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Evoliucijos byla
prasidėjo

Chicagos Darbo Federa 
cija remia Amalgamei- 

ty streiką

Britai priešinas Kinų su 
» tarčių revizijai

remia Amalgameitus
Pasaulis juokias iš “Mon 

ki bylos" Amerikoj
Britai Kinuose priešinas 

sutarčiy revizijai

Smerkia United Garment Wor- 
ker’ius užimančius streikuo
jančių Amalgameitų vietas

Dagi Turkija nustebus kaip ci
vilizuota šalis gali išleisti įs
tatymus mokslui varžyti

Anglų pirkliai ir finansieriai bi
jo netekti savo dominuojan
čios pozicijos Kinijoj

4 Chicagos Darbo Federacijos 
[vykdomoji taryba savo posėdy 
praeitą trečiadienį, liepos 8, dėl 
AmAlgameitų streiko Chicagoj 
priėmė šitokią rezoliuciją:

Kadangi siuvyklose Intel na 
tional Tailoring Co. ir J. L. 
Taylor & Co., esančiose prie 
Jackson Blvd. ir Peoria gatvės 
(dvi įvairios korporacijos, bet 
priklauso vienam ir tam pačiam 
savininkui), dabar yra streikas 
kuriame dalyvauja apie 
Anialgamated Clothing 
ers rųirių; ir

Kadangi International 
ing kompanija, kartu su
kitoms didžiulėms rūbų siuvi- 

|mo firmoms, turėjo per pasta- 
--- -------------------- 4...^ sutartis

800
Work-

Tailor
visoms

DAYTON, Tenn., liepos 10.— 
Byla mokytojo John Scopeso, 
kaltinamo už dėstvma moki 
niams evoliucijos mokslo, kas 
Tennessee valstijoj yra įstaty
mų užginta, šiandie prasidėjo. 
Visa diena praleista tečiaus rin 
kimams prisaikinfųjų — jury, 
ir tai iš reikalingų dvylikos ju- 
rymenų teišrinkta vos keturi, 
Iieveik visi farmeriai, kurie ap’e 
evoliucijos mokslą nė girdit 
niekados nėra grdėję, nė su-| 
pratimo apie jį neturi, bet už 
tai visi jie tvirti čerčmembo- 
riai
moj baptistai.

Teismo posėdį teisėjas Raul- 
ston atidarė kaip ryto su 
malda, kuri tęsės šešias minu
tes. Teismo salė buvo kitnš- 
tinai prisikimšus žmonių. Vie
nų tik laikraštininkų yra dau
giau kaip pusantro šimto, ku
rie reportuos pasauliui apie tos

bažnytininkai, didžiu-

sąrysy su ją:
Kaip i tą evoliucijos bylą žiuri 

pasaulis

Ta “monki byla” atkreipė į 
save viso pasaulio dėmesio. Te
legramos iš Londono praneša, 
kad Anglijos laikraščiai pilni 
sarkastingos pašaipos. Daily 
Chronicle straipsnis pavardyta 
didelėmis raidėmis: “Nuosta
biausi pasaulio istorijoj byla— 
Tūkstančiai žmonių renkasi žiū
rėti scenos, kaip Jungtinės 
Valstijos teis bezdžionę-žmo 
gų.” O Daily Mail sako: “Per
sekioti žmogų už dėstymą Dar 
vino teorijų, iškelti bylą, kuri 
taix> paversta krutamųjų pa 
veikslų teatru — mums atrodo 
tiesiai nesąmonė.” Daily Ex- 
pressi pašiepia Bryaną, sakyda
mas: “Daytonas turėtų pasirū
pinti, kad Bryanas galėtų mie- 

• goti viešoj aikštėj, pakybęs nuo 
medžio šakos.” Daily News sa 
ko: “Bryanas yra didis orato
rius. Jis neuždarė savo bur
nosi per trisdešimt metų, iš
skiriant laiką, kai jis miega.’ 
Manchester Guardian atsilie
pia: “Tik nuvykę į Jungtines 
Valstijas mes galime pabėgti 
nuo naujovės pasaulio.... 
po laisvės 
uosti likra 
mosferą.”

Turkijos
begalo nustebę. Jie sako, kaip 
gali rastis dar civilizuotas kraš
tas, kurs leistų įstatymus mok
slui varžyti, užginti mokyklo 
se dėstyti evoliucijos mokslą?

Ten, 
stovylą, galima su- 

netolerantybės at-

laikraščiai taipjau

ŠANIIA.IUS, Kinai, liepos 10.'tuosius šešerius metus 
— Britų interesai Kinuose pra
dėjo stiprią kampaniją prieš 
Jungtinių Valstijų pasiūlymą 
padaryti Kinų sutarčių reviziją 
Britų prekybos rūmai, verslo 
organizacijos ir šiaip apsigy- 
venusių Kinuose britų draugi
jos siunčia kalblegramas Angli
joj) ir reikalauja., kad Britų val
džia užkirstų 1 
sumanymui vykdyti VVashingto- ir 
no konferencijos tarimus, bu ’ 
tent, daryti Kinų 
ją arba peržiūrėti 
rialybės statusą.

Galingieji britų 
ir fininsiniai interesai,

su Amalgameitais; ir 
Kadangi visos kitos 

atnaujino savo sutartis 
tiems trejiems metams, tik In 
ternational Tailoring kompani
ja ir J. L. Taylor & Co. atsi
lakė atnaujinti, norėdamos nu
mažinti darbininkams algąs, su 
kuo Amalgameitai negalėjo su

kelią Amerikos [.tikti, o todėl paskelbė streiką;

Kaip Lietuvos žmonės rea 
guaja j klerikalu smurtą

konstitucijos 
narių nelie-

frakcija ii

firmos 
ateinan-

Kadangi dabartiniame strei- 
tarifo revizi-' įce pastebime pagailėtiną apsi- 
ekstraterito re škimą, kur United Garment 

Workers bando užimti streikuo- 
Komerciniai jančiųjų vietas; o taipjau pa

kulio stebime, kad International 
i skelbiasi 

ministraciją dominuoja Kinų'dienraščiuose vartodama United 
valdžios finansams, bijo, nu
vokdami, jogei suteikus Kinams 
krašto administracijos savaran- 
kybę, Britų prekybos Kinuose 
pirmenybei butų padarytas ga
las ir Kinų respublika pataptų 
atdara amerikiečiams ir japo
nams vesti be jokių kliūčių 
konkurenciją.

Streiko padėtis
Streiko padėtis šanhajuj ne

pakitėjus. Streikininkai nuo
latos gaudo darbininkus, dir
bančius Britų ii’ Japonų darbo 
įstaigose, ir dangina juos kitur, 
neleisdami dirbti. Svetimša
liams sustabdžius municipalę 
elektros jėgą kiniečių dirbtu
vėms, jų -savininkai ėmė urmu 
pirktis gazolino inžinus iš ame
rikinių prekybos jstagų.

Kaltina Britų policiją
PEKINAS, Kinai, liepos 10.

— Visas diplomatinis korpusas 
Pekine, ištyręs įvykius sąryšy 
su svetimšalių policijos šaudy
mais šanhajuj, pripažino, kad priklausančiai organizacijai, ir 
dėl šaudymų buvo kalti Britų mes graudename prezidentą ii 
policijos viršininkas, vienas!vykdomąją tarybą daryti žings- 
Britų policijos valdininkas ir nių, kurie, jų geriausiu nusima- 
šanhajaus municipalės tarybos į nymų, butų praktingiausi, idant 
pirmininkas, amerikietis. I atsiekus pageidaujamų sėkmių.

7 I # t
kontroliuodami Kinų muitų ad- jTailoring kompanija

Tiflise ekspliodavo vai 
džius arsenalas

Manoma, kad daug žmonių 
užmuštų ir sužeistų

yr.i

TIFLISAS, Gruzijos respubli
ka, liepos 10. — Tifliso užu- 
miesty esančiam^ valdžios arse
nale praeitą naktį įvyko baisi 
parako . sandėlio ekspliozija.

riais budais stengėsi trukdyti 
socialdemokratų kalbėtoją.

Birželio 24 d. Kamajuose (Ro
kiškio apskr.) sušauktame so
cialdemokratų mitinge skaičiu
je 2000-2500 žmonių priimta 
užuojautos rezoliucija nukentė- 
jusiems seimo atstovams Bieli
niui, Griniui ir Lapinskui. Be 
to, susirinkimas griežtai pro
testuoja preš suvaržymą spau
dos, žodžio ir susirinkimų lais
vių.
D-RUI GRINIUI, LIELINIUI, 

LAPINSKUI
(Telegramos).

Griniui, Bieliniui ir La-
reiškiame giliausios

P. Dr. 
pinskui 
užuojautos dėl kunigų pavarto
to prie jus., Konstitucijos gy
nėjai, negirdėto smurttfc

Vardu visų Alytaus pažan 
$iųjų organizacijų pasirašė: 
Ačgauskas, Misiūnas ir Skrins 
kis.
Griniui, LaisvSs Alėja 49.

Rokiškio apskrities valstiečiu 
liaudininkų komitetas reiškia 
Tamstai, Lapinskui, Bieliniui 
nenuilstantiems laisvės ir demo 
kratybės gynėjams giliausios 
užuojautos dėl jūsų nutraukinho 
ginkluotos jėgos pagalba nuo 
Seimo tribūnos beginant Lietu
vos konstituciją, ir švenčiausias 
liąudies teises. — Komitetas

Del klerikalų^ smurto Lietu- kijos nuovados viršininkas įvai- 
[vos Seime birželio 20 dieną, 
Ikur iš Seimo posėdžio pažangie
ji atstovai buvo su policijos pa
galba pašalinti, Lietuvos žmo
nes siunčia šitokių užuojautos 
telegramų nukentėjusioms:

TELŠIAI, birželio 21. — L. 
S. D. P. Telšių apskr. konferen
cija siunčia gilios užuojautos ir 
solidarumo žodžius draugams, 
nukentėjusiems nuo klerikalų 
smurto ginant spaudos laisvę. “

TELŠIAI, birž. 21. — Drg. 
' Bieliniui. — Telšių “Saulės” 
Seminarijos ir Mokytojų Senr 
narijos abiturientų grupė svei 
kiną spaudos ir žodžio laisvės 
gynėjus, smerkia 
laužymą ir Seimo 
čiamybės neigimą, 

j Socialdemokratų
nukentėjęs drg. Bielinis gauna 

Už TAKSUS VALDŽIA UŽGROBĖ ŠUNĮ. - Federalė valdžia daugybę užuojautos telegramų 
užgrobė vokiečių veislės policijos šunį Manchu Duke, kada sa- nuo atskirų asmenų ir organi- 
vininkas šunį atsivežė iš rytų j San Francisco. šuo tapo sulai- zacjjų 
kytas iki jo savininkas sumokės $15,000 taksų. Savininkas 
sako kad šuo yra apdraustas ant $100,000. Jis dabar yra ' Daktarui Griniui, Lapinskui, 
globoje Mrs. M. B. Bowen iš San Frančisco. 1 Bieliniui.

(Telegrama)
Pasvalio visuomenė skaičiųjė 

1500 žmonių siunčia jums se
niems už Lietuvos laisvę kovo
tojams savo užuojautą dėl ne 
teisėtai pavartoto prieš jus 
jus žiaurumo. Veskite Lietu
vos tuntą į šviesią ateitį, 
einame sy jumis! 

Susirinkimo įgalioti. 
TAURAGĖ. (Telegrama

rui Griniui). Reiškiame užuo
jautos liaudies demokratinių 
teisių Gynėjui policijos iš seimo 
pašalintam.

Jaunimo Sąjungos Taryba.
TAURAGĖ. (Telegrama). Ko-

Muštynės Jugoslavijos 
parlamente

Justicijos ministeris rezignavo, 
kaltinamas dėl ėmimo papir
kimų <•

VIENNA, Austrija, liepos 10. 
— Jugoslavijos parlamente va
kar įvyko tokios muštynės, kad 
joms sustabdyti buvo posėdžių 
salėn pašaukta žandarmerija.

Justicijos ministeris’ D-ras

Dar 183. milijonai frankų 
karui Morokoj 

y -» —»----------
Tie kreditai eis Francijos ka- 

kiuomenės jėgoms Morokoj 
padidinti B* aprūpinti

Garment Workers ir Amerikos 
Darbo Federacijos vardus, 
stengdamos tuo budu prisima-. 
sinti darbininkus ir darbininkes* 
užimti streikuojančiųjų vietas, Lukinič, kaltinamas, kad jis ga-; 
todėl ivęs iš Thurno ir Taxis . kuni-

Nutarta, kad mes neimamo ’ Raikščio kyšių, idant tos šei- 
jokios atsakomybės dėl United mynos milžiniškos nuosavybės 
Garment Workers elgesio ši-' nebūtų sekvestruotos, atsistaty
tame streike; toliaus -dino. Lukiničo oponentai pri-

Nutarta, kad kadangi Ame-įkiša, kad daug .valdžios pinigų 
rikos Darbo Federacijos vardas išeikvota nepriklausomtj de-Į 

vartojamas, mokratų laikraščiui finansuoti.
švietimo ministeris S. Pribi-

viešai spaudoj
idant atrodytų, lyg šioj situaci
joj nėra jokių nesusipratimų’čevič yra nepriklausomų demo 
su darbininkais., kreiptis į Ame- kratų vadas ir aitrus 
rikos Darbo Federacijos prezi- priešas. Jo pasilikimas val- 
dentą Cįreeną ir patirti, kuo džioj daro kliūčių sudaryti ka* 
budu šiame atsitikime vartoja-i bilietą, j kurį. įeitų ir trys jau 
mas Federacijos vardas; ir pp- seniau paskirti ministerių pos- 
galiau, j tams kroatai, kurių vienas yra

Nutarta, kad butų dedama vi-i^au^as 'R«dič, kroatų vado Ste 
sų pastangų, idant Amalgama- ^ano ^a<^^° giminaitis, 
ted Clothing Wbrkers įstotų į 
Amerikos Darbo Federaciją; 
tatai gali būt padaryta be jo
kio. kenkimo bet kuriai kitai 
Amerikos Darbo Federacijai

illj' IIllJj d L1 IdiAoly lilcIIlL

atsiekus pageidaujamų sėkmių.
Chicagos Darbo Federacijos 

Vykdomoji 'Taryba. (Pasira
šę:) John Fitzpatrick, prezi-, 
dentas; E. N. Nockels, sekreto
rius.

PARYŽIUS, liep. 10. —Fran
ci jos atstovų butas 411 balsų 
prieš 29 nutarė paskirti dar 183 
milijonus frankų (9,150,000 do
lerių) karui Morokoj prieš Abd 
el-Krima.

šiems 1925 metams atstovų 
butas yra jau pirmiau pasky-1 
ręs 380 milijonų frankų Franci • 
jos kariuomenei laikyti Moro- votojams už laisvę Griniui, La
koj. Dabar gi paskirtoji 
eis kariuomenės jėgoms 
dinti ir jas aprūpinti.

I)
ŽEMES DREBĖJIMAS SANTA 

BARBAROJ VIS ĄTS1KAR- 
TOJA

Moterys savo tarptauti- 
kroatu niame kongrese susipešė

suma pinskui, Bieliniu) reiškiame 
padi- užuojautos dėl pašalinimo poli

cija iš seimo. Visuomet su ju
mis. — Valstiečių Liaudininkų

• Komitetas.

SANTA BARBARA, Cal., lie
pos 10. — žemės drebėjimai 
Santa Barbaroj vis dar atsikar
toja. Vakar tris kartus bu
vo jaučiami supurtymai, bet 
nestiprus, ir žmonės su jais ap
sipranta. Seizmologai asko, 
kad drebėjimai veikiausia atsi
kartos dar keletą dienų, iki že
mės shiogsniai galutinai susi
gulės.

Vakarykščios muštynes ir k’’ 
lo tarp opozicijos ir nepriklau 
romų demokratų.

Argentinos ir Bolivijos 
sutartis pasirašyta

Protestai krašte prieš konstitu 
cijos griovimą

Birželio 24 d. Seredžiuje įvy 
ko virš 3000 žmonių mitingas 
Mitinge priimta protesto rezo
liucija prieš klerikalų smurtą ir 
užuojautos rezoliucija nukentė 
jusiems Seimo atstovams.

Prieš šias rezoliucijas nė vie
še šiandie įvyko muštynės taip nas žmogus nebalsavo, tik Vil- 
konservatorių moterų delegačių 
ir socialisčių.
supyko, kam į vadovaujamas 
komisijų vietas buvo išrinktos 
socialistės, ir dėl to pakėlė muš
tynes. ‘

Konservatorės supyko, kam į 
komisijas buvo išrinktos so- 
cialistės

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
10. — Laikomame čia Tarptau
tiniame Latinų Moterų Kongrc-į

Konservatores

Ekvadoro valdžia revoliu 
cininku nuversta

BUENOS AIRES, Argentina,! 
liepos 10. — Telegrama iš La-; 
pažo, Bolivijos sostines prane-1 
ša, kad Argentina ir Bolivija Ministeriai uždaryti kalėjime;

revoliuciją įvykdė karininkai 
be kraujo liejimo

LIMA, Peruvija, liepos 10.— 
Laikraščio EI Comercio kores
pondentas Guajakvile, Ekvado
re, praneša, kad Ekvadore įvy
kus revoliucija, be jokio krau 
jo liejimo, ir kad. valdžia esan
ti karininkų sąmokslo nuversta. 
Ministeriai ir kiti valdininką 
uždaryti kalėjime.

pasirašiusios sutartį, kuria jų
dviejų ilgai tęsęsis ginčas dėl 
sienos tapo galų gale išlygintas.
_______________________________ j

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai 
našauja:

Giedra ir šilčiau;

dienai pra-

sekmadienį
kaitra, su

.. -1

DENATŪRUOJA KONFIS
KUOTĄ ALKOHOLI

IIAMMOND, Ind., liepos 10. 
— Šimtai ' galonų alkoholio, 
kurs laike kratų buvo federa- 
lių agentų konfiskuotas, bus 
denatūruotas ir pasiųstas^ į In- 
dianapolį suvartoti jį valstijos 
intendantūros automobiliams. • v

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kamu 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 

.Q0 dienų.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

. AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.liepos 8. 

komisijos 
pareiškė, 

ateinančioji 
kongreso sesija sumažinsianti 

Šiandie saulė teka 5:24, lei- mokesnius mažiausiai bent 300, 
džiasi 8:27 valandą;

WASHINGTONAS, 
• Senato finansų 

pirmininkas Smoot 
daugiau kaip 2,000 žmonių liko Į Vakar temperatūra siekė vi- kad, jo manymu, 
!>e pastogės. į nelaimės ištik- dutiniškai 78° F. 
tas vietas Raudonasis Kryžius 
siunčia pagalbos.

šimtai triobų sugriauta, 2,000 
žmonių liko be pastogės

MANILA, Filipinai, liepos 10
— Camarines provincijoj siau
tė baisi vėsųla/ taip vadinamas
tifonas, padaręs daug pragai- taipjau pramatoma

MEKSIKOS MIESTAS, liep. .Tikrų žinių dar nėra, bet mano- šties. šimtai nedidelių kaimų I temperatūra virš 90 laipsnių 
10. - Sužinota, kad Jungtinių ’ma, kad daug žmonių yra už- triobų vėsula sugriovė, taip kad lengvas., didžiumoj pietų vėjas 
Vaktijų ambasadorius James muštų ir sužeistų. Kol kas ne- 
Sherfield grįš į Meksikos Mies- žinia taipjau, ar sprogimas į- 
tą ne ankščiau kaip apie rug- vyko netyčiomis, ar jis buvo 
piueio paUžvi

NAUJIKE INI O S
1739 So. Halsted St Chicago, III.

kieno tyčia, pogimdytas. o gal ir 350 milijonų dolerių.
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Kaunas

BARGENAI

3343 So. Halsted Str.
Factory Stoek Room 3327 So. Halsted Str., Chicago

1949 South Halsted St
Šimtakojis

ATKELIAVO Iš LIETUVOS

Borden Buildtng

J. P. VVAUCHES
Advokatas

No. 6

Miesto ofisas

127 N. Dearborn St

1925
Chičag

Geriausi kalbėtojaiMuzikalis programas

Tai. Dearborn 90$7

pas
Atei

I’ajai 
Pudingai 
Sriubos

apie 
atsi-

Kasalai 
Mėąp* 
Košelės

Duona
Saldainiai 
žuvis

MOKSLEIVIŲ
VARPAI”

Ginkime Lietuvos Žmonių Laisvę

^ftor Urmui Stumt 
Are Uvttur ”

^APORATEP 
milk

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Jei^u jus norit žinoti, kaip gaminti valgius su Borden’s 
Evaropated Pienu, išpiklykit kuponą pažymint kokių re
ceptų norit, ir mes prisiusime jums jaus visai dovanai.

6 EšlASDEŠIMTS aštoni metai atgal Gail 
Borden užtikrino ikekvienai šeiminin

kei visur atsakantį išteklių visai tyro pie
no, steriliuotuose induose. Dvidešimts šešio
se dirbtuvėse, pabudavotose arti pievų, ku
riose ganosi geriausios karvės, tas pienas 
suruošiamas pagal formulę to žmogaus iš
dirbtų, kurio parašas ant kožnos dėžės yra 
garantija aukščiausios rūšies pieno produk
tuose.

LIETUVON— 
užrašykite gavo gimi
nėm* ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujiena* labiausia 
inigstJL

Ona 
Julia, 
žarą, 
Jonas 
labai 
greitą 
šiame 
pataria 
kalą kreiptis į Naujienas

Laivu
laimingai

Puzarienč 
pas savo 

4127 So.
Puzant,

dėkavoja 
ir gerą

sunkiame 
visiems turintiems rei

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavojl 
me abstraktų ir nejudinamo tur 
to teisėse. Taipgi veda vis0kiu3.su 
dus.

Tel. Puitman 6377 Roscland, III

107-17 Indiana Avė.,

THE BORDEN COMPANY
New York

Smetoninėms zupėms, arba kepimui, ir pudin
gams, sosaips ir prieskoniams jis daugeliu atve
ju yra tinkamesnis negn šviežias pienas. Kadangi 
jis yra vienodos kokybės, riebumo ir skonio ant 
jo galima pasitikėti gavimui vienodų pasekmių.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Čeverykai visai šeimy
nai. Geresni čeverykai 

už mažiau pinigų. . Dabar jus turite progų pa- 
liuosuoti savo kojų trubelius, duodant išegzami
nuoti savo kojas ir pritaikinti tikros rųšies če- 
verykus per ekspertę ,kojų specialistę, bečkstra 
mokestiesė Pirkite sau čeverygus nuo mėsų ir 
sutaupykite nuo $2 iki $3 ant kiekvienos poros. 
Musų čeverykai garantuoti. Neužmirškite mu
sų vardo ir adreso. Musų krautuvė atdara ir 
nedėlioję.

švarios, šviesios. Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

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

John Kučinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin- 

ser- 
esate 
g a -

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room &3» 
Tel. Central 6890

Vak. 3228 S. Halsted St., Otcagu
‘ Tel. Yards 4681

JOHN B.BORDEN
‘ (John Bagdziunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. VVashington St. Room 1310 

Telephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 VV. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090
Namu Telefonas Republic 9600

VVashington, U. S. 
atkeliavo pone 

su duktere 
vyrą Joną Pu- 
Francisco Avė.

• keliami i kės 
Naujienas už 
patarnavimą 

atsitikime ir

Cicero 8223
•redoj mo

tikrų gy- 
Mu.sų 
KAI- 
egza-

-HOUSE OF HEALTH-

Kraujo 
BANDYMAS

Suradimas ir ištyrimas 
tikro diagnozo

Mes darome X-Kay ir 
mikroskopiškus egz»a- 
ininavimiis. Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo 
domu pasekmių, 
NUŽEMINTOS 
NOS dėl PILNO 
minavimo

Dr. W. R.
Register, 

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

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

1 Ofisas vidumiievtyji 
Room ^7P6 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. WaMhington St, 

Cor. Wa«kington * Clart

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

Pirmutini lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I a c.

A. BARTKUS. Frn.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

ADVOKATAS
• Miesto ofisai

127 N. Dearborn St, Room 1111-13 
Tat Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nodlliomi.- nuo 9 iki 12 ryto.

Vartoktt
25c. ir 50c. baksalis 

Pirkit nuo aptiekoriaua, 
NETURI CALOMEL ' 

išvalymo žarnų. Išvalo odų 
kimo galvos skaudėjimo 
Nuo užkietėjimo, nublan- 

BEECHAM’S PILĖS

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI 62 colių ilgi karieliai, kaina $24.00, dabar _......... $14.00
BALTI 36 colių ilgi karieliai, kaina $23.00, dabar ........... $13.00
GELTONI, PERMATOMI 62 colių ilgio, kaina $28, dabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .... $8.00 
SP1LKUTES dėl moterų ...................................................   $1.00
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms  J  $3.00 
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje  .'.  $2.00 
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje .....  a $1.00

Šis išpardavimas tęsis 2 savaites.

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Kreipkitės į

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

" ADVOKATAS 
77 SV. Wn;,htn<ton St. Kooan 

Tel. Central 62a«
Cicero K«Wgo vatini 

4917 W. 14 St 
Ant Brldjrepu 
6-8 v. v. Subi 
8236 S. Heleted št. T. Boal. 6737

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

už nio
be t po 

ilgiau pa- 
nerangu- 
paslaptis. 

sugaudyti 
išblaškytus 

varpininkus. Gal snaudulį pra
blaškys.

Antgalvis keistas, rodos, 
yra kulių rūšių varpų, iš ku
rių vieni kabinami mokslei
viams panosėn arba lytoj 
skambamo.) vietoj, ir, žinoma, 
išrinktiems — varpininkams'. 
Paprastai nieko savy neturint 
tampomi iš mirusių didvyriai 
ir prikišama: ‘‘štai jis buvo”. 
Bet kodėl musų moksleivių 
galvose vilkai kaukia, vieton 
larodyti save. Žinoma bandy

mai, o jais galima ir pasau- 
] susprogdinti. Pagyvensime 
vaisių sulaukę skinsimės į 
ccpures, ir vėl tarsime: “Štai 
jie buvo”. Bet gaila, kad jis 
už mėnesio neišeis, privalėsi
me tylėti.

Visi kalba šioje apielinkėje apie

Paul RubenShoe Store

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. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigu 1 ir 2 morgiMams.

Ligos teisi r.gn i suprastos yra pusiau 
Išgydytoj. Jei Jųi kenčiate, atiižndėkitc 
dangau kentėti ’ nuo pažadų ir "apšilo- 
jančių" dukterų. Ateikite | HOUflE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
jūsų Hvelkntoa stovi knp knygą.

$50 $10
Iki tolimesnio pranešimo gydy

siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-0 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Par.edėlio ir 
Pėtnyčiofi.

Kam Lietuvos ISTep'i'ikla.u. somybe, laisve iv žmonių ^ex-ove, kets

brangina demokratybes principus, ateikite i šį massmiting^ ir pakelkite 
balsą prieš klerikalų smurtą. Protestokime! Musų tėvynei Lietuvai 
grąsina vergijos pavojus. Šiomis die nomts atėjo nepaprastai svarbios 
žinios iš Kauno apie bjaurų klerikalų smurtą Lietuvoje. Lietuvos Ne
priklausomybės ir leisvės gynėjai Seimo nariai: Dr. Grinius, Bielinis ir 
Lapinskas, kurie protestavo prieš klerikalų diktatūrą, policijos jėga buvo 
išmesti iš Seimo sales. Brutales reakcijos įstatymai ir mirties bausmė 
įvedami! .

Mes, Amerikos lietuviai, dėjome aukas ir Lietuvos labui dirbome, vi
sai ne tam, kad musų tėvų ir bo’čių žemė vėl patektų vergijos jungan.

Gana tylėjimo! Turime sukrusti ir veikti. . .
Visus tikrus Lietuvos sūnūs ir dukteris, kurie nepritaria klerikalų ir 

bolševiku diktatūrai, kviečiame atsilankyti į ši massmitinga.
____  ______ BENDRAS KOMITETAS.

birželio 
Leidžiamas varpi

ninkų, daugiau studentų ini
ciatyva. Neskaitlingi varpinin
kai, nors jų tėvai valstiečiai 
liaudininkai dš didesnių parti 
jų, šiaip taip prasunkė “savo 
literaturos”, nors ^au sugalvo
ta buvo keletą metų atgali. Ki
tas numeris išeis ne 
nėšio, nors mėnesinis 
keliu... arba dar € 
lauks. Kas kaltas, 
nias ar kas kita 
Jati senai norėta 
“po savo knyga”

Barney Sinith Grojiklis Pianas už 
Schultz Grojiklis Pianas už ......
Churchil Grojiklis Pianas ..........
H. C. Bay Grojiklis Pianas.........
Kimball Grojiklis Pianas ..........
Gulbranseft] Registering Grojiklis

Parduodame už cash ir ant lengvų išmokėjimų. 
Dabar gavome daug naujų Lietuviškų Volelių dėl 
Pianų, naujų rokordų.

Protesto Mass-mitingas
PRIEŠ BJAURŲ KLERIKALŲ SIAUTIMĄ IR SAUVALIAVIMĄ 

LIETU VOJE

gate ir 
n e u ž 
nėdinti? 
norite 
veikti ? 
kitę' prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

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

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.
“CrtC” Europines “Q 4 Ą" OUO Gyduoles W IH

TIKRA PAGELBA

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

Ofiao valandoj _____ _ _ __ ______
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki l po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Įvy ks

Petnyčioj, Liepos 17 d
7 valanda vak.

Lietuvių Auditorium 
DIDŽIOJOJ SVETAINĖJ 
3135-41 So. Halsted St.

tourtyES,
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Pianų Krautuvė
kur galima rasti didelį pasirinkimą įvairių išdirbys 

čių, ankstos rųšies pianų už teisingą kainą.

For BILIOUSNESS

BEECHAM’S 
PILLS

"Jaučinid . Kaip Naujas Žmoruii"
.John Stryczck, 1784 Penn Avė.,. Gary, 

Ind., : "Viri dviejų metų afc ken
tėjau nuo nunku ir kraujo trujbcHų. Bu
vo iŽHip'.ėloju.'.i po vjsą mano kūnų. A6 
buvau praradai v”.ltj. ūeAios aavaitė* at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien ai 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų 
mano kentėjimų. Kiekvienas aali 
kreipti prie

Ivą Mrs Darome K’t'ems, Tų Mes 
Galime Padaryti ir Jums

Mes kviečiame jumis atsilankyti dėl 
pasitarimo dykai, nėra skirtumo kokia 
liga jūsų yra ir kas negalėjo išgydyti. 
Mes gydome visas chroniškus ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Specialus ligas Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmą, Neurltia, Acidosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, širdies, Inkstų li
gas. Visas formas kataro, Dusulio. Žo
džiu, gy.tbme visas sunkias t ligas, kurių 
kiti negalėjo išgydyti. ,

Muuų štabas yrat patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę’ p-igelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite ’ .Šiandien. Aj>- 
saugokit savo Ąveikatų. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 ,vakaro, Utnr- 
ninke, Sefedoje ir šubatoje iki 8 
kare Nedalioj nuo 9 iki 1 dieną.

(164 W. Washington St

HouseJHealth
, V* nDiaATIOM DUILD1MO C»>

J

vis0kiu3.su
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Padėkit Savo Pinigus ant 6% I KORESPONDENCIJOSL — —-—

Mrs. MIGHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

Pittsburgh, Pa.

Perviršis

$300,000.00

ŽENKLAS
SAUGUMO

Ateikite pas mus ir mes suteik
sime informacijas veltui dėl sau
gių investmentų savo taupymams.

Dabar geriausias laikas perkelti 
savo pinigus iš kitų, su visais nuo
šimčiais, ir už visus padėtus pini

gus ant taupymo iki Liepos 15 d. 
m. gausite 

pos A. m.

Bolševikų šeimininkavimas
A. P. L. A.

PATOGIAUSIS 
LAIKAS

8101 So. Halsted St„ kampas 31 gal.

nuošimtį nuo 1 d. Li—

pinigus j Lietuvą per 

jstaigą, kur busite vi
suomet užganėdinti musų patar

navimu.

Siųskite 

šią stiprią

METROPOLITAN
STATE BANK
Po Valdžios ir Clearing House 

priežiūra

2201 West 22nd, kampas 
Leavitt Street

PALUKŪNOS NUO 
LIEPOS I DIENOS

Bus suteiktos už jūsų padėtus 
depozitus dabar.
Jei jus norite transferuoti savo 
taupymus į musų bankų iš kitų 
bankų, atsineškite savo taupymų 
knygutę pas mus, o mes tai at
liksime.

Peoples Mir Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
17 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO
Gerui 
tuvių 
rumu

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

VISI 
DEPOZITAI 
PADĖTI 
PRIEŠ 
LIEPOS 
15 DIENĄ. 
PALŪKANAS 
GAUS 
NUO 
PIRMOS 
DIENOS 
LIEPOS.

ATIDARYKIT
SAVO 
SĄSKAITĄ
ŠIANDIEN.

i W.West Side Bank
» * BanA of 'Salėti/ and tiiendlij Service^
IRooscvdt Road ai Halsted Street* Chica

Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje draugijoj bol
ševikai šeimininkauja jau per 
keletą metų įsiskverbę į centro 
valdybą ir į niekurių kuopų val
dybas, nors dauguma narių nė
ra bolševikai ir jie nieko bend
ra su bolševikais neturi. Ir bol
ševikiško valdymo pasekmės jau 
yra matomos ne nuo dabar. Kiek 
laiko atgal centro valdyba ir po 
teismus tąsėsi su 7-ta kuopa, 
kuri tais laikais, galima sakyt, 
buvo didžiausia kuopa visoj or
ganizacijoj. Mat, 7 kuopa norė
jo atsimesti lYiuo centro, o cent
ras buvo areštavęs kuopos tur
tą ir neleido atsimesti. Yra ir 
daugiau kuopų, kurios nėra pa
tenkintos bolševikišku šeiminin
kavimu ir jei jos tik galėtų, tai 
tuojaus atsimestų nuo centro, 
ir paskui jos ar savistoviai gy
vuotų, arba prisidėtų prie kitų 
draugijų. t

Kada tokia padėtis draugijoj 
viešpatauja, tai draugijai neina 
į sveikatą ir pirmiausia tas atsi
liepia į draugijos iždą. Pavyzd
žiui, po Aleksio apvogimo drau
gijos iždas buvo net didesnis, ne
gu dabar kad yra, ba po Aleksio ( 
apvogimo da draugijos ižde bu-1 
vo virš keturių tūkstančių do-1 
lerių, o praeitam seime buvo tik 1 
apie trys tūkstančiai dolerių. O 
tai vis ačiū bolševikų šeiminin
kavimui. Nesakau, kad bolševi
kai pasiėmė draugijos pinigus, 
bet bolševikai sukėlė vaidus na
rių tarpe ir vaidai ir užsivarinė- 
jimai labai kenkia draugijai.

Pittsburgho bolševikai turi 
parsitraukę iš .Chicagos agitato
rių, tūlą P. Buknį, kuris ligšiol 
kitokio užsiėmimo neturėjo, kaip 
tik organizuoti bolševikiškas 
draugijas ir sakyti bolševikiš
kus spyčiukus. Bolševikai tam 
savo agitatoriui algą mokėdavo 
iš savų organizacijų, kaip A. L. 
D. L. D. ir iš A. D. P. Bet ma
tydami, kad jų vienoms organi
zacijoms persunku palaikyti 
Pittsburghe savo agitatorių, tai 
prikinkė ir A. P. L. A. nešti bol
ševikišką vežimėlį, nes APLA. 
centro valdyba suteikė Bukniui 
“džiabą” kaipo generalio orga
nizatoriaus, visai nesiklausus 
kuopų ar kuopos nori tokio or
ganizatoriaus. žinoma, kad jie 
dumia akis paprast, nariams, 
sakydami, kad toks organizato
rius padarysiąs daug naudos 
draugijai. Tikrenybėje nauda 
bus ne APLA., bet bolševikams, 
nes APLA. padės užlaikyti bol
ševikams agitatorių ir tam agi
tatoriui, po priedanga APLA.,1 
bus geriau prieiti prie minių su 
savo bolševizmu. Reikia many
ti, kad toks bolševikų naudoji- ’ 
mas APLA. saviems tikslams 
nieko gero nelemia draugijai, 
bet vien blogą.

—Pittsburghietis.

DABAR YRA PATOGIAUSIAS LAIKAS 
PERKELTI PINIGUS IŠ KITŲ J LIETU
VIŲ BANKĄ — UNIVER^AL STATE BANK. 
Šitas bankas su patenkinimu tarnauja desėt- 
kams tūkstančių klientų ir yra pasirengęs tar
nauti desetkams 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 ta 
puikų lietuvių banką.

UNIVERSAL
STATE BANK

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

DIDELIS APSAUGOJIMAS
SUPLUS PASIDAUGINO

$100,000
' v ’ ■ -r

Taupytdjamh’ — didžiausia apsaugojimas; vartotojams ko

mercinio bankinio biznio, didelis patogumas; tie yra svarbus 

įvykiai dadedant nuo uždai bio $100,000 prie musų surplus są

skaitos. Dabar viso yra $250,000.

Sudėti taip pinigai bus didelis 

jus galit padtikėti ir padėti savo 

kaip šitas. Bankas yru valstijos 

Rezervų Systemos, nariai Chicago 

do ją atsakomingi direktoriai.

draugas dėl jūsų — vienas, 

pinigus stiprioje bankoje, 

priežiūroj, nariai Fe<Jerales 

Clearing Association ir val-

Taupymai padėti prieš liepos 16 dieną, palūkanas gaus nuo 

liepos 1 dienos.

‘‘Seniausias Bankas ant Northwest Side

BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

Atdara* subatomis iki 8 vai. vakare. Kitomis 
dienomis iki 4 po pietų.

FordsonLincoln

I

Del Odos Ligy

THE UNIVERSAU CAR.
Cars-Trucks-Tractors

FRANK BRESKA
2501-03-05 South Kedzie Avenue, / Telefonas i

* Pasinaudok $5 planu
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų

M
Lawndale 4113-14 *

Žmonės, kurie turi niežėjimus per 
metų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsį bevartodami Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi-" 
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t.

I 
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SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS — >
2) - PIETUS - trys dienos laikai.
8) — VAKARAS. >

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogui be Salų t are 
negali būti
1) — Salų t aras priduoda apetitii; )
2) — Salutaraa vidurius išvalo; > SVEIKATA
8) — Salutaras pataiso sveikatą. 1

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkal.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,
639 18th St., Chicago, Illinois.

Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vusi PennsyL 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir to 
tokiuose reika 
luo.se moterimi 
ir merginome 
kreipkitds o ra 
si te nagelbą.

Vhlandoi nu<
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

cIM - -------" ““ — ” ■

DR. SERNER, 0. 0.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tu rėk švariai, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moteių ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. IIORVAT, DR. VViLLUsG 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fi. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj iųjo 9 iki 12.

PUBLIšKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti >. 
AR JUS ESAT IŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ 
Specialistai kraujo lięų 

Kraujo ir šlapumo egzammacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles ' ’ 

Musų Klinikoje yra vartojama Vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reurnątizmą ir 

visas chroniškas li'gas. 
Kalbame lietuviškai

National Health Clinię , 
1657 W. Madison St. Ž . 
Kampas Paulina St.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonas Yarda 1699 

Ofiso Te). Boalevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halatad St.
Ofiso valandos nuo 1 Iki I iŠ 

pietą ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandom 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

h. ........ , i ■ ii , m »/

II d a vidumis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.....—............. ...... ,

' DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvvankee Aven Room 209 

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

Namų telefonas Spauldlng 8683

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS . 
4442 So. Westetn Avė.

Tet. Lafayotte 4146

DR~M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Bonlevard 
7820. Res., 6641 S. Albany AveM 
Tel. Prospect 1936. Ofiso valan
dos 2-4, 6 H. Nedėlioj 10 Iki 12 d.

V — - - - - - - - . J

Nėra kito šaltinio, 
i A kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienom.

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewici- 

BANIS 
AKUAERKA 

Pasekmingai pa- 
.arnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

®-DR. HERZMAN-®*
—1 S RUSIJOS—

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

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

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

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

i Dienomis: Canal
. J 3110. Naktj

Telefonais: < Drexel 0950
( Bculevard 4136

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

rDR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Avė., 2 labea 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
i 4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas moterų ligą 

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 6353

.......................... ”■ —
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47.* St

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu»
6 iki 8, vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. ‘po pietą.V .. .... —..........  ■ .
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drezei 9191

Dr. A. A. Roth
Resas Gydytoju Ir Chirurgas 
Specialiataa Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir viaą chronišką liga* 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chleage 
arti 8lat Stieat

Valandos 1—3 po piet, 7—S vak. He- 
dčlionds iš šventadieniais 10—19 dien

Jei abejoti aki n dpaaiteiraak
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomctriat « 
Tai. Boulevard 6487 
4649 8. Aahland Avė. 
Kampas 47-tcs ant 

2 lubą

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

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

' Viskas kas reikalinga prie pa- 
gralnj. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Įleiskite mum.1 
pagelbėti jums nubudimo valau 
doje. Tel. Canal 8161
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Naujienos eina Kasdien, itakiriant 
tekniadieniua. Leidžia Naujieną Ben- 
Irovė, 1739 So. Halsted Si., Chicago, 
(U. — Telefonas: Rooaevelt 8590.

SOCIALDEMOKRATU FRAKCIJOS ATSIŠAUKIMAS.
• y e • o • oo • e e e •

“LIETUVOS-LENKIJOS UNIJA”.
e o e • e •e k9 e • • ,•

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS PATVARKYMAS.

Apsvarsčiusi šį klausimą savo posėdyje, Pildomoji 
Taryba padarė tarimą, kad Antroji (Chicagos) ir Devin
toji apskritys yra pesielgusios negerai, nutardamos remti 
pašalines partines draugijėles, ir kad tie nutarimai turi 
būt atšaukti.

Bolševikų oponentai tuo bud u šitam reikale paėmė 
viršų.

Del įvykių Lietuvos seimo posėdyje birželio 20 d., kur 
klerikalai, jėga išmetę atstovus Bielinį, Lapinską ir dak
tarą Grinių, pravedė vien savo balsais per dvi valandas 
apie dešimtį įstatymų, tarpe jų ir įstatymus, suvaržan
čius spaudos ir susirinkimų laisvę ir įvedančius mirties 
bausmę, — dėl tų skandalingų įvykių Seimo Socialdemo
kratų Frakcija išleido atsišaukimą į Lietuvos darbinin
kus, mažažemius ir demokratinę visuomenę.

Kauno policija tą atsišaukimą sukonfiskavo. Bet 
“Naujienos” gavo vieną jo kopiją ir šiame puslapyje jisai 
yra perspausdintas. Tegu skaitytojai apsvarsto jo -turinį 
ir pasako, ar galima pritarti tokiam smurtui, kokį vartoja 
Lietuvos “krikščionys” prieš liaudį ir josios atstovus.

Chicagos lietuvių pažangioji visuomenė ateinantį 
penktadienį rengia Lietuvių Auditorijoje didelį protesto 
mitingą prieš klerikalų pasikėsinimą pasmaugti laisvę ir 
demokratybę Lietuvoje. Rengkitės prie to mitingo! Pa
sakykite apie jį kiekvienam savo draugui ir pažįstamam!

Labai malonu, kad apie to mitingo tikslą plačiai in
formuoja savo skaitytojus ir vietinis kunigų organas. 
Jisai, žinoma, prideda nuo savęs visokių išmislų ir pata
ria katalikams neiti į Chicagos Lietuvių Auditoriją. Bet 
žmonės šiandie jau yra pakankamai išgudrėję, kad ži
notų, jogei kunigų patarimais (ypač politikoje) tikėtis 
nereikia.

Katalikams taip pat, kaip ir kitokių nuomonių žmo
nėms, yra svarbu, kad Lietuva butų laisva šalis. Juk ir į 
Ameriką jie atvyko, ieškodami laisvės, o ne vergijos! 
Kur nėra laisvės, tenai negali būt nė ekonominės žmonių 
gerovės. * Įjj.ft,

Chicagos Tribūne korespondentas spėja, kad Lenki
ja galų gale susijungsianti su Lietuva. Jisai radęs tokią 
nuomonę, keliaudamas po Pabaltės šalis. Lietuva, Latvi
ja ir Estija (dalinai ir Lenkija) matančios bendrą pa
vojų iš rytų pusės — tik Rusija vėl atsistos ant ko
jų”. Tas pavojus verčiąs jas jungtis.

Bet tai yra ne visai logiška. Jeigu baimė Rusijos 
verčia visas Pabaltės valstybes dėtis į daiktą, tai kodėl 

.korespondentas mano, kad Lietuva būtinai jungsiantis 
su įlenki ja?

Jisai, beje, sako, kad “lenkai ir lietuviai yra katali
kai, tuo tarpu kai estai ir latviai yra protestonai”. Bet 
Tribūne korespondentas visai neparodo, kad tarp Pabal
tės valstybių einąs koks nors antagonizmas dėl religijos. 
Priešingai, jisai pats pažymi tą faktą, kad “katalikiška 
Lietuva” turi aitrių kivirčų su “katalikiška Lenkija.”

Taigi tas spėliojimas apie Lietuvos-Lenkijos “uniją” 
gali būt gryna propaganda. Reikia neužmiršti, kad Len
kijos valdžia moka prieiti prie užsienio (ypač Amerikos) 
korespondentų ir, kai yra reikalo, moka ir “patepti”.

SLA. Pildomoji Taryba savo posėdyje, laikytam 
birželio 4-5 d.d., tarp kitų reikalų svarstė ir pašalinių vai
kų draugijėlių rėmimo klausimą, dėl kurio šiemet buvo 
kilę tokių smarkių ginčų Chicagoje ir kai kur kitur.

Kaip žinia, ginčai prasidėjo iš to, kad komunistai, pa
sigavę į savo rankas kontrolę kai kuriose SLA. apskri
tyse, pravedė nutarimus, kad tos apskritys ir kuopos rem
tų bolševikiškas vaikų draugijėles. SLA. nariai neko- 
munistai tam nutarimui ėmė priešintis, teisingai nurodi
nėdami, kad nepartinė susišelpimo organizacija negali 
tarnauti komunistų partijai. Kai komunistai užsispyrė 
to savo nutarimo laikytis, tai kai kurios SLA. kuopos Chi
cagoje net pasitraukė iš apskrities.

Lietuvos darbininkai
ir mažažemiai

UžslmokJjimo kalnai 
Jhicagoje — paltui

Metams......................—........ ......   (8.00
Pusei metų___________________ 4.00
Trims mėnesiams _____  2.00
Dviem mėnesiams ---------- ---- „ 1.50
Vienam mėnesiui —.____________ .75

Jhicagojo per neAiotojuai
Viena kopija .......... ................. 3c
Savaitei -............—......—.......... 18c
Minėsiu! .— ..........    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu: . .

Metams — —.....----------(7.00
Pusei metų__________________  3.50
Trims mėnesiams ------------ 1.75
Dviem mėnesiam ----------------- 1.25
Vienam mėnesini---------------------.75

Lietuvon ir kitur uiaianiuoaa: 
(Atpiginta)

Metams .........—— ................... (8.00
Pusei metų ------ ----------- ——_ 4.00
Trims mėnesiams------------------ 2.90
Pinigus reikia siųsti paito Moeej 

irdsriu karte su atsakymu.

Lietuvos demokratine visuo
mene!

caro satrapų butų atsis- 
savas “krikščioniškas,” 
visuomet žvairas ministe- 

užpakalio nustatomas

Birželio 20 dieną “krikščio
nių” blokas Seime vėl sumynė 
purvan konstitucijos mums pa
tikrintas laisves ir pavartojo ap
nuoginti} smurtą prieš opozici
ją pačiam Seime.’

“Krikščionių” bloko žlibas, re
akcinis šeimininkavimas, iš ku
rio pelnosi tik maža jų biznierių 
saujelė, sužadino visam krašte 
piktą neapykantą prieš klerika
lus. Artinasi naujo Seimo rinki
mai. Klebonai, storakakliai ir 
jų penima Darbo Federacija jau 
nebesitiki apgauti liaudies vyliu 
ir demagogija. Ir dėl to jie,'bai
gdami dabar Seimo sesiją, buvo 
pasirįžę pavesti “Valstybės ap
saugos įstatymą.”

Jus jau žinote, draugai, kas 
tai buvo per sumanymas. • Tuo 
įstatymu buvo norima duoti Vi
daus Reikalų Ministeriui teisė, 
kad jis savo nuožiūra, savo no
ru galėtų:

uždaryti bet kurią draugiją, 
sąjungą ar organizaciją, jei tik 
paskaitys ją “priešvalstybine”;

galėtų išmesti iš savivaldybių 
tuos atstovus, kurie jam pasiro
dys “priešvalstybiniais”;

galėtų iškrėsti bet kurį žmo
gų, uždrausti bet kurį susirinki
mą, sustabdyti bet kurį dienraš
tį 4 savaitėms, o kitus laikraš
čius 6 mėnesiams, bausti laik
raščių redaktorius pinigais iki 
3,000 litų arba kalėjimu iki 3 
menesių,

jeigu p. Ministeris visais pa
minėtais atsitikimais įžiuręs, 
kad yra daromas arba ruošiamas 
valstybei ar visuomenės tvarkai 
pavojingas darbas.

Netenka aiškinti, kad tokio į- 
statymo pravedimas butų grąži
nęs Lietuvon pikčiausius Mika
lojaus — kruvinojo laikus. Tik 
vieton 
tojęs 
mums 
ris, iš 
klerikalų štabo.

Seimo opozicija, gresiant pa
vojui liaudies laisvėms, sujudo 
ir prašneko į visuomenę. Trum
pu laiku vieni socialdemokratai 
surengė daug mitingų. Juose da
lyvavo tūkstančiai ir visur be
veik vienbalsiai buvo išneštos 
griežtos protesto rezoliucijos 
prieš rengiamąjį smurtą.

Tas gyvas visuomenės pasi
priešinimas dužtelėjo galvon net 
“krikščionių” vadapis. Jie išėmė 
iš Seimo dienotvarkės “valsty
bės apsaugos įstatymo” projek
tą, bet jie neatsisakė siekti to 
paties tikslo, šliauždami prie jo 
iš pasalų. Jie tuojau įnešė Sei
man du nauju sumanymu: įsta
tymą spaudai suvaržyti ir įsta
tymą panaikinti viešuosius susi
rinkimus atvirame ore.

Šiandien abudu reakcijos su
manymu smurto keliu liko pra
stumtu per Seimą.

Suprantama, kam “krikščio
nių” partijoms reikalingas spau 
dos ir susirinkimų suvaržymas. 
Krikščionių vadai jau senai ne- 
beišdrįsta pasirodyti su kalbo
mis viešose vietose. Kur pasiro
do, gauna tik teisintis, tik gintis 
arba skubiai trauktis iš įnirtu- 
sios minios. lr-todel “krikščio- 

t

nys” bijos viešumos, kur jiems 
tenka susitikti akis akim su jų 
priešininkais. Klerikalai esti 
drąsus tik bažnyčioj arba savo 
spaudoje, kur niekas jiems ne
draudžia plūsti ir meluoti.

Bet klerikalai ir jų sėbrai ne
pakenčia, kai mes einame viešu
mon ir velkame švieson juodus 
jų darbus. Ir dėl to jie pasikėsi
no suvaržyti musų spaudą, muši: 
mitingus.

Socialdemokratų Seimo Frak
cija gerai žino, kas butų, jei re
akcijos šikšnosparniai visai už
gultų Lietuvos gyvenimą. Ir dėl 
to Seime mes visą padarėme, 
kad neduotume “krikščionių” 
blokui apvogti liaudies laisves.

Kai prasidėjo minėtų įstaty-

Italijos kareiviai tiek stropiai lavinami, kad jie turi peršokti 
per vidurį degančio lanko, napalietę jo kraštų. Tam reiki',-1 
linga gerų nervų, gero išsilavinimo ir akrobatikos.

mų svarstymas birželio 20 die
ną, užsirašė kalbėti visi opozici
jos atstovai. Juodasai blokas 
širdo. Drg. Bielinį “krikščionių” 
blokas tik už tai nutarė prašalin
ti iš posėdžio, kad jis viešai pa
sakė: “Gėda bus Lietuvos vi
suomenei, jei ji nesugebės pasT- 
liuosuoti nuo 300 klebonų dikta
tūros. Gėda bus Lietuvos visuo
menei, jei ji neiššluos iš Seimo 
to šlamšto, kurį-ten įvedė krik
ščionys demokratai ir kleboni
ja”.

Kai atstovas Bielinis atsisakė 
apleisti posėdį, Seimo pirminin
kas sulaužė Seimo statutą ir 
atkvietū posėdžių salėn šautu
vais ginkluotą policijos būrį. Bū
rį vedė tas pats Labutis, kurio 
įsakymu buvo šaudomi 
biai Rotušės aikštėje, 
šlykščiausią scena, kai 
ninkai šoko vilkti drg. 
laukan.

bedar- 
Įvyko

Tolimesnis posėdis vakare vir
to vienas ištisas skandalas. To
liau besvarstant spaudos suvar
žymo įstatymą, Seimo dauguma 
nutarė užčiaupti opozicijai bur
ną ir leido kalbėt tik 5 minutes. 
Kai opozicija, nepasiduodama 
tam suvaržymui, kalbėjo pirmi
ninko neleidžiama, Seimo pir
mininkas vėl atkvietė ginkluotą 
policiją ir jos pagelba jėga išve
dė laukan atstovus Lapinską ir 
daktarą Grinių.

Atst. Griniui tebekalbant iš 
tribūnos, Seimo pirmininkas di
džiausiam triukšme, kai niekas 
salėje nieko negirdėjo, šaukė 
kalbėti kitus opozicijos atstovus, 
neduodamas galimybės z jiems 
■kalbėti. Tam pačiam gvoįte, 
kai ir už salės durų stovėjo bū
riai ginkluotos, rinktinės polici
jos, Seimo pirmininkas ėmė įs
tatymą balsuoti ir jį neva nubal
savo.

Seimas virto policijos nuova
da. Seimo pirmininkas, pakurs- 
tomas bloko, vykdė “krikščioniš
kos” daugumos smurtą, atsirejn 
damas ginkluoto policininko. O- 
pozicija nebegalėjo pakęsti tokio 
atstovų ir Seimo garbės panieki
nimo ir išėjo iš salės kartu su 
policijos vedamu ^Grinium.

Pasilikę “krikščionys”, polici
jos saugomi, leido patys vieni 
įstatymus musų kraštui. Patys 
vieni posėdžiavo jie ir 23 dieną, 
nes nė vienas opozicijos 
vas posėdin nebeatėjo.

Lietuvos darbininkai! Lietu
vos liaudie! “Krikščioniškosios” 
partijos Seime — krikščionys 
demokratai, Ūkininkų Sąjunga 
ir D. Federacija — perdaug pa
mėgo būti krašto šeimininkais, 
kad geruoju galėtų bet kam už
leisti savo vietą. Krikščionių 
bloko užpakaly auga ir tunka iš 
valstybes iždo ir liaudies vargo 
musų krikščioniškieji kapitalis
tai. Jie perkasi dvarus, statosi 
fabrikus, pėnisi bankuose, veę-

atsto-

čiasį visokiais gešeftais. Del to Tikslas gi;’visų geriau patąiky- 
“krikščionių” blokas smurtu 
tvirtinasi visam musų gyvenime 
dabąr ir atkakliai ruošiasi smur
tu įeiti ir į busimąjį Seimą, kad 
ir prieš žmonių valią.

Lietuvos darbininkai! Lietu
vos demdkratingoji visuomene! 
Visi smurto žygiai, kuriuos 
“krikščionys” papildė pastaruo
ju laiku ir Seime, ir visuomenės 
gyvenime, turi tikslo patikrinti 
jiems laimėjimą per busimus 
Seimo rinkimusf Jei tokia nelai
me ištiktų musų kraštą, Lietu
vos darbininkai, mažažemiai ir 
visa biednuomenė susilauktų to
kio vargo, priespaudos ir perse
kiojimo, kokio mes nekentėm 
net kruvinų carų laikai Apsau
goti Lietuvos ateitį, apginti sa
vo laisves, patikrinti sau ateitį 
tegalima stojus atkaklion kovon 
su dabarties smurtinir.Jcsis. Ta 
kova negali būt tik Seime iško
vota. Kovą gali laimėti tik pa
ti liaudis.

Taigi mes, pranešdami jums 
birželio 20 dienos Seimo įvykius, 
kviečiame jus viešai protestuoti j 
prieš klerikalų viešai daromą i 
smurtą. Kviečiame kovoti už sa
vo teises, už savo laisves. Kvie
čiame jau dabar ruoštis busi
miems Se’mo rinkimams ir pa
daryti viską, kad juodos klerika
lų viešpatavimo dienos daugiau I 
Lietuvoje nebepasikartotų.

Seimo socialdemokratų frak
cija:

K. Bielinis, S. Kairys, .
L. Purėnienė, J. Plečkaitis,
J. Daukšys V. Galinis,
M. Markauskas,
J. Markelis. '

1925. VI 23 d.

Feljetonas be 
ant galvio

Mat tas likimas, kad jį kur 
galai, skiria gyventi. Gyvenant 
reikia ir idėjų susirasti, kad 
nepriseitų ištisą amžių į ožio 
ragą baubti, tikslai gi musų n “ a™ suk“‘ ........ ..

"T_k^alSAUivardo žmogaus kumštis saldes- 
nė, negu kito paglostymas. Tai 
ypatingai rJškiasi politikoj.

Kada veikėjas galutinai nu
tunka, gerokai atsidusta dėl 
“iškentėtų vargų”’ jog per juos 
nebejlenda pro siauras duris. 
Užtai gi įstaigų rūmai nuolat 
remontuojami, o kada įgrįsta 
landžiot siauromis durimis, tai 
ir, gimsta nauji planai “rumus” 

Kad ne tie pramuštgalviai 
rėkliai—viskas butų gerai. Daug 

I vargo cenzūruojant: išbrauksi 
ką nors žiūrėk jau visi žino kas 
išbraukta, arba uždraudus kny
gą pirkti, dar daugiau išperka 
negu paprastai. ' Ką ugnim ne
išnaikini, palieka juodą dėmę, 
o įvairaus plauko rėksniai taip 
įsikandę ir eina nuo vieno 
žmogaus prie kito.

Mat, tas likimas, kad jį kur 
galai, spiria gyventi, o tuomet 
reikia ir idėjų susirasti, kad ne
priseitų visą amžių į ožio ragą 
baubtu—šimtakojis.

reikšmė tokia, jog galima su-1 
yginti su nulio (zero) reikšmę.! 

O nulio reikšmė didelė: jei ne
būtų nulio nebūtų ir matemati
kos, nesant matematikos nebū
tų technikos, gamtos mokslų ir 
kito. Nulis gi yra nė didelis, 
nė mažas; nė ilgas, nė trum
pas. Savim jis nieko nereiškia, 
bet kada jį pridėsi prie viene
tų, tada, ohoA net milionus pa
siekia.

Nuliš nesvarbu kalbant apie 
gyvenimą. Mat, yra ir žmonių, 
kurie savim nieko nereiškia, 
bet juos pridėjus prie spekulia
cijos arba politikos, oho, kas 
pasidaro, pasiekia milijonų. Ka
da šie nepridėti prie spekulia
cijos aj*ba politikos vienėtų ir
gi naikina gyvenimą. Dabar 
gal bus aiškiau, jog viską daro 
nieko nereiškiamieji.

Kartais savo reikalais įva
žiuojame tiek toli, jog priseina 
nuklimpti gyvenimo sūkuriuo
se. ■? čiaVvel (tas ^pąts likįpias.

ti į visus apsireiškimus. Kaip 
žinom, geriausias taisyki is, tai 
kito ausis, arba svetima kišene, 
arba... ten visi pataiko ir žino 
ma, nelieka be pasekmių. Pa- 

veikiama,

tas pra- 
labas”. 

žemiausio

sėkmės gi tokios, jog visi ta
vęs klauso, o tu tik užimtas nu
tukimu. O nutukti — tai svar
biausias gyvenimo klausimas, 
taip tatai aiškiai ir kiaulių fer
meriai pabrėžia savo prekybos 
knygose: nenutukus kiaulė — 
nuostolis. Neiittlukęs veikėjas 
iš visuomenės labo — nėra vei
kėjas. Jog tam ir 
kad ką nors pasiekti.

Matot nekeikiant 
keiktas “visuomenės 
Nuo aukščiausio iki 
apie tai tik i^ tezaunija. Devy- 
Ineriij Devyneilauskienė iškišusi 
(liežuvį spjaudama ir rožančium 
■švaistydama rėkia plonu,, gar- 
gančiu balsu: “dėl visuomenės 
labo, kunigėl”. Net šunys pra
dėjo loti visuomenes labui.

Jeigu bankininkas duoda pa
skolą už mažiau truputį negu 
milijonas nuošimčių, arba mor- 
čiaus mėnesį katinas miaukia 
ant stogo, o kiti pritaria žemai, 
arba šuo uodegą vizgina išvy
dęs visuomenę, arba jei kasi
ninkas kaire ima ią iždo, o de
šine netyčiom sužeria į savo 
kišenę, arba kada valdžios j- 
staiga su visu inventorium pa
reina į nuosavybę viršininko, 
arba kada bedarbį pašauna ge
ras šaulys, arba kada klebonui 
po sutonu pragysta davatkos 
gaidys, ar suklega žąsis,, arba 
kada nauji, grakštus ir nekal
tybės cnatos pilni kunigėliai 
galanda peilius ir britvas bedie
viams atvesti j gerą kelią, ar
ba kada nepatyrusiam gyveni 
nie^veikėjui > atsidaro toks keis
tas šaltinis, jog jis gerai gyve
na iš apveizdos, arba kada in
tendantui parėjus per sandėlius 
tiek išdžiūsta produktai, jog tik 
likučiai lieka ir taip toliau, tai 
sakoma, jog tai daroma visuo
menės labui. ‘ Toks jau musų 
likimas. Jie neduosi -4 nepar
duos!, jei neimsi—negaliai.

Dar turiu priminti, jog čia 
tą visą jums tyliai į ausį šnibž
du. Mat yri dvejopa politika: 
[viena bals’ai kuliama, kita ty
liai, vos vos pašnabždomis. Na, 
balsi u kalbama apie tai, kad 
naujas tiltas manoma statyti, 
valdininkams pakels aRns, dar
bininkams darbo sutems ir t.t., 
o tyli i apie tai, jog tilto sta 
tymui pinigai jau paimti ir iš 
naudoti, o su statymu dar pa
lauks geresnių laikų, algos pa
kelti labai sunku, nes kitiems, 
kam labiau reikalinga, gali pri- 
trukt užtai palauks, bedarbiams 
darbas —nėra skubus reikalas, 
nes valdovai kol kas pakenčia 
savo gyvenimą, užtai palauks 
ir t.t. Tyliąją politiką papras
tai vadina bobų plepalais. Bet 
tie keisti raudonieji žmonių lie
žuviai ir daug kam kartais pa
gadiną biznį besitrindami tarp 
baltųjų daintų. O tu ir išsivil- 
kęs niekados tiek nepamatysi, 
kiek gali užgriebti mitrus lie
žuvis.

I Gerą vilną geri ir kirpėjai 
kerpą, kaip gerą visuomenę tik 
geri jos darbuotojai karšia.

. jog kartais gero

greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, ui pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
Sistemą, \
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Įvairenybės
PIRMOS POPIEROS 
IR ATVAŽIAVIMO 

CERTIFIKATAS

Sulig svarbaus Teisėjo Tut- 
tlc nutarimo svetimžemiai De
troitu ir apielin'kėje neturės 
priduoti atvažiavimo certifi- 
katus prieš pridavimą petici
jos tapti Amerikos piliečiais.

Nuo rugpiučio 1924 m. tie, 
kurie norėjo pareikšti norą 
tapti Jungtinių Valstybių pi
liečiais, t. y. tie, kurie norė
jo gauti pirmas popieras, tu
rėjo priduoti atvažiavimo cer- 
tifikatus pirm gausiant pir
mas popieras. Atsižvelgiant 
į tai, kad tik tie, kurie yra 
atvažiavę į Jungtines Valsty
bes legaliai tegali gauti atva
žiavimo ccrtifikatus nuo Jung
tinių Valstybių Darbo Depar
tamento, naujas įstatymas už
kerta kelią tiems, kurie ne
teisėtai įvažiavo gauti pirmas 
popieras. Nauja procedūra re
miasi ant reguliacijos, kurią 
Darbo Sekretorius įvedė, ir 
jos prisilaiko visi natūraliza
cijos teismai visoje šalyje iš? 
skyrus keletą distiiktų, kur 
teismai nepritaria tai regu
liacijai.

Vienas italas Piotro Me
ilėn padavė prašymą natūrali
zacijos teismui, kad- jam bu
tu galima padaryti* nors pa
reiškimas tapti Jungtinių Val
stybių piliečiu ; be pridavimo 
atvažiavimo certifikato. Jis sa
vo prašymi* pažymėjo, 'kad tai 
buvo prieš įstatymą reikalau
ti iš jo atvažiavimo certifika- 
t6 prieš Įeisiant jam padary
ti nors pareiškimą, ir tas rei
kalavimas priduotų jam sun
kumą, nes užimtų jam kele
tą menesių, kol jis galėtų pri
duoti noro pareiškimą.

Toks užsitęslmas pridarytų 
jam daug blėdies, nės netek
tų darbo vietos. P. Mallea pra
šė teismo reikalauti iš natura- 
lįzacijos teismo priimti jo no
ro pareiškimą sulyg įstaty
mo.

Peržiūrėjęs natūralizacijos 
įstatymo parupipimus liečian
čius šį atsitikimą Teisėjas Tut- 
tle klausia: Ar padarymas 
šios departamentai i nės regu
liacijos šiuo . klausymu įeina 
parūpi n ime, kuris duoda Dar
bo Sekretoriui galę daryti 
įstatymus ir reguliacijas? 
“Yra tai užtvirtintas įstaty
mas, kad nors Kongresas ir 
duoda tokiam ekzekutyviui ga
lę daryti tokias reguliacijas, 
kurios reikalingos, kad tinka
mai išpildžius įstatymus, vie
nok toks ekzekutyvis negali, 
konstituciniai Kongreso, ar 
•be Kongreso sankcija, daryti 
jokį įstatymą ar reguliaciją, 
kurio veikmė butų pridėti 
prie jo atimti nuo jo ar at
mainyti tokį įstatymą, nes to
kiu budu butų leidžiama ek
zekutyviui departamentui pa
imti įstatymą departamento 
darbą, kuriam vienam priklau
so įstatymus daryti....”

Teisėjas išdavė augštesnio- 
jo teismo raštišką įsakymą, ir 
jo teismo distrikte Darbo Sek
retoriaus reguliacija negali 
būti išpildyta, dėlto natūrali
zacijos teismas tame distrik
te turės priimti noro pareiš
kimus tapti piliečiais, nerei
kalaudami nuo aplikantų at
važiavimo oerlifikatų.

[FLIS]
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Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus

k________________ ____________________
Padaužos Eilės

Nors poetų jau> kaip grybų, 
visokių pas mus atsirado, ' 
bet man dar bus progužė: 
aš eiliuoju ne iš bado.*

Nesu asai koks ponaitis, 
tik geras padauža, 
kuris visus veidmainėlius 
graužė, grauž ir graužia.

štai tik vakar sužinojau 
nekokią naujieną: 
klerikužiai jau iškepė 
įstatą dar vieną.

/n
Tas įstatymas gan keistas, 
visiems tikrai kartus: 
Lietuvoje be leidimo, 
brol, nė koja už vartų.

Dar neaišku? Nu, šit: 
jei tau reikia lauk išeiti — 
gauk leidimą iš klębono.
Jeigu kartais užsimirštum, 

be leidimo lauk išeitum — 
oi, brolyti, 
oi, sesyte...
Klausyk —
Gauk leidimą iš klebono...

—Padauža.

Margojo svięto kronika
Vienas pajotžarga pasakė štai 

kokio turinio mokslišką lekciją 
apie žemės drebėjimą:

Gerbiamiej i, gerbiamosios, 
stiklas vandens, tušti krėslai, 
kurie išliko sveiki nuo žemės 
drebėjimo!

Žemės drebėjimą, sulig moks
lo davinių, reikia priskaityti prie 
blogiausių žemės kamuolio pa
pročių.

Iš ko paeina Lis paprotys, t. 
y. žemės drebėjimas? Vieni mo
kslininkai tvirtina, kad paeina 
nuo blogo munšaino. Išpradžių 
linguoja, o paskui plyšta, žemė 
I>o kojomis pasidaro tiek pasto
vi, kaip diplomato garbės žodis.

Kiti, labiau rimti mokslinin-

konstatuoja tik tą faktą, kad 
Santa Barbara (šventa Barbo
ra) ištikrųjų pasipurtė, bet dė
lei to įvykio jie nėra kalti. Tuo 
aš ir baigiu savo mokslišką pra
kalbą...

♦ ♦
‘ s •

♦
Vienas geras katalikas viena

me labai gerame katalikiškame 
laikraštyje klausia: “Kodėl kaip 
kunigas pasisamdo gaspadinę, 
tai kaip vyskupas kelia kun. ki
tur, tai gaspadinė nepalieka, ar
ba ir į kitą žemę važiuoja, tai 
vežas.”

J tą klausimą štai kaip atsa
koma : “Suprantama, vyskupas 
gaspadinių nekilnoja iš vietos į 
vietij, o tik kunigus. Kad kuni
gas ne tarnui, o tarnaitei, gaspa- 
dinei paveda savo naminės ūkės 
priežiūrą, nieks tame nekaltas 

I (?). Apėjęs gerai nusimanančią/ 
teisingą tarnaitę, jis teisingumą 
brangina ir nenori jai atsakyti 
vietos, o pasiūlo kartais perva- 
žiuoti į naują vietą.’1

Vadinasi, kad * kunigai prie 
moterų linksta, tai tame nieks 
nekaltas. Tokia jau, mat, Dievo 
valia, — nieko nepadarysi. Da
lykas labai paprastas, kuomet 
gaspadinė nusimano ko kunigė
liui reikia, yra teisinga ir ištiki
ma, — tai dvasiškai asabai ne
lengva su ja bėra persiskirti.

♦ ♦

♦
Išgverusių principų gadynė 

užstojo. Marijonų organas nicy 
kuomet neužmiršta pasigirti sa
vo cnatomis ir krikščioniška do
rove. Atsiprašau, — katalikiška 
dorove. O ta dorovė labai ypa
tinga, bumšiška: kas katalikų 
tikėjimo nepripažįsta, tas nedo
rėlis, paleistuvis, laisvos meilės 
šalininkas, etc.

Ir visa tai marijonų laikraštis 
skelbia krikščioniškais princi
pais pasiremdamas!

♦ ♦

♦

t

šis maudimosi kostiumas, kuris 
priklauso p-lei Helene Leviėb? 
iš San Francisco, yra padary
tas iš jos pačios ir kitų mergi
nų plaukų. Jis padarytas iš 
32 “kasų.”

“Jeigu p. Bryanas mano, kad 
nuo Tennessce teismo nuospren- 
džio priklausys žmonijos pro
gresas, tai jis yra didesnis ig- 
norantas, negu aš maniau”, pa
reiškė Darrovv.

Bet tamsiame Daytono mies
telyj, kur biblija yra alfa ir o- 
mega išminties, Bryanui kelia
ma didžiausios iškilmės. Jis ten 
skaitomas didvyriu, kuris pasi
ryžo išgelbėti žmoniją nuo ne
doro mokslo.

Senovėj vienas valdonas išlei
do tokį patvarkymą: sudeginti 
visas Aleksandrijos knygyno 
knygas. Jeigu tos knygos prie
šinasi Koranui, tai jos kenks
mingos, o jeigu sutinka su Kora
nu, tai nereikalingos.

Bryanas irgi taip pat norėtų 
padaryti. Biblija jam viskas. 
Laimė dar, kad kiaulės neturi 
ragų. Priešingame * atvejyje 
visai nebebūtų galima gyventi 
šiame pasaulyje.

♦ *

♦ '

kai, laikosi tos nuomonės, jog 
žemės drebėjimo nebūtų, jei
gu neegzistuotų žemės kamuo
lio.

Vienok mokslininkai ramina, 
kad nuo žemės drebėjimo tik 
kartą gyvastį tegalima prarasti. 
Tad viskas tvarkoje.

Kodėl įvyko žemės drebėjimas 
Santa Barbaroje, — nežinia, 
šventa Barbora jau senai yra 
mirusi. Tad kaip pas ją galėjo 
įvykti žemės drebėjimas? Mok
slininkai žada suteikti paaiškini
mus kitą kartą. 0 šį kartą jie

MRS. WM. BŪTIS 
BUVO LABAI SERGANTI
Ji duoda pilnų kreditą Ly- 

dia E. Pinkham’s Vegetable 
Cotnpound už gerą pasitai
symą.

Well«ton, Ohio. — “Aš vartojau
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com-

Compound, netariu

pound, kad pasida
ryčiau stipresne. 
Aš turėjau trube- 
lio su savo nugara 
ir šonais, jie taip 
man skaudėdavo, 
kad aš negalėjau 
nieko dirbti, o kuo
met aš įgaudavau 
slogas, tai man vi
sai blogai būdavo. 
Nuo to laiko, kaip 
vartoju Vegetable 

jokios bėdos su
nugara ir Šonais ir aš galiu atlikti sa
vo namų darbus ir prižiūrėti savo 
mažus kūdikius, o pirmiau aš neturė
jau noro dirbti jokio darbo. Po gi
mimo mano pirmutinio kūdikio apie 
keturi metai atgal, aš pamačiau ap
skelbimų laikraščiuose apie Vegetab
le Compound. Aš žinojau, kad jos 
pagelbės man, bet aš bijojau vartoti, 
nes žmonės sakė, kad jos pagelbės 
įsigyti daugiau vaikų, o ir beto aš jų 
turėjau nemažai. Bet jei jos man 
pagelbės, tai kad |r pilną,s tūbą turėį- 
siu vaikų, bet jei jie visi btis sveiki, 
tai bus gerai. Aš pasidariau stipres
nė jas vartodama ir mano vyras sa
ko, kad aš pasidariau gyva moteris, 
vietoje pusgyves. Kuomet ateis pa
vasaris aš vartosiu jūsų Krauja Gy
duoles, nes aš esu labai plona. Aš 
atsakysiu laiškus bile moterei kuri 
nori sužinoti apie jūsų gyduoles”. — 
Mrs. William Butts, Wellston, Ohio.
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H PIJANU

Išpardavimas
Kainos labai nužemintos ant naujų ir 

vartotų Pijanų

MATYKITE ŠIUOS BARGENUS TUOJAUS
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Smith Barnes 
vartotas $45

M 
M 
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Everett Cabinet Grand 
vartotas
Stalk Cabinet Grand 
mažai, atrodo ir gro- 
jina kaip naujas
Kcraheim Grojiklis 
mažai var
totas
Kimball Grojiklis Pijanas, demonstratorius musų krau
tuvėse, pilnai gvarantuotas

K ' ’ t

Ir desėtkai kitokių bargenų
Priimam senus Pljanus j mainus.

$78
vartotas

$165
Pijanas

$195

Gulbranscn Grojiklis Pijanas 
vartotas tiktai 1 mėnesį, groji- 
ja ir atrodo taip 
kaip naujas «P*"**”
Vurlitzer Elektros Pijanas, tin
kamas vartoti biz- 
nyje, vartotas’

J. P. Sccburg Elektros Pijanas 
mažai var
totas $375
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$395 N

Parduodam ant lengvų išmokėjimų.

) ] W0 LARGESToets

M

M
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Vientik Lietuvių Krautuves Chicagojc Parduodančios 
K1MBALL PIJANUS.

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES Vėdėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS Vedėjas.

M M 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kokie* nevidonai tie Seimo o- 
pozicininkai! Jiems nori burnas 
uždaryti, o jie rėkia ir gana, 
kad koki ten konstitucija lau
žoma. Tarsi jie nežino, kad ka- 
demams įstatymai nerašyti. An
tra vertus, kuomet namai de
ga, tąsyk nebepaisoma langų. 
Kademų viešpatavimui yra dide
lio pavojaus ateinančiais Seimo 
rinkimais sugniužti. Idant tos 
katastrofos neįvyktų, reikia, 
kad opozicija tylėtų. Pasak tos 
rusų dainelės:

“A dlia bolševo progresą nuŽ- 
no,

čtoby byla pod presom presą”.
(Kad butų didesnis progresas, 

reikalinga spaudą gniaužtuvais 
prislėgti).

čia visas sekretas.
Lotynų priežodis sako, kad 

apie numirėlius reikia vien tik 
gerą kalbėti arba nieko nesakyti.

Kademai irgi nori, kad opozi
cija apie juos vien tik gerą kal
bėtų arba visai tylėtų.

Padaužos gi mano, kad to se
novės papročio nereikia keisti: 
kai kademai Lietuvos politinia
me gyvenime bus numirėliai, tai 
apie juos ir padaužos nieko blo
go nebesakys.

---- Padauža II.

Tol. Lafayetto 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška, '
S22S W. SSt* SU Cbk.^o, III.

Kokia Yra 
Jūsų Ateitis

Mjoooouounooatjottoanooimooig

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų patena 
tiesloginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

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

/ *

Kainos: 50 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Reumatizmas sausgėlų
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgile, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
Btia lengvai viriml-
nėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padika- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dyi už $1.05.

Knyga: "ŠALTINIS SVEI- 
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų. . ■ •

Jusliu Kulis .
3259 South Hahted Street, 

CHICAGO .ILL.

A. F. CZESNA
MAUDYNES

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome minera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Natnas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras Utamin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

Del labo lietuvių ligonių 
DR. JETHS, 
Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
ir Goiterio

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

Dykai
WESTERN EYE INSTITUTE 

505 So. State St., 
kampas Congress gatvės. 

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

VIENATINIS būdas užtikrinti sau gerą ateitį, taupyti pi
nigus ir sumaniai investuoti.

Liepos mėnesis yra geras laikas investuoti savo sutaupytus 
pinigus į HOME BANK Pirmų MorgičiųlReal Estate Auksinius 
Bonus. Jie yra saugus ir uždirbs 6% ir 6*Xs% palūkanų.

Tūkstančiai žmonių yra investavę savo pinigus j HOME 
BANK Pirmų Morgičių Auksinius Bonus, todėl, kad tai yra 
geras investmentas pilnoje prasmėje to žodžio, su nuolatinėmis 
geromis palūkanomis. ♦

Pirkite Bonus Išmokėjimais
Jus galite pirkti HOME BANK Auksinius Bonus lengvais 

išmokėjimais ir tuo budu gausite daugiau negu dvigubas palū
kanas už savo taupymus.

15 dieny palūkanos dykai
Taupymų sąskaitos atidarytos iki liepos 15 dienos, palū

kanas gaus nuo pirmos dienos liepos. Mes transferuojame 
jūsų sąskaitas iš kitų bankų be žudymo pinigų arba palūkanų.

T

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

dabar yra išgy
domos vartojant 
nąujausį Euro
pinį gydymą ir 
įčirskiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią

Jos 
ne- 

ir

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

O
Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket

verge it .J’ėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų, Utarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

im-

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

Patarimas ir Egzaminavimas

DYKAI SERGANTIEMS
Daug žmonių yra‘išgydyta nuo 
galvos .skaudėjimo, širdies, skil
vio, kepenų, inkstų, reumatizmo ar 
kitokių kokių chroniškų ligų, labai 
tankiai tos ligos apsireiškia nuo 
uždegimo kraujo.

Kraujo išban
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 
Ray ir labora
torijos egzami
navimas, pagel

bės sura-

Resursų virš $11,000,000.00
Atdara subatos vakarais iki 8 vai.

$12.50 iki $5.00

7

ĮfOME BANKa"°TRU8T (g
* CfMilwaukee & Ashland Avės.

Nariai Federalčs Rezervų Systemos. Nariai Chicago Clearing 
House. Valstijos valdžios priežiūroje.

SEREDA YRA 
PASKUTINE DIENA

Padėti taupymui sa
vo pinigus.į šį sau
gų dešimties in i liū
nų dolerių valatijinj 
banką ir gauti 3% 
pa i u kaną nuo liepos 
1 d. Visi pinigai pa
dėti j banką prieš 
liepos 15 d., palūka
nas 'gaus nuo pir
mos dienos.
Illinois valstija, 
Cook County ir 
Chicagos miestas 
laiko savo pinigus 
čionai. Tūstančiai 
lietuvių gyvenančių 
visose dalyse Chica
gos atvažiuoja čio
nai daryti savo ban
kinius biznius,, to
dėl, kad jie mėgsta 
musų malonų patar
navimą ir žino, kad 
jų pinigai bus sau
gus.

PIRMŲ MORGIČIŲ 
AUKSINIAI BONAI

Šis bankas parduoda už daug ’ 
tūkstančių vertes Pirmų Mor
gičių Keal Estate Auksinių 
Bonų lietuviams, todėl, kad 
kiekvienas bonas reprezen
tuoja dalį pirmų morgičių ge
rų savasčių čia pat Chicagoj 
ir perkanti bonus žino, kad pi
nigai yra saugus.
Pasimatykit su Mr. Čaikaus- 
kiu apie $225,000 6% auksi
nius bonus ant Cooper Namo 
ir $150,000 6J/>% auksinius bo
nus ant C. G. Spring & Bump- 
er Cpmpany of Illinois, $100,- 
000 ;61/2% auksinius bonus 
79th & Evans Namo. Ir daug 
kitų saugių \ auksinių bonų 
apie kuriuos maloniai jums 
išaiškinsime .
Bankas atdaras visą dieną su- 
batoje nuo 9 ryto iki 8 vakare.

< Seredoje nuo 9 ryto iki 3 vai. 
l'fįo pietų ir nuo 6 iki 8 vakare.

Kasdien nuo 9 ryto iki 3 va
landai po pietų.

CENTRU MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

f ■»»

1112 WESr THIRTY-FIFTH k STREET

priežastį 
jūsų ligos.
Ateikite pas 
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 
ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodijimą, 
Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali piihąi 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagalbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti go
riausi patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pastiiuosuoti nuo tų ligų. <Pagė- 
rinti 606 ir 914 ir geriausia Lens- 
cidc gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo i /

Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

DR. B. M./ROSS
35 So. Dearborn St.,

Kampas Monroe St., 'Chicago 
5tas augštas — Crilly Building 

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 go pietų. Panedėliais, 
šaradomis ir suimtomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506
Moterų priėmimo kambarys, 508 
—< Kalbama visokiomis kalbomis.

1
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Į Pacifiką Maudytis.
Rašo A. VANAGAITIS

III.

South Dakotos valstijoj.

(Tęsinys)

Sioux City apleidom 24 birže
lio apie 6 vai. vakaro. Kadangi 
musu “armobilis” buvo 
sytas”, tai mes ir nejutom kaip 
apie aštuntą valandą apritom 
apie save virš 40 mailių. Pirmo
ji nakvynė po Sioux City pato
gumų buvo miestely Vermilion. 
“Kempė” talpino mažai tokių 
“paklydėlių”, kaip mes. Nors 
buvo šaltas vakaras, bet artimai 
vietos studentų (Vermilione 
yra uiversitetas) buvo koncer
tas. Visi šokom “džimį”... Tai 
reiškia, vadinasi, taip sakant, 
“koncertas”... Po trumpos “kri-

namais ir riestuodegiais šuni
mis. šunys čia turėjo pilną tei
sę gyventi, nes tai artimiausias 
indijono prietelis.

Thompson miestas talpina 
virš 2,000.000 KyvybCs. PiVmo- 
sios rųšies gyvūnų bus j 100 a- 
sabų — reiškia, vadinasi, žmo
nių abiejų rasių. Antrosios rų- 
šies bus į 500, taip "sakant, ark- ( 
lių, galvijų šunų, vištų ir kitų — j 
valgomų ir pusiau valgomų su
tvėrimų. Linkusią sumą sudaro 
visi sparnuočiai išsilaikantieji 
ore daugiau negu 5 valandas.

Plaktukai ir žmogšunys.
Naktis svajonėms papuošta 

jau čia pat. Pietus, vakarienę
Varnės Duncan, buvęs galva 

granito darbininkų unijos, pir

ir mums nesimato gerai kur tas 
raitelis dingo. Kaimynai Pakštai 
savo “tentoje” drąsiai nusižiova- 
vo ir tokiu budu davė ženklą, 
kad jie budi. Mums pasidarė ra
miau. Aš užtraukiau “august- 
chęn” ir vėl pasijuokėm gard
žiai. Mano Zaleckis prašo, kad 
aš šunim neločiau, nes indijonai 
ateis šuns ieškoti ir papjaus ry
tojaus šventei. Ta mintis mane 
galutinai užslopino. Prisidėjo 
baimės dar už kvoterį ir kaip 
bematant pradėjau žilti...

Tai visą naktelę išdrebejom. 

Tik ryto metą, kada jau švito 
užmigom. Atbudę apie 8 v., sku

bėjom į kelionę prie baltųjų.
(Bus daugiau)

tikes” su Zaleckių sumigom sald
žiu miegu.

25 birželio turėjom ilgą kelio
nę. Oras nutiko gražus ir mes, 
pasispjaudę delnus, drožėm į 
Mitchel. Missouri krantai lydėjo 
mus. Truputį mums priminė 
Nemuno krantus, tik šitie buvo 
daug aukštesni ir pliki. Paupiu 
važiuodami radom keletą faunų, 
bet tolyn važiuojant, jos retėjo, 
žemė pusėtinai bloga. Galvijų 
bandos laisvai ganėsi po plačias 
ganyklas.

Vakare ilsėjomės Mitchely už 
50c “kempėj”. Apmazgoję “grie- 
šną kūną” užgulėm šaltoką nak
tį. Mitchel miestelis tai vienas 
iš So. Dakotos didmiesčių. Gy
ventojų turi 9,000. Tai reiš
kia, vadinasi, mums dabar atro
do didelis miestas, kadangi, taip 
sakant, vakar važiuodami užti
kom miestelių vos po šimtą— 
kitą gyventojų. Dalykas labai 
paprastas — nėra pramonės.

26 birželio keliaujam pas indi* 
jonus. Apleidom didmiestį apie 
10 vai. Kelias pusėtinai geras, 
taip kad mes padarę “step” ant 
“geso”, pasiekėm apie 4 vai. Mi
ssouri krante miestą Chamber- 
lain. Iš ten beliko mums apie 20 
mailių į indijonų rezidencijas. 
J pilę j pasturgalį savo “armobi- 
liui geso”, birbeni per kalnus- 
kalnelius į svečius pas indijo
nus. Vieni Missouri upės pak
raščiai buvo apsikaišę, o šiaip— 
kur tik pažvelgsi, “pūsčios”. 
Net nejauku buvo važiuoti.

pavalgę rengėmės gulti. Taiso
mos savo “palocius” ir kalba
mės apie indijonus, kurių kita
dos čia buvo devynios galybės, 
o dabar tik tūkstančiais skaito
ma. Bet indi j onai iškarto pasi
rodė gana simpatingi. Mus už
kalbindavo jodami pro šalį. Jų 
dauguma arkliais jodo ir iš to 
sau pragyvenimą daro. Joja ir 
“nujoja” kam nors, ką nors... 
“Tinginiai ir vagiliai!” Taip ka- 
rakterizavo vietos daktaras. K. 
Pakštas su juo gana plačiai kal
bėjosi apie visokius dalykus 
man nesuprantamoj kalboj. Tur
būt angliškai. Vėliaus paaiškėjo, 
kad tai nepaprastas daktaras, 
kuris net turėjo garbės su rusų 
“Mikalojum 11” draugauti, kai 
pastarasis Jankė Ameriką “in- 
cognito”... Kaip ten nebuvę, o 
jis pripasakojo tokių dalykų, 
kad mes visą naktį nemiegojom. 
Pasirodo^ štai kas. Rytoj bus 
indijonų šventė, kurioj labai 
daug šunų suėdama.

Indi jonai mėgsta šunieną. 
Daktaras bėdojo dėl po ryt, nes 
turėsiąs daug “operacijų”...

Jau laikas gulti. Sulipova 
mudu su Feliksu ' į “armobilo” 
palubę ir dėl apsaugos jis paėmė 
du plaktuku. Matot, dalykas la
bai paprastas, jei lys kas vogti, 
tuoj kakton su plaktuku.

Aš buvau geriausias sargas 
musų “palocių”, nes visuomet 
sugulus, lodavau šuniu. Nekurie 
turistai vežiojasi šunis dėl ap
saugos, bet mes to prityrimo ne

inąs vice-prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos.

goti. Visur labai gerai vyko 
loti, tik nevisur turėjo reikš
mės tas lojimas.

Kadangi šunys pradėjo lan
kytis, aš pradėjau loti. Nekurie 
man atsakydavo, o kiti uodegas 
nuleidę tolindavosi. Juokėmės 
visi ir kartu bijojom. Indijonai 
pro šalį jodavo, sustodavo, pasi
kalbėdavo, o mes lyg nekalčiau
si avinėliai, tylėjome ir laukėme 
“atakos”’... Mano “šuva” dingo. 
Feliksas su plaktuku rankoje, 
bakst man pašonėn: “už ginklo, 
Toni!...” Tyla. Kas tai brakštelė
jo. Susėdę laukėm ko tai nepa
prasto. Moteriškai skambus 
balselis, tai, rodos, p. Pakštie
nės, nusikosėjo, tartum norėda
mas baimę nuvyti. Mano “šu
va” iš viso “vieko” sulojo gana 
garsiai.

To ir reikėjo. Musų kvartetas 
gardžiai juokėsi iš savo baimės. 
“Generolas” K. 'Pakštas išėjo 
apsidairyti nešdamas priešais 
save visą glėbį drąsos. Išgirdom, 
kaip nubaidė keletą riestuode- 
gių, kurie šnipinėjo, matyt, 
klausėsi kaip europiečiai miega.

Teko man užmigti nekurį lai
ką, bet Feliksas greit pabudino 
ir vėl muštravojo. Aš paklau
siau kame dalykas ir norėjau 
loti, bet jis man čiupt už bur
nos ir kišt plaktuką rankon. 
Klausau. Nieko tokio nėra, tik

Sveikatos Dalykai 

Sveikatos prižiūrėjimas
Ar senai kreipeisi prie gydy

tojo dėl sveikatos peržiūrėjimo? 
Ar tavo gydytojas reguliariš- 
kai peržiūri tavo akis, ausis, no
sį, dantis, odą širdį, plaučius, 
rankas, kojas ir visas kitas kū
no dalis?

Ar tau tavo kūnas reiškia la
bai delikatną ir brangią mašine
riją? Kiekviena dalis tos maši
nerijos turi dauginus drūtumo ir

pajėgos, negu gyvenimas reika
lauja. Bef labai daug žmonių ne
žino iki kokio laipsnio gali įtem
pti įvairias kūno dalis. Gydyto
jas, peržiūrėjęs kūną, galės pa
tarti kiek kūnas pajėgia dirbti.

Gamtos pageidavimai nevi- 
suomet veda prie gero. Nora^ 
valgyti gali privesti žmogų per
sivalgyti arba jeigu kūnas silp
nas žmogui nesinori valgyti. 
Nekurtos kūno dalys per sunkiai 
dirba, kitos visai neveikia.

Paprastai žmonas nekreipia 

atydos į akis ir ausis. Eaukia, 
kol pradeda skaudėti. - Dantų 
priežastimi 90 nuoš. visų vyrų 
tarpe 21 ir 30 metų senumo, bu
vo prašalinti iš armijos. Šiomis 
dienomis, daugelis mokyklų rei
kalauja peržiūrėjimo vaikų svei
katos. Tėvai retai kreipia aty
dos į vaikų dantis, bet mokyklų 
peržiūrėjimai parodo labai daug 
vaikų su sugedusiais ir supuvu
siais dantimis. Nesveiki dantys 
atsiliepia į kitas kūno dalis.

Koks yra gyvenimas be svei
katos? Bet kiek žmonių mano 
apie sveikatą, kada sveiki, žino
ma, nereikia susirūpinti apfe 
sveikatą, bet svarbu apsipažinti 
su brangiausia iš visų mašineri
jų, suprasti tos mašinerijos silp
numus ir stengtis juos padrutin- 
ti.

(FLIS)

JUOZAS BALTRUŠAITIS
Musų mylimas vyras ir tė

velis persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukęs 39 metų amžiaus, 
liepos 9 <1., 1925 m., 11 vai. 
naktį. Paėjo iš Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Vadžgirio pa
rapijos, Paskenų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Agniešką, po tėvais Pa- 
jurinaitė, sūnų Juozapą 12 me- 
ti] ir* eiti broliu Antarr^. ir Joną. 
KuruiM pašarvotas randasi 4603 
So. Troy St. laidotuvės įvyks 
Panedėlyj, liepos 13, 8 vai. ryto 
iš namų 4503 So. Troy St. j Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šven
čiausios Parapijos Bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į švento Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Moteris, sunūs ir broliai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Kraujo Suirimai
Slaptos Užkrečiamos
Ligos Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiju
siu metodu

Nauji

Dr. B. M. Ross atpiginti
35 S. Dearbom St nuo

ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai- 
čiaus atsilanky
mo ligoniu pas 

Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 

kainas

Vadinasi, pas indijonus.

Apie 6 vai. vakaro įvažiavom 
į pirmą indijonų miestą Thomp
son. Miestas gražioj vietoj prie 
Missouri kranto. Daug žaliųjų 
jovarų ir gluosnių su karklynais 
globojo tą, nematytų man žmo
nių, gana žymų miestą. Dvi baž
nyčios (katalikų ir protestonų) 
saugojo savo kryžius ir skelbia 
Kristaus mokslą tiems netikė
liams. Paštas, valdžios įstaigos, 
ligoninė, teikia miesteliui kultū
ringą išvaizdą, kurios pirmiau 
jis neturėjo.

Daugelis namų puošia gatves, 
kurių gana daug. Aikštė pasi
puošus žaliais jovarais talpino 
savyje kelis tūkstančius žmonių 
ir turi koncertinę estradą. Vie
nu žodžiu, miestas panašus j 
miestą su visais patogumais, tik 
be kanalizacijos ir kitų susisie
kimo priemonių. Indijonai 
“muštravojo” savo “keturkojus 
Fordus” iki 30 mailių į valandą, 
žinoma, jie, taip sakant, nesilai
ko taisyklų, nes miestely 
“speed limit” tėra tik 15 mailių. 
Musų kelionės vadui, K. Pakš
tui, pasiprašius vietos guberna
toriaus “kempės” (nes tam mie
stely jos nebuvo), gavom “pa- 
zvalijimą” apsistot netoliese li- 
gonbučio. Reiškia vadinasi, šalę 
civilizacijos. Kadangi mes tru
putį pavėlavom, tai negalėjom 
geros pozicijos užimti, nes jau 
buvo pilna kitų “turistų” arba, 
tikriau sakant, milijonai uodų 
buvo išsirikiavę, kurie mums į- 
žengus jų zonon, pradėjo ataką. 
Tokiu budu teko mums pasiten
kinti nakvyne prie pat kelio po 
pusiau nuogu medžiu. IŠ visų pu
sių buvom apsupti gyvenamais

turėję, sumanėm patys apsisau- arklys prunkščia. Lauke tamsu)

Vilnius
Istorijos apžvalgą parašė

K. Binkis ir P. Tarulis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

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

ūdrai ir daugybes 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 buvę, musų bus!

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

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

1323-1923 1311 Mihvaukee Avė.

Vienatine Chicagoje krautuvė tikrų

P. C. WEAVER 
Grojiklių Pianų

Pamatykite P. C. WEAVER pianus išstatytus« 
musų lange. Ateikite pasiklausyti jų balso.

Už mažą įmokėjimą pristatysime jums į namus. 
Išmokėjimais po $2 ir .daugiau į savaitę.

Jus dabar galite nusipirkti P. C. WEAVER 
Grojiklį Pianą už

$550 
REICHARDT PIANO Co.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

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

/r-— ---------------------- ——•.------ -—
Simpatiškas—Mandagus—Geres

nis ir pigesnis už kitų 
patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

Didysis Ofisas: 7
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094
' --- -------- ——2

$12.50 iki $5.00
Delei pasekYningų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yri. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSį! KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

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

Pagelba Del Sergančių

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, >nuima kataraktą, ati
taiso trumpregyste ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki Š vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Mr. Frank Dugovic, 5426 West 
24th St., rašo: “Aš kentėjau per 
Šešis mėnesius nuo skilvio ir žar
nų ligų ir negavau pagelbos nuo 
kiti) daktarų. Aš atsilankiau j 
Chicago Medical Clinic ir gydžiau
si per du mėnesiu kur pilniausiai 
pasveikau.

Aš rekomenduoju gydymą Chi
cago Medical Clinic dėl visų žmo
nių kurie kenčia ir nori pasveik
ti/čia gaus tikrą gydymą.

Nora skirtumo kokia liga jus 
sergate ir kiti negalėjo išgydyti 
mes kviečiame jumis atsilankyti 
ir sužinoti tikrą tiesą apie ligą. 
Mes gydome visas chroniškas li
gas visame žmogaus kūne. Nervų, 
kraujo, odos ir socialės ligas vy
rų ir moterų. Skilvio, Širdies, ke
penų, inkstų, pūslės trubelius. 
Reumatizmą, asthma, pilės, ruptu- 
rą, žodžiu sakant visas sunkias li
gas.

Vyrai ir moterys, negaišinkite 
laiko besigydydami be pasekmių. 
Lai X-Ray pasako teisybę ir prie^ 
žastj. PFNidėkite prie burie už
ganėdintų pacientų kurie atsilan
ko į musų gydymo kambarius kas
dien.

Musų pilnas išegzaminavimas 
laboratorijoj, atskleis jūsų sveika
tos stovį, kaip knygą.

Musų praktika didelė, musų kąi- 
nos žemos. Jei norite greitų pa
sekmių, atsinešk šį skelbimą ir 
tuomet gausi X-Ray egzaminaciją 
vertą $10 už $1.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congress St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Panedėly, seredoj ir subatoje

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 diena.

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.
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Chicagos Darbo Federa- 
cija remia streike amai 

gameitu uniją
Pasmerkia United Garment

NVoikers už jų pastangas sulau 
žyli amalgameitų rubsiuvių

Kaip jau buvo kelis sykius 
syta, birželio 26 dieną sustrei- 
vo International Tailoring

J kai iš visų departamentų atsi
lakė priimti pasiūlymą ir su
streikavo, kad ginti savo algas, 
sąlygas ir taipjau organizaciją, 
kurios nariais jie yra.

“Sekamą dieną, birželio 27 
dieną, visuose laikraščiuose pa
sirodė apgarsinimai. Ta pati 

iri dirbtuvę New 
rorKe, Kurtoj dilba apie 800 

- žmonių, kurie taipjau yra. na
riai Amalgamated Clothing 

tVVorkers ir kurie streikuoja iš 
užuojautos savo Chicago 
liams ir seserims, 
dedu iškarpą iš 
Record, kur šios 
prezidentas J. L.

i kad jis ves New Yorko° diibtu- 
vę “open shop” pamatais, o 
Chicagos dirbtuvėse jis esąs su
sitaręs su United Garment 
VVorkers.

lieiuviiį Rateliuose
Kas nužudė Augustą 

Cičėną?
Visų susidomėjusių žiniai.

bro • 
Aš čia pri- 

Daily Trade 
kompanijos 

Reiss sako.

“United Garment VVorkers 
viršininkai apsilankė J. L. Tay
lor and Co. ir Internationa! i 
Tailoring Co.9 raštinėj, kuomet 
šimtai darbininkų pikietavo 
dirbtuves. Tos dirbtuvės yra

bininkai rubsiuviai. Streikas 
kilo delei tų kompanijų atsisa
kymo pasirašyti po nauja su
tartim su amalgameitų unija, 
po kuria pasirašė visos kitos rū
bų siuvyklos. Tos kompanijos
tada pasikvietė Uniter Garment po policijos apsauga ir tie, ku- 
VVorkers, 
tartį ir kuri pasižadėjo parų- so gavo darbą, ir 
pinti kompanijoms savo darbi
ninkus. United Garment 
kers jau senai nebeveikia 
rubsiuvių, pasitenkindama 
overauzių darbininkais.
dabar, matyt, ji nori vėl gryš- 
ti į rūbų siuvimo pramonę ir 
tai laužant amalgameitų darbi
ninkų streiką.

su kuria padarė su- tie iš apgarsinimų laikraščiuo- 
yra vežami 

nr.mo iŠ darbo Yellow taksika- 
Lak«, menama esant juos na
riais United Garment Workers.

\Voi- 
tarp 
vien “Aš atkreipiu į tai domę. vir

šininkų ir narių Chicagos Dar
bo Federacijos, delei 
žasties, kadangi aš 
kad tai sutinka su 
u n i o n i z nio p r i ne i pa is',
damas, kad Chicagos Darbo Fe
deracijai, kaipo tikriems atsto-* 
vams darbo

tos prie
nemanau, 
amatinio 
ir žino-

Delei tokio United Garment 
VVorkers veikimo, amalgameitų 
Joint Board. nianažeris Samucl 
Levin atsikre>Į)ė prie Chicagos 
Darbo Federacijoš, išaiškinda
mas visą padėti, kaip; streikas 
kilo ir kokią šiame streike ro- 

United Garment Wor- 
Savo laiške Chicagos 
Fede raci j os p rez i d e n t u i 
itzpatrick, Levin taip

interesų 
žinoti

Darbo

aš jaučiu, 
šiuos įvy

Federacijos 
gavusi tokį

kers.
Darbo

A

Pranešimai ĮVAIRĮS SKELBIMAI
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRANDAVOJIMUI labui puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Btidgeporto, gera šviesa, venteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Telephone Roosevelt 
8500, Box 56o.

BENDON kambarin 1-am 
vyrui, su valgiu ar be valgio, 
elektra ir maudynė. Matyti ga
lima visados.

2016 Canalport Avė. 
2-ros lubos

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS-
Long distance hundling. z 

Turime daug metų patyrimų.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd.V1969 res., Protesto mitingą rengia Chicagos 
, lietuvių progresyvčs visuomenės Ben
dras Komitetas, penktadienyje, liepos 
17 d., 1925 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj,* 3135 So. Halsted St., 
Chicago, III. Pradžia 7 vai. vakare.

Gerbiamieji, broliai ir seserys! Mes 
siau esam girdėję iš laikraščių prane
šimų, kas dabar darosi Lietuvoj. Val
dančioji partija (krikščionys demo- 

, kratai) sutrempė Lietuvos Konstitu
ciją, suvaržė žodžio, spaudos ir susi-, 
rinkimų laisvę, jėga išmetė iš seimo 
tris opozicijos atstovus ir įvedė mir
ties bausmę. Mim, Amerikos lietu
viai, negalim ramiai j tai žiūrėt, bet 
turime pakelti savo balsą. , šituo tik
slu ir yru rengiamas šis masinis 

; protesto mitingas. Bus geriausi kal
bėtojai, kurie visą reikalą geriausia 
išaiškins. Taipgi bus ir gražus mu
zikaliu programas.

Kviečiame kuoskaitlingiausiai su
sirinkti! Bendrasis Komitetas.

"imu I

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

Dar 1923 metų rudenį, Nau
jienose buvo trumpai paminė
ta, kad buk tūlas Augustas Ci
cėnas, buvęs chicagietis, 21 die
ną spalio, 1923 metais, tapo už
muštas ant Milladore, Wis. ukes 
ir jo lavonas, su nuplauta gal
va parsiųstas pas graborių Eu- 
deikį palaidojimui.

Kadangi velionis paliko daug 
giminių, draugų ir pažystamų; 
ir kadangi 14 dieną šio mėne
sio Chicagos Probate Court bus 
nagrinėjama jojo paliktų tur
tų byla, to'del aš, žemiau pasi
rašęs, kaipo jojo tikras pusbro
lis ir skundikas,' laikau sau už 
pareigą šiuomi visą to įvykio 
eigą paduoti viešai lietuvių vi
suomenės apskritai, o susidomė
jusių tuomi reikalu ypač, ži
niai.

Apie 4 metai atgal, velionis 
čičenas paskolino Liudvikui 
čeikauskui, tuomet gyvenusiam 
Chicagoj, 1,000 ar 920 dolerių 
dėl pirkimo ūkės. čeikauskui 
įsigyjus viršminėtame Millado
re, Wis., ūkę, velionis čičenas 
išvažiavęs prįe jojo dirbti.

Išdirbus* jam ten apie 2 >ji 
pusę metų, velionis sugryžo at
gal į Chicagą. Tatai įvykę 
maž-daug apie 2 menesiai pirm 
įvykusios nelaimės.

Kuomet Augustas Cicėnas 
sugrįžęs nuo ūkės, tai jisai ap
sigyvenęs pas tuometinį saliuni- 
ninką Edvardą Cicėną, kuris nė
ra velionies jokis giminė, 
vienokios pavardės. Jis 
jį dirbęs prie “baro.” 

| Kuomet čičenas skyrės 
* .-i ( pas(arasjs

Lorna Č. Brovvn iš Welleslcy 
kolegijos, vienatinė kolegijos 
studentė Amerikoj, kuri turi 
visiškai sveikus dantis. I

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

4105 So. Muplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

RENDON kambarys be valgio, 
dėl 1 ar 2 vaikinų, yra visi pa
rankamai, 'elektra, vanos ir tele
fonas. Dailiame pleise. Savininkai 
be vaikų. 2434 69th St. Ant Ar- 
tesian Avė., ant kani0o. 2-ros lu
bos. Phone llepublic 0835.

JOSEPH JURAŠKA

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia viela dėl darbininkų apsi- 

arba moterims; su1 
valgio, $3 ir $4, 
valgiu.
GADE1KO 
Halsted St.

gyventi, vyrams 
valgiu arba be 
$8 į savaite su

iPhone Boulevard 2035.
Kvietkos su reputacija 

URBA FLOftER SHOP
SKINTOS KVIETKOS, MEDELIAI, 
VESTUVĖMS BUKIETAI, ŠERME
NŲ VAINIKAI — SPECIALUMAS 
3324 S. Auhurn Avė. (Bridgeport) 

CHICAGO, ILL.

ChicagoH Lietuvių Draugijos Savi
tarpines PaSelpos pusmetinis susirin
kimas jvyks liepos 12 <1., 1925, Polish 
VVomen’s Alliance of America svet., 
1309 N. Ashland Avė. Pradžia ly
giai 2 valandą po piet. Kadangi pus
metinis susirinkimas ir yra apie 30 
naujų narių priėmimui, pertai visi 
šios draugijos nariai esate kviečiami 
laiku atvykti. Kviečia

Sekr. X. Saikus.

1606 So.

PASIRENDĄVOJA 5 kambariai 
antros lubos iš pliekio, garu apšil
domas. Vicrias iš tų ruimų yra tin
kamas dol Beauty Shop arba kito 
panašaus biznio. Renda tik $65.00. 
Vieta randasi 2812 Marųuette Road 
Kręipkitės

6550 Artesian Avė.
Tel. Republic 0545

RENDAI KAMBARIAI vyrams, 
merginoms arba vedusiai porai. Kam
bariai dideli ir šviesus. Valgį, kad 
norėsit patys pasigaminsit arba mes 
pagaminsijfie/ • ,

J. K.,
, 703 W. 21 Plaoe., Chicago.

Ant 3 lubų iš priekių

ISRENDAVOJIMUIbe galvos. Man tokią baisią ži
nią išgirdus ir pradėjus klausi
nėti kodėl ir kaip tas įvyko, 
kalbamas Edvardas čičenas 
pradėjo balti ir, nusigandęs iš
bėgo.

Po Įo, jo kreiptųsi prie kun. 
Skripkos, kad pastarasis pri
imtų velionį į Šv. Kazimiero 
kapines, bet kunigui pareikala
vus valdiško leidimo, tas pats 
Edvardas su keliais kitais as
menimis, nuvežę lavoną į. Tau
tines kapines ir ten palaidoję.-!

Dabar čeikauskas pasidavęs 
ant bankroto. Ir, kaip jis" pats 
Rimšai giriasi, nors jau 1,000 
dolerių jam toji byla kainavusi, 
tačiaus jis man, Antanui Cicė
nui, velionio skolos vis vien 
neduosiąs. Bet aš juk to nė 
nereikalauju. Tikroji velionies 
turto pa veldėtoj a yra jojo duk^ 
te, Salenia Artimavičienė, gy
venanti Lietuvoje, lenkais oku
puoto]* Vilnijoj. #Man ruty tik 
suj ieškoti tiesą. M Visus pini
gus kontroliuęs yilldžia.

Taigi 14 dienįį šio mėnesio, 
Chicagos Probate korte įvyks 
teismas. Visi šiuomi susido
mėję malonėkite pribūti ir vi- 

‘sa girdėti.
Antanas čičenas.

Lietuvos 
pusmetinį susirinkimų sek- 

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

). Halsted St. Pradžia 
po pietų. Bus svarbių ir 

reikalų svarstymui,

Draugystė Palaimintos 
laikys 
inadieny, 
Chicagos 
3131-33

užsilikusių 
taipgi atsiveskite naujų narių, nes 
dar įstojimas

Ig. Žilinskas, 
1 102 SO.

> '
Liet. Tautos Parapijos mitin- 

gas*įvykš subatoje,- liepos 11, sa
voje svetainėje, Union Avė. ir 35 
SI. Pradžia 7:30 vai. vak.

Komitetas

riž vienų dolerį.
Kaštininkus 

48lh Gi., Cicero, III.

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

JOSEPH JAČIKAS 
545 W. 37th St.

2 KAMBARIAI Jparendavojimui: 
šviesus dideli su visais pąrankumais, 
su valgiu atba be valgio, vaikinams, 
ar merginoms. 2 blokai nuo gatveka- 
rių, 2 blokai nuo elevatorių, Park 
Holme apielinkej.
Tel. Cicero 9063, P. Radyga, 1 fl.

1810 So. 49-th Ct. ,Cicero, III.
L’-!---------------- !---------------- —*----------------- -

. krau-
pagyvo- 
tinkanti

PARENDAVDHLMUI 
tuvė ir 4 kambariai 
nimui. Didcilė vieta, 
bile bizniui.

Atsišaukite
626 W. 18th St.Chicagos

įbildamoji
1: išką nuo S. Levin, savo susi
rinkime liepos 8 dieną, vienbal
siai priėmė rezoliuciją, kurioj ‘ 
pasmerkiama tokis Unįted C a r- į 
r.ient VVorkers elgęsis I ir reikn- čeikausko

tik
pas

nuo 
---  -- ------- -------  ----- - pcio itii aoid bllk 

laujama, kad Amerikos Darbo užmokėjęs jam už visą dirbtą 
federacija ištirtų šį įvykį, nes laiką, atskaitant už gyvenimą, 
garsinimuose minimas yra ir virš 600 dolerių. Viepok sko 
Amerikos Darbo federacijos ięS neatidavęs, o.tik išdavęs su- 
vardas. Taipjau reikalaujama, kreivefzotą pOptt^lfT įkuriame 
kad Amerikos Darbo f ederaci-1 pažymėtą, kad Čeikausikas pa

reikalavo iš unijos ja priimtų į savo tarpą Amai-1sineka cianui skolingas 920 
>et mums tečiaus gameitų uniją, nes tai yra tik-'dolerių.
aujinti sutartį ir ra unija rimtai kovojanti už j Išbuvus velionui prie viršmi- 
as sąlygas, kokios J-1.................- ZTV1 *- — -

buvo pirmesnėj sutarty.

18-tos gatvės apielinkės S. L. A. 
129-tos kuopos susirinkimas įvyks 
12-tą d. Liepos, 2-rą vai. po pie
tų, Dvorak Parko svet., ant ant
rų lubų prie Cullerton (20-tos) 
ir May gatvių. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti.

— Kviečia Valdyba.
kitko sako:

Levin laiškas
“Prieš 

d., 1925 
čiai, mes 
apie s 
Samdytojai

užsibaigiant bal. 
paskiausiąjai 

tarėmės su
tutar- 

inarke<u 
atnaujinimą tos sutarties.

darbininkų reikalus (Pilnesnis nčto Edvardo čičėno apie porą
telpa 1

North 
draugijos 
no girias 
pos 12 (L 
ir drauges 
nčliuU 
ginusiai

Side. — “Bijūnėlio” 
išvažiavimas į Jefferso- 
įvyks sekmadieny, Lie- 
1925 m. Visus draugus 

prijaučiančios “Biju- 
kviečiami kuonrtSkaitlin- 
atsilankyti. r

— Komisija.

IŠSIR1*;NDAVOJA 5 kambariai, 
yra elektra,s .gasas, maudynė, visi 
šviesus, 25 doleriai rendos. Išsiren- 
davoja 3 kambariai ant antrų lubų šu 
visais parankamais, 14 dolerių rendos, 
6 kambariai su visais parankamais, 
22 doleriai.

Kreipkitės pas savininką
J. A. M1SČIKAIT1S, 
3119 So. Morgan St., 
Tel. Boulevard 1601

• ' REIKIA DARBININKU
^-~r~w-TT—'“r ------ — --- ---------- -----------u-_-_ tnnjn

MOTERŲ
REIKIA vidutinio amžiaus 

merginos prie namų darbo. 
Maža šeimyna, privatiškas 
kambarys. Reikia paliudijimą 
turėti.

3259 W. 66th St.

“Visos pavienės firmos jau 
pasirašė po sutartimis, išėmus 
International Tailoring Co. ir 
J. L. Taylor and Co., esančiais 
prie/Jackson ir Peoria gatvių, 
kurios taipjau yra nariais Chi
cago Manufacturers’ Astsociar 
tion, su kuria derybos buvo ve
damos ir padaryta sutartį. Abi 
tos firmos priklauso tiems pa
tiems savininkams, nors yra 
dvi skirtingos korporacijos ir 
yra vedamos tij pačių asmenų.

“Apie birželio 10 d. musų or
ganizacija turėjo konferenciją 
su International ir J. L. Taylor 
vedėjais ir po to dar keletą 
konferencijų. Paskutinėj kon
ferencijoj kompanija ‘pareikala
vo

šios rezoliucijos tekstas 
pirmam puslapy).

Streiko bėgis
Dabar streikuoja apie 

rubsiuvių, jų tarpe yra ir 
yių. Nors kompanija sakė, kad (ir spalio 17 dieną vakare, ve

1,000

mėnesių, pastaram j am valdžia 
uždarė saliuną ir velionis susi
galvojo vėl grįžti ant ūkės tik 
jau ne pas tą patį čeikaus^ą, o

, S. A. 2 kuopos stisirin- 
____  bus šeštadieny, liepos 11 
d., kai 8 vai. vakaro, M. šilcikio 
Studijoj, 3567 Cottage Grove Avė. 
Centro Valdybos nariai prašomi 
atvykti anksčiau, idant prieš kuo
pos mitingą galima butų 
Centro Valdybos reikalus.

J Lapaitis,

L. M. 
k imas I

atlikti

rašt. *

jų, ! ką

PARENDAVOJIMIJI 2 fla- 
tai • po 4 kambarius, gasas, 
elektra ir toiletai vidui. Ren- 
dtv pigi. '. ,
732 W. 22nd SI. prie Halsted 

Tel. Roosevelt 7508

REIKIA OARBINIMKŲ
VYRŲ

lietu- įjk prie tojo kaimyno Rimšos. 
y°^ Ir spalio 17 dieną vakare, ve? 

jai darbininkus parūpins Uni- tįonis čičenas apleidžia Chicagą 
ted Garment \\orkers, su ku-l|r grįšta ant VVisconsin ūkės vė
liais ji turi padariusi sutartį, 'žinąs 2 s*alionus alkoholio ir, 
bet kompanija vistiek elgiasi ^aip Edvardas čičenas sako, 60 

dolerių pinigais. Vienok Vin
cas Bultrimas tvirtina, kad ve-

kaip laike streiko. Ji pridirbo' 
lovų streiklaužiams, įtaisė val
gyklas, o abi dirbtuves apsta- lionijs, lankydamasis pas jį va
te būriais policistų, kurių nuo- kara prieš tai, rodęs net l,60p 
kitos stovi daugiau pusės šim- dolerių. ~ ‘ ‘
to. Kompanija ^tieiklauzius is y. po pribuvimo 
darbo gabena automobiliais, kuomet velionis rasta šalia kelio 
Išpradžiy gabendavo taksika- negyvas, turėjo tik 71c.
bais., bet tie atsisakė, Jad dabar! Kuomet velionis Cicėnas pn- 
gabenama 3-mis privatiniais au buvęs atgal ant ūkės, tai Rim-
tomobiliais, kurie paveža kelis 
blokus ir streiklaužius palei
dę gryšta atgal paimli daugiau 
streiklaužių. Bet nežiūrint to
kios apsaugos ir United Gar
ment VVorkers pagelbės, kom-

REIKIA vyrų prie drop ma
šinų moldcrių. Darbas tiktai 
nuo štukų. Gera mokestis.

Atsišaukite
MASON DIAVIS and CO.

7740 So. Chicago Avė.
Ant rendos bekerne; gera 

vieta. Lietuvių ir lenkų apgy
vento] vietoj. Renda pigi. At
sišaukite tuojaus. 4530 So. Do
nore St. Savininkas 4502 So. 
Honore SI. Tel. ILafayette 5287

LĖKIMAS Į ŠIAURINI 
POLIŲ

Nuo 1594, kuomet Dutch 
ekspedicija, vadovaujama 
Wiiliam Ėarentz, darė pir
mutinį bandymą pasiekti 
šiaurinę žemės dalį, daug 
ekspedicijų bandė pasiekti 
šiaurinį Polių. Bet tiktai ba
landžio 6, 1909, Komandie- 
rius Robert E. Peary, dasie- 
kė ilgai ieškotos vietos. Da
bartinis pasikėsinimas pa
siekti Polių Otlaiviu, buvo 
nepasekmingas. Amundsen, 
tik 100 mylių nuo vietos, tu
rėjo grįžti atgal. Bet jis ban
dys ir vėl. Visi dideli dalykai 
turi būt bandomi daug sykių 
kol žmonės galutinai dasie- 
kia jų. Trinerio Kartusis 
Vynas taipgi yra pasiekęs 
dabartinės savb tobuljfoės ir 
neprigulmybės tiktai po dau 
gelio metų bandymų ir bran
gių tyrimų. Šiandie, jei jus 
kenčiate nuo prastg,. apetito, 
nevirškinimo, užkietėjimo, 
jei jūsų kepenys arba inks
tai neveikia normaliai, Tri
nerio Kartusis Vynas yra ta 
gyduolė ant kurios galite pa- 

Jūsų aptiekorius 
„ . .. . . _ .... 'arba pardavinėtojas gyduo-Kuomet gi tenykšte valdžia | f.urį pag gave stake. jųS 

™ydys^?_yrt,’..!!u'pas juos taipgi gausite Tri- 
nerio Linimentą, lab&i geras

Bet gi diena vėliaus, 
► . ant ūkės

Tcisy- 
pusme- 
Liepos 
White 

prie 29-tos ir So< 
gat. VisF nariai-rės ma- 
butinai laiku susirinkti, 
daug svarbiu reikalų ap- 

— Paštininkas.

Bridgeport. — Draugystė 
Mylėtojų laikys savo 
susirinkimą, Nedėlioj, 

vai. po pietų. Mark 
svet.,

kęs 
tin|
12 d., 1 
Sųuare 
Halsted 
lonėkite 
nes yra 
tarti.

APSIVEDIMAI
JEŠKAU dėl apsivedimo merginos 

lietuvės nuo 21 metų iki 25. ^Geisčiau 
gimusios 1963 m. Giliai mėlynakės, 
smailai kampnosės, gentonplaukės, 
kadžiai riebios. Miera 38 (siz.). Aš 
esu 37 metu, negeriu, nerūkau

L. N. J. P., 
3210 S. Halsted St., Chicago, III. 

Box 197.

PASIRENDAVOJE 4 švie
sus kambariai, naujai ištaisy
ti, mažai šeimynai be vaikų. 
Rcnda $12.00 į mėnesį.

Atsišaukite
3717 So. Parnell Avė.

REIKIA —
Vyrų prie benčiaus, ir florc 

moldcrių. Nuolat darbas. Ge
ra mokestis. <

MASON DAVItSi and CO.
7740 So. Chicago Avė.

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $100 iki $150 į 
savaitę. Atsišaukite pas.

MILLER BROS. 
11241 S. Michigan Avė., 

Roseland
REN'DAI 4 kambariai, elek

tra, gasas, gražiai papuošti, 
rcnda pigi.

Atsišaukite
938 W. 31st Placę

FIS1LER Body Corp. Reikia 
plieno finišerių prie bodies, 
durų ir litukų pa neis; Ateiki
te pasirengę darban, Samdy
mo Dept., No. 8. llarper and 

.Hastings Sts., Detroit.

šą, čeikauskas ir Luneckas, 
padėję jam tuos du galionu al
koholio išgerti. Paskui buk 
Čeiktauskas jodinėjęs ant nc- 
jaukyto arklio, o čičenas ėjęs 
paskui jį ir pastarasis velionį 
įspirdamas užmušęs. Tačiaus 
velionio galvoje padaryta sky
lė liudija, kad tai ne arklio 
darbas. Ypač todėl, kad aplink 
tą vietą, ant kurios velionio kū
nas rasta, nesirado nė jokios 
smailos geležies;, nė. nieko pa
našaus.
radimo, velionio kambary rasta

. J kruvinų drabužių, kraujais ap- aUjjrpff 
išduoti injunetioną po to, kaip taškyta3 sienus ir tt siun-ei .
išklausė unijos advokato Cun- 
nea įrodymus, į kuriuos kompa
nijos advokatas niČ nieko ne- :mįn§tas Edvardas čičėnas, per

galėjo atsakyti. Isistates už velionio nusbroli na
( Streikas eina labai tvarkiai,1 

a • • . . a z J 4 a L » > Lll A — I

unija leistų nukapoti
duotų kitokių koncesi- 
uni j a atsakė, kad jai 
apginti sąlygas ir al

gas kitose dirbtuvėse ir ka
dangi ši firma nemoka aukštos-Į .. . ... * r 4. n. , ... . . . . pamta turi tik apię’30 streikam algų, negu kiti samdytojai , j . .‘ . x j . .. .. laužtų ir tai daugiausia visis-markete, todėl ji negali gauti;. ' , , , .z. , . - v. . . . ’ka nemokančių darbo, kuriejokio numąztnimo ir pakeitimox , ..I, . _ 1 ....1 daugiau žalos, negu naudos'sąlygų, kurių nėra gavę kiti . .. . , x‘ . j , i i 'kompanijai atneša.sainnylojat, jau padarę kontraki .. ., , j , /N. • Kompanija bandė gauti nitus su Amalgamated Clothing I. 1 . v . • . „ . +Amalgamated Clothing!. 1 . v . iv>tjunetioną prieš streikienus, bet 

turbūt pirmą kartą savo gyve
nime teisėjas Sullivan atsisakė 
injunetioną išduoti. Atsisakė

“Tadu jie (samdytojai) už
ėmė poziciją, kad jei jie negaus 
tų sąlygų, tai jie nesirašys po 

'lai įvyko birželio 
Tą dieną po piet 
atstovai sušaukė 

darbininkus ir 
kad jie tarėsi

Be to, sulig jūres at~

Clothing! olre,KaB e‘"a .,i‘uul d®1 n“Y.ar#?slM lr sutl
rro.v./di.,; UpUS pas dai bininkus a ai i Phinncra

JIEŠKAU susipažinti merginos 
arba našlės ne senesnės kaip 37 
metų. Aš esu 37 nietų, turiu 
rų amatų ir su pirmu laišku 
siųsti savo paveikslą. Duosiu 
sakymą kiekvienai.

1739 So. Halsted. St.
Box 568 Chicago, III.

«e- 
pri- 
at-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

KIŠNOON 7 kambarių liti- 
tas, • garu šildomas, elektra, 
gasas. Kambariai šviesus, 2 
lubos. PETROŠIUS, 3237 
Auburn Avė. Tel. Boulevard 
6094.

REIKALINGAS

A

tuojaus.
A. STARKIUS

4359 So. iMaplqwood Avė

Tek Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenuė 
CHICAGO.

PARIENDAVOJIMUI fialas 
ant 1-mo fl., 7 kambarių. Pe
čių šildomas. ' 
mėnesį. Savininkas 
PE1ZA, 335 So. Central Purk 
Avė. Tel. Van Buren 4451.

1 kambarių.
Tik $45.00 per

JOHN

RE1KAL1NGAS bučeris mo
kantis savo amatą, geistina, 
kad kalbėtų lenkiškai, lietu
viškai ir angliškai. Atsišaukit 
tuojaus.

3946 So. Albany Avė.

T

sutartim. 
26 dieną, 
kompanijos 
savo dirbtuvių
pranešė- jiems, 
su Amalgamated < 
VVorkers ir kad amalgameitai 
atsisakė priimti algų nukaposi
mą ir 
operuos 
VVorkers ir darbininkai, jei jie centų už pinigines 
nori toms firmoms dirbti prie telegramas be skirtumo

VVorkers, jie sumos ir adreso ilgumo., 
tos organiza- Į---------------------------- -

gaus kitus 'Jei nori turėt
nuolatinį draugą — 

tai, darbiniu- skriOyK Naujienas-

kad nuo tos dienos jiei 
su United Garment -

United Garment 
turi prisidėti prie 
ei jos, arba firma 
darbininkus.

“Atsakydami į

. - . . ... ... [Veikiausia parsiųstas į Chicagų
ras ir tikimasi greitai b ie! <ą palaidojįmuįt Bet kadangi vai-! 

i laimėti. dfia buvo nebaigus tyrti, todėl
nusipiovus velionio galvą, kaipo 
tyrimo objektą, lavoną prisįuiį- 
tė Cicėno Ędvąrdo reikalavimu, 
pas graborių Eudeikį.

Lavonui pribuvus, minimas 
Edvardas čičėnas pribuvęs pas 

j manęs pranešė, kad pusbrolis 
miręs ir prisiųstas lavonas esąs

nimų! Rašykite dėl pilno su
rašo Trinerio gyduolių pas 

•Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

Tel. Yarda 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir/popieruojaiu. Už- 

laikom malevą, popier<, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMAN&ONIS/ Prez..

ANT RENDOS storai, ofisai 
Audįtorijos Name, 3133 S. Hal- 
sted St.
Atsišaukite J. P. Evald, Sekr.
840 W. 83 Str. Yards 2790

RAKANDAI
PARDAVIMUI 3 kavalkų parlo.s 

setas, mahogany skurinis apmušalas, 
vienu geležine lova, springšai ir mut- 

Parduosiu už tiek, kiek kas 
Savininką galimu rasti visą

The Guarantec Auto
Jonas Davnis, taisome 
dirbimu generatorius, 
magnetos, motorus, 
Darbas garantuojamas.

1810 S. AVabash Avė
Tel. Victory 7871

Electric, 
visokių iš- 
starterius, 

armatūros.

ISRENDAVOJIMUI didelis storas 
(krautuvė) ant Wullacc arti 35tos 
gatves, naujai perdirbtas ir [rengi
mai, tinkama vieta dėl barbernes, 
šiaučiaus, kriaučiaus ir kilo kokio ki
to biznio. Įlenda labai pigi tik
tai S30.

Taipgi 
barius.

CHAS.

įlenda

2 pagyvenimai po 4 kam- 
Renda tiktai $20.
J. BAGDZIUNAS & CO
736 W. 35th St., 
Boulevard 0012

rasas.
duos, 
dieną

3101 So. Morgan St.
A pliekoje

PARDAVIMUI rakandai, di
delė apskritais galais lova, 
dreseris, virtuvės stalas, gra 
ži liampa, vartota tiktai trum-

Jrd floor front.
L

a



NAUJIENOS, Chicap, DJ. šeštadienis, Liepas 11, 1925

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI . NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
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 es^s! 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 į “Naujienų” office, 
1739 So. Halsted St., Box 
565, Tel. Roosevelt 8500.

PARSIDUODA pilnai įrengtu gro- 
sernė ir bučernė maišytų tautų ap
gyvento/ apielinkėj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos. Mainy
čiau ant namo arba loto. »

11)713 So. Mtchigan Avė.
Pullman 7059

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

3313 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
; narnas iš 5 ir G kambarių. Elektra, 

. Lo
tas 27x125 pėdas. Kaina $4500.00, 
$1500.00 įmokėti,- likusius lengvais 
išmokėjimais , v

4727 Shiclds Avė.

TAJERŲ taisymo ir vulca- 
nizing šttpa, pilnai prirengta, gajas, dviejų kaių garadžius. 
parduosiu pigiai.

Atsišaukite
1603 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė iš priežasties išvažia
vimo iš Chicagos. ' Kas nu
pirks, tas laimės.’

4600 So. Sacramento Avė.
Tel. Lafavette 3723

PARDAVIMUI 2 flatų, ^4 kam
barių, visi kambariai .šviesus,S yra va
nos, gasas, elektra, muro pamatas, 
cementinis skiepas, landres loviai, 
furnisu šildomas, 3 karų garažas, kai
na $6700, įmokėti $2,000, savininkas, 

GI 14 So. Carpenter St., 
Tel. Wentworth G131

SUSTOK! SKAITYK! ŽIURfiK!PARDAVIMUI medinis na
mas 8 metų senumo, 4 ir 41 DIDELIS BARGENAS. Vertas 
kambarių, ir 3 kambariai pa- ?12’000 parsiduos už $8,600 — : 

i • i o jų augštų muro namas; 2 ['toge. Aukštas beizmentas, 2 po 5 kambarius su elektra, 
kartį garadžius. Viskas itaisy- dynėms ir kitais 
tas. pagal vėliausios mados.
Randasi Brighton Park.

PARDAVIMUI dviejų fami- 
lijų namas, 4 Ir 4 kambarius. 
Aukštas beizmentas, graži vie
ta. Randasi Brighton Park.

TURI BŪT parduoti 3 automobi
liai j 3 dienas. Hudson uždarytas 5 
pasažieriu kaip nauias. Elgin 4 pa- 
sažie’iu (kūnas)’ 1922 metų, parduo
siu už $175,00 ir Haynes adatas 5 pa- 
sažierių. Atrodo ir bėga kaip nauji.

Atsišaukite
900 W. 31 St.

1 *.\ RS IDU< H)A sa n k rova:
creamo/ kendžių, tabako ir 

daiktų. Parduo- 
už prieinamų kainų. 
Atsišaukite

530 ,W. 26tli St.

ice 
kitų smulkių 
siu

PARSIDUODA 
barber shop.

Atsišaukite

kėdžių

1739 So. Halsted St.
B()X 569

PARDAVIMUI namas 2-6-6 kam
bariai karštu vandens šiluma, viskas 
naujausios I mados, l blokas iki Mar- 
(lueete Parko; randasi, gražiausioj 

j Rietuvių apielinkėj, kaina $14,500.
Atsišuukit

7120 So. Talmun Avė.

PARDAVIMUI 4 ir 4 kam
barius, medinis namas, 9 me
tų senumo. Randasi 4062 So. 
Maplevvood Avė. Kaina $4,800.

PARDAVIMU! Maxxvell automo
bilius. 1923 metų. Maleva atrodo 
kaip nauja ir * bėga kaip naujas. 
Taisyti visai nereikia, galit 
važiuoti, kaina $175. Svari 
žastis pardavimo. Matyki! 
rais arba nedėlioj.

911 W. 591 h St.
Tęl. Wentworth 215'

P A RS 1 DU () D A res t a u r aci j a 
ir lunch ruimas. Yra išdirb
tas biznis, duodantis gerą pel-( 
na., Parduosiu, nes išvažiuoju 
kitan miestan.

919 W. 2()th St.

PARSIDUODA ice cream par
loris lengvų valgių, kendžių ir 

‘cigarų krautuvę. Pardavimo 
Ipriežastį patirsite ant vietes.

6813 S. Western Avė.

BŪTINAI turi 
jų flatų mūrinis 
bariai, elektriką 
tas $7000, kaina 
likusiu $45 ant 
pilną komišiną.

Savininkių;

būti parduotas itviė- 
namas 5 ir 6 kam- 
ir maudvnės. Ver- 
$3700. $50(1 cash, o 
mėnesio; agentams

.MILLER, 
3007 W. Harrison St.

PARDAVIMUI nauji namai 
po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti 
pagal vęliausioE mados, 
Ii mokyklų, parkų ir 
praperčių, ant 66-tos ir 
field Avė. •

mau- 
i parankuinais; 

statytas ant 5 lotų; randasi ne
toli McKinley /Park; reikia įmo- 
kėt j.Tisę pinigai^ kitus ant mor- 
gičio.

Kitas didelis bargenas yra — 
2-jų augŠtu muro namas; 2 fia
lai po G kambarius, karštu van
deniu šildomas su 2 boileriais: 
7 metų .senumo; kieto medžio iš-' 
baigimas pagal naujos mados; na
ujas randasi McKinley Park, lie
tuvių apgyventoj vietoj; parsiduoti 
už $12,500, vertas $15,000; savi
ninkas mainys ant Bungalow ar 
loto; reikia pusę pinigais, kitus 
rendos išmokės.

Nenralci.skite aukso progos, 
silankykitc dieną, vakarais ar 
dčlioms imis

JOSEPII YUSIIKEAVITZ 
3647 Archer Avenue 
Prie Oakley Avenue

2 FLATjNIAI VOKIEČIŲ 
SUBDI VIZIJOJ

...... 2 flatų, 5-5 kambarių, elektra, mo-
• 2-! dei\iiškas plumbingas, 1 karo garą- 

2 flatai žas/*prie naujo miliono dojerių teat-
ro, 2 blokai nuo McKinley Parko. 
Bargenas, kaina, $4,000, cash $1000, 
išmokėjimais.

Atsišaukite
GUARANTEED CUT RATE 

REALTY CO., ' 
2031 West 35th St., 

Lafayette 0909

At- 
ne-

PARDAVIMUI 2 augštų 
rinis • namas, yra skiepas, 
kambarių, elektra, vanosi 
ras bargenas.

Atsišaukite
730 W. 19th PI.

BARGENAS

prie- 
vaka-

PARDAVIMUI automobilius gp 
ram stdvyl. Naujas 
500. o dabar bus 
teisinga pasiūlymą, 
t i vakarais po 5, 
12 vai. dieną ant 
pakalio.

NEPRALEISKIT PROGOS! Par
davimui pigiai storas, delikates- 
sen, ice cream, kendžių, cigaretų 
ir minkštų gėrimų. Kambariai dėl 
pragvvenimo. Pigi renda.

P. SIRRIKE
7008 So. Paulina St.

Phone Prospect 9067

PARDAVIMUI barbernė, yra 3 Bal
ti krėslai, biliardų stalas, cigarai, ne
svaiginami gėrimai. Turi būt parduo
tas šitą savaitę jūsų pačių kaina.

Savininkas apleidžia miestą.
G22 E. G7 Sti.’ - 
Fairfax 2836

mil
tui 
Ge-

neto- 
biznio 
Fair-

kainiavo M.- 
parduotas už 
Galite maty- 

nedėlinmis 
3 lulių iš

BUK PATSAI BOSAS
už-

\Vood Street

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant loto naujas Oakland 
automobilius, 1925 modelio.

Atsišaukite

Kostumieršką kriaučių Šapą nu 
pirksi už pirma teisingą pasiu’y 
mą. Visi puikiausi įtaisymai. Dar 
Iro užtenka 3 žmonėms, sezone 5.

1609 N. Austin Avė.
Prie North Avė.

• BARGENAS
\Parsiduoda grosernė — už gana pi

gią kainą. Taipgi pardavimui auto
mobilius Buick 1923 metų. Pardavi
mui arba mainymui ir namus į ma
žesnį narni). Geri pirkimai — ne
praleiskite progos. Parduoda savi
ninkas

3321 So. Morgan St.

DIDELI BARGENAI
Union Avenue prie 31 mos gatves, 

G pagyvenimų, mūrinis namas, aukš
tas betzmnntas, elektrikas. Kaina 
tiktai $13,500.

Prie Wushington Park, G pagyveni
mų, mūrinis namas, štymo apšildo
mas ir mūrinis garadžius ant 4 ka
rų. Rendos j metus $6300. Kaina 
tiktai $35,000, įmokėti $10,000.

Pietų dalyje, 18 pagyvenimų, mūri
nis namas, štyhho,apšildomas. Rendos 
$14.500 į metus, kaina tiktai $93,000, 
įmokėti $20,000. >

CHAS. J. BAGD3HUNAS CO.
736 West 35th St.,

j rytus nuo Halsted St.

kam-PARDAVIMUI 6 ir 6 
barių nauji namai, dabar tik 
budavojami, įtaisyme ^agal 
tamstų reikalavimo. Mes Situs 
visus namus parduosime kaip 
pigiausiai galime, arba mainy
sime ant senų namų ar lotų.

Tol. Lafavette 6271

ANT PARDAVIMO milijonieriškas 
automobilis pirmos klės ><s padėjime 
• r atrodo kaip naujas, a: ha mainyt 
ant inažcsnios mašinos, ar loto arba 
groseinės. <!el manęs nei brandus; aš 

# neturiu vietos kur padėt. Galit ma
tyt subatoj visą d.'eną, ncdė’ioj iki 
12 p. m.

2*20 XV. 46th St.

PARDAVIMUI nauji ir vartoti 
štoio fikčeriai. Musų kainos labai 
pigios. Atsišaukite j musų parda
vinėjimo kambarį, mes jumis per
tikrinsime. Specialiai fikčeriai da

lint orderio. Išmokėjimais 
ca«h.
JULIUS RENDER, Ine 
901-915 W. Madison St.

romi

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
geroj vietoj, visokių tautų 

Biznis cash. Kas no- 
biznio. meldžiu greitai 
Parsiduoda pigiai.
Wentworth Avė.

Roselandk III.
ei. Pullman 2270

sernė, 
sugyventa, 
rite tokio 
atsiša»'ikti.

PARSIDUODA Brighton Park» ci
garų, 'cigaretų, ice creamo, notion, 
gioserio, kendžių štoras. Labai ge
ras per ilgą laiką išdirbtas biznis; 
kas norit įsigyti tokį biznį, kreip
kitės

3932 So. California Avė.

3 FLATŲ kampinis muro namas, po 
6 kambarius ant 66 prie Halsted St., 
rendos $120 i mėnesį, priverstas grei
tai parduoti, kaina $10.000, cash 
$4,000. Ofisas atdaras kasdien iki 
9 vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
ryto iki 3 ,po pietų.

JOHN J. LIPSKI AND CO.
4650 So. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 1914

PARDAVIMUI \naujas biz
niavus namas, Storas, 4 kam
bariai iš užpakalio Storo, 6 
kambariai flatas, jcarštu van
deniu apšildoma, gera vieta. 
Brighton Park. Mainysiu tint 
mažesnio namo ar lotų.

PARDAVIMUI 4 fl. medinis na
mas, 4-4 kambarių fialai, moder
niška, yra elektra, įplaukų $00 į 
mėnesį, cash $1500. Gyvenkite vie
name flate, o renda už kitą fin
tą tegul išmoka jusu namą.

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

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

Moderniška krautuvė ir G kam
barių flatas, mūrinis namas, elek
tra, krautuvė tinka dėl bučernės, 
gailina nupirkti už $1,500 cash, 
kitus išmokėjimais. Pasimatykit 
su Mr. Znnkauskis.

GLEESON a«d O’CALLAGHAN 
•054 W. 37th St.

Netoli Unipn Avė.

Puikus muro namas, 3 fla
tai po 6 kambarius, augštas 
beizmentas, vanos, elektra, 
fire pleisai ir kiti įrengimai, 
užpakalyje 4 kambarių muYo 
namas, su beizmentu ir ki
tais parankamais. Rendos at
neša $142 į mėnesį arba $1,- 
704 į metus. Namas vertas 
$15,000, bet savininkas išva
žiuoja į Europą ir turi par
duoti už $12,500. Kreipkitės 
pas

ŠVEI^NIS ir MANKUS 
1443 N. Paulina St. 
Tai. Hermitage 6411

MORTGECIAl -PASKOLOS

NAMAI-ŽEME

VARTOTI “MACK” ,TROK AI 
Mack 5 tonų Dump—Guaran. $450< 
Ma<k 5 ten. Cha. s’s Guaran...... 350i
Mack ten. Dump—Guaran. 325! 
Old Reliablc 3’6 tonu Dump 

1924 m.....................
Autocar 3¥j tonu. Dump 
Packard 5 tonų, Dump 
Chicago 2!A tonu S 
Steiling 5 tonu Sta'ce 
Kellv Sp:ingfi'ld 2'/> ton.Lump 
Ford t tono Exorcs.i ...............

Prieinamos Sąlygo *. 
1810 fo. ?ilio’iigan Avė. 

Calumet 5112
Atdara nedėliomis rv.o 9 iki 2 po pietų

LABAI pigus bargenas. Parsi
duoda mūrinis namus, 10 Datų uo 
1 kambarius su lovomis sienepe, 
štymu šildomas. rendos neša į 
metus $7,500. Namas randasi tar
pe Bucine ir Halsted gaiviu; ma
tyk savininko po 6 vakarais. Sa
vininkas priims 2 flatų namą, 
kas turi cash. 1022 VV. 77th St.

2500 
15t)r 
125C 

♦ ike 192! .... 1250

10'K
150

PARDAVIMUI
PARSIDUODA valgykla ir 

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

2149 So. Halsted St.

PA R DAVIMUI rooming bonse, 
kambariai. Mainysiu 
namą. R. RARSNES 
Room 911. 127 No.
St. Klauskite Mrs.

yra 3.) 
j 2 flatų 
& CO., 
Dearborn 
Mofatt.

PARDAVIMUI 
rooming bonse, 
ti daug pinigų, 
i mėnesį, lysas

65 kambarių 
Galima uždirb- 
įplaukų $1100 
8V2 metams. 

>kejiinais. R.
BARSNES & CO., Room 911. 
127 No. Dearborn St. Klaus-' 

Mofatt.kitę

PARSIDUODA dunnkepyk- 
la lietuviškos duonos. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Tik 
viena kepykla visam miestely, 
tirštai apgyventam lietuvių ir 

Chicagos. 
— nesu- 
Turi būt 
visai že-

lenkų. 50 mylių nuo 
Priežastis pardavimo 
likimas partnerių, 
parduota greitai už 
mą kainų — $1,400. Kreipki
te^ N. MOCKUS, 1111 Wasb- 
ington Avė., Racine, Wis.

spėka varo
kam 
mel- 
arba

TURIU PARDUOTI 
mą piuklą (povver bench saw), 
yra toks plūkiąs, reikalingas, 
džiu ateiti vakarais nuo 6 iki/J 
subatoj nuo 1 iki 6.

STANLEY DOMBROU 
2514 W. 45th St., 

II fl.

PARSIDUODA 3 kėdžių bar- 
bernė. Biznis išdirbtas ir ei
na gerai. Balti fixtures. Pigi 
renda. Parduosiu pigiai, tik 
už $550.00.

Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bn- 
černė. 6 kambariai gyvenimui, il- 

Ivsas. renda pigi, geroj vie- 
biznis išdirbtas ąuo senai, 
norės gali pirkti su namu, 

savininko.
\ ' GDDLAWSKT 

1804 W. 46th St.

•'>i;
Kas
Kreipkitės pas

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

5129 So. Ashland Avė.
Te!. Boulevard 8120

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatessen. Senas ir geras biz
nis. Visokių tautų kolonijoj. 
Krautuvėj dar parduodame 
visokių smulkių tavorų. Agen
tai neatsišauk it.

5924 So. Wentworth Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
AMERIKOJE

Senatvės priversti savininkai par
duoda 80 akrų farmą (ūkę), 60 aknj 
dirbamos žemės ir 20 akrų mi?ko ga
nyklos, kartu su 8 kambarių gyveni
mo namu, gyvulių tvartais, ūkiškoms 
mašinoms, 2 gražus arkliai, 4 melžia
mos karves, bulius, naminių paukščių, 
ir kartu su stulx?s forn'čiais. Labai 
graži fieta prie pat didelio ežero, ir 
netoli nuo \Vpght, Minn. miestuko 
kur gyvena aplielinkėi keliolika He- 
tnvhi šeimvnui faimerių, žemė labai 
derlinga, juodžemis sp moliu, auga, 
rugiai ,kviečiui ir t. t. Ši farma 
verta $9.000. , Greitam pardavimui 
kaina tik $4,1)00, įmokėk $2500.

Kreipkitės p's igalint’ni.
K. J. MACHIUKAS,' 

3133 So. Halsted St., Chicago, 111.
Tel. Boulevard 1940

NAUJAS mūrinis, bizniavas 
kampinis namas, didelis Sto
ras, 6 iy 6 kambarių flatai, tik 
3 metų senumo, įtaisytas pa
gal vėliausios mados. z Biznis 
yra bučernė ir grosernė; biz- 

geriausias 
Atvažiuokit 
Parduosime 
private

PARSIDUODA medinis namas 2 
pagyvenimų, 4 ir 4 kambarių. Yra 
plektrą, gasas, maudynės, toiletai 
ir boileris. Namas randasi Bright
on Park, ant pat bizniu vietos. ’ 
Priežastis pardavimo, pirkau for
mą; kas pirmas pirks šį namą, 
tas pelnys. Agentai teneatsišaukit. 
Savininkas bus namie vakarais. 
2923 So. Emerald Avė.. 1 lubos 
iš užpakalio. Chicago, III.

ANTRI MORG1ČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

nic išdirbtas ir 
Brighton Park. 
pamatyti patys. ' 
ar mainysime ant 
mo.

JOKANTAS BROS. 
4X38 Archer Avė.

Lafayette 7674

na*

PARDAVIMUI 1-mi mortgi- 
j čiai, sumoje $3,600 — nuolai- 
; da gana gera. Namo mortge- 
I čius. Atsišaukite A. PETRAU- 

viskas naujausios mados. SKAS, Tel. Yards 3190.

PARDAVIMUI mūrinis namas 5 
pagyvenimų, 2 po 5 ir 3 po 4 kamba
rius. Mamas <reram stovyje su vi
sais parankamais arba mainysiu j 
mažesnį namą ar i lotus.

Kreipkitės
3121 So. Urdon A ve.

1 ,užp.

PARDUODU muro namus, 6 ir 6 
kambarių, 5 ir 5, taipgi turiu bun- 
galovv 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšifrlbma, kieto medžio tri- 
mingai, * 
Namai randasi ju.it Brighton Parko, 
Marųuette Manor. N. Dado savinin
kas. 5305 So. Turner Avė. Phone 
Republic 2319.

PARDAVIMUI 
apt. namas1, 
6-4 kambarių, 
furnas ir pečium šildomas, ice 
box, gasiniai pečiai, labai ge
ras pirkinys. 1 apt. 1635 W. • 
57tb St. Prospect 3922. ;

REIKALINGA man paskola 
$2,(MM). Kurie malonės pasko- 

tiems duosiu komišų,____ kampinis 8 hnti,
, moderniškas, 2-5- antrą namą morgičių ir gerą 

sienose, lovos nuošimtį. Atsišaukite A. PIsT- 
’iRAUSKAS, -5210 So. Peoria

I St. Tel. Yards 3490.

(’iBOSERNĖ pardavimui, ge
roje vietoje, rendos $45, yra 
kambarys užpakalyje. Tai nė
ra apleista krautuvė. Tas pats 
savininkas 4 metai. Bargenas.

2862 W. 38th St.

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

PARSIDUODA 2 kėdžių barber 
>hop su visais kitais įrengimais, tik 
$200.00. Savininką matyti galima 
įuo 6 iki 8 vai. vakare. Priežastis 
pardavimo išvažiuoju į Kanadą.

Atsišaukite
n07 W. 45th St.

PARSIDUODA grosernė. ir į 
rūkytos mėsos krautuvė. Taip-| 
gi užlaikome ice cream ir so
dus. Vieta graži, seniai išdirb
ta nešanti gerų pelnų. Norime 
greit parduoti, nes važiuojame 
Lietuvon. 708 W. 30th St. I

PARSIDUODA Brighton Par
ke labai geras Hardware što- 

biznis ir nebrangi 
norit tokio biznio

ras; geras 
caina; kas 
<reipkitės

Wiestern Avė.

mui 
mo 
ant

PARDAVIMUI arba mainy- 
ant loto arba mažo na- 

pirmos klesos bučernė, 
Kedzic Avė. Atsišaukit 
1511 So. Kedzie Avė.

Lafaj’Hte 6271Te!.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui pigiai muro namas G 

Ir 5 kambarių. Renda $45 j mėnesį. 
Parduosiu už $3,500. 3738
Parnell Avė.

Atsišaukite i bučerne
3158 So. Union Avė.

South

PARDUOSIU 2 flatų mūri
nį namų, 5-5 dideli kamba
riai, yra ugnavietė, knygynas, 
bufetas, ice box, 2 karų 
ražas, netoli mokyklos ir ka
rų linijos, kaina $12,600. 

3345' W. 65th St.

ga-

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

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

PARSIDUODA 8 ruimų me
dinis namas, elektros šviesa, 
maudynė randasi. Taipgi yra 
garadžius dėl 2-jų automobi
lių. Kaina $4,500.

1 3352 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI madinis namas 5 ir 
5 kambarių, cemento ir cement blok- 
sų fondamentas: 50 pėdų lotas; 3 ka
rų garadžius; visi įtaisymai ir išmo
kėti; arti parkų, bažnyčios ir mo
kyklų.’

5349 So. Campbell Avė. 
2tras augštas

parkų, bažnyčios ir mo>

PARDAVIMUI medinis namas, G 
flatų, po 4 kambarius, ir biznio vie
ta, ant kampo. Parduosiu 
Yra elektra, gasas.

MRS. PETRAITIS, 
1G20 So. Union Avė.

2 fl. rear

pigiai.

PARDAVIMUI 2-jų aukštų biz
nio namas. Rendos neša $120 į 
menes j. Yra gana gerame stovy
je, elektra, maudynės, “Furnace 
heat”, garadžius dėl 2-jų automo
bilių. Biznis, grosernės ir bučer
nės yra nešantis gana gerą pelną. 
Kaina- namo su bizniu $12,750.00, 
įmokėti tiktai $4,000. Kito tokio

ŠTAI KUR GERAS PIRKIMAS I bargeno nesiranda South Sidėje — 
Naujas muro namas tik ką baigia- tikras bargenas! Priežastis parda- 

mas. Vėliausios mados, visokiais gc-1 vimo — apleidžiu Chicagą. 
riausiais parankuinais. Dabar yra Į 530G So. Union Avė.
laikas, jeigu kas n<ą i ką extra da-1 Tel. Yards 1321
pildyti, 2 flatai po G kambarius, 
karštu vandeniu šildomi, dviejų karų 
mūrinis garadžius. Veikite greitai.

GG35 So. Rockvvell St., 
Savininkas gyvena 

G631 So. Rockvvell St.’

LABAI GREITU LAIKU parsiduo
da naujas Tnuro namas; labai gražioj 
apielinkėj; 5-6 kambarių, karštu van
deniu šildomas. Naujausios mados į- 
tuisymai, yra gasiniai pečiai ir ice 
baksiai. Pleisteriotas skiepas, geleži- 

SFECIALIS BARGENAS Į niai balkiai: yra porčiąi su langais ir 
Por" I sieteliais. Reikia labai mažai cash, 10- 

iš užpakalio, gasas, elektra, kar-1 įUS mėnesiniais išmokėjimais be ko- 
vandeniu šildomas, cementinis Į mišinų. Savininkas. Nuo 6 vai. vaka- 

11 re, sub. po piet. Ned. visą dienlį. 
G140 So. Troy Str.

5 kambarių namas, stikliniai 
čiai 
štu 
skiepas, biskj įmokėti, kitus po $40 j 
mėnesį, su palūkanomis, galima au
ginti vištas, karves, kaina, $5500. 
Paimsiu karą už dalį jmokejimo, 

5816 W. 64 St.
Imkit 63 St. Austin karą iki Menard 
Avo^ išlipkit 2 blokus prieš linijos 
pabaigos. I (j kambarių nutrinę Bungalovv
—-------------------- ’-------- ---- —---------- I $5(95(),

DIDELIS BARGENAS, pinigų ne-1 2.jų augštų niuro namą 2
reikia daug, parsiduoda 5 ruimų na-14 kambarius už $8,500.
mėlis ir 4 lotai, kas pirmas tas^lai-1 2-jų augštų muro namą 2*
mes, nes priežastis pardavimo yra Į 6 kambarius, su saulės parliorais 
svarbi, galima karves laiKit; darbi-1 už $11,000.
ninkui žmogui didele pagelba čionais I Viršminėtus namus pastatysime 
g:yventi. Vieta randasi Clearin.R mie- I ant orderio su Bungalov/ stogais, 
stelio. Atsišaukit pas J. Laurinaitis, I cementuotais beizmentais ir su ki- 
6100 W. G4th St., Chicago, 111. tais naujos mados įrengimais. Pi-
_________________________________ nigų daug nereikia. Atsilankyk ir

j pamatyk musų planus. Pasitari- 
I mas jum nieko ne liešuos.

MAINYSIU AUTOMOBILIŲ ANT Musų ofisas yra atdaras die- 
LOTO I noms, vakarais ir nedalioms.

Cole 8-th Sedan gerame padėjime. BRIGHTON REALTY COMPANY 
Priežastis—savininko mirtis. i I Gerų Namų Statytojai
John J. Zolp, 4601 S. Marshfiold Avė. I 3647 Archer Avenue

Yards 0145. Chicago, III.
Klausk A. M. Barčus, I — --------  . ............. —

SUTAUPYSITE NUO $1,000 
IKI $4,000

Statydami sau namą per mus.
Mes pastatysime ant jūsų loto 

‘ ‘ “ ‘ už

po
po

------------------------------------------------- PARDAVIMUI naujas muro 5 rui-
PARDAVIMUI 2 adgštų na- I mų. bungalovv arti Crano Co., garu 

mas ir biznis, randasi skersai nXm?eikaHnkirkafna“IsiooT im”- 
kelio nuo mokyklos arba mainy- keti $2000, likusios $50 j mėnesį už- 
siu i rezidencijos lotą. f,“iKtas bus Ju,y 11 a,b" n’alnyalu 1

2258 W. 21 Place Savininkas
/ 6338 So. Mozart St.

PARSIDUODA
LOTAS IR TRIJŲ 
AUKŠTŲ 
NAMAS.

1249 North Clarerhont Avė.

DIDELIS 
šių mūrinis i 
linkej, gera 
tesscn arba 
krautuvė ir 
kamb. Kaina 
2931—5 Avė. (Colorado Avė.)

bargenas, 2 aug- 
namas, geroj apie- 

vieta dėl delika- 
barbernės, 1 fl.

4 kamb. 2 fl. 7 
, $9500, savininkas

PARDAVIMUI 4 flatų. muro na
mas. Rendos neša ; $100 į mėnesį. 
Randasi graž'oj lietuvių kolionijoj 
ąnt 33 St. ir Lowe Avė.

Savininkas ’
3416 So. Auburn Avė.
Phone Boulevard 52G6

APLEIDŽIU Cbicagą, pri
verstas parduoti savo 6 flatų 
mūrinį namų pigiau negu da
bar kainuoja. Laimingas pir
kėjas padvigubins savo pini
gus. 1633 So. Jefferson St., 
1 fl. iš užpakalio.

2Va augštų namas, akmeni
niu frontu, lotas 37!4, 6-6 
kambarių, didelis hugštas, 3 
karų garažas; uždaromi por- 
čiai. Savininkas • H, W. H., 
6444 So. Morgan St.

ANT PARDAVIMO 6 flatų mūrinis 
namas po 4 kambarius, parduosiu ar- 
ha mainysiu ant farmos, loto, bučer
nės, grosernės arba kitokio biznio.

Kreipkitės
J. LEPO, 

722 W. 35th St.
Phone Boulevard 3249 arba 

Republic 10363

PARDAVIMUI lotas 45x125 
dėl rezedencijos arba dėl 2 
flatų namo. Gana gražioje vie
toje — 66 St. ir Campbell A v. 
Kreipkitės
Avė. Tel. Republic 0545.

6550 Artesian

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII'
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
moręičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 00G2 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v. 

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
SPECIALIS NU

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

' PARDAVlMiUĮ medinis pu
mas, cemtcnliniii pamatu, yrh 
skiepas, 4 flatai po 5 kamba
rius, kaiim $8,800. lleikia cash 
$1,500. Arba mainysiu ant lo
to. .4511 So. Kedzie Avenue.' 
Tel. laifayette 6271.

PARSIDUODA 10 kamba
rių namas. Rendos neša 
į mčnęįjį.; Namas naujai 
taisytas. Kaina $4,600.

Atsišaukite 
3717 Parnell Avė.

per-

gražioj

NEPAPRASTAS bargenas. 
6-6 kamb. naujas muro namas. 
Vandeniu šildomas, 
South Side apielinkėj. Parduo
siu arba mainysiu ant mažo 
namo ar loto. Ateik ir pasi
matyt, nas nesigailėsi. Savi
ninkas J. VILIMAS, 4405 So. 
Fairfield Avė.

PARSIDUODA 7 
medinis namas, 
tais. 
Parduosiu
<>nt bučernės.

7230 Talmaii A ve.

su
V(ena karvė,

oash ar

kambarių 
dviem lo-
40 vistų.
(mainysiu

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St


