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NnatoLieluvos4enkijosl““±i"
unija Anglija prašo Vokietiją paskel

bti dokumentus sąryšy su 
pargabenimu Lenino Rusijon

No. 161

Šiandie prasideda “evoliu 
cijos byla” Daytone

Prašo Vokietijos paskelbt, kiek 
kaizeris padėjo Leninui bolše

vikų revoliuciją įvykinti
Baimė rūsy verčia Pabal-Į Šiandie prasideda “evo

liucijos byla” Daytone

Papa nutraukė santykius 
su Cechoslovakais

Įtūžo, kam prezidentas Masa- 
ryk žada dalyvauti Cechų did
vyrio Huso paminėjimo šven
tėje

Latvija mokėsianti savo 
skolas Amerikai

Iš okupuotos Lietuvos
LIET. KELIO” BYLA

t
— šiomis dieno-WASHINGTONAS, liepos 9 

— Latvijos ministeris Wash- 
ingtone pranešė iždo departa
mentui, kad Latvijos vyriausybė 
norinti funduoti savo fikolą 

IJungtinėms Valstijoms. Lat- 
~ įvija kalta Amerikai apie 6,350,- 

s 000 dolerių. Neužilgię ž(da 
įvykti konferencija tarp, latvių 
ministerio ir iždines valdininkų, 
kurioj bus susitarta dėl funda- 
vimo sąlygų.

vaitraščio redaktorei kaltina
masis aktas. Ji traukiama at
sakomybėn už tai, kari minė
tas laikraštis 1921 m. geg.

RYGA, liepos 9. — Anglijos 
Ivaldžia kreipėsi į Vokietiją pra- 
,šydama, kad ji paskelbtų visus 
(dokumentus sąryšy su tuo įvy
kiu, kai generalis vokiečių šta
bas gabeno 1917 metais Nika- 
lojų Leniną ir jo draugus iš 
Šveicarijos į Rusiją, o taipjau 

i iškelti • aikštėn, kiek buvusio 
kaizerio valdžia davė I Aminu i ir 
jo sėbrams pinigų bolševikų re
voliucijai sukelti.

Pasak gauto iš Maskvos pra
nešimo, sovietų valdžia 
susinervinus dėl tokio A 
reikalavimo, nusimanydama, 
kad tų nemalonių dalykų aikš
tėn išvilkimas gali skaudžiai at
siliepti Rusų komunistų parti
jos autoritetui, o taipjau ir so
vietų valdžios prestižui.

Vienos diplomatinių 
žiniomis, Anglija tokį reikala
vimą padarė tuojau po to, kai 
bolševikų teismas pasmerkė tris 
vokiečių studentus sušaudyti 
dėl tariamo jų' sąmokslo nužu
dyti Trockį, Staliną ir kitus 
bolševikų komisarus.

Vokietijos ambasadorius Ru
sijai., grafas Brockdorff-Rant- 

izau, laikė kasdien konfercncl- lennessee • . . v . . ...jas su sovietų užsienių ministe- 
Iriu Cičerinu, ir tų pasikalbėji
mu 
sovietų valdžia sutiko panaikin
ti mirties bausmę pasmerk- 

“ < tiems studentams ir tartis dėl 
išmainymo jų į vokiečių komu
nistus, pasmerktus nesenai 
Leipcigo teismo.

■ll

\V«lliam Jennnings Bryan žada, 
kovoti evoliuciją ‘‘to death;”| 
bus Įdomi byla

ELSINK1S., Suomija, liepos 
9. [Chicagos Tribūne koresp 
John Steele]. — Baimė Rusi
jos yra vyriausias faktorius, dell” 
ko mažosios Pabaltės valstybės, | 
atidėjusios į šalį menkesnius 
tarpusavio ginčus ir nesikenti- 
mus, stengias susijungti daik
tai! prieš bendrą pavojų, kurį 
jos iaučia iš rytų pusės, kai tik 
Rusija vėl atsistos ant kojų.. 
Lietuvą, Uitvija i;* Estija, iš 
dalies ir Lenkija, kuri tikis, 
kad Francija visados ją gins, 

kad kitur pagalbos 
kur gaus.

Dabartinė jų problema 
kas daryti su komunistų agita
cija, kurią kursto Rusija, norė
dama tas naujas valstybes į- 
traukti į sovietiją. Jei jos tu
rėtų palaidas rankas, tos nau
jos valstybės pavartotų griež 
tuma I ir greitai apsidirbtų su 
komunistais savo kraštuose, 
kaip kad pasielgė nesenai Estai 
su “putšu,” kur komunistai bu
vo dešimtimis karo teismo pa
smerkti ir sušaudyti. Latvija 
taipjau neglosto savų komunis
tų, bet Rusija visados turi bū
dų sugauti ramius kaimynių 
valstybių piliečius, o sugavus— 
laiko juos kaipo įkaitus už ko
munistinius kriminalistus.

Kol kas betgi buvusioms Ru
sijos provincijoms būti pasida
linusioms pavojinga joms pa
čioms. Lietuva turi aitrių 
k i virčių su Išakija dėl Vil
niaus. Ji taipjau turi ginčų su

rateliu

DAYTON, Tenn., liepos 9.— 
i paskubusi 
kur kaltina- 

aukštesnės 
John T. 
;nui už

evoliucijos

Rytoj čia 
‘evoliuc jos 
muoju y r A 
mokyklos 
Scopes

byla,” 
vi/ufe

mokytojas 
atiduotas 
mokiu • •n.<

gislaturos ptaytmą 
valstijų i yra jžgint'i

“Prokuroru” bus žinomas bi 
blininkas ir evoliucijos priešas* 
William Jennings Bryan, žmo
gus, kurs kelis kartus buvo de-l 
mokratų partijos kandidatas į 
Jungtinių /Valstijų prezidento 
suolą, o VVilsono laikais buvo 
kurį laiką valstybės sekreto 
rium. Bryanas andais kalbėda- 
,mas Daytono Progresyviam 
Kliu.bui pareiškė, kad jis ko
vosiąs evoliuciją “iki paskuti
nio galo.”

Mokytoją Scopesą gins žy
miausi Amerikos advokatai — 
senatorius J. R. Neal, čikagie- 
tis Clarence Darrow, New Yor- 
ko Dudley Field Malone, Bain- 
bridge Colby ir kiti, taipjau ne
maža mokslininkų stos jam kai
po liudininkai.

Daugybė žmonių iŠ 
menkos dalių {Jaukia 
Daytoną pasiklausyti 
mios bylos.

visų A- 
dabar į 
tos įdo-

Britai nemaną nutraukti 
santykiy su Rusija

Britų valdžia betgi stropiai da
bojanti i 
sako Chamberlain

ir tų pasikalbėji- 
režultatas buvo toks, kad

Australija nori gauti 
Amerikoj $100,000,000
NEW YOBKAS, liepos 9. — 

Gautomis čia žiniomis Austra
lijos valdžia ieško paskolos 
dėl to neužilgio bus vienu kai
tų duota pasiūlymų New Yorke 
ir Londone. Ajmerikoj ji nori 
gauti apie 100 milijonų dolerių. 
Manoma, kad nukėlimas pasko
los čia bus pavestas Morgano 
& Co. firmai.

Lauky darbininkai buvo 
užvaldę traukinį

korespon- 
Adutiškio 

ir miškų

LAMAR, Colo., liepos 9. — 
Apie 50 keliaujančių darbinin
kų, kurie laikinai samdomi ja
vams nuo laukų valyti, vakar 
ties Syracuse, Kas., užvaldė

ROMA, Italija, liepos 9.
Oficialia Vatikano organas 
servatore Romano paskelbia, 
kad papa Pijus Xl-tas^atšaukęs 
savo nuncijų čechoslovakijai, 
monsinjorą Francesco Marmag- 
gi. Padaręs tatai protestui 
prieš žibamą čechoslovakijos 
respublikos prezidento Masa- 
ryko ir ministerio pirmininko 
Svehlos dalyvavimą ruošiamose 
iškilmėse Cechų didvyrio ir re
formatoriaus Jono Huso garbei.

Monsinjoras Marmaggi šian
die grjžo Romon iš Prahos.

Donald B. MacMillan, ku- [Cechų reformatorius Jonas 
ris dabar jau devintą kartą Husas gimė apie 1370 metus, 
išplaukė, tyrinėti tolimą šiau- Del jo pradėtų religinių refor- prekinį Santa Fe gelžkelio Irau- 

albut bandyti pasiekti mų, kurios nesutiko Su Romos kinį ir patys leidos kelionėn. 
polių.1 į katalikų bažnyčios doktrinomis, Atvykus jiems į Lamarą, juos

....iHusas buvo ekskomunikuotas ir pasitiko organizuotas būrys 
. įgaliau, 1414 metais, inkvizici-,liečiu. Iš abiejų pusrų buvo 

ance ant laužo sude- leista keli šimtai šūvių, ir 
įgaliau traukinys buvo iš mnii autnnnmiia- - - - - - - - I bastą atimtas. šešiolika
buvo areštuota, kiti išbėgiojo.

rę ir
šiaurės

galiau, 1414 metais, inkvizic
Francija ir Ispanija siu-gt“nce *nt laužo su<l

Nors patys francuzai 
kad pasiūlymas butų 
Krimo priimtas

netiki,
Abd-el-

Brity laivyno vizitas 
Norvegu sostinei

i “j-------- Norvegų komunistai pasitiko
PARYŽIUS,t liepos 9. —Fran-( britus demonstracijomis

cija su Ispanįja, kurios vakar, 
pasirašė sutartį dėl kooperavi- 
mo prieš ri f labilus Morokoj,
nutarusios pasiūlyti Abd-el-Kri 
hnui Riffo krąšto autonomiją po 
Ispanijos protektoratu.

Oficialiuose tečiaus franeuzų 
rateliuose manoma, kad rifka- 
bilų vadas tokį pasiūlymą at- 

,mes, kadangi jis jau ne kartą 
I yra pareiškęs, kad Ispanų pro- 
itektorato jis niekados nepripa- 
ži nsias. c

Kiek
ir.panų;cuzų 

ti ir 
nant

numanu, Francuzų-Is- 
su tartim leidžiama fran- 
kariuomenei Morokoj, įci- 
į Ispanijos zoną, besigc- 
rifkabilus.

Komunistai grūmoja visuotinu 
streiku, jei karas nesiliausiąs
Komunistų atstovai, Cachino 

vadovaujami, šiandie, laike de
batų parlamente dėl paskyrimo 
183 milijonų frankų operaci
joms Morokoj, aštriai puolė 
valdžią, reikalaudami, kad ka- 

ATENAI, Graikija, liepos 9.'ras butų urnai pabaigtas. Ca-

TURKŲ IŠGUITAS GRAIKŲ 
PARIARKAS ATVYKO 

Į ATĖNUS

pi- 
pa- 
pa- 
pa-

sispauzdino korespondenciją iš 
Adutiškio, Miestelėno pasira
šytą, 'kurioj rašoma, jog žmo
nėms uždėti dideli mokesčiai 
ir kad valsčiuj ir miškų urė
dijoj imą kyšių.

Prakuratura šitoj 
deącįjo'j, nupiešusioj 
valsčiaus valdybos
urėdijos garbę, randa valdžios 
negerbimą ir redaktorę pa
traukė atsakomybėn iš 154 
baudžiamojo kodekso straip
snio. Liudininkais iš savo pu
ses prokifratura kviečia Adu
tiškio policijos 
sadzinskj, vaitą 
valsč. sekret. St. 
na Vėgėlę ir 
tarnautoją P.

Byla bus J 
gardos teisme

vyresnįjį’ Za- 
.1. Buroką, 
Taltų, Anta- 

miškų urėdijos
l ’ n taną.

nug»ipėjama- fipy-

DIRIŽABLIUS Iš RUSIJOS Į 
ALASKĄ IK JAPONIJĄ

KALTAS VALDŽIAI PUSE MI
LIJONO MOKESNIO, BET 

NEMOKA

MASKVA, liepos 9. — Sovie
tų vyriausybė planuoja įsteigti 
susisiekimą oru — vartojant 
tam dirižablius — tarp Lenin
grado ir Alaskos bei Japonijos. 
Specialė komisija, pritarė pla-

OSIjO, Norvegija, liepos 9.— 
Didžiosios Britanijos laivynas 
padarė Norvegų sostinei vizitą. 
Vakar atvykus laivynui į Oslo, nams, kuriuos kapitonas|Blaun, 
norvegų komunistai pasitiko jį vokietis, per žinomą žiemių 
demonstracijomis ir slaptais nt- kraštų ekspertą, Fritjofą* Nan- 
sišaukimais į Britų jūreivius. 
Viename paleistame į juos atsi
šaukime komunistai šaukia: 
“Sukilkite, darykite maištą, jei
gu jūsų valdžia įsakytų jums 
kariauti prieš Rusiją.”

Jaunųjų Norvegijos komunis
tų sąjunga, kuri yra trečiojo 
internacionalo sekcija, išlipdė 
mieste didelius plakatus, spau?
dintus anglų kalba, kuriuose i 
kritikuojama Britų žygiai Ki- j 
nuošė ir smerkiama dabartinis! 
bruzdėjimas Londone prieš 
Maskvą.

seną, pristatė komisarų tary
bai.

Projektuojamas oro kelias 
butų iš Leningrado, Murmans
ko pajūriu, per Obės

, Lenos upe, per Beringo 
rį į Aiaską ir Japoniją, 
nė vienon pusėnt sulyg 
čiavimu, turėtų užimti 
tuntos dienos.

įlanką, 
sąsiau- 
KeJIo-

pusas

NEBEĮMANO KUR DĖTI 
DAUGYBĘ KALINIŲ

9.

KAUNO KANALIZACIJOS 
REIKALU

KAUNAS.—Jau atvyko Kau
nan Remingtono ir Co. firmos 

į vyriausias Londono skyriaus in
žinierius A. F. St. John -Į

Greitu laiku atvažiuoja
Remingtonas. Firmos 
rius nori apsipažinti su 
nėmis kanalizacijos ir vanden-

Kinsey. 
ir paj,s 
inžinie- 
techni-

WASHINGTONAS, liepos
— Justicijos departamentas at- tiekio realizavimo pusėmis ii 

_  Vakar į Atėnus atvyko pat- chin grūmojo, kad jeigu karas sidurė dideliame keblume, 
riarkas' Konstantinos, kurs nebusiąs paliautas, tai Fran- ri daug federalių nusikaltėlių, 
prieš kiek laiko buvo Turkų cija susilauksianti visuotino pasmerktų. kalėjimams, o tuo

dalykų rutulojimos, valdžios išguitas iš Konstanti- streiko, kuriuo darbininkai pri- tarpu esamieji federaliai kalė-
... •• 1 J — X —1   1

LONDONAS, liepos 9. —Bri- 
Latvija dėl Klaipėdos (?). Iš tų užsienio reikalų ministeris • iii** «« 1 k j tviiuju

keturių valstybių viena tik Es-jAustcn Chamberlain, atsakyda-|gani sav0)amžiui
vi-

Tu- ruošia platų supažindinimo pra
nešimą firmos savininkui Re- 
mingtonui.

NEW YOBKAS, liepos 9. — 
Federalė vyriausybė areštavo 
čia Tulšos, Okla., kapitalistą E. 
Constantiną, kaltinamą dėl ban
dymo nusukti Jungtinių Valsti
jų valdžiai 500,000 dolerių pa
jamų mokesnio už 1920 ir 1921 
metus. Constantin buvęs dar
bininkas patapo aliejaus mag
natas, ir karo metais jis alie
jum “uždirbo” apie 10 milijo
nų dolerių. Bet jis atsisako 
mokėti valstybei priklausomą 
savo pelnų mokesnį.

KUNIGAS DAMBRAUSKAS 
IMAMAS NAGAN UŽ 

ŠMEIŽIMĄ

KAUNAS. — Kadangi žino
mas Lietuvos klerikalu šulas, 
literatas ir “poetas” Adomas 
Jakštas (pralotai, kunigas Dam- * 
braus kas) kunigų lakirašty 
“Ryte” ėmė šmeižti Meno Mo
kyklą, vadindamas ją “porno
grafijos” įstaiga, kuri demora
lizuojanti ir išnaudojanti “val
dininkų žmonas ir gimnazis
tes,” tai Meno Mokyklos moky
tojų taryba traukia jį teisman 
už šmeižimą.

kad 
daugiau į jųps^iebetelpa. šiuo 
tarpu trijuose federaliuose ka
lėjimuose yra: Atlantoj 3,250 
kalinių, Leavenvvortho 3,350 ir 
McNeil Islando 600, viso bend
rai 7,200 kalinių, kuomet nor
maliai juose tegali tilpti tik a- 
pie 5,000.

Del to justicijos departamen
tas kreipėsi į atskirų valstijų 
vyriausybes prašydamas, kad 
dalį federalių kalinių priimtų 
valstijų kalėjimai. Pasirodo 
betgi, kad ir valstijų kalėjimai 
pilni. Iš visų jų tik viena val
stija rado kiek vietos savo ka
lėjimuose federaliams ki
niams padėti.

nonolio. Premjeras Pangalos'vejrsią valdžią tuojau pasiuly- jimai jau taip perpildyti, 
patiekė jam karo laivą kelionei

H|iš Salonikų į Atėnus. Patriar-
J kas apsigyvensiąs Chalkise

ti Abd-el-Krimui taiką.

vi- PASMERKTAS MIRTI Už NU- 
j ŽUDYMĄ DUKTĘRS

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

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

mas vakar paramente į paklau-l 
simus dėl Didžiosios Britanijos! 
santykių su sovietų Rusija, pa-l 
reiškė, Britų valdžia neturinti'

su^vieU Ji cXu Z nUŽUdym° SaV° <lukte‘S’ Vi°‘e-
.Caribou, Lightmng Ureek dis- tos šiandie buv0 pasmcrktas

. 80 vtt.’ ?e7 mirti elektrikinej kėdėj.
štų dešimtų metų pradžioj toj |

RADO AUKSO GYSLĄ NEWARK, N. J., liepos 9. —
T Tr , Frank Martin, prisaikintųju

nutraukti santv- .■ (*UE„SNEI^ Bn!ų Ko teismo pripažintas kaltas dėl
nutraukti santy-s liepoS( g _ Pranešama kad ties

betgi stropiai dabojanti dalykų Lj.^^ užtikta aukso gysla, še- 
bėgį. Chamberlain atkartojo'į- - -• • .................

savo {jareiškimus,'apygar(^oj j)UV0 iškasta daug 
milijonų dolerių vertės aukso.

kius

Pranašauja Lietuvos susijungi
mą su Lenkija

Geriausia opinija Pabaltėj at
rodo tokia, kad galų gale Len
kija susijungs su Lietuva. Ta'
mintis pamatuojama tuo, kad 1)U mesnlus 
ir lenkai ir lietuviai yra kaluli-,kad Rritl' V!,l<ižla tunnt* Pas’- 
kai, tuo tarpu kai estai ir lat- la,kvti sau velkll»P lal8V«- 
viai yra liuteroniri. LISABONAS, Portugalija, i

— Parlamentas tik vieno bal- 
Suomija yra so didžiuma pareiškė pasitikėji- 

pasitikėjus savo stip-hno ministerių kabinetui, prem- 
nebijo nieko, nė dagi'ieFo da Silva sudarytam liepos 
turi didelės pirmeny- 
kitas Pabaltės valsty

bes. Jos žmonės niekados ne
buvo surusinti taip, kaip kad 
kitų buvusių provincijų, ir .
visados naudojos šiokia tokia’vatorių) darbininkai tariasi 
autonomija.
jau išvaduoti savo užsien y pre [panijos trustisus 
kybą iš Rus’jos kontrolės.

Kitoks vaizdas prisistato ant-^7 
lapus Baltijos. f 
ramesnė 

9 

rumu, ir 
’usų. Jį 2. Ginčai atstovų bute tęsės vi 

są naktį.

BOSTON, Mass., liepos 7. —

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
CALLES SERGA 0RR

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
8. — Meksikos respublikos pre
zidentas Calles susirgo infhien- 
za.

Laikraštis Universal pastebi, 
kad į sveikinamąją telegramą, 
kurią prezidentas Calles pasiun-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt
lietaus' ir perkūnijų; maža at-1 
mainos temperatūroj; vidutinis 
mainąsis vėjas.

ji i Vietos viršutinių tramvajų (ele- tė Jungtinių Valstijų valdžiai 
’ * A darbininkai tariasi Nepriklausomybės dieną, liepos

Ji sugebėjo tai| • utreikuoti, idant privertus kom-14-tą,, švenčiant, Meksikos užsie- 
jokio

baltinę arbitracijos sistemą

įvertus Kum-j 
išlaikyti da jnių ministerija negavo

> sistemą. - I atsakymo.

I PIRKLYS NUŠOVĖ SAVG 
' ŽMONĄ IR PATS 

NUSIŽUDĖ

OMAIIAi, Nebr., liepos 9. — 
Turtingas pirklys L. Porter, su- 

Vakar temperatūra vidutiniš- sikivirčijęš su savo 16 metų 
kai sieke 76° F. sunum,, nušovė savo žmoną, ku-

šiandie saulė teka 5:23, lei- ri buvo užsistojus už sūnų, o 
džiasi 8:27 valandą. .paskui pats sau galą pasidarė.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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r DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS"
Rengta Draugišką ISvažiąvimą, kuris įvyks

Nedėlioj, 12 d. Liepos (July),1925 m.
LYONS, ILL. MIŠKUOSE

Nariai, narės, draugijos Lietuvos Ūkininko malonėkite dalyvauti 
šeimyniškam išvažiavime. Tikictas 75c. ypatai. Gros puiki orkestrą. 
Skanus užkandžiai, gardus gėrimai. Dovanos bus dalinamos lenkty
nėse atsižymėjusioms ypatoms. O jeigu lytų lytus visą dieną, tuo- • 
niet visa iškilmė atsibūtų pas M. Meldaži, svetainėje, 2242 W. 23 PI.

• Chicago, III. VALDYBA.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Laisvos kapinės
(Mintys, kurios gimė kun. V. 
Dembskį belaidojant Šiauliuose)

S* kUDIKIų^S. 
EROVės skYRIUS

DEL APRŪPINIMO] 
į MOTINŲ IR JŲ * I 
/KŪDIKIŲ SVEIKATOS^

Bita* <*yr1.k ■«, laika, 
m. laiko rvUdnulai. r.1- 
katat ĮAaila. Mteian/I.ai. 
motinom. Ir MttaoaN Jm-1

M

tinbs jį' vartojo, pamatę, kad jų kū
dikiai tuoj pradėjo augti ir tarpti 
kaip tik gaudavo Eagle Brutui. Bor
den Kompanija per tris gcntkuites 
įtikino tūkstančius tėvų, kad jų kū
dikių sveikata yra svarbiausias žing
snis prie jų busimo pasisekimo gyve
nime. Borden’s Eagle Pienas išau
klėjo ndlionus kūdikių į sveikus ir 
vikrius vyrus ar moteris.

Didelis Išvažiavimas į Beverly Kilis Miškus
PARENGTAS LIETUVIŲ TAUTIŠKOS K AT. PARAPIJOS’'

Nedėlioj, Liepos (July) 12 d., 1925
Bus duoti skanus pietai ir minkšti gėrimai. Taipgi bus geras 

programas susidedantys iš muzikališkų gabalėlių, dainų, dekleinacijų, 
prakalbų, traukimo virvės, lenktynių ir t. t.
1 vai. po piet. Kas norės galės ir pasišokt.

Brangus Lietuviai, Broliai ir Seseris,
paremti U žmonių daibininki&ką parapiją, išklausyti puikaus pro
gramų ir linksniai laiką praleisti.

Prograinus prasidės kaip 
Pietų neslveškit.

malonėkit atsilankyti ir

Bus geri kalbėtojai.
Kviečia KOMITETAS.

P. S. Jeigu lytų ir butų biaurus orus, tai visi malonėkit susj- 
rinkti į bažnytinę svetainę (3501 S. Union Avė.). Programas busų

PIRMAS LINKSMAS

FIKNIKAS
Rengia

Liet. Baltos Rožes Polit. Kliubas
Indiana Harbor, Indiana ,

Ned, Liepos 12, 1925
4 fu

St. John Spring Grove Darže
ĮŽANGA J DARŽĄ VISIEMS LIUOSA

Taigi Gerbiamieji ir Gerbiamosios, visi ir vi
sos lietuvių šeimynos nepraleiskite šio gražaus 
pikniko, dalyvaukite visi, labiausia moterys su 
savo šeimynėlėmis, nes moterims ir vaikams yra 
labai reikalinga tyras oras. O čia kaip tik ir bus 
piknikas tolokai nuo miesto, kur tyriausias oras 
randasi. ' < ♦ ■

Tai laimė dėl augančiųjų, o suaugusiems bus 
visokių žaismių, kokių tik norėsite. Važiuokite bu- 
sais. Bušų galima gauti Broadway ir Deodor gat. 
Bušai nuveš ir parveš.

Visus širdingai kviečia,
L. B. R. P. Kliubas, Rengimo Komitetas.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai 
centas į dieną., 0 už juos gausite "Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 G r and St, Brooklyn, N. Y.

Jau pats gyvenimas rodo, kad 
gyvas yra reikalas kiekvienam 
valsčiuj steigti laisvamanių ka
pai, kad išvengus kunigų ir jų 
sufanatikuotos minios keršto 
ant žmonių nekaltų lavonų. Mes 
visur esame atsilikę. Ką vidur
amžis jau senai pergyveno, 
kuomet kunigai iškasdavo savo 
priešų lavonus ir pasityčiodavo 
iš jų, iškeikdavo ir kankindavo 
kitaip manančius, tai mums, lie
tuviams, tas lemta dar pergy- 

iventi XX amžiuje. Trūksta tik 
laužų ir šventosios inkvizicijos! 
Ir dabar dar dedasi tokie daly
kai Lietuvoje, kurie pasibaisėji- 
Įmu perima civilizuoto žmogaus 
sielų. Pav., daroma yra smurtas 
ant mirštančių žmonių, pasinau
dojant jų nesąmoningu stoviu ir 
tragiška padėtim, kad jie nors 
formaliai ir dėl akių kitų prisi
imtų kunigą, kad paskui mirus 

i jų kūnai prievarta buvo nešami 
j bažnyčios kapan. Argi reikia di- 
:dėsnio pasityčiojimo! Rodos, te
būnie taip palaidotas, kaip jis 
norėjo gyvas būdamas, o ne 
smurtas darčti jam mirštant ir 
po mirties. Jau prieš kam būda
vo atsitikimų, kad dėl nėsuside- 
rėjimo su kunigu dėl užmokes
nio už lai j imą, reikėdavo nu
mirėlis ne e žinomo skandalo 
laidoti kokiose privatinėse kapi

 

nėse. Bet jęerai, jeigu jie yra, 

 

bet kas daĄvti, jeigu jų nėra? 
Laikraščiuos^ paskutiniu laiku 
pasklydo biauffe^ žinios, kaip 

 

pavyz., Šimkaičiuose kunigai iš
metė iš kapo seniuko Miliausko 
lavoąą kitur, kad dėl nebuvimo 
pilietiškų kapų reikėjo sudeginti 
lavonas, kitur vėl, kad ūkinin
kas nepripažinęs kunigo šeimy- 
ninkavimo jo sieloj, pasilųidojęs 
savo lauke, o Vargdi'ąįųerf, -neturį 
savo žemes, verkę: o kur gi mus 
palaidos, kurie neturime savo 
žemės ?

Geraį Vincui Janavičiui ir ki
tiems gulėti savo kalvoj, nes jie 
turi dvarą, gerai 
čiams, kad jie turi 
pus, bet kame tie 
plačioj Lietuvoj ?

Čia ir yra gyvas 
steigti kiekvienam valsčiui pilie
čių kapai.

šiandie jau lietuviai nėra ta 
vergų minia, kuri turi taip tikę 
ti ir tokias pildyti apeigas, ku
rias jai Įsake Romos papa ar 
įsakytų koks nors kitas valdo
nas. Lietuvių tauta gali taip ti
kėti, kaip ji nori, ir laidotis

mjlBM yra dalyku cjtvm 

•tartas Maumai U UaUI 

ir bms JasUaae, tad tai 
na dalykas, ksr) ass ta* 
riiM' rsnUarUkate biks- 

Ur*Uto stviral.b labvai 
rarrUdseUJ 1
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Priežiūra Kūdikio lovoje
Dažnas pozicijos / permainymas be

gulint Jovoje yra svarbus kūdikiui, 
netik kad tuomi jis geriau pasilsės, 
bet dar tuomi, kad iliekad kraujas ne
užtekęs. Kasdien reikia kūdikis iš-, 
maudyti. Maudynė dėl karščio (apie 
90 laipsnių F.) gali būti duodama sy
kį ar du j dieną, jei karštis didelis.

Temperatūra

Maudynes temperatūra turi būti 
nustatoma termometru. Maudant rei
kia imti visas apsaugas, kad sergantį 
kūdikį ncperšaldžius, arba neišbaid- 
žius, ar suerzinus. Karšty galima ant 
galvos uždėti šaltų kompresų, arba 
ledų maišelį, kada maudai dėl suma
žinimo kaiščio. Jei rankos jr kojos 
šaltos, vartok šilto vandens bonkas.

Sunkioje ligoje muistą reikia suma
žinti.

Girdymas vandeniu yra dideles 
svarbos ligoje .Reikia vandens siūlyti 
dažnais protarpiais, jei galima, tai 
kas valanda, kūdikiui budint, įr reikią 
užsirašyti Kiek per 24 valandas su
geria. • ' t

Vidurius sergančio reikia liuosudj.il 
kasdieną jei reikalas yra, tai Išplau
ti, arba šilto vandens įlieti. Reikia at
žymėti kiekį šlapumų ir duoti dau
giau vandens, jei turėjo mažai.

yra šiaulie- 
piliečių ka- 
kapai kitur

reikalas

Yra faktus, kad sveiki kūdikiai da
ro linksnius motinas. Tinkamas mais
tas ir tinkama priežiūra turėtų pada
ryti kiekvienų kūdikį stiprų ir vikrų. 
Jei negali savo kūdikio žindyti, jų- 
sų pirmoji mintis turėtų būti Borden’s 
Eagle Pienas. Per tris gentkartes mo-

Trylika neišrodo daugeliui motinų 
kaipo senas amžius m’ergaitei. Bet 
pasiekus šį amžj, ją suima jausmas 
vilties ir susijudinimo, kurio motinai 
ji išaiškinti nubąli. šitas brendimo 
periodas yra rimčiausias momentas 
mergaites gyvenime, dėlto, kad tuo

laiku visas jos kubas keičiasi ir rei
kalinga tada pilna merginos priežiū
ra. 1 ridedant Eagle Pieną prie jos 
valgių gali jai p.'.gėlbeti, nes suteiksi 
reikalingi^ veikėją, kuris laimingai ją 
porvcžfi per šitą pavojui-s periodą. 

1 arėtum duoti du šauksiu ant dienos, 
geriausiu paryčiu ir po pietų. At- 
mleŠk su trimis ketvirtadaliais puo
delio šalto vandens. Eagle Pieną ga
lima sukombinuoti su suplaktu kiau
šiniu ir skankikoniu, r.u ginger ule, 
vynuogių nr kitų vaisių sunka, arba 
koko.

S. L FABION AS C(k

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

ANT NAUDOS. r|

809 W. 35th St., Chlcago E 
Tel. Bodevard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- £ 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
Parduodam Laivakortes. • £

Skaitykit 'dinos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

'Si

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra* 
džią gyvenimui penėdami jį Boc* 
den’s Eagle Pienu.
Jei pasiūgite šį apgarsinimą .j TK’ei 
Borden Company, Borden Building, Newį 
lYortc, jie pasakys jūsų kalboje, kaip) 
[penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu,

K.GUGIS
ADVOKATAS

Mieato ofisai 
127 N. Dearborn Room UI 1-1(2 

Tol Central 4411. Vai. nuo 9-4 
Gyvenimo viela:

S323 So. Halated Bt.
Tai. Boulovard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
eno vakaru, išskyrus 
Nediliomif nuo 9 iki 12 rr*®-

Dept. 6

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. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12

Yards 0141 \
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaJiojimal. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 roorgiMaraa.

Valet 
Auto$trop 

Razor 
Sharpent Itself

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Ražo r s ir Blades

PUIKĮJS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS,

kuri perka
1 Naujienų

. Persiunti-

1739 So. Halated St, Chicago, III

kas neeitų prieš doros dėsnius ir 
valstybę. Duokime laisvę vi
soms tikyboms ir visoms apei
goms Lietuvoje. Tarp kitko 
kai kurie katalikų kapai yra lai
komi tokioj biaurioj tvarkoj: 
neaptverti, kiaulės ganosi, lavo
nai verčiami krūvon be atodai
ros dažnai ardomi šeimyniniai 
kapai, kad suvertus ant šviežių 
lavonų naujus lavonus ir tt. Yra 
objektu tokių šlykščių derybų 
dėl užmokesnio, taipat katalikų 
bažnyčios laidojimo apeigos su 
savo baisiomis ir slegiančiomis 
giesmėmis taip sunkiai veikia į 
kaikurių žmonių ūpą, kad įstei
gimus tvarkingų sanitarinių ir 
estetiniu atžvilgiu pilietiškų ka
pų, kur butų laidojami žmonės 
ramiai ir kukliai, kaipo atlikę 
gyvenimo kelionę ir sulig gam
tos įstatymų priversti grįžti at
gal į žemės glėbį, yra opiau
sias šios gadynes reikalas, žmo
nės (ar tai kunigai ar pats pa- 
pa) neturi teisės teisti žmo
gaus po mirties ir tyčiotis iš jo 
kūno. Tas yra priešinga žmo
niškumui ir pažangos dvasiai, 
pagaliau, ir pačiai krikščionybei.

Garsinkities Naujienose’ Jei nori turėt 
nuolatini draugą — 
skaityk Naujienas.

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Caaal 2552

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

Liepos-July 25,
1925

Palydovas šios Ekskursi
jos bus Pranas Rimkus, 
artistas, dainininkas ir 

gimnazijos mokytojas.

Chicago, Illinois
titanu

Užbaiga ERsRursijų 
Lietuvon

"f **

šią Ekskursiją remia U. 
S. Lines autorizuoti agen
tai ir NAUJIENOS.

LEVIATHAN ^7
Laivakortes Kaina iš New Yorko Klaipėdon .. 

Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra

Laivakortes Kaina Klaipėdon ir Atgal............
Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra'

u

Kas dar mano šią vasarą keliauti 
Lietuvon ir turėti kelionėje smagu- * 
mą ir malonumą, kokį galima turėti 
tiktai keliaujant su gerai organizuo
ta, tinkamai prirengta ir aprūpinta 
ekskursija, lai nepraleidžia šios 
progos.
Iškeliavus su šia ekskursija pribusit 
Lietuvon dar labai’ puikiame laike, 
kada žmones šienauja, piauja rugius; 
kai sodai pilni gardžiausių prinoku
sių vaisių, laukai pilni uogų; ir ke

bliai sausi ir geri keliauti iš vietos j 
vietą. Paviešėję trejetą mėnesių 
Lietuvon galite sugryšti atgal, kaip 
tik tuo laiku, kai čia prasidės darbai. 
Šią ekskursiją veda P. Rimkus, dau-
Kadangi‘laikas yra trumpas, patartina 
nei vienos dienos. Visuose Jūsų reikaluose maloniai jums patarnaus

$107 
$186

geliui amerikiečių žinomas žmogus. 
— veikėjas, dirbęs prie Lietuvos At
stovybės ir kitur; Lietuvoje kariavęs 
už Klaipėdos atvadavimą, mokytoja
vęs Palangos gimnazijoje, ir pasku
tiniu laiku įsteigįs Šiaulių Naujienas.
Su šia ekskursija kviečiame keliauti 
visi lietuviai gyvenanti J. V., kurie 
dar šiais metais rengiasi .keliauti. 
Patarnavimą ir išrengimą maloniai 
suteiks NAUJIENOS visiems kas 
tik prie jų atsikreips. Ar keliaunin
kas gyventu prie pat Naujienų durų 
ar už kelių šimtų mylių, visus kelio
nės reikalus gali atlikti per Nau
jienas.
pradėti rengtis tuo)aus neatidedant

1739 South Halsted Street

A A. OLIS
V^ąvOKATAS

11 S. La Šalie SU Room POOI 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

J. P. VVAITCHES
. Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:*"

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHNB.BORBEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephono Dearborn 8946 

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephune Roosovelt 9090

Namu Telefonas Republic 9600 
b ___  . — -.......... —

r v. w. Rutkauskas"
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted SU Oicagv 
Tel. Yards 4681

Tai. Daarburn 9017

A. A. SIAUS
ADVOKATAS 

□fiaan < vidurini m ty j i 
Room 17126 

CHICAGO TEMPLE BĮ J K). 
77 

Cor.
W. W&8binflon 8k 
WiiMbin£lon A Clark

Lyd* Parb
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa.

Lietuv? moteris sužeista.

NAUJIENOS, CMcap, HL
- - - — — - .....

IHMciš žinių iš Pittsburgho^ — 
Sandariecių piknikas ir K. A- 
leliuno kumštynes. — Aleliu* 
nas laimėjo.

Liepos 4 d. Pittsburgo Sanda
ros kuopęs turėjo surengusios 
pikniką su programų Kivy no 
parke. Programas susidėjo iš 
knktynių tarp moterų, vyrų ir 
mažų mergaičių, vis su laimėji
mais. Buvo virvės traukimas 
tarp sohiškių ir southsaidiškių, 
tarp Penn avė. ir southsaidiš
kių; virvės traukime pasižymėjo 
southsaidiškiai.

įdomiausia dalis programo bu
vo Kazimiero Aleliuno kumš
tynės. Aleliunas turėjo gana 
drūtą priešininką, juoduką Orą 
Reed, 23 metų amžiaus, kuris 
sveria 202 svaru, aukštumo yra 
virš (j pėdų ir be to turi ilgas 
rankas ir kumštynėse jau yra 
pasižymėjęs. O K. Aleliunas, 
pittsburghiečių lietuvių mėgia
mas sportininkas, yra daugiau
siai žinomas kaipo ristikas; yra 
29 metų amžiaus, sveria tik 175 
svarus ir aukštumo turi tik ko
kias 5 pėdas ir 9 colius. Jiem
dviem suėjus j daiktą, tai juod- 
veidis išrodo daug didesnis; lie
tuviai buvo nusimmę ir manė, 
kad Aleliunas pralaimės. Pir
mam susikirtime taip ir išrodė, 
kad juodi- lietuvį numuš. nes 
juodis su didžiausiu narsumų 
puolė Alcliuną ir savo ilgom 
rankom siuntė smug) po smūgio 
Aleliunui, bet tik ačiū Aleliuno 
geležinei spėkai ir vikrumui at
silaikė pirmam susikirtime. An
tram susikirtime jau Aleliunas 
pradėjo viršų imti ant juodžio 
ir lietuviai sporto mėgėjai pra
dėjo kvapą atgauti. Trečiame 
susikirtime juodis puolėsi visu 
smarkumu ir visa spėka, bet A- 
leliunas ir nesnaudė, siuntė smū
gį no sęnugio juodžiui ir juodis 
buvo parmuštas ant žemės Ir 
neturėjo spėkos atsikelti per 3 
minutes. Tokiu budu Aleliunas 
liko laimėtojas ir lietuviai jam 
sukėlė didžiausias ovacijas. Re- 
feree buvo žinomas sporto mėgė
jas, pilietis Slavinas iš I)uques- 
ne. Jis labai gabiai tą darbą 
atliko.

Publikos buvo privažiavę ga
na daug; daugiausia buvo atva
žiavę mašinomis, nes mašinų 
buvo daug pristatyta. Visi gra
žiai linksminosi; tik į pavakarį 
užėjęs smarkus lietus su perkū
nija sugadino pikniką.

Man rodos, kad sandariečiai 
turės ir gražaus pelno.

Da Pittsburghe 4-tą liepos yra 
švenčiama šaudant fejervorkas. 
Nors jau kituose miestuose tas 
netikęs paplotis yra naikina
mas. Gal ir Pittsburghe šie 
metai bus paskutiniai metai, nes 
pittsburgho spauda agituoja už 
panaikinimą, kadangi šiemet da 
ir prieš ketvirtą liepos keli žmo
nės buvo užmušti ir daug sužei
sta ekspliodavus keliose vietose 
sprogstamoms medžiagoms, pa
rengtoms dėl šventės. Q pėtny- 
čios vakare, liepos 3 d., pradėjus 
švęsti 4-tą liepos šaudant ant 
Moultrie st., lietuvė moteris liko 
Iššauta į kojas. Tai K. Bugailiš- 
kietiė, gyvenanti prie 145 Moul
trie st. Girdėtis ir daugiau buvo 
sužeistų tą patį vakarą toje a- 
pielinkėje. Mat randasi bepro
čiu, kurie šaudo iš revolveriu, o 
kaip tokią dieną, tai šoviką 
negalima surasti.

— Pittsburghietis.

“Seserų” piknikas.
Tą pačią dieną ir nelabai toli 

nuo sandariecių pikniko buvo ir 
kitas lietuvių piknikas seserų 
pranciškiečių farmoje, kuri ren
gė L. IL K. S. A. Pittsburgho 
apskritys seserų naudai. Buvo 
garsinama, kad tai lietuvių die
na busianti ir kad iš ryto bu
siančios laikomos šv. mišios, 
giedosią chorai ir kalbėsią gar
susis kartuvių inžinierius kun. 
Garmus ir kongresmanas Cam- 
bell. Aš ten nebuvau, tai ir ne
galiu pasakyti koks tenai “lie
tus” buvo iš to didžiojo debesio; 
kiti, kurie ten buvo, pasakoja, 
kad po tų iškilmingų šv. mišių 
ir garsių prakalbų, seserys vai
kščiojo po publiką ir siulinėjo 
rožančius pirktr; mėnulininkų 
irgi nestigę ir jie varę gana pla
čiai biznį. Girtų ir nestokavę. 
Publikos buvę daug. Mat visose 
Pittsburgho ir apielinkės bažny
čiose garsino per kiek savaičių.

♦ » 
*

Bolševikų nebuvo girdėti.
Pittsburgo bolševikai šiemet 

1-tą liepos turbūt nieko nerengė, 
nes nieko apie juos nebuvo gir
dėtis. Mat vargšai pabūgo len
ktyniuoti su kitomis organizaci-, 
jorflis.

Atsakymas “Sandarai”
“Sandaros” No. 26, po antgal • 

viii “Bolševikai, Socialistai ir 
Račys” — rašoma:

“Kiek teko ‘Sandaros’ redak
toriui išgirsti iš So. Bostono 
veikėjų, tai p. Račys droždavo 
‘keleiviečiams’ ‘moksliukus spy
rius’, kuriuose jis koliddavo san- 
sariečius ir tt. Ir, girdi, p. Račys 
—guldavo ir keldavo su So. Bo
stono socialistais.”

Mes turime pasakyti, jog Ra
čys jokių “spyčių” keleiviečiams 
nesakė ir jokiame viešame soci
alistų susirinkime ant pagrindų 
j-hršavo veido neparodė. Nega
na to, jis neatsilankė nei i vieną 
LSS. 60 kuopos susirinkimą. 
Netik socialistų kuopos nariai, 
bet ir kuopds^komitetas neturė
jo “garbės” su tuo žmogum net 
susipažinti.

Tik rengiant masinį protesto 
mitingą dėl pripažinimo lenkams 
Vilniaus, buvo garsinta, kad 
tarp kitų kalbėtojų kalbėsiąs ir 
Račys, bet apskelbimuose nebu
vo pažymėta, kad jis socialistas 
ar socialdemokratas. Bet tame- 
pat masiniame susirinkime svar
biausiu kalbėtojom buvo tik-ką 
atvykęs iš Lietuvos sandarietis 
p. K. Norkus. Kodėl t^d “Sanda
ra” neprimeta socialistams ir 
pono Norkaus? Ir ot šitą susi
rinkimą vieno sandariecių vado 
sukurstyti chuliganai suardė. Ir 
suardė ne todėl, kad ten butų 
kalbėjęs Račys, bet todėl, kad 
jie nenorėjo leist kalbėt “Kelei
vio” redaktoriui draugui MicheL 
sonui.

“Sandaros” No. 25 tas pats 
“Apžvalgos” rašytojas sako:

“So. Bostonan atvažiavęs p. 
Račis, kaip jau minėjome kitoj 
vietoj, dirbo prie Baltic States 
Finance korporacijos, kurią val
dė p. Ivas, adv. Bagočius, ap- 
tickorius Šidlauskas, p. Gegužis 
ir keletas kitų mažesnių šėrinin- 
kų. Tuom laiku p. Ivas, sanda
rietis, buvo prezidentas minėtos 
korporacijos, ir jis, sužinojęs 
apie negirtiną p. Račio praeitį 
paleido jį nuo darbo...”

Socialistai apie Račio praeitį, 
kokia ji buvo, girtina ar negirti-

na, visai nieko nežino, o žino {ik 
j sandarietis p. Ivas. Tas ir paro
do, kad Račio praeitis yra tarpe 
sandariečių, o ne tarpe socialia- 
tų.

Tolinus tas rašytojas šitaip 
porina:

“...p. Gegužis ‘Keleivio’ leidė
jas ir jo kompanija, socialistai, 
labai stoja už p. Račį ir norėjo 
priversti p. Ivą grąžinti šį vyrą 
prie darbo. Bet socialistų užsi
spyrimas nuėjo niekais.”

Kiek LSS. 60-tai kuopai yra 
žinoma, tai socialistai, kaipo or
ganizacija, tąja Baltic States 
Finance korporacija nesiintere- 
suoja nei pednago juodymą. 
Kiek socialistams yra žinoma, iš 
60-tos kuopos narių prie 
tos korporacijos priklau
so tik vienas drg. J. 
Gegužis. Jis nėra siųstas ten 
atstovauti socialistus ir yra ži
noma, kad jis tenai to ir nedaro, 
o priklauso vien tik savo priva- 
tiško biznio reikalais. Gal būt p. 
Ivas ir “Sandaros” redaktorius 
bando palaikyt toj korporacijoj 
savo partijinį skyrių, bet socia
listų kuopa j tą darbą visai ne
sikiša — jie tą viską palieka 
kontrolei “aukštai mokyto” bul
vių skutiko “mokslinčiaus.”

Dar viena “Sandaros” redak
toriaus melagystė. Jis nuolat 
“Sandaroj” rašydavo, kad So. 
Bostone yra tik pusantro socia
listo, arba du, trįs ir tam pana
šiai, .o dabar jau jis randa sočia 
listus net ir ten, kur ir pati so
cialistų kuopa nežino.

šiuo paaiškinimu nemanome 
ir nenorime užgauti tuos sanda- 
riečius, su kuriais galima prieit 
prie susipratimo ir prie susitari
mo tūluose dalykuose, bet jeigu, 
kurie pritaria “Sandaros” redak
toriaus rašomoms kvailystėms 
ir gina jas, tad, žinoma, su tais 
vargiai kokis susipratimas yra 
galimas;

LSS. 60 kp. Sekretorius.

Rūkytojo 
paprastų cigaretų

M

Skonis Turkiško tabako
suteikia

kiek

Atsakymus—
Rūkytojo 

Helmar cigaretų

K l<iusiin<is—

Jei paprasti cigaretai 
turi biskį Turkiško ta
bako, tai kam aš turiu 
mainyti?

Paprasti cigaretai turi 
labai mažai Turkiško 
tabako, todėl visas Tur
kiškas tabakas yra daug 
geresnis.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIUIKIENE 
AKUSERkA

<101 So. llalMled St., kampa* 31 tat/ 
rel. Y arda 1111 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanljos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dykų pata 
rimas, dar ir ki 
u-kiuose reika 
;uose moterimi 
ir merginome 
kreipkitės o ra 
.dte oagelhų.

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

DR. SERNER. 0. D.'
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

pasilinksminimų
malonumų i

vienam, todėl kad j{'s
nercikalauia prieinai-
su, kad j| padarius gar
džiu. ' Helinarai turi
savyje grynų Turkiškų
tabakų.

TuKstančiai Žmonių

TURTAS
$20,000,000

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

jei turi-akių uždegimų, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. z Patarimai dykai.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Ilalstcd St.

r-...... ....... ....—
Specialistai užsise- 
nėjusiu chroniškų li
gų vyrų, moteių ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė l/aboratorija.’

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

v J

BANDYKIT

ei Blvd. 3138 
I. Woitkięwici* 

BAMS 
AKU&ERKA 

uHckiningai pa- 
arnauja mote- 
ims prie gimdy* 
n o , patarimai 
tykai moterims 
r merginoms. - 

3113 South 
llalsted St.

^*0R. HERZMAN
-IŠ R U S I J O

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

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

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

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

, ( Dienomis: Canal
3110. Nakt| 
Drexel 0950

Bculevard 4136

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

Telefonais:

l)K. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

04*13*1 s
4729 So. Ashland Avė, 2 labea 

Chieago,, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
1 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

z— ..................
I Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN '

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

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

Kaspar American Stale Bank
1900 Bhie Island Avė., kampas 19 gatves 

CHICAGO, ILLINOIS

Bohemian 
Hop-Flavored

PuriIan 
Malt 
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas 

Prašykit groserninkų

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yardb 1698 

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

3464 Su. Ualated St 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 m 

pietų ir 6 ikf 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:3t iki 9:30 vakare

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

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 Tel. Fairfax G35.3

lel. Houievard 0537

DR. MARYA^ 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, na*
6 iki 8 vai. vak. Nadiliomia nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Resaa Gydytojas Ir Chirargaa 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 8103 So. Haleted St., Chicaųe 
arti 81 st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ve
ikliomis iŠ iventadianlals 10—18 dioM

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

Optometrisi
Ta). Boulevard M87 

S. Asbland Ava.
W Eampas 47 tęs ant

2 lubų

I

SELF FILLER 
GREAIEST VALUE EVER OFFERED

THE NEW
. IMPROVED

Mums 
Reikia
AGENTO
Pardavinėti Inkograph ^B 
galit uždirbti daug pinigų 
be jokių investmentų. Grei- 
tas komišinas, populiares kai 
nos, nėra kompeticijos. Reika
lauk Inkograph ar specialių pla 
nų knygutės pardavinėjimų.

Jus nebevartosite fontaninės plunks- 
anos kaip tik pabandysite Inkograph.

Nekomplikuota 
mechanizmas išva 

pataisymui

Nesiųsk pinigų ^B
P Užmokėk pastoriui $1.50 U

Jc persiuntimų. Meti-
garantuotas certifi-

X.X katas užtikrina užga- 
nėdinimą. Rašykit ai§ 
kiai vardų ir adresą.

Tobuliausis Rašymui Instrumentas $ 45 5 Q
Galite liuosai rašyti su rašalu kaip su 

paišeliu, be braižymo ir be liejimo. R| 
Vienodas bėgimas rašalo pataiso

Jūsų rankos raštą. Netepa rankų, 
' Jk nebraižo, nebėga, y

Padaro 3 arba 4 Carbon 
kopijas su juodyla^

Bile kas gali rašyti su tuo Inkograph, 
joks stylius rašymo arba spaudimas 

negali sulenkti, sugadinti jo 14 kt. 
auksinio smaigalio .

Pateųt Automatic 
14 kt.Gold Feed 

apsaugoja užsikimši- 
mą. Padarytas ge- 

riausios rųšies, ge- 
rai pališiotas kio 

ta guma, aug$- 
ė i austos >rų- 

darbas.'

INKOGRAPH 
_ accompmshmeht 

Ta apskrita daili galvutė kaip 
smailumas, kuri slidžiai eina per 
popierą, kas padaro greitą rašy
mą taip kaip su minkštu paišeliu.

INKOGRAPH CO., Ine 
29—153 Centre St., 
New York, N. Y*.

»

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakar*.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1579 Mllwaukee Avė., Room 209 
kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel, Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So« Westem Avė.
Tet Lafeyette 4144

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Bculevard 
7820. Res„ 6641 S. Albany Aven 
Tol. Prospect 1938. Ofiso valan- 
joa 2-4, 6-8. Nedalioj 10 Iki 12 d.

Dr. Benedict Aron-
Ufįsas 3801 S. Kedzie Avė. „Pkone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th StrM Chicago, III.

Viskąs—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas, leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Naujienon,
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NAUJIENOS
The Lithuani*M baily Nowa 

t rt ialied Peily Except Suėda? 
n 'Jm Lithuaxdau N«w« Fub. Ca. hac.

kditor P. GBijuar^ 
1719 South Habted Start* 

Chicago, III.
Talephone RooMvelt 8501

Subscription Rate*) 
$3.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.*<) per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Claas Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, Iii., uudar the act of 
March 2nJ 1879.

Naujienos eina kasdikn. iiskiriant 
«ekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. UaUted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 85*0.

“EVOLIUCIJOS BYLA” DAYTONE.

NUMATOMA ILGA KOVA?

“MUKAKIO” BRYANO GRASINIMAS.
• • •$•••*

RIMTAS KLAUSIMAS VISUOMENEI.

Šiandie mažam Tennessee miestely, Daytone, prasi
deda byla profesoriaus Scopes, apkaltinto dėl evoliucijos 
teorijos dėstymo mokykloje. Kaltinamasai yra patrauk
tas atsakomybėn, pasiremiant įstatymu, kuris nesenai bu
vo priimtas Tennessee valstijos legislaturoje.

Prokuratūros pusę remia garsusis demokratų auksa
burnis, William Jennings Bryan, o gynimą veda būrys 
pirmaeilių Amerikos advokatų su Clarence Darrow prie
šaky. Todėl reikia manyti, kad tai bus labai įdcįmi kova.

Išrodo tečiaus, kad Daytono teisme profešoriaus Sęo- 
pes advokatai turi mažai progos laimėti. Tam tamsiam 
Amerikos užkampy gyventojai didelėje savo daugumoje 
aklai tiki į kiekvieną “ šv. Rašto” žodį ir iš jų vargiai bus 
galima sudaryti ‘įžiurę,” kuri sugebėtų bešališkai žiūrėti 
i mokslą, skelbiantį, kad “pirmutinis žmogus” buvo ne 
Adomas, sutvertas “pagal Dievo atvaizdą”, bet artimas 
beždžionei gyvūnas.

Juo labiaus, kad tą mokslą yra pasmerkęs valstijos 
įstatymas!'

Prisaikintiemsiems teisėjams reikės, visų-pirma, iš
spręsti klausimas, ar profesorius Scopes atliko tą, ką įsta
tymas draudžia. Ir jeigu jie suras, kad taip, tai mes ne
matome, kokiu budu jie galės nutarti, kad jisai yra ne
kaltas.

“Džiurė” negali nei pakeisti įstatymą, nei jį atmesti. 
Vienintelis būdas išteisinti kaltinamąjį jai yra tiktai — 
pripažinti, kad jisai nepadarė arba kad nėra įrodyta, jogei 
jisai padarė tą, ką įstatymas aprašo, kaipo baudžiamą 
darbą. (

Profesorius Scopes tečiaus saVo “nusidėjimo” užsi
ginti veikiausia neketina. Kad jisai užsigintų, nenori, 
žinoma, nė jo advokatai. Teisės atžvilgiu žiūrint, jie gali 
sėkmingai ginti kaltinam jį, tiktai atakuodami patį įsta
tymą, kuriuo pasiremiant profesorius Scopes tapo patrau
ktas atsakomybėn.

Ginčas tenai, vadinasi, tikrenybėje eis dėl klausimo, 
ar tas Tennessee valstijos įstatymas sutinka suTconstitu- 
cija, ar nesutinka.

Daytono teismas šito klausimo neišriš. Jo tur-but 
neišriš nė aukštesnieji tos valstijos teismai. Abidvi pusės 
šioje byloje numato, kad ji turės pasiekti aukščiausiąjį 
teismą Washingtone. I

“Mukarų” pamokslininkas Bryan sako, kad jisai ei
siąs ir dar toliau. Jeigu jisai pralaimėsiąs aukščiausiame 
federaliame teisme, tai jisai apeliuosiąs į viso krašto pi
liečius. Jisai reikalausiąs pataisymo prie Jungtinių Vals- 

-trjų'kbnstitucijos, idant sustabdžius “bedieviškų” evoliu
cijos idėjų skleidimą šiame krašte!

Taigi galimas daiktas, kad byla DaytOne bus tiktai 
įžanga į ilgą kovą, kuri užsitęs keletą metų.

Prohibicijos amendmentas yra pamoka, kad Ameri
kos visuomenei tenka skaitytis su Bryano grasinimu visai 
rimtai. Tokių tamsunų (iškalbingų ir neiškalbingų), 
kaip Bryanas, šiame krašte netrūksta. Jie turi stiprias 
organizacijas: fundamentalistus protestonų bažnyčiose 
ir ku-kluksus. Sumobilizavę visas jėgas, jie gali past£ 
tyti pavojum sąžinės ir mokslinio tyrinėjimo laivę Ame
rikoje.

Todėl ne tik šio krašto žmonės, bet ir visas pasaulis 
seks Daytono bylą su dideliu interesu.

Užsimokijimo kainai
Jhicugoje — paltui

Metams...................  -....... $8.00
Pusei metų_____ —-----------------4.00
Trims minėsi amu -----------------2.00
Dviem mineaiama —....... — 1.60
Vienam minėsiu! —__ .75

Jhicaguje per neiiotojuai
Viena kopija ------------------------- 3c
Savaitei ______ ______ _____— 18c
Minesiui------------ ------------------ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metama ----   $7.00
Puaei metu ...... ----------------------- 8.60
Trims minėsiant--------------- 1.75
Dviem minusiam--------------- — 1J25
Vienam m|nęaiul---------------------.75

Lletuypn ir kitur uiaianiuoaa: 
(Atpiginta)

Metama -------—•----------------- $8.00
puaei metų --- -----------------------4.00
Trims mfnesUmt........—,...........2.*0
Pinigus reikia siusti palto Moaey 

Irdarfu kartu įsakymu.

VIDUJINĖ KOVA RUBSIUVIŲ 
UNIJOJE.

Lietuviai žino gerai apie tą 
frakcijų kovą, kurią iššaukė ko
munistai rubsiuvių Amalgamei- 
tų unijoje. Toje unijoje yra 
daug narių lietuvių, ir lietuviški 
komunistai jau senai joje “dar
buojasi”, vykindami maskvinio 
chuliganizmozprincipus. Stam
biausieji lietuviški skyriai A- 
malgameitų unijoje — Chicago
je ir Brooklyne — buvo tiktai 
šiemet apvalyti nuo komunisti
nės diktatūros.

Bet musų publika mažai yra 
girdėjusi apie tai, kad tokia pat, 
n net aštresnė, kova eina ir ki
toje didelėje rubsiuvių organiza
cijoje — International Ladięs 
Gaiment VVorkers unijųje* šio
mis dienomis josios prezidentas, 
Morris Signian, paskelbė ilgą 
pranešimą apie komunistų ardy
mo darbą unijoje, šaukdamas 
visus sąžiningus unijos narius 
kovoti prieš tą raudonąją “pa
vietrę.” Jisai plačiai išdėsto ko
munistų metodus, vartojamus 
darbininkų organizacijose; pa
rodo jų tikslus; nupiešia orgu- 
nizųotųjų darbininkų santykius 
su komunistais kitose šalyse; ir 
griežtai stato klausimą, kaip 
rubsiuviams apvalyti savo orga
nizaciją nuo komunistinio šlam
što.

Reikia atiduoti kreditą prezi
dentui Sigmanui, kad jisai kovo
ja su komuhistais drąsiau ir 
nuosakiau, negu Amalgameitų 
unijos viršininkai. Jisai nemė
gina su jais politikauti ir nesi
leidžia į kivirčus dėl smulkių 
klausimų, bet eina prie 
pat šaknų to nesutikimo 
kuris reiškiasi tarpe komunistų 
ir visų kitų organizuotųjų dar
bininkų.

Ar komunistams rupi unija, 
kaipo darbininkų būvio pageri
nimo įrankis? klausia Interna
cionalas unijos vadas. Ir atsa
ko: Ne, jiems unija, kaipo 
tokia, nerupi! Komunistų 
tikslas sulig unijų yra tik
tai — pasigrobti jas į savo na
gus arba suardyti jas. Jeigu ko
munistai negali “užkariauti” 
uiją ir paversti ją savo partijos 
įnagiu, tai jie stengiasi ją suar
dyti.

Kokios taktikos komunistai 
laikosi unijose? Jų taktika, sako 
prezidentas Sigmanas, yra: or
ganizuot unijos viduje savo par
tines “guštas”; šmeižti išrink
tuosius unijos viršininkus ir 
kurstyti prieš juos narius; jei 
yra reikalas, skaldyti uniją; ko
voje su kitų nuomonių žmonė
mis nepaisyti jokių priemonių.

įrodymui to, kad komunistai 
iš tiesų nelaiko blogu dalyku 
vartoti net purviųiausius įran
kius prieš kitaip manančius 
žmones, prezidentas Sigmanas 
cituoja iš Lenino veikalo “Kūdi
kystes Ligos Kairiųjų ir Komu
nistų Judėjime” sekantį komu
nistų dievaičio patarimą: “Jei
gu reikia, komunistai gali varto
ti klastas, gudrius manievravi- 
nius ir nelegales priemones, ne
išskiriant faktų slėpimo,” Kaipo 
akli “batiuškos” Lenino moki
niai, komunistai taip ir elgiasi.

Toliaus rubsiuvių unijos vado 
pranešime atkreipiama darbi
ninkų domėsis į sekantį labai 
įdomų faktą. Jisai nurodo, kad 
komunistus, kurie organizuojasi 
darbininkų unijų viduje, užlaiko 
savo pinigais Rusijos valdžia, 
veikianti pėr savo agentūrą, va
dinamą “Komunistiniu Interna
cionalu.” šitą savo tvirtinimą 
prezidentas Sigmanas parenfią 
žodžiais, paimtais iš Kpmiųter- 
no vadų raštų ir kalbų. Paskui 
jisai pažymi tą faktą, kad Ame
rikos komunistai turi didelę 
spąudą: 14 dienraščių įvairio
mis kalbomis, S savaitraščius ir 
keletą mėnęsiriių žurnalų. Tie 
laikraščiai turi labai mažai skai
tytojų ir beveik neturi apgarsi
nimų; vienok jie gyvuoja, taiso
si dideles nuosavas spąųstnves

Lillian Knight, kuri laimėjo Los Angeles gražuolių kon- 
testą ir kuri tuojaus pateko scenom

ir perkasi brangius namus. Sa
vo menkutėmis įplaukomis už 
prenumeratą ir apgarsinimus jie 
ne tiktai negalėtų pirktis spaus
tuves ir namus, bet negalėtų nė 
pasilaikyti. Per keletą savaičių 
jie visi subankrutuotų, jeigu jie 
negautų nuolatines pašalpos iš 
Rusijos valdžios.

Apie Amerikos komunistų 
(“darbininkų”) partijos finansi
nį stovį Sigmanas pastebi ve

.p ,,

“Finansinis Darbininkų 
Partijos raportas rodo, kad ta 
partija 1924 metais ' turėjo, 
15,233 narius. Vien tik orga
nizacijos reikalams ta partija 
išleido 1923 metais, sulig jos 
sekretoriaus finansine atskai
ta, $140,000; bet iš tos sumos

• tik $40,000 padengta narių 
duoklėmis. Raportas nepasa
ko, iš kur paimta kiti $100,- 
000.”
Kuomet Maskva užlaiko Ame

rikos komunistus, tai jie, žino
ma, ir tarnauja Maskvai — sve
timos šalies valdžiai, o ne šios 
šalies darbininkams. Darbinin
kų unija tokios padėties negali 
pakęsti. Unija negalėtų gy
vuoti jeigu ji leistų savo na
riams pildyti svetimų autoritetų 
įsakymus, nepaisant savo orga
nizacijos nutarimų. Unijoje turi 
būt disciplina.

Prezidentas " Sigmanas todėl 
sako, kad Interna nonalėje rub
siuvių unijojejturi būt uždraus
ta “darbininkų partijos” 
nariams užimti bent ku
rias vietas, tiek apmo
kamai, tiek neapmokamas 
L;.;os virš' j/'kais ir tarnauto
jas tegali ižu v ištikimi unijai 
žm j ės. Su šit;*, nuomone kiek- 
vu '.us prot: .i’- s asmuo sutiks.

Uždangą kilstelėjus
[“V. A.”] Ministeris Thugut- 

tas atsistatydinęs tarp kita ko 
pareiškė, kad jo padėtis kabine
te buvusi labai sunki, kad visada 
prieš jį buvę statoma ^kliūčių, 
pav. kelis mėn. rūpinęsis iš
gauti vienam nelenkui (rodos, 
ukrainui) leidimą atidaryti no
taro kontorą, tačiau nieko nepe
šęs, nors tas asmuo esąs tarna
vęs lenkų teismuose; dėl.žemes 
reformos visa žiema buvusi iš- 
tupinėta vietoje; kalinių padėtis 
einanti vis sunkyn; plačiai iš
augusiems ukrainų kooperati- 
vams negalima buvę išrūpinti 
paskolų; nieko nesirūpinama esą 
nederliaus ištiktomis apskriti
mis, kuriose reikią laukti bado; 
Žemesnieji vidaus reikalų minis
terijos organai visai mažai te- 
saugą įstatymų dvasią; vis la
biau įsigalėjusi provokacijos sis
tema, agentų šunybės ir sauva
lė esančios slepiamos; iš kalėji
mų (žinoma, už šunybę) paleis
ti valdininkai, gauną vėl vietas, 
kaikada net aukštesnes; valdi
ninkus skiriant nesą žiūrima, 
kad butų žinovai, per tai jų dar
buose esą daug klaidų. Štai ko
kį nupiešė pats p. Thu- 

guttas, ant rytoj aus po savo at
sistatydinimo.

* ❖
* *

Tokis p. Thugutto pareiški
mas spaudai labai nepatiko vid. 
reik, ministeriui Ratajakiui, vie
nam, šalę min. St. Grabskio ir 
vicemin. (vid. reik, m-joj) Smo-Z 
Iskio, didžiausių p. Thugutto su
manymų trukdytojui. Min. Ra- 
tajskis rašo (savo laiške prertiie- 
rui), kad visi p. Thugutto tvirti
nimai apie provokaciją ir kitus 
galus neturį pagrindo, kad valdi
ninkai nusidėjėliai esą baudžia
mi ir tt. Del šito min. Ratajskio 
laiško opozicine spauda rašo, 
kad geriau esą butų buvę, jeigu 
vid. reik. min. butų tylėjęs, ir 
išreiškia vilties, kad jau antras 
to autoriaus laiškas, rašytas 
premierui, kalbėsiąs apie savo 
atsistatydinimą.

Tokios kompromitacijos pro
vokacinių bombų meisteriai ligi 
šiol dar nebuvo turėję. Min. 
Thugutto pareiškimą plačiai pa
gavo užsienių spaudu. Tokiu bu
du tautinių mažumų memoria
lai apie savo sunkią padėtį, įtei
kti Lenkijoj ir užsieniuose, ga
vo autoritetingo ministerio pa
tvirtinimo...

* X *
♦

Palaimintas popiežiaus škap
lieriais už savo triūsą Lenkijos 
konkordatą sudarant švietimo 
ministeris St. Grabskis sugalvo
jo “radikalinę” švietimo refor
mą. Tuoj pat sugrįžęs iš Vil
niaus, kur buvo atvykęs sąryšy 
su baisiais įvykiais lenkų gim
nazijoj, min. S. Grabskis pareiš
kė, kad esą nutaręs įvesti moki
niams mundierius. Matomai 
opesnių ir skubotesnių klausimų 
švietimo srity endekų šulas ne
randa. Tiesa, Lenkijos pramo
nei šis žingsnis gali būti naudin
gas. Mat jeigu visoj Lenkijoj 
nuo rudens įsakytų įsitaisyti 
mokinių uniformą, tai butų su
naudota gerokai medžiagos. To
kiu budu butų įvykdyta ne tik 
“pagrindinė” reforma švietimo 
srity, “galinti” užkirsti kelią to
kiems įvykiams, kaip vilniškiai, 
bet ir žymiai prisidėti prie eko
nominio krizio nugalėjimo, kas 
tiesa jau nebe švietimo ministe
rijos kompetencijoj. Bet broliš
kame kabinete reikia ir broliškai 
elgtis. Niekis kad šita nauja 
reforma min. Grabskis prilygs 
Paryžiaus modistėms. Ten nau
jos mados atsirandančios pana
šiu budu. Koks nors manufak
tūros fabrikantas prisigretinąs 
prie sprendžiamųjų salonų... ir 
nauja madą bežiūrint išdygs- 
tanti.

Be švietimo mipistefijos pa- 
našiqpiis reformomis pasižymėjo 
ir vid. reik, ministeriją, Jen jau 
įvesta policiją! tąm tikri šalmai. 
To dar maža. Lepkįjųs vą)stybes 
vyrai savo Yąląty^ęs išganymą 
aiškiai matydami unifpr^ioj ei
nu ir toliau: ekonominis ir poli
tinis ministerių kabinetų komi
tetai savo posėdžiuose svarstą 
jftsų valdininkų uniformųs klau
simą. |

Tai bent radikaliais kabine
tas. 

* ♦
*

Lenkų Vailokaitis — Vaitie
kus Korfanty’s, kuris iš didelio 
patriotizmo susikrovė didelius 
turtus ir dėl to matomai naudo
jasi didele endekų pagarba, su
silaukė mažo nepasisekimo. Jo 
nesenai nupirkta su visu “gy
vuoju inventorium” (redakto
rium, bendradarbiais ir tarnau
tojais) “Rzecpospolita”, ligi šiol 
ėjusi du kartu į dieną, gavo “sų- 
sireduktuoti” ligi vieno karto. 
Tiesa, leidėjas aiškina, kad tai 
esą padaryta išaugus ir sustip> 
rėjus dienraščiai, bet sunku ra
sti toks žmogus, kuris patikėtų, 
kad kam nors augant reiktų ma
žinti rūbai... Tokiu budu šio en
dekų šulo flirtas su lenkų cha- 
decija (krikščionimis demokra
tais) nekaip pasibaigė. O gal 
reikia laukti naujoš tranzakci- 
jos: sumažintą dienraštį visai 
parduos chadetams.

* * •
*

Žydų flirtas su lenkų valdžia 
niekais nuėjo. Smuklių įstatymo 
peržiūrėjimas nepavyko, nes žy
dų pasiūlymas seime atmestas. 
Mat tas įstatymas numato, kad 
degtinės pardavinėjimas butų 
atiduotas invalidams, kuriems 
pavedama ir kitokių monopoli
nių prekių pardavinėjimas. Iš 
to žydai mato sau pavojaus. .Per 
tai netenka stebėtis, kad .žydai 
seime iškėlė tokį koncertą, dėl 
kurio net posėdis sūsitrukdė.

• ' ’■ —M. K?

Sveikatos Dalykai
APIE PROTO SVEI

KATĄ

Stanley P. Davies, New 
Yorko Valstybės Protinės Hi
gienos Kom i tetofaekre torius, 
sako, kad taippat reikia pri
žiūrėti savo mintį, kaip ir kū
ną. Tą galima padaryti duo
dant mintims protinį maistą, 
kaip gerus draugus, gerus vai
dinimus ir linksmus drauga
vimus, padalinant lygiai pro
tinį poilsį ir poilsį ir pasi
linksminimą.

Ar mes kada nors pagalvo
jame, kad yra minties sveika
ta, taip kaip ir fizinė sveika-’ 
ta. Jei musų minties sveika
ta pasigadina, tuomet tampa
me mažesniais, negu galėtume 
būti; negalime atlikti darbo 
kuogeriausiai ir negalime gau
ti užtektinai pasilinksminimo 
ir pasitenkinimo 4š gyvenimo.

Gyvenimas yra naudojimas 
gyvos energijos, kuri mumyse 
randasi. Mums protas duoda
mas, kad galėtų mums nuro
dyti kokiais budais tą energi
ją turime sunaudoti. Norma
lus žmogus savo protą nau
doja nurodyti jam, kokiais ke
liais tą energiją paleisti, kad 
ji jam galėtų atnešti daugiau
siai naudos. Jis daug tos en-. 
orgijos sunaudoja uždirbda
mas sau kasdieninį užlaiky
mą. Dalį tos energijos sunau
doja skaitydamas ir mokinda
mas save, kad tuo savo žino
jimą padaryti platesniu. Ir 
vėl dalį sunaudoja fiziniu 
maukšlinimu ir kitais budais.

Yra daug nekuriu blogų 
minties papročių, į kuriuos 
jpuolame ir kurie suima daug 
tos brangios energijos. Vie
nok, šiuos blogus* papročius, 
kiekvienas maždaug gali kon
troliuoti. Turime dėti visas 
pastangas, kad juos pergalė
jus, jei norime šiame pasau
ly ką nors naudingo pasiek-' 
ti.

Vienas iš paprasčiausią tų 
blogų papročių, tai i'upestis. 
Ar randasi nors vienąs, kuris 
prie jo nebūtų palinkęs. Gy
dytojai suko, kad rūpestis 
priduoda nuodus žmogaus si
stemai, o linksmumas tai. tik
ri vaistai žmogaus protui ir 
kūnui. Karlais yra dalykų, 
kad negalime išvengti nesiru
pinę. Bet dažniausiai palinkę 
rūpintis apie nebūtus daly
kus.

Penktadienis, ‘ 10 192h

Jei yra rūpesčiui priežas
tis, reikia stengtis tą priežas
tį zrkuogrejčiausiai prašalinti. 
Jei rūpesčiai išsivaizdinami, 
tuomet reikia stengtis misly- 
ti apie linksmesnius dalykus. 
Jei mintys bus pilnos Unks
mių dalykų, rūpesčiams ne
liks vietos. Geriausis būdas 
yra apie savę pamiršti, ir už
siimti kitų reikalais.

Harvardo prezidentas' Eme
ritus Eliot dabar jau turi de
vynias dešimts metų amžiaus. 
Nesenai jis buvo paklaustas, 
kokiuo budu jis pasiekė taip 
laimingą, ir protiniai sveiką 
senatvę. Jis atsakė: “Virš vi
sų dalykų, kreditą duodu tam, 
kad visuomet stengiaus prisi
laikyti ramaus budo”.

Niekuomet neturim prisi- 
leist tokių jausmų kaip pyk
čio, pavydo, neapykantos ir 
k. taip kad jie mus pradėtų 
kontroliuoti, o ne mes juos. 
Jei leisime savo' jausmams 
mus valdyti, tuomet mes pa
tys savęs nebevaldomo ir nu
sitoliname nuo proto sveika
tos.

Yra daug negeistinų min
ties papročių, apie kuriuos ga
lėtume kalbėti. Jei pats ar ta
vo šeimynos kuris nors na
rys nėra protiniai sveikas, ir 
jei pačių pastangos padėties 
nčkiek nepagerina, yra gydy
tojų patyrusių tame dalyke, 
prie kurių galima kreiptis. 
Turi taip-pat kreiptis prie spo- 
cialisto protiniame ar nervi
niame fsuirime, ' kaip kari 
kreiptumeis prie akių gydyto
jo, kuomet akys'skauda Dar 
greičiau reikia kreiptis, nes 
ar yra svarbesnis dalykas už 
protą? Jei norima gauti pata
rimų, kur rudus protinį spe
cialistą ar kliniką, galima 
kreiptis į Protinės. Higienos 
Komitetą, 105 No. 22nd Street, 
New York City.

Prižiūrėk savo mintis ge
rai. Jei gerai savo kūną pri
žiūri geru valgiu, poilsiu, pa
silinksminimu, gydymu, kuo
met sergi, žiūrėk, kad taip- 
pat darytum ir su protu. 
Duok savo protui maistingą 
protinį maistą, kaip geras kny
gas, gerus draugus, gerus vai
dinimus, ir linksmus drauga
vimus. Duok protui poilsį ir 
pasilinksminimą tokį, kokį jis 
reikalauja. Eik prie protinio 
specialisto, jei jauti, kad ner
vai pradeda suirti, arba jei 
jauties protiniai suvargęs. At
mink, jei nori savo likimą val
dyti, turi pirma išmokti val
dyti savo protą.

[FLIS]

JURBARKAS

Jurbarkas yra nedidelis mie
stukas — gyventojų turi apie 
3,700. Gal didesnį gyventojų 
skaičių sudaro žydai. Miestą 
puošia Nemunas, kurio gar
laiviai plaukioja nuo Jurbar
ko iki Tilžės ir nuo Klaipė
dos iki Kauno. Randasi dar 
du sodnai — miesto sodnas ir 
Jurbarko žydų sodnas. Vaka
rais sodnai yra elektra apšvie
čiami ir jaunimas yakarais tu
ri tinkamą vietą žaidimui.

(Pramone gan sklandžiai vy
stosi. Gabrilkis turi įrengęs 
elektros stotį, kuri duoda 
šviesą visam miestui. Be to, 
jis turi malūną ir lentpiovyk- 
lą.

Kadangi Jurbarko susisie
kimas geras, tai publikos nie
kuomet netrūksta.

Pirmadieniais )ir ketvirta
dieniais įvyksta turgui: suve
žą įvairių ūkio produktų, ra
guočių ir arklių.

Miesto išvaizda daug geres
nė, negu buvo prieš karą: su
lig išgalės bandoma grįsti 
gatves akmenimis, šaligatviai 
cementiniai, kaip Kaune.\Nak
tį Jurbarkas apšviečumias 
elektra, kaip Amerikos fmies- 

Hai. < p ; t ■ X ;
Jurbarkas turi du banku 

— Ūkio Banką ir Žydų Liau
dies Banką. Kaimiečiai yra su
tverę kontorą (bendrovę), ku
ri priima įdėlius ir skolina pi
nigus, imdama 4% mėnesiui.

— Leonas Rudaitis.
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Virš 160,000 taupymo 
depozi torių, {skaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankamą šios 
Bankus.

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant
♦ v

žemutinio f 1 o r o
Dearbom, 
ir Clark

Monroe
Strcets,

III ir v

Svarbus natūralizacijos 
klausimai ir atsakymai

’ 't 1 *

. ' I. • fr

Kl.—Kada įvyksta išklausl-
niai teisme? M ■ *

Ats.—Ne mažiaus 90 dienų po 
padavimo natūralizacijos petici
jos. Negalima popierų gauti 80 
dienų prieš rinkimus bile Vals
tybėje.

Kl.—Gavau pranešimą pribūti 
ant paskutinio išklausimo. Ar 
liudininkai turi su manim irgi 
pribūti?

Ats.—Taip. Kuomet paštu pra 
nešta apie paskutinio išklausimo 
dieną reikės tau vykti su dviem 
liudininkais prieš teisėją atdara
me teisme.

Kl.—Ką manęs teisėjas
klaus?

Ats.—Tu rėš i pa ten k i na n čiai 
prirodyti, kad esi doro budo, tu
rėsi atsakyti abelnus klausimus 
apie žymiausius Amerikos isto
rijos atsitikimus ir jos valdžią. 
Teisėjas ištirs ar liudininkai

ITAIOTKNOT, UEftip, H'1 t
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tininko gauk Form 2214, kuri 
blanka pavadinta “Preliminary 
Form for Petition for Naturali- 
zation.”

Kl.—Ar reikės užmokėti už
tą blanką? .

Ats.—Ne.
Kl.—Išpildęs blanką, kam ir 

kur turiu paduoti?
Ats.—Po išpildymo blankos, 

turi nunešti arba paštu pasiųsti, 
su pirmomis popieromis, natūra
lizacijos išklausinėtojui, kurio 
adresas yra pažymėtas ant blan
kos.

Kl.—Kas yra* natūralizacijos 
išklausi notoj as ?

Ats.—Natūralizacijos išklau- 
sinėtojas yra Federalės yaldžios 
oficierius, kuris turi išegzami
nuoti aplikantus kaslink tinka
mumo tapti Suvienytų Valsty
bių piliečiais, ir jis užklausia liu
dininkų įvairius klausimus.

Kl.—Ar turiu pristatyti atke- 
liavimo certifikatą ?

Ats.—Kuomet išklausinėtojas 
gauna arba priima išpildytą 
“Preliminary Form for Petition 
for Naturalization” blanką, jis, 
išklausinėtoj as, turi išgauti nuo 
imigracijos valdininkų tavo at- 
keliavimo certifiką, kuris paro
do, kad legališkai atvykai į Su
vienytas Valstybes. Atkeliavijno 
certifikatas nereikalingas, kur 
aplikantas atvyko į šią šalį prieš 
birželio 29 d., 1906.

Kl.—Kada turėsiu vėl vykti j 
teįsmą?

Ats.—Tąu bus pranešta, kada 
ir kur reikės nueiti su dviem 
liudininkais dėl pirmo egzamino, 
ir dėl pasirašymo po ir padavi
mu tavo peticijos natūralizacijos 
raštininko ofise. Gal prisieis lau
kti kelius mėnesius.

KL—^Ko išklausinėtojas liudi
ninkų užklaus?,, „

Ats.—Apie tamstos būdą ir
kaip ilgai jie tamstą pažįsta.

Kl.— Ko manęs užklaus?

'Ats.—Klausimus apie .Suvie
nytų Valstybių valdžią, apie A- 
merikos istoriją, kad galėtų sprę 
sti ar tamsta tinkamas būti pi
liečiu ir balsuoti.

Kl.—Apart klausimų, liečian
čių mane, ko daugiaus liudininkų 
užklaus ?

Ats.—Tamsta turėsi pasirašy
ti po natūralizacijos peticija ir 
liudininkai turės patvirtinti afi- 
davitais. Tuos afidavitus pada
rys teismo raštininkas, bet liu
dininkai prie jų turės prisiekti 
tuo pačiu laiku kuomet peticija 
paduota ir po ja pasirąžyti. Liu
dininkai turi būti Amerikos pi
liečiai. Jeigu naturaliziioti pilie
čiai, turi su savim atsinešti na
tūralizacijos certifikatus.

Kl.—Ar turiu užmokėti už
peticiją ?

Ats.—Teismo raštininkas rei
kalaus keturių dolerių ($4.00) 
nuo tavęs už padavimą ir išpil
dymą peticijos.

(FLIS)
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Draugingumas
Kaip tik įeisite j musų banką, jus pa
jusite atmosferą draugingumo ir pa
tarnavimo. Musų ambicija yra gauti 
ir palaikyti draugus su pagclba musų 
gero patarnavimo.

Miss Jonikis, musų lietuvaitė pa
tarnauja prie langelio No. 12, visuo
met maloniai pasakys jums apie pa
tarnavimą kokj mes suteiksime jums 
jūsų bankiniuose reikaluose.

The STOCK YARDS 
TRUST & SAVINGS

BANK
4150 South Halsted St.

PATOGIAUSIS 
LAIKAS

DABAR YRA PATOGIAUSIAS LAIKAS 
PERKELTI PINIGUS IŠ KITŲ Į LIETU- • 
VIŲ BANKĄ — UNIVERSAL STATE BANK. . 
Šitas bankas su patenkinimu tarnauja ' desėt- 
kams tūkstančių klientų ir yra pasirengęs tar
nauti desėtkams tūkstančių daugiau.
Yra tai puikiausiai įrengtas lietuvių bankas ir 
jo tikslas yra patapt vienu iš didžiausių bankų. 
Lietuviai! Perkelkite savo pinigus į savo ban
kų ir tegul pasaulis pamato jūsų galybę!
Atsineškite savo iš kitų bankų knygeles, o mes 
partrauksime jums veltui visus jūsų pinigus, su 
pilnu procentu iki liepos pirmos dienos, į tų 
puikų lietuvių bankų.

UNIVERSAL 
STATE BANK

3252 So. Halsted St., Chicago, III.
J

kvalifikuoti. Jeigu teisėjas pa
tenkintas turėsi atlikti prisietą 
ištikimumo Suvienytoms Valsr 
tybėms, t. y., prižadėti remti Su 
vienytų Valstybių valdžią. Po at
likimu prisiegos teisėjas trum
pai pabrėš Amerikos pilietystės 
privilegijas ir priedermes.

Kl.—Jeigu busiu priimtas 
kaip pilietis, ar gausiu savo pi-' 
lietystės certifikatą nuo teisėjo, 
ir kiek man reikės mokėti ?

Ats.—Jeigu tuo pačiu laiku 
daugelis žmonių prašytų piliety
bės, tai raštininkas visus certi- 
fikatus nepaspės išpildyti/ v ir 
tokiu budu turės pasiųsti paštu. 
Nėr jokio užmokesnio už certifi
katą. -v.

Kl.—Vienas liudininkas gyve
na toli nuo natūralizacijos teis
mo. Kas bus, jeigu jis pasivė
lintų ?

Ats.—Tokiame atsitikime, tei
sėjas gali atidėti išklausimą iki 
vėlesnės dienos.

Kl.—Du liudininkai, kurie pri
buvo su manim, man paduodant 
natūralizacijos peticiją, negali 
pribūti paskutiniame išklausi- 
me. Ar galiu atsivesti kitus 
du liudininkus?

Ats.—Taip. Bet patartina pra
nešti teismo raštininkui apie tai, 
nes visi teismai nevienodai pri
pažįsta tokią teisę.

Kl.—Jeigu teisėjas nepaten
kintas mano atsakymais ar jis 
gali atsakyti pilietybę?

Ats.—Jeigu teisėjas nepaten
kintas, jis gali atidėti išklau
simą iki vėlesnės dienos duoti 
tau progą išpildyti visus reikala
vimus.

Kl.—Natūralizacijos teismo 
teisėjas atsisakė man duoti pilie
tybės. Ar galiu vėliaus prašyti ?

Ats.-i-Jeigu vis pageidauji pi
lietybės, turėsi išsiimti pirmas 
popieras ir paduoti natūraliza
cijos peticiją už dviejų metų.

JC1.—Per karą buvau paliuo- 
fcuotas nuo militariškos tarnys
tės dėl ateivybės. Ar galiu gau
ti antras popieras?

Ats.—Visi teisėjai nevienodos 
nuomonės tokiuose atsitikimuo
se. Nekuriu teisėjai duoda to
kiems ateiviams pilietybės po
pieras, bet kiti teisėjai laiko, 
kad ateiviai kurie prašė paliuo- 
savimo nuo militarės tarnystės 
negali tapfi piliečiais/ ir prisilai
kant prie to jų peticijas prašali
na.

Kl.—Ketinu važiuoti Lietuvon 
pasisvečiuoti. Nežinau, kaip ilgai 
ten išbusiu. Turiu pirmas popie
ras. Ar pilietystės reikale tas 
išvažiavimas pertrauks mano ap 
sigyveninią Suvienytose Valsty
bėse ?

Ats.—Sunku duoti atsakymą, 
kuris inimtų visus laikinai iš
važiavusių atsitikimus, Prieš iš
važiuojant patartina gauti nuo 
Natūralizacijos Teismo raštinin
ko (distrikte, kur ketini patapti 
pijiečiu), tikras informacijas 
apie tavo yptingą atsįtijųipą.

Kl.—Kaip reikia prašyti ant
rųjų arba pilnų pilietystės po
pierų ?

Ats.—Pirmiausia, vienų vie
nas, be liudininkų, nueik j Na
tūralizacijos Teismą, ir nup ras-

Ar Jus 
Turite 
Vaikų

UŽTIKRINA 
GERIAUSIAS 
PASEKMES 
Per 75 metus vardas 

BLATZ stovėjo už ge
rumą. Čia yra 100% 
miežių, grynumo .sko
nio — šiame žinome 
Blatz išdirbiny. Ban
dykit Blatz Malt S'y- 
rup. Jums patiks jis. 
Vai Blatz Brewing Co, 

(’hieagos Skyrius 
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600

100%
Malt | 

synųy

i ik i‘■ *7

* ...

Ar jie turi progą išreikšti savo jausmus muzikoje?
Ar jus suteikiate jiems progą, išvystyti jų galimus talentus tojų linkmėje?
Randasi vienas instrumenas kuris suteikia kiekvienam šeimynoje progą groti su 

asmeniniu pajautimu ir išreiškimu, bet be ilgo, varginanėo praktikavimo ir studija
vimo. Tai yra Gulb^ansen Registruojantis Pianas.

Tai nereiškia labai didelio balso notų, bet reiškia tikrą grojimą su laipsniu pa- , .,»* j
jautimo ir asmeniškumo . i ' * 1 '

Kiekvienas kūdikis — kiekvienas suaugės — greitai išridirbs pajautimą geres
nės muzikos, kuomet bus Gulbranseik. Keturios patentuotos roles kurios parodo kaip 
groti teisingai, yra suteikiamos su kiekvienu Gulbransen. '

Dirbtuvės kainos aiškiai pažymėtos ant piano užpakalio.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street, Chicago, I1J. ?

O»W.I^ —I

CJULBRANSEN
V_Jlhe liegistering Piano

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė ..............         —

Kaimas.....................................   Valsčius ....................... ------- -------------

Paštas .....................  v.............Apskritis........................................... .......
■i

Pinigų prisiunčiu $.....................turi gaut Lietuvoj litais ......................   (jei nori
• ” 1 a*

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
Siuntė/o parašas.........................-.........-............................................................ .......

Adresas........................................................ .....................-...............-......................-

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Doleriais siunčiant reikią pridėti 25 centus prie kožaos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., , x , „k Chicago, Ulinoią

Bevaikiu Apsivedimai 
Išaiškinti (

Kiekviena vedusi moteris tu^f rei
kalauti knygutės parašytos^ Dr. 
DePew, mokslą baigusio gydytojo. 
Dr. ”pePew praleido trisdešimtį metų 
gydydamas moteris nuo moteriškų li
gų. Toje knygoje pasakoma kodėl 
tiek daug moterų neturi vaikų, — ko
dėl jos yra tokios menkos sveikatos 
jauname amžiuje.

Ši knyga parašyta paprastoje kal
boje, pasako kodėl skausmai ir kentė
jimai pas moteris apsir^škią .hr kaip 
jų išvengti ir kaip įsigyti kūdikį var
tojant Dr. J)ePew gyduoles. Dr. De- 
Pew nę)7, l#d kiekviena vedusi mo
terių tuj-ėtu tą knygą, jei atsiusite 
16c. jjersimfthno lėšų, savo vardą ir 

iadr&sąl gausite knygą tuojau.
1 Kiekviena moteris skolinga sau dr 
savo šeimynai, kad turėjus gerą svei
katą, & knyga nurodys kaip tą įsi
gyti.

Reikalaukit šiandien tos knygos ir 
dasižinokite kaip kitos moterys tapo 
gamtos apdovanotos — liko motino
mis — vartojant Dr. DePew gyduoles.

Paul St. John i
432 Mass. Bldg., 
Kansas City, Mo.

Tel. Lafayatte 4228 f

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. Mtb St, CMe»g>, ūl^

Atydai 
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parkoj 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie-.j 
nam skaitytoj’ui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

yra piuku jeigu gali taip 
J padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų amalas — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Loris, U. S. A.

Garsinkitės Naujienose
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Town of
Lake

jienomis

Siunčia pinigus Lietuvon,

G. Benešios
IfilG W. 47th Street

nebus

v ra

yra ieškomas.
Kriukelis.

informacija apie jį ir jo

Electric, 
visokių iš- 
starterius, 

armatūros.

pa b 
vai-

taip-gi 
ir

GRIAUNA TAURAGĖS STA
ČIATIKIŲ CERKVE

The Guarantee Auto
Jonas Davnis, taisome 
dirbimų generatorius, 
magnetos, motorus, 
Darbas garantuojamas.

1840 S. VVabash Avė 
Tel. Victory 7874

Kama $60

Gaunamu

Street

Tuomi padarysi dideli imagumą 
pate sau, savo gimdnimi ir drau
gams cu kuriais susirašiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Galiau
sia, parankiausia ir dalikatniausla 
maliniu su liatuvilkomis raidimis 
pasaulyje. Galima Ir anglilkai n-

SOMt> ’PHONB SERVICĘ,!? "
Professor:-
One tune I called afriend of mine. 
To Chma he had pl&nned to £o. 
And while I waited for the line, 
he crossecPthe ocean to and fro!

Now that’s the. ’ 
lirn.it, I a ve r.
I aek you.— can 
you beat it, si r?

CTSnooks

Laikinas sulaikymas ne 
kvotiniu imigrantu

pradėjo išeiti 
pasportų, imigracijos vizų ir 
kitų tam panašių dokumentų, 
kuriuos svetimženiiai turi pri
duoti, kuomet jie nori įva
žiuoti šion Įšaliu kaipo imi- 

Kaipo pasekmė, imi- 
viršininkai atsargiai 

visus dokumentus ir 
kurie juos pri-

gracijos 
peržiūri 
svetimžerrrius, 
duoda.

Iš priežasties nesąžiningu
mo nekuriu daug nekaltų 
žmonių yra sutaikoma, kurie 
turi pakęsti visokius nemalo
numus. Pavyzdžiui, yra buvę 
keletą atsitikimų, ypač pasku
tiniame mėnesy, kur moterys 
ir vaikai atvažiavę su neken
ti nes imigracijos vizomis, ir 
kurie būdami žmonomis ir 
vaikais Amerikos piliečių, gy
venančių šioje šalyje, buvo uo

tui, kol daly
kis. Sulaikymo 
nuo trijų die

nų iki dviejų savaičių.
šio ištirimo tikslas 

žinoti (1) ar žmogus, 
imigrantas skaito kaipo 
ar tėvu, yra 
lis ir 
(2) ar

i su
kuri 
vyru 

Amerikos pilie- 
šios šalies gyventojas; 
imigrantas tikrai turi 

giminystę su lokiu Amerikos 
piliečiu, šie punktai buvo pa
tvirtinti \Vasbingtone pirmiau, 
negu Amerikos konsulas buvo 
autorizuotas išduoti nekvotinį 
paskyrimą imigrantui (Eorm 
633). Vienok, patyrimas paro
do, kad klastos ir suktybės 
pasitaiko, ir dėlto toks atsar
gumas reikalingas nužiurėti- 
nuos atsitikimuos.

Nors nėra tikrenybės iš
vengti Sulaikymo visokiuos at
sitikimuos, tačiau yra du bu
dai. kuriais tokie sulaikymai 
gali būti išvengiami neku- 
riuos atsitikimuos. * Amerikos 
pilietis gali nusiųsti savo žmo
nai 
mų

ar savo vaikui pa t virt i ni- 
iš teismo, kur jis buvo na- 

turalizuotas.
prisiųsti savo žmonai
kui alidavila, kuriai

to paveikslas pridėtas prie afi- 
davito, galėtų sulaikyti nuo 
suktybės arba nužiurėtinos 
suktybės. Paveikslas turi būti 
taip -uždėtas, kad nebūtų gali
ma jo nuimti. Pavyzdžiui, no
taro antspaudu ir Amerikos 
piliečio parašas turi būti da
linai ant paveikslo ir ant afi- 
davito. Tas neprileistų jokios 
suktybės.

Amerikos pilietis, siųsdamas 
šiuos dokumentus savo žmo
nai ar vaikui, turėtų jiems 
įsakyti, kad, nežiūrint kokios 
nebūtų aplinkybės, jų niekam 
neduotų, nei valdžiai nei val
džios žmogui, bet laikytų juos, 
kad galėtų parodyti atvažia
vus uostau, jei yra reikalas.

Lincoln Fordson

(!ars-Tr ucka-Tractors
FRANK BRESKA g

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

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų

Vilnius
1323-1923

Alaskos gražiausia mergina Alaska Liederman (“Miss Alaska“) su savo dviem drau
gėm “žiuri j pasaulį“ šiltų jame Palm Beacb. Nestebėtina, kad joms pasaulis atrodo ailg- 
štyn kojomis.

čiai ir norima, kad kuogrei- 
čiausiai jį atlikti, taip kad lai
ke vieno mėnesio cerkvė vi
siškai bus sugriauta.

mėnesio
paskelbtų
Valdybos,

29 dieną gegužie 
š. ,m. iš varžytinių, 
Tauragės apskrities 
buvo parduota už 17,(MM) litų
Tauragės stačiatikių cerkvė 
nugriovimui, už kurios med1- 
žiagą nupirkusiųjų kompani
ja, susidedanti iš kelių asme
nų, apsiėmė atremontuoti val
diškus namus Tauragėje, tur-

Kaip matoma, valdžia daro 
labai negražų ir skriaudingų 
stačiatikiams darbą, kuriame 
nėra vadovautasi absoliutiškai 
jokiu teisingumu ir tikra val
stybingumo išmintimi. Tokie 
darbai nepridera daryti tikro
je demokratinėje respubliko
je! A. Lopuchinas

IŠEIČIAI, (Rokiškio vals.) — 
Gegužio 2G d. šiame kaime va
kare atėjo du vyrai nakvynes 
prašytis pas Rudoko. Nhme 
buvo tik 15 m. sūnūs. Tas 
pr s i naudojęs gera proga pake
leiviams i krutinę pastate šau
tuvą ir atėmė 300 ą litų. Pik- 

ir policijos

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

u o pat 1919 metų Ta lini
ni irsto ir apylinkės rusai 

čiatikiai), kurių yra apie 
prašė Valdžios 
cerkve, nes ki-

8G9 žmonių,
grąžinti jiems
tos cerkves niekur, apart kaip 
Šiauliuose ir Raseiniuose, nė
ra, bet visi jų prašymai pasi- 

jokių pasekmių, nes 
tyčiomis užsispyrė ne-

DAGILIAI, Rokiškio apsk. 
(Kriaunų vals.). /— 3 ,birželio 
vaikai ža iždam i sM.ifgnele su
degino du tvartu. Vaikams 
reikia priežiūros.

P. Kriukelis. Garsinkitės Naujienose
valdžia 
duoti jiems cerkves, p iš pra
džios laike joje grudų sandė
li, kurį likvidavus, virš metų 
cerkve stovėjo tuščia ir užda
ryta, — tuo tarpu stačiatikiai, 
neduodant jiems cerkvės, bu
vo priversti tik retkarčiais 
kviesti iš Šiaulių šventikų at
likimui savo religinių reika
lų. Buvo daug kilų planų pa
naikinti cerkvę, kaip tai: pa
versti jų į gimnazijų, teatrų 
ir kitką, bet tie planai pasi
liko neįvykdytais, dabar gi 
griebtųsi paskutinės' priemo
nės, kad likvidavus tą daly-

Apsiėmusioji kompanija jau 
pradėjo griovimo darbus 8 d. 
birželio mėn. Visus esančius 
cerkves 
knygas,
paveikslus,

viduje daiktus, kaip 
rabužius, šventųjų 

altorių ir kitką, 
Valdyba pirm var

žytinių išvežė iš cerkvės ir 
nori parduoti turguje; ikonos- 
tasų (prieš altoriumi, kur sta
tomi paveikslai) ir kitus daik
tus sudaužė 'ir sunaikino. 
Griovimo darbas eina spar-

PROFESSOR NOODLE

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str Chicago, III.

NUPIRK
t

Typewriterj arba 
rašomą mašinėle

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bua 
brangi dovana.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicagi, III,'

Cor. Ashland Avė. and 47th
Liepos Mėn. Valymo 

Išpardavimas 
IŠPARDAVIMAS SUBATOJE, 

LIEPOS 11
Vyry ir vaikinų 2 kelnių siutai 

nužemintomis kainomis
Musų liepos mėnesio išvalymo išpardavimas vyrų ir vaikinų 
siutų, visi vilnoniai siutai nužemintomis kainomis. Maišytų 
ryšių iš musų paprastų siutų kurie pirmiau buvo pardavinė
jami po $25 ir $30. Didelė proga šiame liepos mėnesio iš
valymo išpardavime suteikia jums progų pasirinkti vilnonių 
worsted, cassimere ir ševjotinius siutus, Angliškų modelių 
jauniems vyrams — taipgi kitokių visokių stylių, naujausių 
spalvų, Powder Mčlini, Lavender ir Pilki. Čia jus gausite 
geresnę rųšj siutų labai žemomis E 1 Q
kainomis už M* ■

VYRŲ KELNES’
2 specialiai pasirinkimai musų liepos išvalymo išpardavime 
— vyrų darbines kelnes, ^ąmsių spalvų iš worstedsL taipgi 
khaki kelnes darbui arba 
atatstogoms
Vyrų “Readįng 
Brand” Kelnes: 

Pilkos iš cassi- 
mere kelnes, ge
rai pasiūtos dėl 
gero dėvėjimo, 
miera 32 iki 40, 
paprasta kaina 
$3, už

$2.29

$1.05
Vylią šiaudines 

4/Skrybėles
Didelis pasirin
kimas šiaudinių 
Skrybėlių iš mu
sų paprastų kai
nų $2.45, visokių 
maišytų Skrybė
lių

$1.59
Didelis Išvalymo Išpardavimas Vaiky 

Puikių Siutų
Mieros 6 iki 18 metų. Kai kurie su vesfimis, visi su 2 kelnėmis, 
pasiūti iš vilnonių materiolų. Pirkite vaikų siutus dabar su dide
liu sutaupymu. Musų stakas vaikų siutų (1000 siutų) padalintas 
į 3 didelius skyrius dėl greito išpardavimo, gerai pasiūti, naujau
sių pavasarinių ir vasarinių modelių.
LOT 1 — 300 vaikų 2 kelnių 
siutų, šviesių ir tamsių spalvų, 
tvvecds ir ševjoto, 
verti iki $12.50, po

LOT 3 — 300 vaikų 2 kelnių 
worsteds, gražių paternų, parduodami 
po $22.50, dabar

Vyrų Kaklaraiščiai
Šilkiniai four-in-hands, palaidais 
galais, naujų vasarinių spalvų pa
trinti, kiekvienas 53c

Vyrų ir Vaikinų Vilnoniai
Sportiški Marškiniai

Vidutinio svorio, V — kaklo pull- 
over stylių, balti ir .spalvuoti bis- 
kį sutepti, verti, $3.46 ffl QE 
parsiduoda po ■ «ww

LOT 2 — 400 vaikų 2 kelnių 
siutų, vilnoniai cassimeres ir

C O 7E noby tweeds, verti CO "7 E 4>E. I 3 iki $15.00, po r f O
siutai, musų geriausio velour įr

$13.75

ant vyrų 
tavorų 
Marškiniai

Vyrų Broaddoth Marškiniai 
Atlenktais ir prisegamais kaime
liais ,balti, tan, mėlyni, pilki, mie
ros 14 iki 17, kiek- C 1 
vienas M* ■

Vyrų Darbiniai Marškiniai 
Prisegami kalnieriumi, pasiūti iš 
tamsio ir šviesio mėlynu chambray 
mieros 14% iki 17, ląląA 
kol jų yra U U U

' Sutaupykit 
smulkių 

Manhattan 
visokių rųšių žinomų 
"Manhattan” išeiginių 
marškinių lenktais kai
meliais styliai, dvigu
bi rankogaliai, pasiūti 
augštos rųšies marški
nių materiolo, gražių 
spalvų, pardavinėjam, 
po $5.00, r O R E 
dabar po

Vyrų Sport Marškiniai
Vienodi arba su gražiomis druže- 
lemis, percale materiolo, žemais 
kalnieriais, trumpomis ran. R E a 
kovėmis, visokių mierų, 

Vyrų Jersey šilkiniai 
Marškiniai

Neckband styliij, gražiomis dryže
lėmis, visų mierų, kol jų yra, ver
ti $5.95, specialiai QQ
dabar po

Vyrų VVhitney Playmore Sportiški 
ir AtustogoniH Marškiniai

Iš paternų kalnieriai, galima pa
daryti žemus arba augštus, pasiūti 
iš vasarinio flanelio, paprastų spal 
vų ir čękiotl, visų mie- <T O Ajt 
nj, specialiai tiktai

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei toa 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti il- 
'aidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvienų sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo Aios Hienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
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 kur j galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

X-Ray 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
rado gyduoles, kurios {čirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ęhrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells SU 

kampas Washington St.
Ofiso valandot: Ketv^nre, seredij ir lubo

toj nuo V ryto iki 8 vakari. Nedėlioj ir 
iventadienihln . nuo f 0 iki 1 po pietri. Po* 
nedėly, ketverge Ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 

vakari

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
eiti į darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visai uisU 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nu musų 
(staiga yra prirengta geriausiai! Europiniaii 
ir Amerikoniukais (taisymais ir gyduolėmii.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir 6onų skau
dėjimą, galvosūkio, nubčgimą kraujo puč« 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema* 
Innų kvapą ir kitos ligos yra musų speeia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasitinos apie nau- 
jaus| gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką Ir energiją. PagelMjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laime, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne- 
atidčĮlokite, atidėliojimas yra nelaimiu, )1S

lirn.it
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CHICAGOS 
ŽINIOS

COLLINS PATARIMAI AUTO
MOBILISTAMS

Policijos viršininkas prašo au
tomobilistų pildyti 
mus, kad išvengus 
nelaimių

įstaty- 
daugelio

“Nelaimėse su automobiliais

BOMBA BARZDASKU
TY KLOJĘ

Uždarė vandenj, nuteistas ■ 
kalėjiman Muzika

Chicagos Sveikatos De- 
partinenio patarimai.

Praleisti vasaros 
miškuose yra gan 
sako. Dr. Herman 
šen, bet ne visai saugu. O tai dėl 
tos paprastos priežasties, kad 
“kumpinant” nėra tų patogumų, 
koki, esti miestuose. Vienas 
reikalingiausių dalykų žmogui 
yra, vanduo. Miestų gyventojai 
paprastai gauna gerą vandenį, 
kuris atatinkamomis priemonė
mis yra paliuosuojamas nuo li
gos perų. Visai kitokios sąlygos 
kumpinant, Prisieina tenkintis 
upelių arba šulinių vandeniu. 
Pasitaiko, kad tas vanduo turi 
šiltines ar kokios kitos ligos pe
rų. Tuo budu atostogini n kai
neretai išvažiavę ligą gauna. 
Kumpinant daug nepatogumų 
tenka patirti dėl maisto.

Ne vien tik kumpinant susidu
riama su sveikatai nepalankio
mis aplinkybėmis; piknikai irgi 
nėra saugus, kadangi ten apie 
vendens sanitarunią negali bu 
t i ir kalbos.

Iš viso, sako Dr. Bundensen, 
gyventi mieste yra sveikiau, ne
gu kumpinti. Per daugelį metų 
žmogus priprato prie miesto pa 
togumų, ir todėl 
gamtą” jam neeina

atostogas 
romantiška,

iki spalių 
šiltine žymiai

jog nuo rugpjūčio 
niėn. susirgimai 
padidėja. Tyrimai rodo, jog 
tankiausia apserga kaip tik lie 
žmonės, kurie grįžta iš kempi- 
nimo. Bekėmpindami jie apser-

Bet kempimmo 
mas ir noras tyru 
puoti, vilios miesto gyventojus į 
laukus ir miškus, nežiūrint į ne
parankumus ir pavojų gauti li
gą. Tad Dr. Bundensen pataria 
pasirinkti bent tokias stovyklas 
(kempes), kurios sanitarinTU 
žvilgsniu yra gerai užlaikomos. 
Olivet Camp, kuri turi vietos 
200 žmonių, esanti gan sanitari
nė. Norintieji ^informacijų apie 
tą kempę, gali kreiptis šiuo tele
fonu: Diversey 1700.

Informacijų taipgi teikia apie 
kenipinimą Chicago Council of 
Sočiai Agencies, telefonas —

romantingu- 
oru pakvė-

Central 8216.

Pašalino liudytoją iš darbo, 
ko nubaustas

Keletą savaičių atgal 
Wolny buvo pašaukta į 
kaipo liudytoja. Kada 
gryžo į darbą, tai jos samdyto
jas Maurice Haas, sekretorius 
Hockaday Paint Co„ 1823 Car- 
roll Avė., pašalino ją iš darbo. 
Už tą teisėjas McKinley jį nu
baudė $5 ir aštrų pamokslą 
pasakė. Veltui Haas bndė tei
sintis, kad jis mergaitę pašali
nęs už jos netinkamumą dar
bui.

teismą
ji su-
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Užvakar ryte sprogo bomba 
Kazio Apacanka, 723 W. 14 St.. 
barzdaskutykloje, sugriaudama 
vieną dalį namo. Apacanka 
tepriklausė barzdaskučių uni

jai. Eksplozija sujudino visą
iki liepos1 6 d. žuvo jau 307 ■ apielinkę, bet nuostolių pada- 
žmonūs,” sako 
ninkas Morgan A. Collins.

policijos virsi- rė tik už 200 dolerių.

“Kiek daug gyvasčių žuvo! 
Aš raginu kiekvieną automobi
listą ir pėščiuosius daryti viską, 
kad apsaugojus save ir kitus 
žmones nuo mirties išvengtino- 
se nelaimėse.”

Jis nurodo, kad galima buvo 
išvėhgti 90 nuošimčių tų ne
laimių, jeigu automobilistai bu
tų buvę atsainesni, kad jie bu
tų pildę įstatymus ir nebūtų 
taip greitai lakstę susigrūdu
siuose keliuose, prie maudyklų 
ir kitose viešose vietose. Jis 
duoda sekamus patarimus au
tomobilistams :

“Greitas Inkštimas, tai1 tas 
šių laikų nuolatinis skubėjimas, 
yra svarbiausia priežastis to,/ 
kad tiek daug žmonių užmuša
ma.

“Dabok 'signalus ir juos pil
dyk. Jei nėra signalų, vartok 
šaltą protą. Niekad nevažiuok 
apie kanapą greičiau kaip 8

Moteris suimta už nunuodijimą 
valko

.... Mrs. Minnie Gieger, 44 m., 
9237 Clydc Avė., tapo areštuo
ta ir yra kaltinama nunuodiji- 
me Elmer Shennan, 4 m., ku- 
\‘is buvo paliktas pas ją auklė
ti. Vaikas susirgo liepos 3 d. 
ir pasimirė už kelių valandų 
South Chicago ligoninėj. Iš
tyrus pasirodė, kad jis mirė 
nuo lysolio. Bieger aiškinosi, 
kad ji nežinanti kaip vaikas ga 
vo lysolio; jis esą susirgęs gat- 
vekary ir tapo nuneštas į sve
timus namus. Bet daktaro ne
pašaukta gana ilgą laiką. Be 
to sužinota,, kad keletą dienų 
atgal Higerienė apdraudė vai
ko gyvastį ant $250 ir pomirti
nę sau užrašė. \ Vaiko motiną 
Dorothy Shennan yija vyras 
pametęs ir ji negalėdama pati 
savo vaikus apklėti pave- 

,dė Riegerienei, už ką mokėjo 
, x . x i jai $10 į savaitę. RiegerienėBuk vpac atsargus gatveka- . , ... . . . ..A. .. , „ prie kaltes nepnsipazysta.nų ir gelzkelių kryžkelėse. ‘ 1

“Niekad nevažiuok greičiau,! z,iiJ i/hvat... . . lx. ’| CICERO RENGIAS KOVAInegu įstatymai leidžia — 10 į ___•______
mylių į valandą tirštai apgyij Pašovus kun. Hoover iš Ber- 
\ elituose biznio distriktuose, 15 Wyn vadovaujamos West Su
melių rezidencijų distriktuose burban Ministers and Citizens 
ir neda.ug'iau 20 mylių pakraštį- Association tyrinėtojų Morgan, 
niuose • Uistiiktuose. kun. Hoover savo bažnyčioje

“Niekad nevažiuok greičiau skubiai sušaukė žymesnių pilie- 
5 mylių į valandą apielinkėso gjy susirinkimą, kuriame liko 
mokyklų, bažnyčių ir žiųsma ‘nutarta pradėti kuogriežčiausią 
viečių, kada još yra naudoja- kovą su Caponi-Torrio munšai- 
nios- nerių šaika, kuri valdo vakari-

“Vpač atsargus automobilis- .pius priemiesčius. Ginklo toje 
Ke-’ kovoje nebusią naudojama, bet 

-busią panaudotos visos legali- 
bet ir maži vaikai bėga į nės priemonės. Taipjau pradė-

Itu rinkti pinigus tai kovai. Ma- 
prie valstijos 

gatvė yra jo prokuroro Cro\ve ir prašyti,

ir Kitus apiehnkes 
Sherifui Hoffnian.

turi būti šiltame ore.tai
liai yra pilni netik automobilis-; 
tųt
gatves žaisti.

“Daugely vietų vaikai neturi ;nOma kreiptis 
žaismaviečių ir gatvė yra jo prokuroro 
vienatinė bėgiojimo Vfcta.

“Vaikų saugu nias yra r i liftas ro, Berwvn 
klausimas, nežiūrint visų važi- miestelius, 
nejimo reguliacijų, naminių pa- kuris skundžiasi neturys užtek- 
mokų ir disciplinos. įtinai žmonių, busią pašildyta

|<ųd jiat'p^e

mokų ir disciplinos. i ‘ 1 ‘ ‘ ‘ •
“Visuomet dabok tik kelią1 nil0 100 iki 500 pagelbininkų, 

kada sėdi prie kelpito: vaikas Į jej jis tik panorės veikti ir va
ga Ii išbėgti gatvėn, gal kartais lyti tuos miestelius, 
iš tarpo prie šalygatvio stovin-j 
čių automobiliu.

“Visuomet važiuok pamaži, 
kada matai žaidžiančius gatvė
je. . . '

“Skaičius žūstančių automo
bilių nelaimėse vaikų yra labai 
didelis.

“Atsiminkit, kad nėra nieko

Reformininkai tikisi neužil
go visiškai išvaryti Caponi-Tor- 
rio saiką iš visų apielinkės

DU VAIKAI ŽUVO 
NELAIMĖSE

Itobert Novak, 2 metų, 3257
. v v tPotomac Avė., pasimirė ligoni-braugesino uz žmogaus gyvas-1 _. T« j • x iT . ........ . nej. Jis dvi dienos atgal nu-t . Jeigu važinėjimo įstatymai ... .. , x. x.. , . . i J . Įkrito nuo 2 aukšto porčių irbus pildomi ir taipjau bus at-l ... ; . . . ■, ., v .persiskele galvą.sizvelgiama ir į kitą žmogų, 1 T„. ® ! n . ,,OA.
tai daug mažiau žmonių 
negu kad dabar žūna.”

žus

Būrys Philadclpbijos gražuolių, iš kurio bus renkamu 
gražiausia “Quakor City” mergina, kuri paskui bus siun
čiama metinį nacionalinį gražu<dių kontestą Atlantic City.

iv *^* —j-

2390

Pavietas pirko 'mišką

Cook ^pavieto miškų 
nutarė padidinti Orland 
prie Mariem Avė., tapo

i persiskėlė galvą.
i Eleanor lloche, 2 metų, 6804 
jCalumet Avė., pasimirė nuo ap- 
'sideginimo. Ji apsišutino, pa
riedama puodą su verdančių 
(krakmolu. ' •<v

Injunctionas prieš streikierius
Teisėjas Foell vakpr išdavė 

kuriuo čeverykų 
draudžiama pi-

taryba 
mišką, injunetioną, 
143 ir darbininkams

151 gatvių ir nupirko nuo yie-(kietuoti Samuel Moore, čeverjz- 
no farmerio dar 80 akrų miš- ky talsimo šapelę prie 6848 S. 
ko, už kurį užmokėjo $49,629. Halsted St.

T$AG.lt2- TC
^r.r i>pYMnO^ 
our^v TV\oSe jr

'’MMBe TMiS 
į L»U MOV c’et 
\ 15 POOR- «- 
, CoU £« H r3

Ftpo’. S Q

patogiausiu ir 
Pasiūti ją 

gali kiekviena moteris ar mergaitė į 
pusę vahmdos. Sukirptos mieros 16 
metų, 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę. 36 mierai reikia 2% jardų, 36 
colių materijos, % yardo skirtingos 
materijos apikaklei ir 2!4) yardo sty
gelių apsiūti.

No. 2390. 
paprasčiausių

Viena ] 
suknelių.

Naujienų: Pattem 
Halsted St., Chicago,

Dept., 
III.

1739 Sd.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
| nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
' paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

(Vardas ir pavarde)

SroPib- nolo te s

</oo Ca>^ ųvR^Srue 
Sonc £*©oD Fwoh 

<2(AGF CcP- f
US4 (-----

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
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'fOufii.
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Kadangi jis uždarė vandenį 
į butą, kuriame gyvena mote
ris, Michael McLaughlin, 512 
S. Kildare Avė., liko nuteistas 
10 dienų kalėjiman už teismo 
paniekinimą. Tame bute gy
veno Mrs. 'Mario Smiley,"kurią 
vyras pametė ir ji negalėjo už
simokėti nuomos; teisėjas gi 
buvo davęs jai laikei gyventi 
tame bute iki mgpiučio 5 d.

‘ PRAKASTA JftGA ATGAUNA- 
Į 24 VALANDAS”

1'rikėliainos jūsų gilės ir 
ir atgaunama jaunystes

nervai 
jėga

— “Pradėkite dieną 
tai yra šakinys dėl 

sveikatos ir pasiseki- 
visiems amerikie- 
G. Gulbransen iš 

Gulbransen padavė 
Nacionalini Music 

ir niu- 
pardavinėtojains visose da- 

.lungtinių Valstijų, o jie tą 
deia platina savo apieiinkėj.
“Pradėkite dieną su muzika 

taip greit, kaip tik apsirengsite 
ir jus (gausite optiiuizipą ir sma
gumą. kuris bus pas jumis visą 
dieną”, pareiškė Mr. Gulbransen. 
“Protinis tyrumas, besiilžiaugimas 
gyvenimu ir užganėdinimas pro
gomis. atsiranda jš hiitizikos ryt
metyje. Pabandykit tai ir jus nic- 
kuonief nenustosite”.

Dirbtuvė čionai kur Gulbran
sen Registruojanti pianai yra iš- 
dirbinėjami, yra didžiausia visa
me pasauhle ir išdirbinėją vieną 
dešimta dali visų pianų Jungti
nėse Valstijose.

CHICAGO. 
su muzika” 
linksmumo, 
mo. Patarii 
ėiams* nuo 
Chicagos. Miv 
toki) idėją 
Trade Konvencijai čionai i 
zikos

Prarasta jėga, nusilpusios gilės 
ir nervai, silpnumas ir vos tik 
jaučiamus gyvenimas, nereikia 
daugiau nuo jų nusigąsti kaip ta
po atrasta Lifex (kimpound. l)a- 

galima dėl lų kurie 
jaučiasi ‘*sonais”, pasidaryti vėl 
“jaunais” ir atgauti savo “jauny
stės stiprumą”, net į vienos die
nos laiką su Lifex 
štai yra žingeidus 
vieno, kuris vartojo 
Tas žinomas išradymas atgaivina 
“prarastą jaunystę” ir “jėgą” tūk
stančiams k<ųr kitos jokios gyduo
lės nepagelbėjo. J

“Jėga mano jaunystės liko at-' 
gaivinta pirmą dieną” sako M. 
L. Ebstone. “Man pasirodė, kad 
mano i“ "“ • -
Aš vartojau compound i 
savaitę. Mano nervai dabar 
norinulųs, ___
vio neveikimas, nuo kurio aš ken
tėjau nuolat per daug metų pra
nyko. Aš dabar jaučiuosi geriau 
negu prieš dešimtį metų. Aš 'bu-i 
vau išleidęs šimtus dolerių ant j 
gyduolių praeityje, bet aš galiai. 
tikrai pasakyti, kad jūsų geras 
compound padarė man daug dau
giau gero, negu kitos gyduolės”.

“Aš turiu, pasakyti, kad visos 
gyduolės kokias aš iki Šiol var- 
lojau, nei vienos negali susily
ginti su Lifex. Del atbudavojiniO' 
sistemos jos yra puikiausios”^: 
šo J. M. Day. “Aš liamtiimji-.-iJuuK 
Myduolių s.,i ‘-yru vie
natines gyduolės;, trtiį>' a£ manau 
tipic Lifc\ ir fiS pnsakysiu visiems 
savo di-augmųs apie jas, nes aš 
manau, kad kiekvienas turėtų ži
noti apie — Lifex, Aš jas girsiu 
ir rekomenduosiu kol tik gyven
siu, nes jos man daug gero pa
darė, aš esu 60 metų amžiaus, 
Mano patarimas žmonėms, paban
dykite jas”.

šis puikus Compound yra pri
rengtas vienos didžiausios labo
ratorijos pasaulyje ir abelnai ži
noma kaipo Lifex, yra lengvai 
vartojama namuose ir ji veikia 
kaip magija ant žmonių visokio 
amžinius ir lyčių.

Nežiūrint kaip menka butų jū
sų sveikatą, koks jūsų amžius 
arba užsiėmimas, nežiūrint,' ką 
jus iki šiol esatte bandę, jei jums 
stoka “jėgos” in “jaunystės stip
rumo”, mes esame pilnai įsitiki
nę, kad Lifex Compound atgai
vins juniis. Mes pasiūlome atsių
sti jums compound gyduolių už 
$2 pabandymui 14 dienų. Jei pa
sekmės nebus užganėdinančios, 
jiums nekainuos nieko. Nesiųskite 
pinigų — tiktai savo vardą ir ad
resą 
706, 
Mo., 
jau. 
šiui

jauny

Compound. 
pareiškimas 
Compound.

. . .. Iatjaunėjiinas pasidarė umus.
per visą 

yra 
kaip pridera būti. Skil

imo kurio aš ken-

• jaučiiifksi geriau

Ar jus žinote, kad
Lieh’ivi's mokytojų •profesine 

Sąjunga šįmet suorganizavo eks
kursiją. .Jie-, atjankvs Berlyną, Pa
ryžių. MarceMis, Alpų kalnus, Ita
liją, Komą. Vęniciją ir Checho- 
Slovakiją. Ar jus žinote, kad 20 
Keimary kainuoja biski Jaugiau 
negu 20 pnnrastu cigaretę, bet su 
kiekvienu Helmaru jus gaunate 
kelis sykius, daugiau užganėdini: 
mo.

JONAS DAUTARAS
Musų mylimas vyras ir tėve

lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 53 metų amžiaus, lie
pos 7 dieną, 1925 m., 5:15 vai. 
vakare. Paėjo iš Pažų kaimo, 
Kauno rėd., Batakių 
Tauragės up.sk r.
išgyveno 24 metus.

'i Palikę dideliame nubudime 
nioterj Kazimiera po tėvais 

» .Martiukaitė, dvi'dukteris, Bro- 
nišlavą 4 metų, Prancišką 4 

'-'^.mėnesių, brolį Antaną ir bro
liene Johaną. Kūnas pašarvotas 
r«Aii<iu.Ki 4434 iŠ. HennitaKe Avė. 
I.aidotu ves įvyks subątoj lic- 
pos 11-tą, 7:30 valandą ryto 
iš namų 4434 S. Hermitage Av. 
j Šv. Kryžiaus Bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą', o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios siel
vartus liekame,

Moteris, dukterys, brolis, 
brolienė ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis ,tel. Yards 1741

parapijos, 
Amerikoje

pas Gordon Laboratories, 
J enk i n.s Bldg., Kansas City, 
gyduolės bus atsiųstos tuo- 
Tiktai* užmokėsite laiškana- 

taipgi ir už štampas, arba 
norite galite atsiųsti $2 kaip 

užsisakysit. Varlokit jas pagal pa
prasta nurodymą. Jei į pabaigą;
14 dienų nebus ženklų “puikaus 
pasitaisymo” ir ‘*atjnunėjiino”,
tiktai atsiųskite jas atgal ir jū
sų pinigai bus grąžinami be jo
kio klausimo. Tas pasiūlymas pil
nai garantuotas, lodei rašykite 
šiandie ir pabandykite Šias pui
kias gyduoles.

Tie, kj’irie gyvena ne Jungti
nėse Valstijose, su užsakymu tu
ri prisiųsti pinigus.

(Apskelbimas)

Pilniausla garantija 
už siunčiamus pinigus
Lietuvon, duoda Naujienos-

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

VALERIJA LEMONT
Musų mylima duktė persisky

rė su šiuo pasauliu sulaukusi 1 
metų ir 8 mėn. amžiaus, liepos 
7 dieuą, 1925 m., 6:30 vai. va
kare.

Paliko dideliam nubudime tė
vą Aleksandrą ir motiną Oną 
ir seserį neseniai gimusią.

Kūnas pašarvotas randasi 
6628 S. Richmond St. Laido
tuves įvyks pelnyčiu), liejios 10, 
9:30 valajidą ryto, iš namų 6628 
So. Richmond St. į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero Kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse is su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą .

Nubudę ir pilni gilios sielvar
tus liekame,

Tėvai.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius 1. J. Zolp, Telefonas 
Republic 10089.

t3y Thornton Flsher
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Lieitivių Rateliuose
Rengkimės prie liepos

17 dienos
kadJau visiems yra žinoma __

liepos 17 d.. Lietuvių Auditori
joje įvyks visuotinas pažangio
sios Chiciigbs lietuvių visuome
nės susirinkimas apsvarstymui 
dabartinės padėties Lietuvoje ir 
išnešimui protesto prieš siau

čia ten klerikalų reakciją.
dar neužtenka vien žinoji- 
apie tą susirinkimą. Rei- 
kiekvienam rengtis būti jr.- 
ii*taipjau kviesti į jį visus 

» draugus ir pažystamus, 
kad tas susirinkimas tikrai bu
tų .pažangiosios lietuvių visuo
menės susirinkimas ir kad ta 
visuomenė jame skaitlingai da
lyvautų. Tik skaitlingi susi-, 
rinkimai gali pasiekti savo tik
slą. Parodykime, kad mums 
visiems tikrai rupi laisva ir 
demokratinga Lietuva, kad mes 
įsame pasiryžę kovoti už Lie
tuvos laisvę ir pagelbėti vi
siems tiems, kurie už tą laisvę 
kovoja Lietuvoje. Rcngkimės 
visi prie Ijepos 17 dienos susi
rinkimo!

mo 
kia 
me

rytojaus nuvažiavom j Crystal 
Luke, kur vanduo labai tyras 
ir puiki vieta maudytis. Tik 
vakare parvažiavę jautėmės la
bai linksmi ir žaidėm iki sute
mo. Vėliaus ėjom atgal į šie 
na gulti. Tai buvo linksmos va 
kacijos!

Abelnai, lietuviai 
gyvena gana puikiai. Mums te-1 
ko apvažinėti ir pas kitus far-1 
merius, Miką Karpį ir čiogai-, 
tį. Jų visų ūkės atrodo gana 
puikiai. Ypatingai Strikolių u-1 
kė labai graži., kalnuota, randa-' 
si įvairių uogų, fruktų ir tt.; gimusios' 
Strikoliai turi dvi dukteris, a- i 
bidvi lanko vidurinę (High 
School) mokyklą ir sykiu pade 
da tėvams apdirbti ūkę. Mat, 
Strikoliai neturi svetimų darbi
ninkų, viską apdirba patįs su j 
savo šeimyna. Reikia pasak y-.' 
ti, kad nemažai darbo yra, nes 
jie turi apie 25 melžiamas kar 
ves, trejetą arklių ir kitų gy-

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ

farmeriai

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys pusmčtinį susirinkimą sek
madieny, 
Chicagos 
3131-33 So.

i 1 vai. po 
užsilikusių 
taipgi atsiveskite naujų narių, nes

! dar įstojimas iiž vieną dolerį. 
lg. Žilinskas, Irašlininkas

1102 So. 48th Ct., Cicero. III.

Liepos 12 d., 1925 m., 
Lietuvių Auditorijoje, 

Halsted Si. Pradžia 
pietų. Bus svarbių ir 

reikalų svarstymui,

APSIVEDIMAI
1 JEŠKAU dėl apsivodimo merginos 
lietuvės nuo 21 motų iki 25. Geisčiau 

; 1903 m. Giliai mėlynakes, 
i smailai kampnosės, gontonplaukės, 

kiulžini riebios. Miera 38 Aš
esu 37 metų, negeriu, nerūkau 

l. n. j. r.,
3210 S. Halsted St.. Chicngo, III. 

Box 197.

J1EAKAU susipnžinli merginos 
nrbn našlės ne senesnės kaip 
nu-tij. Aš esu 37 indų, turiu 
rą amatą ir su pirmu laišku 
siųsti savo paveikslą. Duosiu

Į sakymą kiekvienai.
1739 So. Halsted St.
Box 568 Chicago, UI.

37 
ge- 

pri- 
at-

MOTERŲ
REIKIA 3-4 moterų dei sor- 

tavimo skudurų. Gera npjkes- 
tis, nuolat darbas.

R. BESKIN
1037 Frank St.
Netoli Miller St.

REIKIA OARBININKĮI
VYRŲ

REIKIA vyrų prie dfop ma
šinų molderių. Darbas tiktai 
nuo šlukų. Gera mokestis.

Atsišaukite
MASON DAVIS and CO.

7749 So. Chicago Avė.

REIKIA —
Patyrusių vyrų darbui prie 

No. 3 žirklių, geležies atkar-

Moksleiviu "vakacijos"

l Strlkoliutės Onutė ir Stella 
pažysta lietu viij knlbą gana 
gražiai ir skaito net lietuviškus 
laikraščius — “Naujienas” ir 
kitus. Be to bus neprošalį pri
minti, kad lietuvaitės ant faT- 
mų gyvenančios nenaudoja jo 
kių dažnių ant veido, kaip kad 
miesto merginos daro, ir daug 
gražiau atrodo. Mat gamtos 

v. grožybę sunku pralenkti ir sau- 
iesin is is. spinduliai yra galingesni už 

------  -visus priemoniškumus.
—Bruno šimokaiti*.

E. T. stud.l

gyvenimui draugės 
moteries. Prašau 

š esu v;iiki- 
ilrodau, auk- 

i gyvenimą 
savo draii- 
nianim gy-

irerginos arba 
atsišaukli iš visur, 
mis 30 metų, gražiai 
šias. Mylintis spakainų 
ir busiu labai geras : 
gei katra sutiks su 
ventl. Nerūkau ir negeriu svaigi
nančiu gėrimų. .1. RUSEIKA, P. O. 
Box 521, Kcnosha, \Vis.

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Lafayette 515.VM.tH

PU
FEINBERiG & KAHN

1465 W. 38th St.

REIKIA —
Vyrų prie Končiaus ir flore 

molderių. Nuolat darbas. Ge
ra mokestis.

MASON DAVIS and CO.

Liepos 3 d. LMS A. narių 
lis susitarė išvažiuoti

jtrikolius,
ant 
ant

ga-

Pranešimai

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

chicago.

REIKALINGAS bučeris mo
kantis savo amatą, geistina, 
kad kalbėtų lenkiškai, lietu
viškai ir angliškai. Atsišaukit 
tuojaus. 2

3946 So. Albany Avė.

RAKANDAI
vakacijas 

aplinkybės 
neleido ant ilgiau pasi 

prie

vakacijų pas p.p 
tarmes. Reikif 
mes praleidome 
na linksmai, nors 
mums
likti, nes reikėjo 
dai bo.

Aš bandysiu trumpai nupieš
ti musų įspūdžiu, nes aš ma
nau, kad dauguma musu lietu- 
vių mažai težino kaip yra link
ui?. ir malonu pakviepuoti tyru 
oru. Liepos 3’ dieną vakare, 
apie penktą valandą, sėdom į 
traukini ir leidomės į tyrus lau
kus. Už valandos ir pusės pa
sijutome, kad įneš jau Crystal 
Lake esame. Išlipom iš trau
kinio, pradėjom dairytis i’’ 
klausinėti vienas kilo, kaip mes 
pasieksim p.p. Strikolių farmą. 
Bet ant laimės su mumis važia
vo ir ponia Kaulinienė su mer
gaitėm, tai mes buvom laimin
gi, kad ji patelefonavo p.p. Stri- 
koliams, kad čia didelis būrys 
Crystal Bake stoty esąs ir norį 
atvažiuoti pas jus. Mat, mus 
buvo viso apie trylika, (nes su 
moksleiviais ir keletas musu 
draugų važiavo. Už pusės va
landos pribuvo “Paige” ir “For
das,” sėdom visi ir bematant 
pasijutom beesą pas Strikolius. į 
Ant 
vęs 
nas 
dėjo 
ko: 
jos,
rienės leidomės į šieną, 
mi gulti manėm, kad čia tik 
mes vieni busime, bet čia mes 
labai apsirikome, nes visos pa
kampės šnipždėjo visokių bal
selių. Už valandos laiko apty
ko viskas ir kvėpuodami kvė
piantį šieną sumigom.

Aušrai pasirodžius visi suki
lo, rodos, buvo vos pusė po ke
turių, bet visi jautėsi išsimie
goję tyram ore. Kadangi p.p. 
Strikoliai turi daugybę įvairių 
paukščių., tai visi įdomavo su 
jais susipažinti, o Pranas suma
nė pajodinėti arkliuką. Bet jis 
netoli jojo, tik staiga pasijuto 
besėdys ant žemės ir dūsavo 
“kaip tefervinas po vestuvių.”

Pasividgę pusryčius leidomės 
į Fox River maudytis; ten 
mumų nelabai patiko, tai ant

nelaimės kur buvęs, nebu- 
ir lietuviu dievas Perku- 
pradėjo nerimauti, 
lyti, visi nusiminė

“lai bus prastos vakaci- 
kad taip lija.” Po vakar 

Eida-

Pra- 
ir sa-

LIETUVON— 
užrašykite tavo gini-

Ir pažjstamiemu 
NAUJIENAS. — Lietu
von tmonėa Amerikos 
Naujiena* labiausia 
mėgsta.

Kas, ką, kur, kaip iri 
kada rengia, veikią 

ar kviečia. 'k—■■
TAUPYK IR TTJRftK

sąvaitę, kas dviKas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas me
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jumis 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 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekfetorium; V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdiena 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedčldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 Ą. 
C. W. of A. visi nariai turit dalyvaut 
susirinkime, pėtnyčioj, liepos 10, 1925 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey St., 
daug yra svarbaus.

— A. M. Kadsel, rašt.

Tautos parapijos initin
11, sa

ir 31
Liet.

gas įvyks suimtoje, liepos 
voje svetainė,ię. Union Avė 
St. Pradžia 7:30 vai. vak.

. i Komitetas

18-tos gatves apielinkės S. L. A. 
129-tos kuopos susirinkimas įvyks

i d. Liepos, 2-rą vai. po pie-|
Dvorak Parko svet., ant ant-!

Cullerton (20-tos) j 
Visi nariai malo-

tų. i ų lubų prie
May gatvių 

nėkite atsilankyti.
— Kviečia

North 
draugijos i 
no girias 
pos 12 d., 
ir drauges 
nčliui” 
ginusiai

Valdyba.

“Bijūnėlio” 
į Jefferso- 

Lie-

Side. —
išvažiavimas 
įvvks sekmadieny, 
1925 m. Visus draugusl

i prijaučiančios “Biju-i 
kviečiami kuonoskaitlin- 
atsilankyti.

— Komisija.

Bridgeport. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo pusme
tini susirinkimą, Nedėlioj, Liepos 

vai. po pietų. Mark Wbite 
svet., prie 29-tos ir So. 
gat. Visi nariai-rės ma- 
bulinai laiku susirinkti, 
daug svarbiu reikalų ap- 

— Raštininkas.

12 d., 1 
Sunare 
Halsted 
lonėkite 
nes yra 
tarti.

L. M S. A. 2 kuopos Miairin- 
kimas bus šeštadieny, liepos 11 
<1.. kai 8 vai. vakar:*, M. šileikio 
Studijoj, 3567 Cottage Grove Avė. 
Centro Valdvbos nariai prašomi 
atvykti anksčiau, idant prieš kuo
pos mitinga galima butų atlikti 
Centro Valdybos reikalus.

J. La pulti h, rašt.

L. S. S. 81 kuopos susirinki
mas įvvks šiandie kaip 8 vai. va
karo. Lluoaybės salėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Svarbių reikalų dė
lei nariai prašomi laiku atvykti. 
Paskaitą iš politinės ekonomijos 
skaitys M. J. Šileikis.

j. Lapaitis, rašt.

- ----------- 7—--------------------------- -
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevujain ir popieruojacj. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS Pres..

BAGDONAS BROS.
MOVING. EMPRKSS1NG & tOAI 

PIANO MOVING FMPKRTS
Long distance handlhig.

Turime daug metų patyrimą
3406 So. Halsted St.

Phone*: Yda 3408 — Blvd. 1969 res

Mes parduodame olselio kanomis 
visiems. Dusi žinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
H KATINO SUPPLY CO.

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

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

4105 So. Maplewood Avė.
< Tel. Lafayette 7799

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių. bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengl- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO

ISRENDAVOIIMUI
IšSIRENDAVOJA ant Bridge- 
porto 6 kambarių fialas, švie
sus ir švarus ant antro auk
što. Rendos $27.00 į mėnesį. 
Galima matyti visados.

JOSEPH JAčJKAS 
545 W. 37th St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRANDAVOJIMUI labai puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Biidgenorto, geva šviesa, ventcliaciją 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Telophone Roosevelt 
8500, Bofx 566.

RiENDON kambarin 1-am 
vyrui, su valgii\ ar be valgio, 
elektra ir maudynė. Matyti 
linui visados.

2016 Cana'Iport Avė. 
2-ros lubos

ga-

parlos 
mahogauy skurinis apmušalas, 

geležinė lova, springsai ir mat- 
Fąrduosiu už tiek, kiek kas 
Sdvininką galimu įasti visą

PAKDAVIMVl 3 kavalkų 
setas, 
viena 
rasas, 
duos, 
dieną

3101 So. Morgan St. 
A ptieko je

PARDAVIiMlįl rakandai, di
delė apskritąjį gidais lova, 
dreseris, virtuvės stalas, gra
ži liampa, vartota tiktai trum
pą laikų. Pigiai; 921 W. 33rd 
Place, 3rd f4j$ori front.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai ge

ras ir gražus automobilius 
“Coupe”. Tai yra buvęs 
milijonieriaus karas. Tas 
karas labai tinka tokiam 
žmogui, kuris nori pasiro
dyti kuom jis esąs! Par
duosiu labai pigiai lengvais 
išmokėjimais, arba mainy
siu ant lotų. Jeigu nori 
gauti geriausj “bargain”, 
nes dar tokio nebuvo “Nau
jienose” garsinta, tai nepra
leisk šios progos. Atsišau
kite j “Naujienų” office, 
1739 So. Halsted St., Box 
565, Tel. Roosevelt 8500.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Ice Creamo, ken- 

džių ir visokių smulkmenų Storas. 
Turi būt parduota greitai. Parduo
siu pigiai. Taipgi randasi 4 kamba
riai pagyvenimui.

Atsišaukite
8302 So. Union A ve.

Boulevard 0514
GULBRANSEN grojiklis pia- 

nns, 88 notų, moderniški kei- 
sai, su benčiumi ir 50 muzi
kos rolelių, kuiną $160, išmo
kėjimais atsankan tiems žino- 
nėms. 812'/2 W. St. 1 fl.

PARDAVIMUI gVosernė ir 
kitų smulkių daiktų sankrova. 
Parduosiu už prieinamą kai
ną,^ biznis geras.

Atsišaukite
1480 W. 73rd Place

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

2149 So. Halsted St.
PARDAVIMUI rooming liouse, 
yra 35 kambariai. Mainysiu 
į 2 fialų namą. R. BARSNES 
& CO., Room Q11. 127 No. 
Dearborn St. Klauskite Mrs. 
Mofatt.
PARDAVIMUI 65 kambarių 
rooming liouse. Galima uždirb
ti daug pinigų, įplaukų $1400 
j mėnesį, lysas 8V2 metams, 
lengvais išmokėjimais. R. 
BARSNES & CO., Room 911. 
127 No. Dearborn St. Klaus
kite Mrs. Mofatt.

PARSIDUODA 3 kėdžių bar- 
bernė. Biznis išdirbtas ir ei
na gerai. Balti fiktures. Pigi 
renda. Parduosiu pigiai, tik 
už $ 50.00.

31331/2 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Turi būt parduota 
greitai. Didelis bargenas už 
cash. Pigi renda.

1447 So. Halsted St.
< Phone Roosevelt 2683

PARSIDUODA duonkepyk- 
la lietuviškos duonos. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Tik 
viena kepykla visam miestely, 
tirštai apgyventam lietuvių ir 
lenkų. 50 mylių nuo Chicagos. 
Priežastis pardavimo — nesu
tikimas partnerių. Turi būt 
parduota greitai už visai že
mų kainą — $1,400. Kreipki
tės N. MOCKUS, 1111 Wash- 
ington Avė., Racine,f Wis.

TURIU PARDUOTI spėka varo
mą piuklą (power bench saw), kam 
yra toks piuklas reikalingas, mel
džiu ateiti vakarais nuo 6 iki 9 arba 
sukatoj nuo 1 iki G.

STANLEY DOMBROU 
2514 W. 45th St., 

II fl.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir gro- 

sernė, geroj vietoj, visokių tautų 
apgyventu. Biznis ctsh. Kas no
rite tokio biznio, meldžiu greitai 
atsišaukti. Parsiduoda pigiai.

11356 Wentworth Avė.
Roseilandi, III.

Tel. Pullman 2270

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, 6 kambariai gyvenimui, il
gas lysas, remia pigi, geroj vie
toj; biznis išdirbtas nuo senai. 
Kas norės gali pirkti su namu. 
Kreipkitės pas savininko.

A. GODLAVVSKI 
1804 W. 46tb St.

_ _ NAMAįŽEME
2 PLATINI AI VOKIEČIŲ 

GUBD1VIZ1JOJ
2 flatų, 5-5 kambarių, elektra, mo
derniškas plumbingas, 1 karo gara
žas, prie naujo miliono dolerių teat
ro, 2 blokai nuo McKinley Parko. 
Bargenas, kaina, $4,000, cash $1000, 
išmokėjimais.

Atsišaukite '
GUARANTBED CUT RATE 

REALTY CO., 
2031 West 35th St., 

Lafayette 0909 '

RICKENBACKER touring karas, 
vėliausio .1923 modelio, naujai male- 
votas, pirmos klesos padėjime, 
ri būt parduotas tuojau už $650. 
rišaukit j aptinką.

FRANK A. JOHNSON 
3459 So. Halsted St.

Tu-
At-

TURI BŪT parduoti 3 automobi
liai j 3 dienas. »Hudson uždarytas 5 
pasažierių kaip naujas. Elgin 4 pa- 
sažierių (kūnas) 1922 metų, parduo
siu už $175.00 ir Haynes adaras 5 pa
sažierių. Atrodo ir bėga kaip nauji.

Atsišaukite
900 W. 31 St.

EXTRA!

Pardavimui Hudson automobilius 7 
pasažierių. Naujai pertaisytas ir 
nupentuotas, geram stovyje ir bėga 
kaip naujas. Priežastis pardavimo 
reikia pinigų. Kaina $250. Galite 
matyti nuo 5:30 iki 8:30, 2 lubos iš 
užpakalio.

Atsišaukite
3701 R.o. Halsted St.

TURI BŪTI greitai parduo
tas automobilius Jewet Sedan, 
už <$675.

Galima matyti visada.
3343 So. HaHsted St.

PARDAVIMUI Maxwvll automo
bilius, 1923 metų; Maleva atrodo 
kaip nauja ir bėga kaip naujas. 
Taisyti visai nereikia, galit 

.vim.i. .a.,........v v. k............ . važiuoti, kaina $175. Svarbi
be vaikų. 2434 691h St. Ant Ar- žastis pardavimo. Matykit 
tesiun Avė., ant kampo. 2-ros iu- rais arba nedėlloj. 
bos Phone Republic, 0835. j 911 W. 59lh St.

JOSEPH JURAŠKA t Tel. Wentworth 2151

RENDON kambdrys be valgio, 
dėl 1 ar 2 vaikinų, yra visi pa
rankamai, elektra, vanos ir tele
fonas. Dailiame pleise. Savininkai

Uioj prie- vaka-

PARSIDUODA pilnai j/engta gro- 
sernė ir bučernė maišvtų tautų ap
gyvento] anielinkėj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos. Mainy
čiau ant namo arba loto.

10713 So. Michigan Avė.
Pullman 7059

PLAYER PIANAS, vartuo- 
tas 3 savaites, 25 rolės, ben- 
čius, už $165.00. Ant lengvų 
išmokėjimų.

3343 So. Halsted St.

PARSIDUODA sankrova: 
ice creamo, kendžių, tabako ir 
kitų smulkių daiktų. Parduo
siu už prieinamų kainų.

Atsišaukite
530 W. 26th. St.

PARSIDUODA resitauracKia 
ir lunch ruimas. Yra išdirb
tas biznis, duodantis gerų pel
nų. Parduosiu, nes išvažiuoju 
kitan miestan.

919 W. 20th St.
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, maišytų tautų apie- 
linkėj, biznis daroma geras, 
lysas ant 4 metų. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

3300 So. Ashland Avė.

NE PRALEISKIT PROGOS t Par
davimui pigiai štoras, delikates- 
sen, ice creain, kendžių, cigaretu 
ir minkštų gėrimų. Kambariai dėl 
pragyvenimo. Pigi renda.

P. SIRBIKE
* 7008 So. Paulina St. 

Phone Prospect 9068

BUK PATSAI BOSAS

Košt ūmi erškų kriaučių šapą nu
pirksi už pirmą teisingą pasiūly
mą. Visi puikiausi įtaisymai. Dar
bo užtenka 3 žmonėms, sezone 5.

1609 N. Austin Avė.
Prie North Avė.

PARDAVIMUI nauji ir vartoti 
Storo fikčeriai. Musų kainos labai 
pigios. Atsišaukite i musu parda
vinėjimo kambarį, mes jumis per
tikrinsime. Specialiai fikčeriid da
romi ant orderio. Išmokėjimais 
arba cash.

.JULIUS BENDEB, Ine.
901-005 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatessen. Senas ir geras biz
nis. Visokio tautų kolonijoj. 
Krautuvėj dar parduodame 
visokių smulkių tavorų. Agen
tai noatsiša tikit.

5924 So. Wentworth Avė.

GROSiERNR pardavimui, ge
roje vietoje, rendos $ 45, i yra 
kambarys užpakalyje. Tai nė
ra apleista krautuvė. Tas pats 
savininkas 4 metai. Rargenas.

2862 W. 38th St.

PARENDAVOJIMUI krau
tuvė ir 4 kambariai pagyve
nimui. Didelė vieta, tinkanti 
bile bizniui.

Atsišaukite *
(>2G W. 18th St.

PARSIDUODA krautuvė, ken- 
džių, ice creamo, cigarų, taba
ko įr smulkių daiktų; turi būt 
parduota greitai ir labai pi
giai — savininkas apleidžia 
miestą. Atsišaukite po 6 vai. 
vakare. 955 W. 19th St.

NAMAI-ŽEME
IMVM^ffMMM^M^^**^^^***^^^*^*^******^^**^^**^*^* 

SUSTOK! SKAITYK! ŽIŪRĖK!

DIDELIS BARGENAS. Vertas 
$12,000 parsiduos už $8,600 — 2- 
jų augštų muro mimas; 2 fialai 
po 5 kambarius sn elektra, mau
dynėms ir kitais parankumais; 
statytas ant 5 lotų; randasi ne
toli McKinley' Park; reikia įmo- 
kėt r»’isę pinigais, kitus ant mor- 
gičio.

Kitas didelis bargenas yra — 
2-jų augštų muro, namas; 2 fia
lai po 6 kambarius, karštu van
deniu šildomas su 2^ boileriais; 
7 metų senumo; kieto medžio iš
baigimas pagal naujos mados; na
rnas randasi McKinley Park, lie
tuvių apgyvento] vietoj; parsiduos 
už $12,500. vertas $15,000; savi
ninkas mainys ant Bungalov/ ar 
loto; reikia pusę pinigais, kitus 
rendos išmokės.

Nepraleiskite aukso progos. At
silankykite dieną, vakarais ar ne- 
dėlioms nas

JOSEPH YUSIIKEW1TZ 
3647 Archer AVenue 
Prie Oakley Avcmie

PARDAVIMUI 4 fl. meįlinis na
mas, 4-4 kambarių fintai; moder; 
niška, yra elektra, įplaukų $60 į 
mėnesį, cash $1500. Gyvenkite vie
name flate, o renda už kitą fin
tą tegu] išmoka jūsų namą.

2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 
furnace šildomas, elektra, 2 ka
rų garažas, biskį įmokėti, kitus 
išmokėjimais.

Moderniška mūrinė cottage, 4 
kambariai iš fronto ir 4 kamba
riai iš užpakalio, elektra, cash 
$1,000, kitus lengvais išmokėji
mais. \

Moderniška krautuvė ir 6 kam
barių fialas, mūrinis namas, elek
tra, krautuvė tinka dėl bučernės, 
gailina nupirkti už $1.500 cash, 
kitus išmokėjimais. Pasiinatykit 
su Mr. Zankauskis.

GLEESON and O’CALLAGHAN 
654 W. 37th St. 

Netoli Union Avė.

RARGENAS. Parsiduoda 6 
kambarių medinė cottage. El
ektriką, gazas ir maudynė. 
Kaina $4,900. Namas yra ge
rame stovyje.

7032 So. Marshfield Avė.
..........................■ I I ...........................     _ ,

PARSIDUODA mėdinis namas 2: 
pagyvenimų, 4 ir 4 kambarių. Yra! 
elektra, gasas, maudynės, toil'etai 
ir boileris. Namas randasi Bright- 
on Park, ant pat biznių vietos. 
Priežastis pardavimo, pirkau far
mą; kas pirmas pirks šį namą, 
las pelnys. Agentai teneatsišaukit. 
Savininkas bus namie vakarais. 
2923 So. Emerald Avė., 1 lubos 
iš užpakalio. Chicago, UI.

PARDUODU muro namus, 6 ir 6 
kambarių, 5 ir 5, taipgi turiu bun- 
galow 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildoma, kieto medžio tri- 
mingai, viskas naujausios mados. 
Namai randasi ant Brighton Parko, 
Marųuette Manor. N. Dado savinin
kas, 5805 So. Turner Avė. Phone 
Republic 2819. ) i

SUTAUPYSITE NUO $1,000 
IKI $4,000

Statydami sau namą per mus.
Mes pastatysime ant jūsų loto 

6 'kambarių murinę Bungalovv už 
$5,950.

2-jų augštų muro namą 2 po 
4 kambarius už $8,500.

2-jų augštų muro namą 2 po 
6 kambarius, su saulės parliorais 
už $11,000.

Viršminėtus namus pastatysime 
ant orderio su Bungalow stogais, 
cementuotais beizmenlais ir su ki
tais naujos mados įrengimais. Pi
nigą daug nereikia. Atsilankyk ir 
pamatyk inusų planus. Pasitari
mas jum nieko ne liešuos.

Musų ofisas yra atdaras die
noms, vakarais ir nedalioms. 
BRIGHTON REALTY COMPANY

Gerų Namų Statytojai 
3647 Archer Avenuc 

Chicago, 111.

LABAI pigus bargenas. Parsi
duoda mūrinis namas, 10 flatų po 
4 kambarius su lovomis sienose, 
štymu Šildomas. rendos neša i 
metus $7,500. Namas randasi tar
pe Barine ir Halsted gatvių; ma
tyk savininką po 6 vakarais. Sa
vininkas priims 2 fialų namą, 
kas turi cash. 1022 W. 77th St.

BARGENAS. Didelė proga dėl 
parapijų, draugijų arba kliubų, 
nusipirkti bažnyčiai svetainę, mo
kyklos narna, cottage ir du tuš
čius lotus lengvomis sąlygomis.

5129 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 8120

PARSIDUODA 6 kambarių Stuko 
bungalow. šiPra vandeniu 'apšil
domas, visi įrengimai paskutinės 
mados, tik už $7,300. Taipgi tu
riu pardavimui gerame stovyje 
piano už $85.00, * ,

Atsišaukite
4737 VVestern Blvd.

PARDAVIMUI mūrinis namas 5 
pagyvenimų. 2 po 5 ir 3 po 4 kamba
rius. Namas genam stovyje su vi
sais parankumais arba mainysiu į 
mažesni namą ar į lotus.

Kreipkitės
3121 So. Union Avė.

1 užp.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui pigiai muro namas 6 

ir f»lkambarių. Renda $45 j mėnesį. 
Parduosiu už $3,500. 3738 South
Parnell Avė.

Atsišaukite i bučerne
.3158 So. Union Avė.

DIDELIS bargenas; 2 aug- 
štų mūrinis namas, geroj apie- 
linkėj, gera vieta dėl delika- 
tessen arha barbernės, 1 fl. 
krautuvė ir 4 kamb. 2 fl. 7 
kamb. Kaina $9500, savininkas 
2931—5 Avė. (Colorado Avė.)

PATU^jUOSIU 2 flatų muri- 
nį namą, 5-5. dideli kamba
riai, yra ugnavietė, knygynas, 
bufetas, ice box, 2 karų ga
ražas, netoli mokyklos ir ka
rų linijos, kaina $12,600.

3345 W. 65th St.

PARDAVIMUI 3 augštų nut
rinis namas, tas namas turi 
12 flatų, stovi ant 2 lotų, 50x 
125, repdų $160 į . mėnesį. 
Parduosiu už cash, kaina 
$14,000. Phone Roosevelt 7552

PARDAVlMiUI 2 flatų me
dinis namas, 5-5 kambarių ir 
garažas. Tas yra gerai apsi
mokantis namas, kaina $5,300. 
Agentų nereikia. 1 fl. GEORGE 
REZAC, 2821 S. Trumbull Av.

M0RTGECIA1-PASK0L0Š
r ANTRI MORGlčiAI ’ 
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
------------- "T---------------------------------------------

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Dosigning 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 
v—................... Į N n .


