103.75

Atskaita
Paskolų atmokėta ir subrendusių .. 
Apdraudos premijos atmokėtos .... 
Sąskaitos mokėtinos ........................
Apyskaitos gautos .................. .
įvairios įplaukos .............................
Nuošimtis .........................................
Namo Budavojimo Fondan ...........
Atmokėtų akcijų ............................
Pripuolamo Fondo ...........................

Viso Įplaukų .....................
IŠMOKĖJIMAI:

Paskolos ant nekrutinamo turto ir 
užstatytų akcijų .... .    $70,090.00

{mokėjimai ant išimtų ir subrendusių
akcijų ..................................................... 37,641.30

Nuošimtis arba pelnas nuo ištimtų akcijų .. 4,878.21 
-------  ’ ' 14,500.00 

... 164.22 

... 500.00 
... 500.00 

2,000.00 
20,300.00 
... 816.42 
... 593.10 
... 507.00

Mokėtinos sąskaitos .............
Įvairus išmokėjimai .............
Nuošimtis ...............................
Pripuolamo Fondo ................
Namo Budavojimo Fondan . 
Atmokėtos akcijos ...............
Nuošimtis 
Išlaidos — 
Išlaidos — 
Išlaidos —

< spauda
Pas kasininką ant rankų

abelnos .............. ....................
algoms ............... .-..................
rašmenos, krasos ženklai ir

Viso Išmokėta

Akcija Kai na Sekanti

28,750.00
.... 71.25
28,500.00

... 500.00 
2,000.00 

47,400.00 
... 500.00

$162,365.24

........ 45.80

....'9,919.19

$162,365.24

K LESA 
K LESA 
K LESA 
KLESA

po 
PO 
po 
po

“B”
“C”
"D”

Klesa “D”

..... A.................*................................................................  •'....... 12F3c. 

........................  ...;......... 25... c. 
........ į........................  .<...................................... 50 c.

.....    • $100.00 
moka 4% nuo dienos padėjimo už kiekvieną dieną išlaikytą spulke.

ŠI DRAUGIJA YRA PO VALSTIJOS PRIEŽIŪROS•
ANTON J. KAREIVA, Prezidentas, 4537 So. Wood St.
JONAS BANIEVIČIA, Vice-Preziden tas, 4586 So. Wood St.
V. :P.A P1ERŽYNSKY, Sekretorius,OI! So. Marshfield Avė.'
JOSEPH J. EŽERSKIS, Kasierius, 4600 So. Paulina St.
JOHN J. ZOLP, Notaras, 4601 So. Marshfield Avė. f

DIREKTORIAI:
Joseph J. Elias, Anton Ežerskis, John J. Zolp, Vincent. Petkevičia, A. J. .Kareiva, Joseph J. Ežerskis, 
Pieržynski, Frank Raila, John Vaišvila, Etanas Pulei kis, Frank Vaišvila, Jonas Banievičia.

v. p.

A. A. OLIS !
ADVOKATAS

S. La Šalie Stn Room U001 
Randol p h 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Petnyčios.

11
Tel.

3241

J. P. WAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė..
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHN B.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 

' LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washington St. Room 1310 

Telephona Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Teiephone Rooscvelt 9090
Namų Telefonas Repubiic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Ronm 531 
Tel. Central 6390

Va k. 8223 S. Halsted SU Ckicago 
Tel. Yards 4681

1 ■ «—T^TT-
A. E. STASULAN1

ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room 111 

Tel. Central 6216
Cicero Ketverge vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Saredoj ano 
6-8 v, Subatoj nuo 1-7 v. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boai. 6737

------------- q----------------
Tai. Daarhorn

A. A. SLAKIS
advokatas

Oflaas ridunnleatyj:
Room 17B6 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. WHHbiiigton Si 

A Ciadfc

Namą Tai.: Uyda P***
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Ieškoma

Westville, III,
Į čia

III,, ir čia visam laikui apsi
gyveno dar vienas nepriklau
somas “tautiškas” kunigas 
Brodovičius. Jis apsigyveno 
savo namuose prie 312

Lietuvių kareivių yra, 
mažai. Kiek teko patirti, 
yra apie dešimt; Vra ir iš 

Bockford, • resnių: vienas korporalas, 
nas pirmas
mess-seržantas ir 
puikiai

Ken-

Detroit, Mich.
jos 2 kp. liepos 4 d. ren- 
)lį pikniką Ukrainų par- 
Mile lioad, du blokai nuo 
., po kairei. Vieta labai 

ir puiki
platforma. Taipgi bus žai- 
ir rungtynių, su dovano- 
Bus ir prakalbų. Visi kvie- 
i ši pikniką atsilankyti ir

ko, 9l2
Jorn R
gera: yra daug medžių
šokių
smių 
mis.
čiami
linksmai praleisti pailsio dieną 
(Plačiau žiūrėkite musų apgar
sinime). — Rengėjai.

Pittsburgh, Pa
Pittsburgho ir apidlinkės lie

tuviai labai susidomėję Sanda
ros kuopų pikniku, kuris bus 
liepos 4 d., E1wyn Bark, Bus 
netik šokiai, bet taipjau visokio

priėjusiems bus duodamos geros 
dovanos. Dalyvaus ir K. .Bieliū
nas, buvęs lengvojo svorio risti- 
kas čempionas, kuris dabar lavi
nasi kumštynių.

— Pittsburgh ietis.

SI. Louis, Mo.
so-

nio Illinois

lis ir apielinkės 
prisidedant ir pieti- 

socialistams, ren-

Triangle parl
11OO So. Broadvvay, St. Louis, 
M o. Tuksiančiai socialistų ren
giami tame piknike 
nes bus' nepaprasti kalbėtojai 

senelis Eugene 
Illinois Minei’ 
Oscar Ameringer
turtingas muzikalinis

dalyvauti.

Redaktorius 
Bus ir 
progra- 

kielai, iškalno perkan-
galima gulti St. Louis 
ofise, 910 Choutcau

Avė.
Ant

bus Socialistų partijos 
čio konferencija, kuri< 
vaus ir d. Eugene \ 
Dalyvaus visos apielinkės

Columbus, Ga.

bet 
iv 

v v- 
vie-

seržantas, vienas 
vienas labai 

pasilaikantis siuvėjas; 
gi yra paprasti karči

viai.
čia. aplamai imant,Oras

yra prastas. Vasara labui kar
šta (karštis siekia iki 110 
laipsnių) ir drėgna, todėl čia 
ir žmonės yra nerangus ir su- 
tingę. Žiemos kaipir nėra; 
sniego nebūna, bet visgi būna 
vėsus ir drėgnas oras, bet že
mė neįšala.

I kininkai čįa yra labai at
silikę ir tamsus. Jų didelį 
tamsumą gerai 
mas 
no 
nia 
ves

parodo seka 
girdėtas atsitikimas.

apielinkės ūkininko neži-

. Bet vagies jokiu būdu ne
galima I 
ūkininkas 
kunigų 
Kunigas 
daržovių 
nedėldieni

eiti pas 
patarimo.

sekamac

nusitarė 
pasiklausti 

pasižadėjo 
vagilių ir
per pamokslą pasa- 
stebuklingą gaidį, 

pavožtas prie eina
mųjų durų: kiekvienas gi pa- 
rapijcnas išeidamas t u rys pri
kišti pirštą, bet kuomet pri- 

(daržo- 
tuoj su- 
Išeidami 
pirštus, 
atsisa

kė tai padaryti ir tuo save iš- 
prisipažindami prie kal-

— Vargšas.

kiš pirštą kaltininkas 
vių vagis), tai gaidys 
giedos storu balsu, 
visi parapijonys kišo
bet atsirado du, k line

davė,

Cleveland, Ohio
Darbai vyrams čia labai 

prastai eina; uždarbis irgi yra 
labui menkas. Kas rytas prie 
dirbtuvių stovi pulkai bedar
bių. Jei kada kokio Marbinin- 
ko prireikia, tai išsirenka tvir- 

ir jaunus, 
ir toliau

tus

gi 
ria.

nepriima 
išbando

o kilus palie- 
prie vartų stovė- 

neapžiurėjus ir- 
į darbą; pasve- 
spėką ir tik vi- 
s ir tvirtus pri

ima, o silpnesnius atleidžia.
Bet nežiūrint bedarbės, gir

tuokliavimas nė kiek nesima- 
žina. Nors apdriskę, basi, sen
bernių plikės žiba, bet su gyv- 

apskri- našlėmis balius kelti nepaliau
ja. Mat dabar moterys visai 
nepaiso vyrų,. ,nes Clevelande 
moterims yra užtektinai dar
bų ir jos uždirba net dau
giau, negu vyrai. Galėtų ir 
daugiau moterų atvažiuoti ir 
susirasti sau darbus.

Debs.
so-

Columbus yra gražus 
s, visiems žinomas, l>et čia 

mie-

var-

as kalbėsiu apie to vardo 
stą Georgia valstijoj.

Cohimlnis, Ga. miestas 
apie 120 mylių atstume 
Atlanta, Ga. Gyventojų 
apie 10,000, kurių beveik 
sė yra juodveidžiai. 
s tas galbūt sumuša 
kordus protistutėmis, 
čia esą apie 5,000; 
čia patogi vieta, 
9 mylių yra

nuo 
turi
pu- 

mie-
vi.su s re- 

kurių 
mat joms 

kadangi už 
didelės karei viii 

stovyklos — Fort Benning.
Darbai yra daugiausia va

tos i.šdirbystėse, bet uždarbiai 
yra visai menki: po $1.50 į 
dieną ir tai dar reikia sun
kiai ir paskubomis dirbti.

Pats miestukas yra prastas, 
išskirus porą gatvių; gyvena 
jame po biskį visokių tautų, 
bet lietuvių neteko susitikti.

Kaip jau minėjau, čia yra 
kareivių stovykla Fort Benn
ing. čia yra mokyklos 29-tos 
inlanterijos ir juodveidžių 24- 
tos in fa n tori jos-; yra ir kito
kių kariuomenės skyrių: leng
vosios artilerijos, kulkosvaidi
ninkų ir k. Taipgi čia moki
nasi apie 500 oficierių. Vald
žia čia turi didelį plotą že
mės — 87,000 akrų, 
kareivių mokinimo. Galbūt tai 
didžiausia stovykla Amerikoj.

TEN IR ATGAL TIKINTAS 
NEŽEMINTA KAINA

$203
Iš NEW YOBKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusiems 
konduktoriams.

Svetimšaliai grįžtanti at
gal j metus laiko nėra 
priskaitomi prie kvotos. 
Užsisakyk sau laivakor
tes iš anksto.

DeL-permito ir kitų informa- 
eijų kreipkitčs pno vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American line 
177 N. Michigun Avenoe 

Chicago, IU.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijiuė Spaustuvė.

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje paieško šių asmenų Ameri
koje:

Juozo ir Prano Kasparavičių 
iš Kauno apskr.

Kcnrado Aisteteno i š Kauno 
miesto. Gyveno kadaise Cleve- 
land, Ohio. Atsiliepė jo žmona iš 
Lietuvos. -

Jurgio Stadelninko iš Kybar
tų miesto. Gyveno kadaise Chi
cagoje.

Petro, Juozo ir Tamošiaus A- 
domaičių iš Skaudvilės valsč., 
Tauragės apskr. Prieš karą gy
veno Chicagoje.

Gabrio Raginio iš Švenčionių 
askr. Vilniaus krašto. Gyveno 
kadaise Chicagoje.

Juozo Šimkaus iš Griblaukių 
kaimo, Batakių valsč., Tauragės 
apskr. Gyveno Chicagoje. Atsi
liepė jo žmona iš Lietuvos.

Mykolo Končiaus, vadinasi 
save Kenzivez, iŠ Varnių valsč., 
Telšių apskr. Gyveno Chicagoje.

Fiodoro Zubačiuko, vadina 
save Fedor Zalkovski, iš Jur
barko miesto. Gyveno kadaise 
Detroit, Mich.

Petro Pundinio. Gyveno ka
daise Milwaukee, Wis.

J<as žino apie
asmenis, malonėkite 
Lietuvos Konsulatui, 
Dearborn St., Chicago,

Su pagarba, —L.
Konsulato Sekretorius.

čia ieškomus 
pranešti 
608 So.

III. 
Gaižaitė,

Fordson
g THE UNIVERSAL4AR.
S Cars-Trucks-Tractorn
S FRANK BRESKA

2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 $
Pasinaudok $5 planu |

$ Fordo trokai dėl kiekvieno biznio
Reikia lietuvių salesmenų. . H
... '■.-JLr.-

5000 nauju skaitytoju Lietuvoje ir 
tiek pat Amerikoje

“ŠIAULIŲ NAUJIENOMS”
— vieninteliam puikiai pavęiksluotam sąvaitraščiui Lietuvoje,

greitu laiku susjras,
•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,. Lietuvoje ir kur kitur gyvenantiems, o taipgi nuo 
savęs kiekvienas suras dar po penketą — ar kiek tik gali — naujų 
skaitytojų, kad didesniam 'ir vis didėjančiam to puikaus laikraščio 
skaitytojų buriui po visą pasaulį esant butų jį smagiau visiems 
skaityti.

Usžakyti saviškiams Lietuvoje “Šiaulių Naujienas” geriausia
\ per artimiausj Lietuvos paštą:

pasiųskite tami paštui perlaida lygiai 15 litų ir aiškų atnrašą tų kam 
užsakote laikraštį, ir “Šiaulių Naujienos” bus jiems siuntinėjamos 
per visus metus.

Kaina: Amerikoj “Šiaulių Naujienų”, metams 3 dol., pusei metų
1 dol. 50c.; Lietuvoje — metams 15 litų.

Reikalingi Amerikoj “Šiaulių Naujienų” platintojai.

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

Garsinkitės Naujienose Garsinkitės Naujienose
_________________ t-------------------------- ,—

TuKstančiai Žmonių

TURTAS
$20,000,000

IMPERFECT IN ORIGINAL

kurie taupo ir laiko savo pinigus šioj bankoje 
irgi pasinaudoja musų patarnavimu siųsdami’ 
pinigus Europon ir j kitas pasaulio dalįs, ka
dangi musų kainos ant foreign e^change yra 
visuomet -žemiausios, užsakymai išpildomi į 
trumpiausj laikų ir už pilnų jų vertę.

Musy Laivakorčiy Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani
jomis ir su kompetentiškais ir patyrimą turin
čiais vyrais gvarantuoja gėriausį 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

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 

TO ĮSTAIGOSE J 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

Valsčius

Apskriti^

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų ,

Paštu
50 litų ........................ $5.75

100 litų .......... ............. i 0.75
200 litų ........... ............. 21.00
seo litų ........... ............. 81.25
400 litų ........... ............. 41.50
500 litų ......................... 51.75

600
700
800
900 

1000 
6000

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paltu 
$62.00 

. 72.25 

. 82.50 
02.75 

108.00 
514.08

Telegramų 
....... $62.50 
....... 72.75 
.......  88-00 
.......  98.25 
....... 103.50 
....... 514.50

>■ —---------- ---------------- r.............................. v ■ 1

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožpos dešimties dolerių 
Visuosp reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

620J.09

MIS. MIGHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką patą 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o rs 
šito nagelbą.

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

tat

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Turėk Svarias, 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.

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- . 
dikalė Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. VVJLlIaG 
1347 W. 18 St, kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
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
f" .....................

Namų telefoną* Yards 1698 
Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 So. Halsted 8k 

Ofiso valandos nuo 1 1H I p 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. ArBRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:38 iki 9:80 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvraakee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. 'Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tol. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4. 6-8. Nedalioj 18 iki 12 d.

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

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewici- 

BAN1S
A K USER K A 

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

3113 South 
Halsted St.

*H)R. HERZMAN^
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.

Ofisa8 ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Bculevard 4136

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

Telefonais:

DR. JCHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave„ i labos 

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 8:39 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephonc Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tek Fairfax 6353 

-------------------------------------------

Tek Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tai. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja* ir Chirurgas 
Specialistai Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted SL, Chicage 
arti Slst Street

Jei abejoji akimis, p neit ei ra ak
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OjtoiMtrirt 
Tai. Boulevard 8487 
4849 S. Ashland Arą. 
Kampu 47-tos aat

2 lubų

Dr. Benedict Anui
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. „Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 315D W. 63 St. Phona 
Proapect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

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

Dr. J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai po piet

vi.su


NAUJIENOS
The Lithuanjuua Daily Nqw» 

F vtitlahed Daily Eicept Suaday 
Lithuaniau *iowa Pub. Ca. Ine.

sditor p. sjMMArna
* ' 17W South Halsted Sk»< 

Chicago, III.
Talephone Rooaarelt 8500

Subicription Katėsi 
$3.00 per year in Canada. 
$u.00 per year outaide of Chicago. 
$8.10 per year in Chlcago.

3c. per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
M&rrh 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the act of 
Mažth 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
01. — Telefonas: Roosevelt 8600.

DVI ŠLIAUŽ1OJANČIOS PARTIJOS.
• e e e o e
e • e e e e

KA-DEMŲ SMURTO TEISINIMAS.
e e • • • •

• •••••

“KRAŠTO APSAUGOS {STATYMAS”.
* e o • • • •

• o e • • •

DESPOTIZMAS IR PRIEŠINGUMAS 
KONSTITUCIJAI. -

Mes turime dvi tokias partijas, kurias galima pava
dinti “šliaužtoj ančioms”. Ta yra klerikalai ir komu
nistai.

Komunistai turi “savo idėjos” valdžią Rusijoje, o kle
rikalai — Lietuvoje. Visa, ką tiktai daro Rusijos val
džia, musų komunistai giria. Nors ta valdžia dažnai kei
čia savo politiką, nuolatos pripažindama klaidingu daiktu 
šiandie tą, ką ji pati vakar darė, bet komunistai visuo
met entuziastiškai šaukia, kad tai esanti vienintelė "tei
singa” valdžia, ir apsiputoję keikia visus tuos, kurie drįsta 
ją kritikuoti.

Jie' teisina kiekvieną purviną tos valdžios darbą, 
kiekvieną jos kvailystę ir žiaurumą.

Lygiai tokiu pat budu šliaužioja ant pilvo prieš “savo 
idėjos” valdžią ir musų klerikalai. ♦

Krikščionių demokratų blokas Lietuvos seime prave
dė biaurų, priešingą konstitucijai “krašto apsaugos” 
įstatymą ir pavartojo policijos jėgą prieš seimo narius, 
kurie tam įstatymui priešinosi. Musų gi klerikalai tuo- 
jaus pasiskubino užgirti tuodu abu smurto žygiu.

Savo “Drauge” jie sako, kad Lietuvos ka-demai 
“padarė vyriškai”, paimdami už apykaklės ir išmesdami 
iš seimo posėdžių atstovus Bielinį, Grinių ir Lapinską!

Kas tam kunigų organui galvoj, kad Kristus, kurio 
vardą jisai veidmainingai garbina, visai ne to mokino 
savo pasėkėjus! Kas jam galvoj, kad toks chamiškas 
apsiėjimas su visų gerbiamais Lietuvos žmonių atstovais 
puldo seimo autoritetą liaudies akyse ir daro .gėdą Lietu
vai prieš visą pasaulį!

“Draugui” tatai nerupi. Jisai atsimena vien tiktai 
tą, kad Kauno despotai, kurie tai daro, yra jo partijos 
šulai. Todėl juos reikia ga-ti, jų šlykščius ir neteisėtus 
žygius teisinti.

Tikro teksto to “krašto apsaugos” įstatymo, kuris 
iššaukė triukšmą Lietuvos seime, mes dar nežinome. Bet 
yra žinomas jo projektas, kurį buvo įnešusi į seimą 
valdžia.

. Pirmas projekto paragrafas duoda teisę vidaus rei
kalų ministeriui uždaryti kiekvieną organizaciją, kuri 
“savo veikimu” turi tikslo “nuversti konstitucinę tvarką 
arba valdžią”. , ]

Kokiu budu “nuversti”? Įstatymo projekte nepa
sakyta. Vadinasi, einant tuo įstatymu projektu, gali būt 
palaikyta nusidėjimu ir visiškai legalus kovos budai prieš 
valdžią — agitacija žodžiu arba spaudoje, raginimas bal
suot prieš valdžią rinkimuose arba seime, valdžios darbų 
kritika ir tv t. Už kiekvieną šitų “nusidėjimų” gali būt 
uždaryta ir uždrausta kiekviena draugija, sąjunga arba 
partija!

O kas spręs, ar organizacija, kurią vidaus reikalų 
ministeris nori uždaryti, iš tiesų yra nusidėjusi? Pats 
ministeris!

Antras to įstatymo projekto paragrafas duoda teisę 
vidaus reikalų ministeriui panaikinti kandidatų sąrašus 
į savivaldybių įstaigas arba panaikinti išrinktųjų į tas 
įstaigas atstovų mandatus, jeigu tie sąrašai arba atstovai 
priklauso organizacijai, kurią ministeris atranda esant 
priešinga valstybės tvarkai arba valdžiai.

Trečias paragrafas leidžia vidaus reikalų ministe
riui įsakyti daryt kratas, uždrausti susirinkimus, sustab
dyti dienraščio leidimą iki kėtprių savaičių, o kitų laik
raščių leidimą iki šešių mėnesių laiko ir bausti redakto
rius ligi 3,000 litų,arba kalėjimu ligi 3 mėnesių. •

Pagaliau, tas įstatymo projektas suteikia galią vi
daus reikalų ministeriui baust kiekvieną asmenį 3,000 litų 
arba kalėjimu iki 3 mėnesių už skleidimą “iškraipytų” 
žinių apie valdžios darbus viešam susirinkime arba už 
triukšmo kėlimą susirinkime.

Užsimokėjimo kalnai 
Jhicagoje — paltui 

Metams......... .............  $8.00
Pusei metų ...---------------------------4,00
Trims minesiama ___________  2.00
Dviem mėnesiams_______ __ _ 1.50
Vienam minėsiu!_____________ .75

Chicagoje per nelieto jusi
Viena kopija ............  8c
Savaitei ------------------------------- 18c
Mėnesiui -----------------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui <

Metams ---------------- ra______ _ $7.00
Pusei metų----- ------------------------3.50
Trims mOnesiams 1.75
Dviem minesiam-------------------- 1.25
Vienam mėnesiui_____________ .75

Uetuvon ir kitur uiaieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ------------------------------ $8.00
Pusei metų------- ---- -------- 4.00
Trims mėnesiams--------------------2.90
Pinigus reikia siųsti palto Moaey

irderiu kartu su uAiakyme.

Tk pagalvokite dabar: šitokią milžinišką galią ant 
žmonių, ant jų susirinkimų, spaudos, organizacijų ir t. t. 
gauna ministeris! Jam duodama teisė daryt kratas, 
draust mitingus, uždarinėt draugijas, stabdyt laikraščius, 
skirti pinigines pabaudas ir sodint kalėjlman — be jokio 
teismo nuosprendžio!

Ar gali būt aršesnis despotizmas? Tokia biauri des
potizmo tvarka tėra tiktai bolševikiškoje Rusijoje. O 
betgi Chicagos “Draugas” ir patys Lietuvos ka-demai 
veidmainingai pasakoja, kad tas biaurus “krašto apsau
gos” įstatymas esąs atkreiptas prieš bolševizmą!

Musų klerikalų spauda, teisindama tą Lietuvos 
ka-demų pasikėsinimą prieš žmonių laisvę, užtyli ir tą 
faktą, kad “krašto apsaugos įstatymo” projektą net sei
mo komisija pripažino priešingu Lietuvos Respublikos 
konstitucijai.

Neužilgo bus galima patirti iš Lietuvos laikraščių, 
ar pats įstatymas, kurį krikščionių blokas priėmė seime, 
skiriasi nuo to projekto, ar ne. Mums baugu tečiaus, 
kad, jeigu projektas tapo pakeistas, tai dar blogesnei! 
pusėn. Iš atst. Šleževičiaus kablegramos yra žinoma, 
kad kartu su žodžio, spaudos ir organizacijų laisvės su
varžymu krikščionys demokratai seime nutarė įvesti ir 
mirties bausmę. ,

Tai visai naturališka. Despotizmo paveikslas ne
būtų užbaigtas, jeigu jisai nebūtų aptaškytas žmonių 
krauju. Tegul musų klerikalai džiaugiasi juo! Pado
rioji ir protaujančioji Amerikos lietuvių visuomenė pa
kels energingą balsą prieš Lietuvos despotus ir jų pa
kalikus.

Padaužų Pastabos apie 
Gerus it Blogus Daiktus

Padaužų enciklopedija.
Bu m ša, Bumšelis. Nelaimin

go paveldėjimo rezultatas. 
Biografija . šito sutvėrimo ne
visai aiški. Tiek težinoma: pri
klausė. tai veislei gyvūnų, ku
rie vadinasi “pasiutę klerika
lai”. Buvo didelis oratorius 
keikininkas — jam sekdavosi 
keikti, šmeižti, draskyti, ardy
ti ir griauti. Dar 1925 me
tuose Amerikoje Hiuosai vaik
štinėjo, vėliaus nežinia kur 
dingo.

Pakšt-Pakštas, Dr. ir Po
nas. Šitas gyvūnas priklausė 
Homo Sapiens veislei, bet įsi
mylėjo j Amerikos pustynes. 
Padaužų gildą proponavo <jį 
iš pustelninko perkelti į šven
tąjį — neteko sužinoti, ar tas 
jų pageidavimas išsipildė, ar 
ne. Jisai Amerikoje 1925 m. 
vedė čigonišką gyvenimą ir 
už tai Lietuvos Universiteto 
teologai jam paskyrė geogra
fijos katedrą ar ką ten kitą. 
Į Lietuvą jisai parsivežė Ame
rikos geografiją. Yra spėjimų, 
kad šitas sutvėrimas buvo re
daktorius amžiną atilsį davat
kų laikraščio, bet aš netikiu.

Vajus. Padaužų filologas 
tvirtina, kad šitas daiktas ki
lęs iš lietuviško žodžio “vy
tis” (tur būt dolerį). Daug 
visokio plauko žmonių vijosi 
dolerius, gaude juos, rinko 
kaip grybus ir kišo į dide
lius kišenius. .1924 m. už do
lerius y duodavo popiergalius, 
o 1925 m. pasakydavo viešą 
ačiū.

EVoliucija. 1925 m. Ameri
koje atsirado toks kraštas, ku
riame žmonės netikėjo, kad 
beždžionės jų giminės. O ne
tikėjo dėlto, kad. tame krašte 
nebuvo veidrodžių — jie ne
turėjo progos persitikrinti. 
Padaužų gildą pasiuntė porą 
tuzinų veidrodžių ir kontra- 
versija laimingai užsibaigė.

Golfas. Lietuviška kiaulaite. 
Visi lietuviąiy moka šitą gėmį 
lošti, nes visi kada nors kiau
les ganė. 1925 m. lietuvis gol- 
fininkas pataikė j. petį Lietu
vos Valstybinio Teatro artis
tui ir lietuvis sumušė visus 
Amerikos masonus.

Laikraštis. Tokis įnagis, ku
riuo labai lengva kitas žmo
gus mušti. Taip buvo 1925 m. 
Amerikos lietuviuose. Saliu- 
nai uždaryti, tai kur-gi tu 

čia žmogus rasi vietą pasiko- 
lioti, kad ne laikrašty... Ge
riausi šiuo žvilgsniu redakto
riai, tai tie, \ kurie 1925 “re
dagavo” krikščionių ir tavorš- 
čių laikraščius.

Buržujus. Lietuvis žmogus, 
kuris ne bolševikas. Šitokių 
žmonių tiek priviso, kad rei
kėjo sutverti atskirą partija 
su jais kovoti. Kadangi, taip 
sakant, tai partijai yra daug 
darbo su lietuviškais buržu
jais kovoti, tai jinai savo na
rius vadina darbiečiais.

" Tavorščius. šitą žodį nuka
lė, Dieve duok dangų, pilietis 
Leninas. Jisai taip vadindavo 
savo padonis. 1925 m. Ameri
koje lietuvių tautos žmonėse 
atsirado kelios kapos šitų su
tvėrimų — tavorščių. Jie, kai
po nelegaliai gimę, labai triuk
šmingi ir dievobaimingi.

Bendras frontas. Tai toks 
mišinys: sueina kelių srovių 
žmonės, apsispiaudo akis, ant
ausius apsidaužo, išsikeikia ir 
vėl išsiskirsto.

— Padauža.

Kauno birža.
Kursas, priimtas ir pripažintas 

visomis keturiomis, sekantis:

1. \yskupas — lygus sterlių- 
gų svarui. Dėlto kad jis didelis, 
bet reikšmė maža.

2. Klebonas — lygus judriau
siam Amerikos doleriui. Tai da
vatkų bučiuojamas veršis su di
dele reikšme renkant ar mėtant, 
imant ar duodant, žiūrint ar ma
tant. Truputis sutono įkišta į 
valstybės maišiuką pasižvejoti. 
Kitos ypatybės tuo tarpu paslap
ty.

3. Vikarai, klerikai ir kiti — 
vyskupo kareiviai, arba kryžiaus 
gynėjai, arba Kristaus grabo 
saugotojai, kuris yra krikdemų 
partijos frakcijoj, o per čia ir 
dangus nesunku surasti. Jų ran
kose sandaros skrynia ir aukso 
veršis.

4. Davatka — lygi litui ir vie
nam centui. Gaila, kad neturi 
barzdos — galėtų žengti į minis- 
terius. 1

5. Jėzuitas — tankiausia var
tojamas visur ir'visados: prie 
pietų du jėzuitai,- kartais net 
trys. Greitu laiku juos trins į 
miltus vaistams nuo griekų.

C. Apskrities viršininkas — 
tai smirdanti mėsa — kilnojama 
iš vietos vieton, kad visai nesu-

ai

SANTA ĘARBARA 
VARPINYČJA

Santa Barbara, Cal., miestas, 
kurį sugriovė žemės drebėji-
mtus, turėjo daug istorinių na 
mų-palaikų ten pirmiau gyve
nusių ispanų. Garsiausias bu
vo senus misionierių namas su 
varpinyčia, kurią matyti šiame 
paveikslėly. Namas liko ap
griautas.

švinktų. Įrankis, kurio nugaron 
surašomi įstatymai.

7. Nuovados viršininkas —ly
gus krokodiliui. Vienam kanda, 
antrą bučiuoja. Arba kaip pa
dūkęs šuo, nieko nežiūrėdamas 
nuolat puola ir puola...

8. Policininkas — tai tipas, 
kuris gali pavogti ir pats kaltin
ti ir atvirkščiai pats kaltinda
mas vogti.

9. Kritikai — tų dabar daug 
priviso. Liežuvis stiprus — nie
kad nenudyla. Jų obalsis: “gin
kis, kol gali, negalėsi — apkal
tins”.

10. Poetai — jų kiekis perdi- 
delis — galima daug tonų eks
portuoti nors ir už marių (tik 
neduok Dieve ne į marias —ten 
jiems netinka).

11. Moters — daug jų dingsta 
paslaptingoj meilėj. Bet dar di
delis kiekis lieka. Ne vienuolių 
ir ne davatkų pirmi žodžiai: 
“vesk mane — mylėsiu amži
nai”. Kitaip jos vadina meilės 
maišiukais. Ant jų kunigai la
bai “ukvatnųs”, kviečia į gaspa- 
dines, vienuoles ir tt.

12. Vyrai — bereikšmiai ti
pai. Nuolat mainosi kitiem vė
jam papūtus. Pirmiaus jie suka
si apie moteris, dabar moters 
sukasi apie juos kaip žemė apie 
saulę.

13. Padauža — tik iš Ameri
kos girdžiamas. Musų krašte to
kių sutvėrimų dar negimsta. 
Čia visi arba sudaužyti arba dar 
nedaužyti, bet padaužytų nėra.

Viso to galima parsisiųsdinti 
tiesiog iš Kauno, pridėjus pašto 
išlaidas, kurias tuo tarpu dides
nės už siunčiamus egzemplio
rius. Galima gauti ir atskirų 
dalių, kaip kunigo tyarzdų, vie
nuolio relikvijų, davatkos buč
kių (bet tuoj reik vestŲ, virši
ninko liūlį, kritikos barškalų ir 
taip toliau. Ką klausi, tą gausi.

Tolimesnis kursas keisis — 
pranešiu vėliau.

P. S. Paskutinės žinios skelbia 
mokytojų kursą, kuris musų 
krašte žemiausias. Negalima 
prilyginti nė kunigui, nė davat
kai. Pakyla tų, kurie baubia j 
valstybės ragą pasišventę dūšią 
ir kunu. Bendrai visi prisilaiko 
poterių: “kas prieš mus — ne 
musų, kas stUmumis — musų.” 
Kitų maldų laikinai nėra.

Šimtakojis.
------------------------------------- 1--------------- ■—4---------- ■—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

....... . 1 ;1 1 ■

Sveikatos Dalykai
• / ' .........—

Neurosifilis.
Ii i Į > > ......*

Rašo Dr. A. MontVidas

(Tęsinys)

Kadangi sifilinčs gumatos au- 
ga arba smegenų plėvėse, arba 
arti smegenų arterijų, arba 
smegenų tarpuose, jos savo 

• 
spaudimu sudaro įvairių simp
tomų. Simptomai priklauso nuo 
to, kokioj vietoj randasi guma. 
Mat smegenyse yra centrai ju
dėjimams, jautimams, protavi
mui ir t t. Kokio centro veikimą 
guma trukdo, tokie bus simpto
mai. Kadangi gumos augimas 
spaudžia smegenis, todėl bus 
spaudimo simptomai — tokie 
pat, kaip ir kokis navikas sme
genyse augtų: galvos skaudėji
mas, koktumas ir vėmimas, 
svaigulis, sunegalėjimas ir taip 
Vadinamas sugniaužtas akies ri
tulys.

Nors atsitikimai reti, vienok 
jei guma auga priešakiniuose 
smegenų skretuose, protiniai 
pairimai yra dideli ir panašus į 
tikrąsias beprotybes, ypač ma
ni ją ii; melancholijų. Nelengva 
yra atskirti ar beprotybė paeina 
iš smegenų ligos, ar iš sifilinčs 
gumos spaiąiinjo. , Aplamai 
imant, sifilinių gupiątų atsiradi
mas smegenyse arba jų plėvėse, 
kur jos neaugtų, daugiau ar ma
žiau atsiliepia į protą.

Gumatos auga tankiausia) 
smegenų paviršiais, jų plėvėse ir 
paliai arterijas. Jeigu skaityto
jas žinotų smegenų sudėtį ir 
kiekvienos jų dalies užduotį, 
pats galėtų išfiguruoti, kas da
rysiu jeigu toje ar kitoje vietoj 
atsiras guma. Aprašinėti viską 
tai smulkmeniškai nėra reikalo 
ir negalima, nes imtų daug vie
tos ir darbo.

Geriau kreipkime domės į ki
tą nuotikį, kurį sifilis pagamina 
smegenų arterijose. Tankiausiai 
vidurinė smegenų arterija ir jos 
šakos, jau kiek rečiau apatinė 
arba pamatinė tampa sifilio įdeg 
ta. Įdegimo vieta tampa nesli- 
di u* kraujas praeidamas kliūva. 
Jo klenkančios dalys vis daugiau 
ir daugiau limpa įdegimo vietoj, 
kol tik galų gale arterija neužsi
kemša visai ir kraujas į reika
lingas smegenų dalis visai nebe
nueina. Be jo jie badauja ir mir
šta, todėl tos kūno dalys, kurias 
jie aprūpina jautimais arba ju
dėjimais, nukenčia. Tokis krau
jo klekimas gysloj ir jos užkim
šimas vadinasi trombozu. Yra ir 
daugiau priežasčių, kodėl įvyk
sta trombozas smegenų arteri
jose,, vienok pas jaunus žmones 
sifilis yra netoli vienintelė prie
žastis.

t

Smegenų arterijos užklekimas 
nuo sifilio galų gale nekuomi 
nesiskiria nuo užklekimo nuo bi- 
le kokios kitos priežasties. Ne
maitinami smegenys išsigema, 
kaip sakoma, suminkštėja ir nė
ra jokio budo juos atgaivinti. 
Priešsifilinis gydymas tuomet 
negelbės. Gydytis reikia, kol ši- 
tokis dalykas nėra įvykęs, kad 
jis neįvyktų.

Kada užklenka vidurinė sme
genų arterija, seka vienos kūno 
pusės "paralyžius; jeigu šita ar
terija yra kairioj pusėj, tai sy
kiu ir nebilystė. Nors šitie sim
ptomai seka ir nuo . užklekimo 
arterijos dėl kitų priežasčių, vie 
nok jei nuo sifilio, tai paraly- 
že ir nebilystčį ligonis nepama- 
ta nuovokos 'ir sąmonės, nors 
retkarčiais tai atsitinka. Para
lyžiui įvykus, vakarinis* galvos 
skaudėjimas dingsta aiba su
mažėja. Kaip jau pirmiau ra
šiau, paralyžas, nebilystė ir kiti 
simptomai pasilieka nuo kitų li
gų paeinančiame tromboze. Si
fily, kol arterija nėra da visąi 
užkimšta, gali įvykti dalinis pa- 
ralyžas, dalinė nebilystė, dalinis 
sąmones netekimas , svaigulys, 
raumenų trūkčiojimai, nenorma
lus jautimai. Širdžiai pradėjus
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geriau plakti ir kraują varyti 
per likusią arterijoj kiaurinę 
arba ištempus šalines arterijas 
ir per jas atnešus smegenims 
gana kraujo, simptomai gali vi
sai arba trumpam laikui suny
kti.

Kadangi vidurinės smegenų 
arterijos trombozas yra lėtas— 
tęsiasi savaites, mėnesius arba 
metus, todėl smegenims tik sto- 
kuoja kraujo ir ta stoka jaučia
ma vis labyn. Simptomai nuo 
kraujo stokos dėl augančio trom 
bozo yra įvairus: galvos skaudė
jimas, svaigulys, galvos sukimą
si, laiks nuo laiko pasikartojan
tis raumenų silpnumas. Tai nėra 
raumenų nuovargis, o tikras 
silpnumas. Sunku rankas kil
noti, daiktai iš jų puola, abi ar
ba vieną koją tiesiog prisieina 
vilkti, lig šlubuojant. Rankose 
ir kojose jaučiasi užtirpimai, 
apmirimai, net ir ilgas masaža- 
vimas menkai gelbsti jų atgaivi- 

nimui. Pirštai darosi nejautrus 
ir.rtet guzikus kariais sunku už
siseki). Jei trombozas darosi 
kairiojoj smegenų pusėj, kalba 
imą gadintis, žodžiai • liejasi į 
krūvą, jaučiama jų stoka. Šitie 
ir daugelis kitų simptomų at
siranda ir vis darosi aršesni ir 
tankesni, kol galų gale arterija 
visai neužsiblokuoja ir neįvyks
ta paralyžas ir nebilystė.

Apoplekcija arba kraujo įbė- 
gimas į smegenis dėl sifilio nėra 
tankus dalykas.. Jeigu tai atsi
tinka, tai tankiau iš apatinės 
smegenų arterijos. Senatvėj, 
kada arterijos trupios, apoplek
cija nėra reta, pas jaunus žmo
nes šita arterija gali praplyšti 
netoli išimtinai tik nuo sifilio, 
kuris susilpnina jos sieną ir ji 
gauna išsipūsti kokioj nors* da
ly j. Tas išsipūtimas kariais ir 
plyšta.

Da pdpaminėta keli dalykėliai, 
kas atsitinka, kada sifilis įdega 
smegenų plėves, nors aplamais 
bruožais jau rašiau.

Smegenys yra apvilkti trilin
ka plėve ir iš viršaus ir iš apa
čios. Viršutinėj jų dalyj yra 
tam tikri protavimo ir judėjimo 
centrai, ią apačios išeina taip 
vadinami kaukoliniai arba kra- 
niumo nervai. Tie nervai aprū
pina matymo, girdėjimo, kalbė
jimo organus ir veido raumenis. 
Jų anatomijos ir fiziologijos čia 
neaiškinsiu. Sifilio įdegtos sme
genų apačios plėvės rasojasi ir 
tas skystimas spaudžia vieną ar 
daugiau tų nervų. Įdegimas iš 
plėvių sunkiasi ir skverbiasi ir 
į pačius smegenis, iš kur nervai 
prasideda. Įdegtos plėvės tam
pa storesnes ir daro slėgimų į 
smegenis. Del šitų priežasčių 
tūli kaukolės nervai tampa para
lyžiuoti ir seka įvairus simpto
mai: kurtumas, aklumas, kalbos 
sugedimai, veido, liežuvio ir 
kaklo paralyžai. Retai jie pasi
lieka ant. visados, kartais dings
ta į kelias valandas arba dienas. 
Vienok, jei liga pasiliks, jie 
grįš ir kada nors taps pastovus, 
pasidarys ir daugiau blqgumų.

Viršutinių plėvių, įdegimas 
trukdo srnbgenų paviršyj esan
čius centrus. Jų ten yra daug, 
todėl ir simptomų apsčiai. Del 
laiko sutaupimo čia jų neminė
siu.

Ęetai tepasitaiko, kad tik 
smegenų plėvės- arba vienos sme 
genų arterijos tampa sifilio pa
liestos. Tankiausiai liga randa
ma ir įvairiose smegenų vibtoise 
ir stuburo smegenyse ir kituose 
kūno organuose, ši tok i s apsirei
škimas duoda progos silif j išspė- 
ti net ir be laboratorijos tirimų, 
nors pastarieji visuomet turi 
būti daromi diagnozos teisingu
mo patikrinimui.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Prisipažino prie kaltės
16 refrigeratorių kompanijų pi i
* supa žino norėjusios aptūpti 

pirkėjus

Vakar fedcraliame teisine 16 
refrigeratorių kompanijų, ku
rios išdirba refrigeratorius (uis 
baksius) prisipažino peržengu
sios Shermano . prieštrustinius 
įstatymus ir liko teisėjo Cliffe 
nubaustos užsimokėti $68,000 
pabaudos. Jos buvo kaltina
mos, kad jos padarė tarp savęs 
sąrysį tikslu kontroliuoti išdir- 
binią ir pardavinėjimą refrige
ratorių, kad pakėlus jų kainą.

Tai jau antra fabrikantų gru
pė, kuri liko nubausta už tą pa
tį dalyką. Kiek laiko atgal 
prie kaltės prisipažino keletas 
dešimtų kėdžių fabrikantų ii 
turėjo užsimokėti dideles pa
baudas. Bet dar yra apkaltinti 
ir laukia teismo daug lovų ii 
valgomojo kambario sėtų fab
rikantų.

Vieton vestuvių laidotuvės
\Villiam Simon, 21 m., 5331 

S. Iloman Avė. ir p-lė Pauline 
Andriulis, 19 m., gyvenanti ta
me pačiame name, mylėjo vie
nas kitą ir jau rengėsi apsives
ti. Užvakar, jiedu išėjo pasi
vaikščioti. Bevaikščiodami nu
ėjo prie 63 ir Cicero Avė. ir iš 
ten pasuko namų link, eidami 
63 gatve. Bet kad gatvė ne
taisyta, o ir šalygatviif nėra, tai 
ėjo gatvekarių bėgiais. Ėjo be
sišnekučiuodami apie busian
čias vestuves ir turbut taip gi
liai užsisvajojo, kad negirdėjo 
iš vakarų ateinančio gatvekario. 
Kada Paulina atsigryžo, ji pa
matė jau veik belipantį ant jų 
gatvekarį. Ji dar spėjo pašok
ti į šalį ir tuo išgelbėjo savo gy
vastį,, bet jos vaikiną gatvekaris 
užgavo ir ant vietos užmušė. 
Jojo lavonas liko nuvežtas pas 
graborių prie 3424 W. 63 S t 
Nelaimingai Paulinai tad vieton 
linksmių vestuvių tenka rengtis 
prie liūdnų laidotuvių.*

PARODA DAILĖS 
INSTITUTE

Dailės Institute tęsiasi stu
dentų paroda. Paroda yra la
bai graži ir įvairi. Yra daug 
paveikslų, audimų, dažymo dar
bų, skulptūros ir grafikos.

Tarp kitų šitos parodos dar
bų yra dar viena galerija Dai
lės Studentų Lygos. Pastarųjų 
parodoj yra išstatytas ir vie
nas paveikslas lietuvio dailinin
ko Miko Lileikio. Paveikslo nu- 
merys kataolge pažymėtas 63. 
Šileikis yra tos lygos narys.

Paroda užsidarys liepos 8 d.
Nedaliomis, seredomis ir su- 

batomis įėjimas Institutan dy
kai. šventadieniais taipgi įėji
mas dykai.

—Reporteris.

ŠOKIAI PARKUOSE

Trijuose parkuose —Garfield, 
Douglas ir Humboldt — įveda
ma šokius atvirame lauke. Ta
po padarytos tam tikros šok’ų 
platformos ir šokiai bus pen
kias dienas j savaitę, nuo 8 iki 
11 vai. vak. Grieš didelis or
kestras. Bus imama poNSc už 
3 šokius, kad tuo apmokėjus už 
muziką. Tie šokiai tęsis liepos 
ir rugpiučio mėn.

šokiai bus sekamomis dieno
mis: Garfield parke — antra 
dieniais, trečiadieniais, ketvir
tadieniais, penktadieniais ir še
štadieniais; Douglas parke — 
pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais; Humboldt parke 
— pirmadieniais, trečiadieniais, 
ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais.

Sportas
IŠVAŽIUOJA ČEMPIONAS

Keliauja į Rygą

Liepos 6 dieną su “Naujienų” 
ekskursija išvažiuoja ir aplei
džia netik Chicagą, bet ir Jung
tines Valstijas čempionas Au
gustas Freimontas. '

Aug. Freimontas yra čempio
nas sunkiųjų ’vogų kilnotojas 
Jaunas 25 m., 5 pėdų 10 colių, 
200 svarų sunkumo. Jis yra 
ieimėtoju prizo ir čempionato 
du kartu tarptautiniame sun
kiųjų vogų kilnojimo konteste 
Californijoj ir 4 kartus —t Chi- 
cagoje. Pribuvus- čempionui K. 
Požėlai Chicagon ir pradėjus 
ristis, Freimontas neiškentė ir 
pradėjo ristis ir išmėgino stip
riausius pasaulio vyrus. Frei- 
montas ritosi su Jack Sherry, 
Marin Plėstina (pasauliniu čem
pionu), Vladek Zbyszko, Joe 
Ragacki, Juozu Bancevičium 
(drapiežnu dzuku) ir kitais.

Čempionas Aug. Freimontas 
ir jojo motina p-ni Marijona 
Kreimonta apleidžia Chicagą 
liepos 6 dieną, 10:30 vai. vaka
re; liepos 9 d., vidurnakty, sėdi 
į laivą “Olympic,” Whlte Štai 
Line ir kartu su ,‘Naujienų’ 
ekskursija keliauja į Klaipėdą. 
Iš Klaipėdos važiuos į Rygą. 
Latviją, kur Freimontas yra gi
męs ir augęs.

Nukeliavęs Rygon, Freimon
tas žada išmėginti visus sunkių
jų vogų kilnotojus, Europos 
čempionus.

P-s Freimontas yra linksmas, 
kad “Naujienos” jam ir jojo 
motinai viską be jokio sunku
mo prirengė, tad liepos 6 d. vi
siems sportininkams, draugams 
ir pažįstamiems pasakysiąs pa
skutinį kartą sudiev. —Rep.

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

1810 S. VVahash Avė., 
Tel. Victory 7874

D»4 greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
nistefną,

Garsi m uz i kalinių komedijų 
šokėja p-lė Dora Duby, į ku
rią buvo įsimylėjęs Morgano 
giminaitis Alex Ilamilton ir 
ją vaikėsi po Europą ir Ame
rika, v

Lietuviųjateliuose.
Kemežii išleistuvės V

Tai buvo didžiausias lietuvių 
išvažiavimas ",

Pereitą sekmadienį, Beverly 
Mills miške buvo didžiausias lie
tuvių išvažiavimas, kokio dai 
turbut Chicagoje nebuvo. Tai 
buvo išleistuvės d.d. Andriaus 
ir Pranės Kemėžų, kurie ilgus 
laikus uoliai darbavosi tarp pa
žangiųjų Chicagos. lietuvių iv 
,kurie dabar gryšta, kartu su 
“Naujienų” ekskursija Lietu
von, kad ten visiškai apsigyve
nus. Darbuodamies tarp, chi- 
cagiečių jie įsigijo šimtus drau
gų, o dar daugiau pažystamų ir 
visi šie šimtai jų draugų susi
rinko į jų išleistuvių išvažiavi
mą. Todėl šiame išvažiavime 
ir dalyvavo keli šimtai žmonių.

Išleistuves rengė Lietuvos 
Socialdemokratų Rėmėjų kuo
pa, kurioj d.d. Kemėžai nemažai 
darbavosi ir buvo vieni iš tos 
kuopos organizatorių. Dauge
liui dalyvavusių išvažiavime bu
vo parūpinti užkandžiai (vi
siem parūpinti užkandžių nebu
vo jokios galimybės, tiek daug 
žmonių dalyvavo). Po užkan
džių buvo prakalbos. Kalbėjo 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis ir Dr. A. Montvidas. Taip 
jau dainavo Pirmyn Mišrus 
Chpras, kurio nariu buvo d. 
Prane Kemežienė; choras tad 
ir susirinko išlydėti savo darb
ščią narę. Aukų Lietuvos So
cialdemokratų partijai surinkta 
apie $30.>

TASTELE5S CASTOR OIL
Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Paskui visi susirinkusieji žai
dė ir linksminosi iki vėlaus va
karo. Išsskirstė visi linkėda
mi d d. Kemėžams laimingos ke
lionės ir sėkmingos darbuotės 
tėvynėje Lietuvoje.
D.d. Kemėžai apleidžia Chicago 
kartu su visa “Naujienų” eks
kursija ateinantį pirmadieni. 
Labai jų pasiges chicagiečfai 
nes labai sunku rasti tokius 
darbščius žmones, kaip d.d. Ke
mėžai, kurie su tokiu pasi
šventimu, su tokiu atsidėjimu 
dirbtų visuomeninį darbą. La
bai sunku bus užpildyti jų vie
tą. Bet ir laetuvai tokie žmo
nės yra labai reikalingi ir jų 
veikimas ten bus gal dar nau
dingesnis ir sėkmingesnis, nes 
ir ten rimtų ir pasišventusių 
darbuotojų labai trūksta.

Laimingom jiems kelionės ii 
sėkmingos darbuotės tarp Lie
tuvos darbininkų!

—Viešintiškis.

Rengiama protesto 
mitingas

žinios apie klerikalų stiprė
jančią reakciją Lietuvoje labai (Tąsa ant O-to pusi.)

LAURINAS S. AŽUKAS
Del neprigulinčių nuo musų priežasčių laidotuves tapo 

perkeltos į liepos 2 d., 19'25, 8 vai. ryto. Iš namų, 3301 
Auburn Avė. j Sv. Jurgio Bažnyčią, o po pamaldų į Šv. 
Kazimiero Kapines.

BROLIS JUOZAS ir PUSBROLIAI JONAS ir JUOZAS.

D0V1ERNASTĮS 
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
*M Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktuš kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip jau jeigu kas turi vedi
mui proviį arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
• ’l'dsiv Skyrius

1739 So. Halsted St, 
Chicago, III

sujudino chicagieČius. Artimoje 
ateityje ketinama surengti tuo 
reikalu didelį masinį mitingą.

Pirmadienio vakare įvyko Dr. 
A. Zimonto ofise bendra sanda- 
riečių ir socialistų konferencija, 
kurioje dalyvavo apie 20 asme
nų. Socialistus atstovavo Pil
domojo Komiteto nariai: A. 
Grebelis, J. Vilis, P. Grigaitis, 
A. Vilis ir Dr. A. Monlvidae. 
Iš sandariečių pusės buvo ap
skričio komitetas ir kai kurie 
atskiri veikėjai. Dalyvavo taip 
pat ir Lietuvos valstiečių liau
dininkų įgaliotinis, p. Makaus- 
kis.

Pasikalbėjimo rezultate nu
tarta rengti bendrą protesto 
mitingą Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje apie liepos 19 dieną. 
Tuo tikslu tapo sudarytas ko
mitetas iš 10 asmenų, po pen
kis nuo kiekvienoj partijos. Ko
mitetas laikys savo pirmutinį 
posėdį šį ketvirtadienį, liepos 2 
d.

Reikia tikėtis, kad tą darbą 
parems visa musų progresyvi 
visuomenė, net tokios tvarkos, 
kokią dabar vykina Lietuvoje

Neleiskite
Pleišką
noms
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

F. AD. RICHTER & CO 
įBerry & South Sth Sts, 

, Brooklyn, N^Y,

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau- 
taustos mados aprtdala! ne- 

iui patėmyti, Jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie (kyrųs balti Saracital gadintų jūsų gra- 

umą. Naudokite

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos. «

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENfiJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo lijjų o 

Kraujo ir šlapumo egzammacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

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

visas chroniškas, ligas. 
Kalbame lietuviškai

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

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 We8t 18th Str., Chicago, III.

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

Tel. Lafayette 4228

Pltunbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visadoM 

patarnauju kuogeriauriai.

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

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ i
I 

per I

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9663. !

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

r— " ■— 1 —-------------- A

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariui 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va- ” 
kare. Nedčlloj nuo 9 iki 11 ryto.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsi tikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas <!el išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzamiųacija kiaujo ir šlapumo atsi- 
buna jūrns dar ten būnant.

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

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti i darbą arba j biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrtikite. 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas utsi- 
senėjusias ir kompl’kuotas liga*, n<« musų 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais (taisymai* tr gyduolėmis.

Ligas kraujo. reumatiz,n»ą. nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir Jonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir da«iŽinos apie nau
jausi gydymo būdą pinsilų. kurie greitai 
atima s\-ks ir energiją. I’agelbėjom tuks- 
tanėlams keneianėių atgauti savu sveikatų 
ir laimę, todėl yra t! dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, o tidJ huji:na« yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute į 

DR. GILL, Specialistas
40 N. Wel!s St„ 

kumpas Washlngton Si.
Ofiso valandos: Ketverge, aeredij ir suim

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
šventadieniais puo |0 iki 1 po pietA. Pa- 
nedėly, ketverge Ir pėtnyėioj nuo 9 ryti iki 
6 vai- vakare. .

Motorists ivould'nt hurt anv one for the vvorld!
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Lietuvių Kaleliuose
(Tąsa nuo ’» pusi.)

kleril alai, niekas nenori, išski
riant pačius klerikalus. Su
prantama tečiau, kad prie pro 
gresyvės nepriklauso ir komu
nistai, kurie nepripažįsta de
mokratijos.
ir klerikalai, yra 
ninkai.

Komunistai, kaip 
reakcijos šali-

visuomenė y- 
negu dešinip-

NAUJIENOS, Chicago, UI

Pranešimas visoms SLA. 
kuopoms

Pasitraukusiom iš 2-ro apskričio 
Chicago, III.

Kadangi dėl jau gerai žinomų 
priežasčių įvyko 2-ro apskričio 
skilimas gegužio 24 d., tai mes 
čia nebandysime tų priežasčių 
aiškinti.

Trečiadienis, Liepos 1, 1925

PRANEŠIMAI
North Sidės Draugijų Sąryšio de

legatų susirinkimas įvyks 1 dieną 
1 liepos, 8 vai. vak., 1822 VVabansia 
j Avė. Visi delegatai malonėkit būti
nai pribūti į susirinkimą, nes daug 
svuibių dalykų randasi aptarti.

Sąryšio rašt. K. cepulevič.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas 
cagos 
karo, 
vauti. to-

įvyks seredoj, liepos 1 d., Chi- 
Lietuvių Auditorijoj, 8 vai va- 

Nariai visi malonėkite daly-
— Sekr. A. Marcijonaitė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
RESTAURANTAS ir Rooming 

________________________________ House. Gera vieta dėl patyrusio vi- 
REIKALINGA veitorka ’ - .“±

nešti valgius į stalus. Tun 
būt patyrusi tame darbe. At
lyginimas geras.

2417 W. 43r4 Street 
Tel. Lafayette 7864

visą . Pardavimo priežastj patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite
2227 Calumet Avė.

Bet progresyvė 
ra skaitlingesnė, 
ji ir kairieji atžagareiviai sudė
ti į daiktą. Tik reikia jai su 
knisti ir pradėt solidariškiau 
veikti. Masinis mitingas Lie
tuvių Auditorijoje bus pirmas 
žinksnis tame darbe.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks Mark White Square parko 
svetainėj, liepos 2 d., 8:30 vai. vak. 
Visi nariai yra kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

Iš North Sidės Lietuviu 
Chronikos

Rašo Nemunas.

Al. C. White
Wash., “diving” 
šoka, iš didelės 
vandenį.

iš Seattle, 
čempionas, 

aukštumos į

> 
manNelemtas vasaros metas 

net tingini įvarė. Jei ne reikalo 
svarbumas — geriau šiaip sau 
ant vejos atsigulęs liuosą laika 
praleisti, negu sulužusį Wood- 
stock aušinti, žinias rašant. Nie
ko stebėtino, kad vasaros orui j 
atšjhis korespondentai sutings- 
ta, pasidaro neproduktyvus.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

kontesto eisena
3 mėnesiai kontesto prabėgo, 

per tą laiką Draugijai 107 nau 
ji nariai gauta, šie paskutiniai 
mėnesiai, nėra abejonės, bus 
kur kas vaisingesni, nes atsira
do konteste naujų dalyvių — 
senų Draugijos darbuotojų: P. 
Galskis ir J. Degutis, 
susirinkimą bus 
matyti pasekmes 
šitame konteste. 
nes, jei tinginio
iš jųdviejų veikimo 
bus.
dalyvis konteste girias irgi, kad 
jei tinginio ligos negausias dn 
ir Ascillą pralenksiąs. Būt ge-

Sekamą 
nuostabu pa
jų darbuotės 
Nėra abejo- 

ligos negaus, 
pasekmės 

J. Kalpokas irgi naujas

Prizmonai draugijos konteste
Konteste iki šiam laikui daly

vauja 23 nariai, tečiau pralzmc- 
nais yra tiktai 3 — Ascilla, Vi
lione ir Stašinskaitė. Su seka- 

• mu Draugijos susirinkimu yra 
manoma, kad bent 10 kontes- 
tuntų,gaus praizmonų laipsnius. 
Sekami kontestantai yra tikri, 
kad greitoje ateityje liks 
praizmonais: Makrickas, Nor 
kaitis, Jakštienė, Kalpokas, Ku
likauskas, Tikutis, Radzišaus- 
kas, Degutis ir dar keli kiti.
Chicagos Lietuvių Draugijos — 

darbuotojai kontesie.
Pasidarbavusieji Draugijos 

nariai ir jų prikalbintųjų narių 
skaičius:

Sekančios ypatos gavo nau 
jų narių:

J. Ascilla ....... 36
A. Vilienė ....... 19
O. Stašinskaitė 19
J. Makrickas... 4
C. Norkaitis .... 3
Jakštienė ....... 3
F. Leonas ....... 3
J. Kulikauskas 2
Tikutis ........... 2
J. Radzišauskas 2
P. Gąjskis ........ 2
J. Kalpokas .... 2
F. Prusis ....... 1
K. Kairys ....... 1
Giniotis ........... 1
Paukštys 
Dagys 
Valskis ... 
Martinko 
K. Lukas 
Do valga 
J. Markus

Viso 107

nariu 
dienai, o 

eis iki 
Užlntere- 

nariams

Prirašinėjimas naujų 
tęsis iki rugpiučio 8 
priėmimas aplifcantų 
rugsėjo 12 dienai, 
suotiems Draugijos
šiuo reikalu verta skubiai imtis 
už darbo — nedaug laiko beli
ko. Rugpiučio 8 diena yra pas
kutinė diena pridavimft aplika
cijų.

Balto Dobilo Kliubas
Balto Dobilo Lietuvių Pašel- 

pos Kliubas gyvuoja 10 metų. 
Paminėjimui sukaktuvių kliubas 
parengė vakarėli, bal. 12 d. Sa
vo svetainėje. Vakarėlis susidė
jo iš šokių ir šiaip pasilinksmi
nimo. Rengimo komitetai parū
pino minkštų, gėrimų ir užkand
žių. Kliubiečiai ir svečiai gražiai 
linksminosi paminėdami sukak
tuves.

Kliubo tikslas yra pašelpa li
goje, pasilinksminimai, apšvieta 
ir palaikimas lietuviškos dvasios 
tarpe jaunimo.

Kliubo tikslai gražus, bet su- 
Inkiai pasiekiami, nes čia daug 
yra tokių, kurie tiki į pasakymą- 
“kaip buvo iš pradžių, taip bus ir 
visados”, vadinas, musų tėvai 

| nežinojo nieko, tai ir mums ne
reikia.

Tiktai ačiū progresui, kurio 
niekas negali sulaikyti, jis ver

piasi pro kiekvienas duris, nors 
ir uždarytas, tai ir musų kliubą 
jis visgi pakliudo ir Įneša šio-to 
naujo.

Musų kliube apšvieta ligšiol 
labai mažai buvo rupinamąsi, 
nežiūrint, kad kliubas turi labai 
geras aplinkybes skaityti kny- i 
gas ir laikraščius.

Kliubas užlaiko du klubrui- 
miu, vieną prie 4558 So. Marsh- 

Ifield Avė., ir kitą prie 3251 Li
ūne St. Atdari kasdien ir vaka
rais. Ligšiol čia susirinkdavo 
vakarais ir laiką praleisdavo 
prie įvairių žaismių, kiti taip 
sau pasikalbėdavo. Gi šiemet B. 
D. K. padarė didelį žingsnį pir
myn, nes nuo šių metų pradėjo 
eiti į kliubą iš Lietuvos mėnesi
nis žurnalas “Kultūra” ir vienas 
anglų kalba — “Physical Cultu- 
re”. įėjus į klubruim| matyt 
pilna literatūros. Visi skaito. 
Kliubiečiai atėję vakarais jau 
randa kultūringą užsiėmimą 
iiuosam laikui praleisti. Ypatin
gai žurnalas “Kultūra” yra la
bai naudingas, ypač jauniimui, 
kuris neturėjo progos lankyti 
augštesnę mokyklą. Kultūra 
skaitant galima gerai šusipažin-| 
ti su įvairiomis mokslo šakomis. Į

B. D. K. gyvuodamas per 101 
metų išaugo stipriu kliubu iri 

(turtu. Turi nuosavą didelį na-1 
mą ir savo svetainę dėl susirin-l 
kimų ir šiaip pasilinksminimų.

šiemet tapo suorganizuotas I 
base bąli teamas. Labai pasek I 
mingai ir energingai darbuojasi. | 
Šiemet 
mer”.
neloštų su kuo nors, 
gauna susiremti su svetimtau
čių ir gerai išlavintais teamais. 
Nors teamas dar pirmą sezoną 
tedalyvauja, bet turi gerą pasi
sekimą. Turi daug pakvietimų 
nuo gerai pasižymėjusių teamų, 
kad ir nuo 
Benjamino
barzdočių teamo.

Kada praeis vasaros karščiai, 
tikimasi labiau padidini veiki
mą apšvietos srity. ' Ji

tai tikrai “busy sum- 
Nėra tos nedėlios, kad 

Kartais

buvusio karaliaus 
“House of David”

Į SLA. 2-ro apskriejo skilimas 
buvo neišvengtinas, nes neku-; 
rie apskričio konferencijų tari-i 
mai sukėlė kuopose daug lermo j 
ir suiručių, k. t. rėmimas paša-; 
linės partyvės draugijėlės ir ne
pakenčiamas viešpatavimas ap
skričio valdybos ir jų grupės di
ktatūros, kurios nepaiso SLA. 
gerovės, bet rūpinasi savo parti
jos propaganda per apskritį.

Kuopa po kuopai apleidžia 2-ą 
SLA. apskriti, reikšdamos nesu
tikimą ir protestą apskričio blė- riai bukite laiku, turime svarbių rei- 
dingam veikimui, bet tuomi iš-ika,ų* _______J“ Va,dy a*
sitraukimu neturėtų viskas užsi-; „rn|1|{JwU! Lietuvll| Tal;.
baigti. Toms kuopoms, nariams 1 tos Vyrų ir moterų, rengia išvažiavi-
ir darbuotoiams kuriems šven- ’ ^6 i Justlce 1 ai k, III., subatoj, lit-Įir aaiouotojams, Kuriems sven , * 192^ prje toutigkų kapjnių>
tai rupi ir yra brangi musų or-1 •• > »-•- »..._
ganizacija, privalome rankas 
nenuleisti, bet 
apgynėjų eiles. Tik bendromis 
musų kuopų jėgomis padarysim 
švarią ir tyrią organizaciją, ku
riai negręstų siauros klikos pa
vojus.

Susivienijimas Lietuvių Namų Ša
rvininkų ant Bridgeporio laikys savo 
i mėnesinį susirinkimą, trečiadienio 
i dieną 1 liepos, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
prasidės kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit susirinkti laiku, nes 
randasi svarbių dalykų dėl aptarimo.

— D. Gulbinas, rašt.

Jaunosios Birutės mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvergo vakare, 2 d. 
liepos, 7:30 vai. Mark White Sųpare 
svetainėje (Library Room). Visi na-

— Valdyba.

i miške. Bus visokių žaidimų ir bus 
duodamos dovanos. Norinti važiuoti 
su troku, pribukite 9 vai. ryto prie 

~ . — Komitetas.tvirtai stoti į nuinų 8.36 W. 86 St.

Todėl, pasitraukusios kuopos 
iš. SLA. 2-ro apskričio, ir dar 
norinčios pasitraukti, išrinkite 
savo atstovus į šią konferenciją, 

ir rimti SLA.

Jaunuolių Orkestrus mėnesinis su
sirinkimas įvyks liepos 1 d., 1925 m. 
8:00 v. v. (Library Room), 29th ir 
Halsted St. Visi nariai ir jų tėvai 

'bukite. Nariai neužjnhškite atsi- 
nešt mėnesinius mokesnius.

—. Rast. A. J. Schultz.

Bridgeporto lietuviams Žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas“ kas- 

. dien anksti iš ryto savo namuose 
I — apie tai malonCkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jeiSusirinkę tikri 

kuopų atstovai turėsime galuti- tamsta nori, kad apart “Naujienų*’ 
nai išspręsti ir <lf ««.«". ir kita laikrašti, prąnei-
dabartinę musų SLA.- 2-ro aps- , me bile lietuviškais 1----- -
kričio padėtį ir jo likimą. ju nuo 5-llų ft ryto p

Konferencija įvyks nedėliojo, rūpinti savo kčštumerfus “Nauiiė- 
.. oz? 1 1 OA I noms”. — 'Aušros Knygynas,liepos 26 d., 1:30 vai. po pietų, I
Raymond Chapel 816 31 St., i“
arti Halsted gatvės. >

—SLA. 2-ro Apskr. Laikinoji ’ * 
Komisija. Į

nn«iifnrti nnip K"Uii ir kii<i įmiki asu, pinncn pasibaru apie ■ inulus — ines aprupinsi-
‘J. *i laikraščiais.

Musų žmogių patyręs tame darbe, 
I jis nuo 5-kių iš ryto pradedu ap-

IŠVAŽIAVO ATOSTOGOMS

Dr. Helen Wisnor, dentistėj 
2137 So. Cicero Avė., pereitą 
pirmadienį išvažiavo atostogoms 
į Los Angeles, Cal. Sugryš Chi- 
cagon apie liepos 28 d. .

Siuskit Naujienas 
Lietuvon -- tau kur 
brandi dovana.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PERKANTIEMS NAU
JIENAS MIESTE

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

& Clark
& Wells
& Franklin
& Market
Wells

rasti

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIli BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

PTOGDENUYSTB
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas u£ $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senunio. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. Jf Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndalo 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO. f 
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

1 alkom malevą, popierą,
' stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

v J. S. RAMANČIONIS. Pret..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSIN6 & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 rea.

PAJIE&KAU merginos arba 
moteries kad ir su 1 vaiku 
prie namų darbo 
valgį, guolj, taipgi neblogai rr
pinigais atlyginsiu. 3524 So. 
Lowe Avė., 1-inos lubos.

PARDAVIMUI barberių kolegija, 
yra 12 krėslų, uždarbio $60 iki $75 j 
savaitę . Ilgas lysas. Savininkas 
turi 3 biznius, vieną nori parduoti. 
Mes taipgi mokiname barberysteu 
amato, $35 kursas.

duosiu1 106 H“lste<l st-

MAINYSIU než.uri.it apielinkės 2 
po G l.amb. riu n&ujus mūrinis na
mas, Brigliton l uu e, pirmas augš- 
tas vandeniu apš.idomas. Paimsiu 
mažesnį namą arba lotą arba biznį. 
| trjs dienas turiu išmainyti.

Atsišaukite pas
LEON R. JARUSZ, 

4245 So. Kedzie Avė.
Yards 4951

BARGENAS
Parsiduoda kampinis namas su 

lotu, cigajų ir gendžiu krautuvė. Yra 
Šeši kambariai prie krautuves.

Atsišaukite
3111 So. Lawndale Avė. 

kampas 31 gatvės.

i REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė. Turi būt parduota j 3 dienas, 
nes išvažiuoju į ligonbutį. Nauii ra
kandai, geras stekas, ilgas lysas, 
kaina, $550. renda, $30.

Atsišaukite
1002 W. 51 St.

VVRt’

PARSIDUODA 2 flatų medinis na
mas iš 9, 4 ir 4 kambarių. Gazas, 
maudynės .elektra ir garadžius, ant 
Union Avė., arti 37-tos gatvės, $5,00(1 
lengvomis išlygomis, 9 kambariai yra 
ideale vieta dėl burdingierių, Gleeson 
& O’Callaghan, 654 W. 37th Street. 
Klauskite Mr. Zankauskis.

Buren
Buren
Buren
Buren

Van
Van
Van
Van
Madison &
Madison & State

Naujienų Administracija.

Mes parduodame obelio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumblng^ ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

TAUPYK IR TURĖK
sąvaitę, kas dviKas 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 jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujieną 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. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

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

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

■iv-.

REIKALINGA
NAKTINIO
VIRĖJO IR 
BUFERIO.

Atsišaukite
3241 So. Halsted St.

PARDAVIMUI cigarų, soda fon
tanas, kendžių ir visokių smulkmenų 
krautuvė, gyvenimui ruimai užpaka
ly, turi būt parduota pigiai iš prie
žasties ligos.

Atsišaukite
Tel. Coiumbus 8859

REIKALINGAS bučeris mo
kus anglų, kalbą ir darbų, su 
geru patyrimu. Mokestis

Atsišaukite
1245 Cicero Avė.
Tel. Cioero 2886

gera.

.KAS pirks šią savaitį gaus pigiai 
krautuvę saldainių, groserio, cigarų ir 
visokių smulkmenų. Parduosiu pi
giai už cash, nes reikia pinigų, per
ku namą.

Kreipkitės šiuo adresu:
3518 So. Wallace St.

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

1635 So. Jefferson 
1 fl. rear

turi būt 
įmokėti

st.

REIKIA agentų dėl gavimo moki
nių j muzikos mokyklą. Turi būti 
inteligentiški ir gerai apsirengę. 
Turi mokėti kaip apseiti su žmonė
mis. Alga arba komišinas.

4265 Archer Avė.
Klauskite

••MR. DERENGOMSKI

REIKALINGAS pirmarankis
virėjas greitu laiku.

Atsišaukite
3206 So. Halsted St.

Phone Boti Ieva rd 398.5

REIKIA patyrusių vyrų dėl 
operavimo No. 3 žirklių, gele
žies atkarpų jarde.

1465 W. 38 St. , 
Lafayette 1867 ‘

AUTOMOBILIAI
DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINŲ 

ANT VARTOTŲ KARŲ ŠIĄ 
SAVAITĘ ‘ .

Mes turime didelį pasirinkimą. Se
kami yra vartoti karai kuriuos turi
me pas save tokių žinomų išdirbys- 
čiu kaip:

AUBURN, DORRIS, MOON, 
CHANDLER, COLE, OAKLAND, 
FORD ir daugelis kitų. Atdari ir 
uždaryti modeliai.

Bus parduoti labai žemomis kaino
mis, kad padarius vietos. Kainos 
nuo $175 ir augščiau.

UN1VERSAL AUTO SALES CO.
5001-7 SO. WESTERN BLVD.

OAKLAND, 1923, sport, išrodo ir 
bėga kaip naujas. Važinėtas labai 
mažai. Disk ratai, 5 cord tajerai, 
bamperiai, motor meter, raktai dėl 
ratų, kaina, $450. Matykit nuo 5 iki 
8 vakare.

• 1909 W. Congress St. 
Tel. Marshfield 7155

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo moderniš

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

8121/2 W. 63rd St.

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
1418 E. 58 St.

Tel. Fairfax 2619

BRIGHTON PARK

i Pardavimui tučemė ir grosernė, 
su namu, labai geras biznis, biznio 

I daroma virš $1000 į savaitę. Yra le
do mašina . Visi moderniški

1 mai. Didelė krautuvė, 3 po
- , barius flatai. Parduosiu už

i kainą. Veikite greitai, 
s1 Atsišaukite

2612 W. 47th St.

įrengi-
4 kam- 
specialę

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 pigiai bučer- 
nė ir grosernė, nes turiu du biz
niu, tai vienų turiu gerit par
duoti.

2958 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI namas 3 gy
venimų namas, po 6 kamba
rius ir vienas 4 kambarių, 2 ka
rų garadžas.

4554 S. Western Avė.

MORTGECIAl -PASKOLOS
PARDAVIMUI barbemė, tris 

baltos kėdės ir fikčeriai. Kaina 
450, cash $250, o kitus ant iš
mokėjimo.

6249 So. St. Louis St.
Prone Prospect 5277

PARDAVIMUI grosernė ir 
kendžių, ice ereamo krautu
vė.

Atsišaukite
524 W. 33 St.

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernė geroj vietoj ,daromas 
geras biznis, parduosiu pigiai, 
ba turiu kitą užsiėmimą.

2119 So. Halsted St.

PARSIDUODA valgykla ir 
ice cream parloris. Biznis iš
dirbtas per 15 metų, randasi 
ant kampo kur sustoja karai.

2149 So. Halsted St.

PARSIDUODA malt, 
ir battle supply štoras. 
apielinkėj nėra panašios krau
tuves.

3553 Wallace St.

hop 
Toje

PARDAVIMUI —
Grosernė ir bučernė. Arba 

mainysiu į namą.
Atsišaukite

3257 Archer Avė.

NAMAI-2EME
McKINLEY PARK DISTRIKTAS
2 flatų, 4-4 kamabrių, moderniš

kas namas, yra elektra, H bloko nuo 
McKinley Parko, netoli naujo vieno 
miliono dolerių teatro, 2 karų gara
žas, kaina $3800, cash $1000, išmo
kėjimais pagal sutartj.

GUARANTEE CUT RATE
' REALTY CO.

2031 W. 85« St.
Tel. Lofayette 0909

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

SCHUBET
3227 W. 62nd Place 

Republic 0073

PARSIŲUODA 40 akrų farma. 
Gera žemė, prie gero kelio, miško 2 
akrai, sodno 10 akrų, 2 arkliai, 1 kar
vė, 40 vištų. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greit parduoti.

Naujienos,
1789 So. Halsted St., Chicago, III. 

Box 560

ANTRI MORGlčIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMTNT 

. CORPORATION
3804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6738.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų1 mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį moks|ą į devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Uetuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos. /
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bhcernių, delikate
sen, restauracijų, saldamių krautu- 
vių» I 
mas Sosthefni’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

PARDAVIMUI barbernė, 3 
kr&lų; balti rakandai ir visi 

* ’ įrengimai. Geras biznis ir ge
roje vietoje. Pigi renda. Par
duosiu pigiai. Parduosiu greit. 

3433i/2 So. Halsted St.

JIEŠKOT NAMO? Matykit ma
ne. Aš pastatysiu ant jusi/ loto, 2 
pagyvenimų murini namą, po 4 di
delius kambarius, Bungalow sto
gas/ su visais vėliausiais įrengi
mais už $8.100. Arba 2 pagyveni
mų po (i kambarius »iž $11,500. 
Reikale statymo namų matykite 
mane. Tamstos sutaupysite nuo 
$1,000 iki $3,000. Parūpinsiu mor- 
geČius. JOHN PAKEL, Generalis 
kontraktorius ir statytojas. 3120 
W. 53rd PI. Tel. Hemlock 0367.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kar.ip. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

KAM reikalingas karpenderis prie 
namų taisymo ar budavojimo. Turiu 
perą patyrimą, dirbu už prieinamą 
mokestį.

Atsišaukite

1SIDUODA grosernė Be
dirbtas biznis. Lysas ant 

Turiu parduoti greit,
1517 N. Trving Avė., 
Tel. Annitage 8963

niai
4 metų.
todėl leisiu pigiai.

4617 So. Honore St.

DIDELIS BARGENAS. Par- 
davimui namas ir lotas, įplau
kų, $46.00 į mėnesj, kaina, tik
tai $8500.

909 W. 19 PI.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis Ir vakarais klesos.
FE DERA L AUTO ENGINEER1NG 

1507 W. Madieon 8L

ne%25c5%25be.uri.it

