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Chicagos lietuviai protestuoja! 
prieš reakcija Lietuvoj

Neleidžia mokslininkams 
liudyti Scopes byloje

Valdžia bandys neprileisti 
angliakasių streiko

Chicagos lietuviai prote- Teisėjas nusigando moks 
šluoja prieš klerikalu 

reakciją Lietuvoje
lininky Scopes byloje

■$? ■>"
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NĖ KUPRANUGARIS NENORI SAUSOS AMERIKOS. — Kupanugaris yra prohibicionistų ženk
las, nes jis gyvena tik sausose vietose — tyrlaukiuose. Bet kada nesenai laivu Helenus atvežta 
į New Yorką gyvą kupranugarį, tai jis griežtai atsisakė lipti nuo laivo ir žengti į “sausą” Ameriką 
ir tik didžiausiu vargu, per prievartą jį ištrempta į krantą.

Sekmingas pažangiųjų lietuvių 
susirinkimas Auditorijoj

Nusprendė neleisti jiems liudy
ti apie evoliucijų

DAYITON, Tenn., liepos 17.— 
Teisėjas John T. Raulston šian-
die išnešė savo nuosprendį dėl1 
mokslininkų liudijimų mokytojo 
Scopes byloje. Teisėjas pats 
būdamas fundamentalistas, kaip 
visais kitais kartais,, taip ir šį 
kartą parėmė prokurorus ir nu
tarė neleisti mokslininkams liu
dyti šioje byloje apie evoliuci
ją.

Kaltinamoji pusė tokiam nuo
sprendžiui griežtai pasipriešino 
ir pareikalavo, kad . mokslinio- I 
kams vistiek butų leista liudy 
t i vien prieš teisėją, kad galime i 
butų paskui parodyti apeliacijų i 
teismui kokių įrodymų teismas,sėjo 1 dieną, 
nepriėmė. Prokurorai gi pa
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Chicago lietuvių protestas 
prieš klerikalų smurtą

REZOLIUCIJA
priimta Bendrojo Komiteto sušauštame Chicagos pa
žangiosios lietuvių visuomenės susirinkime Lietuvių 
Auditorijoje, 1925 m? liepos mėn. 17 d.

Kadangi šių metų birželio mėnesio 20 d. krikščionių 
demokratų blokas Lietuvos seime, nesilaikydamas Seimo 
Statuto, priėmė savo balsais įstatymus, varžančius spau
dos ir susirinkimų laisvę ir įvedančius mirties bausmę;

Kadangi tie krikščionių demokratų priimtieji įstaty
mai aiškiai prieštarauja Lietuvos Respublikos konstituci
jai, kuri garantuoja piliečiams spaudos ir susirinkimų 
laisvę;

Kadangi, pravedant tuos nekonstitucinius ir anti
demokratinius įstatymus, buvo neteisingai slopinama 
opozicijos balsas ir prieš atstovus, pasipriešinusius tai 
sauvaliai — socialdemokratą Bielinį ir valstiečius liaudi
ninkus Lapinską ir Dr. Grinių, buvo pavartota ginkluotos 
policijos jėga, — tai

Tebūnie nutarta, kad šis masinis Chicagos lietuvių
Vakar Lietuvių Auditorijoje 

Įvyko didelis viešas pažangiųjų 
Chicagos lietuvių susirinkimas 
apsvarstyti dabar siaučiančią 
klerikalų reakciją Lietuvoje, 
kur klerikalai iki to priėjo, kad 
pradėjo mėtyti policijos page’- 
ba atstovus iš seimo, o taipjau 
atėmė iš gyventojų pamatines 
laisvės—žodžio, spaudos ir su
sirinkimų ir įvedė mirties baus
mę.

Susirinkime kalbėjo Naujie 
nų Redaktorius P. Grigaitis, Dr. 
A. Zimontas, Lazdauskas ir B. 
Simokaitis, pastarieji du nuo 
moksleivių. Tyarką vedė S. Ko 
dis. Taipjau buvo ir muzika
li uis programas. |

Kalbėtojai nuodugniai išaiš- i 
kino dabartinę padėtį Lietuvos, I 
ten siaučiančią klerikalų reakci- i 
ją ir reikalą remti tuos pažan- | 
giuosius Lietuvos žmones, kurie i 
kovoja už tikrą Lietuvos laisvę ty.s laikraščiuose 
ir demokratybę.

Išklausęs kalbėtojų, susirin
kimas kaip vienu balsu priėmė 
atatinkamą rezoliuciją, protes
tuojančią prieš klerikalų reakci
ją Lietuvoje, prieš varžymą lai 
svės ir prieš metimą atstovų iš 
seimo, taipjau raginančią visus 
Amerikos lietuvius irgi protes
tuoti prieš klerikalų reakciją ir tai atvirai pareiškė teisėju',, kad 
remti tuos Lietuvos žmorps, .jis vien tik prokurorus palaiko 
kurie kovoja už IJetuvos lais-' 
vę. (Rezoliucija telpa kitoj vie
toj).

(Platesnis susirinkimo 
žymas tilps pirmadieny).

Valdžia bandys neprileisti Evakuos visą Ruhr Suomijos socialdemokra
angjiakasiy streiko

Valdžia įsimaišys, jei derybos 
nutruktų ir gręstų streikas

api

Rusija rengiasi prie karo
Gabenanti amuniciją pasienin

STOCKHOLM, liepos 
Stockholmo Tidningen 
sensacinę žinia iš Maskvos, ap
rašančią bolševikų karinius pri
sirengimus ir Agitaciją prieš 
svetimšalius, ypač prieš Angli-

17.
paskelbė

Jaunųjų komunistų demonst
racijoj Minske, Anglijos, Ame
rikos, Lenkijos ir Rumunijos 
vėliavos buvo viešai sudegintos: 
Anglijos vėliava be to buvo 
buvo valkiojama po purvyną ir 
nudraskyta į skutus.

žinios sako, kad visi genera
linio štabo oficieriai tapo pa
kaukti telegrafu stoti j eiles, o 
Laro medžiagos yra gabenamos 
> enkijos ir Rumunijos pasienin. 
Be to bedarbiai kitose šalyse 
yra organizuojami, kad jie kel
tų sumišimus užpakaly fronto.

Oficialiais bolševikų laikraš
tis Izvestija tvirtina, kad Angli
ja buk rengiasi atsteigti bloka
dą prieš Rusiją.

tai ir Lietuva
RYGA. —“’Rygas Žinąs” Hel

sinkiu koresp. praneša: “Suomi-

SWAMPSCOTr, Mass., liepos
17. — Valdžia įsimaišys į dery
bas apie antracito (kietųjų 
anglių) angliakasių algas, jei 
nebus padaryta nauja sutartis tuos tris npestus, kurie tuffėjo miįos.
ir streikas bus paskelbtas rug- pasilikti okupacijoj kaipo gva- jai reikia laikytis 
_Z„‘_ 1 Irantija, kad Vokietija pildys užsienių politinės

-I šį programą tris valandas sutartį.
reikalavo, kad kaltinamoji pusė svarstė prezidentas Coolidge ir tį, kad ir tie'miestai dabar bus’sios valstybės 
paduotų vien tik afidavito for-.darbo sekretorius Davis.
moję sutrauką ką mokslininkai I kretorius Davis pranešė, 
lllldyS L)d pHČlll i»inVGlin«nVii nnv
nestatytų liudyti 
biblininkai bijosi, 
šimtai tūkstančių

mitingas griežčiausia protestuoja prieš begėdišką Lietu
vos konstitucijos trempimą ir prieš žiaurų krikščionių 
demokratų smurtą bei sauvaliavimą Seime; ir taip pat

Tebūnie nutarta, kad šis mitingas griežčiausia pa
smerkia Lietuvos valdančiųjų partijų bloko kėsinimąsi 
sugriauti teisėtumo ir demokratybės pagrindus Lietuvos 
Respublikoje, žeminant Seimo ir atstovų autoritetą liau
dies akyse ir dedant nesenai pasiliuosavusiam nuo sveti
mų despotų kraštui naujo despotizmo jungą; ir pagaliau

Tebūnie nutarta, kad šis mitingas šaukia visus laisvę

BRIUSELIS, liepos 17. —
Belgijos valdžia susitarė su 
Francija ir Anglija evakuoti 
Dusseldorf, DUisburg ir Rurort 
miestus kada bus evakuojamas j jos socialdemokratai nepaten-
visas Ruhr distriktas. | kinti užsienių reikalų ministe-

(Talkininkai, seniau padary- rio Idmano paaiškinimu, kad 
tąja sutartimi, turėjo evakuoti Lietuvos dalyvavimas ar neda-1

Ruhr distriktą, išėmus gyvavimas nepriklauso nuo Šuo- mylinčius Amerikos lietuvius visais galimais budais pa- 
Jie nurodo,, kad Suorųi- 

savystovios 
orientacijos, 

Vokietija pildo sutar- bet nebūti kurios nors didžio- 
pažabota /l 

Jei 
valstybės yra 

Lietuvą ir jbs dalyvavimą 
; ferencijose, tai Suomija 
pasiimti iniciatyvą savo rankos- zionistų kongresas, 
na, nes toliau 
Ii. Suomijos 
stato užsienių 
riui sekančius 
rios priežastys

visą
dėti Lietuvos demokratijai, kovojančiai už savo teises 
prieš klerikalinius despotus.

(kas 
kitos i 
prieš 
kon- ■
turi einantį mėnesį turi čia įvykti 

Visi anti- 
taip tęstis nega- semitai sujudo, daro savo susi- 
socialdemokratai
reikalų ministe- butų leista žydams laikyti sa- 
klausimus: ku- 

trukdo Lietuvai
Capoci įgriuvo vyriausioji šaf- dalyvauti Pabaltijo konferencL j 

Tečiaus,La kad 200 mainerių liko ka- jose, ką Suomija yra dariusi ir ir juos mušti, 
į rugp 

tikį į visokius prietarus, kokiais*25 dieną, už savaitės prieš išsį- 
ir ikišiol buvo. ,

Kaltinamosios pusės advoka-

Se- evakuoti. Keli mažesni Ruhr taikoma į Lenkiją), 
kad miesteliai jau tapo talkininkų Pabaltijo

PRIEŠINASI ŽYDŲ 
KONGRESUI

Kalbėk turkiškai—arba 
kalėjimas

mokslininku darbo departamentas per savo (vakuoti).
teisine. Mat;du tarpininkautojo* palaiko ar-

kad paskui |timus ryšius su derybomis tarpnJ/lnruf; L'ooulflnop? 
žmonių skt»i-j kasyklų savininkų ir angliaka-('v AflujMUuui
tuos moksli- šių.

ninku liudijimus ir tuo sužinos r Sekretorius Davis 
apie mokslą. Jie nori, kad plaukia į Angliją, 
kuomažiausia butų kalbama a-1 
pie mokslą, kad kuomažiausia.ką valdžia darys, jei angliak 
žmonės iš tos bylos pasimokintų siu streikas iškiltu. '

rvtoj iš-1 NOGALES, Arizona, Liepos
17. — Gauta žinių, kad Conso-

Prezidentas betgi nepasakė liHated Copper Co. kasyklose
rk.iitj, VUKIZIČI (liti yS, Jt

iš tos bylos pasimokintų Išių streikas iškiltų.
ir pasiliktų tokie pat tamsus ir.Davis sugryš į šią šalį 
rilrv i z\L • ■ i r* » a lr/\l/ 1 1 f ' O P* J  - X    -

ir duoda visus nuosprendžiu* jų 
naudai. Teisėjui tai nelabai 
patiko ir l)arrowui jis 
lupų prigrūmojo bausme 
smo paniekinimą.

Darrovvas mokslininkų 
mų klausimu nekalbėto.

VIENNA, liepos 17. —
KONSTANTINOPOLIS, liep. 

17. — Mayoras miesto Brusa. 
prie Marmoros jurų, kurį mėg
sta lankyti sveitinšaliai, išleido 
paskelbimą, kad gatvėse ir ka- 

Priėjo vinese galima kalbėti tik tur- 
kad juodasunčiai r radę- kiškai. ( Kas kalbės gi kitokia 

kavinėje kalba, tas bus areštuojamas ir

rinkimus ir reikalauja, kad ne

vo kongresą Vien no je. 
ik' to, 
jo užpuldinėti žydus

baudžiamas.

baigsiant dabartiniai sutarčiai 
antracito laukuose.

nykioje uždaryti, žinios betgi ką jinai mano darytinoms kliu-i -----------------
j nepasisekė patvirtinti, negi ne- tims prašalinti, ir - ar Suomi-1 ai užm(lšs 5 žmones 
galima buvo susizmot) su kom- jos užsienių politikos vedėjas ir 
panija.

Anglijos unijos vienysis
LONDONAS, liepos 17. —

Unijų viršininkų konferencija 
šiandie užgyrė pieną artiines- 
niam unijų susivienijimui, ku
ris apimtų milionus darbininkų

Sužinos kasyklų viršininkų 
algas

ATLANTIC CITY, N. J., lie
pusiai!'pos 17. — Antracito angliaka-
už tei- šiai šiandie pareikąjąvo, kad 

kasyklų savininkai pasakytų ko- 
liudiji-įkias algas jie advokatams ir 

Vien kompanijų viršininkams moka, 
įkalbėjo Malone ir kitas advo- nes tai taipjau prisideda prie jų tarpe angliakasius, geležinke- 
kata-s. Malone yra tikintis ka- j-.—•-•-

tulikas, bet gina laisvę moksio 
ir jis tinkamai atsakė j senio 
Bryano kalbą, sumušdamas vi
sus pastarojo argumentus. Pa
baigus Malone kalbėti, visa pu
blika teisine karštai ir ilgai jani 
plojo, 
minęs, 
Tiesa, 
ninkams laimėti, 
gale pergalė, bet 
tiesos.

kainos produkcijos. Kasyklų sa- liečius, inžinierius, laivų buda- 
vininkai sutiko išpildyti šį ang-,votojus ir transporto darbiniu 
liakasių reikalaviintj.

Konferencija dėl algų užsida
rė iki antradienio.

Parduos caro turtus

Bryanas gi -sėdėjo nusi- 
jausdamasis nugalėtas.j 

teisėjas pagelbėjo bibli-1 
bet tai tik le
ne logikos,, ne

4,000 Francijos kareiviy 
krito kare Morokkoje

Mokslininkams neleidus liu-
PARYŽIUS, liepos 17.

Petit Journal žinioje iš Fez pa
duoda, kad jau 4,148 f.rancuzai

toliau mano skaityti Lietuvą 
nesančia Pabaltijo valstybių
šeimoje. Socialdemokratai rei
kalauja atsakymo į visus tuos 
klausimus. Buržuazinė spauda 
dar nėra reagavusi į socialde
mokratų klausimus užsienių 
kalų ministeriui.

SOFIJA, liepos 17. ■— šaika 
iš 40 brigandų (plėšikų) užpuo
lė nedidelį miestelį Speek.

rei-

LENINGRADAS, liepos 17.— 
Jie 'Specialinė bolševikų komisija, 

užmušė du taksų kolektorius, kurios priežiūroj yra valstybės 
du kareivius ir vieną policistą, muzėjai, viešame išpardavime 
sudegino mayoro namą ir at- ateinančią savaitę parduos pri- 

Po. vatinį ir asmeninį turtą ca- 
Juos'ro, vertą kelių milionų dolerių 

Bus parduoti puikus rakandai

Uždraudė

ėmė iš gyventojų $3,000.
to jie pabėgo į kalnus.
vejasi kavalerija.

Keturi tų plėšikų liko užmuš- visų karališkų rūmų, skalbiniai, 
ti pačių valstiečių. brangios staldengtės- ir indai.

Birželio 20 dieną Kaune 
tuš€s aikštėje buvo rengi* 

viešas susirinkimas apsvarstyti 
Seimui įneštus Valst. Apsaugos 
įstatymą, Seimo rinkimų, susi
rinkimų ir spaudos įstatymų 
pakeitimus. Susirinkimas bu
vo uždraustas. Matyt, kade- 
mai bijo, kad visuomenė pla
čiau nesužinotų apie jų darbus. 
Ir, matyt, geri tie darbai, kad 
juos nuo gyventojų įvairiomis 
varžančiomis priemonėmis rei
kia slėpti.

Ro-

Jūsų PinigaiTeis buvusį sultoną
KONSTANTINOPOLIS, liep. 

17. — Angoros tribunalas ne
priklausomybės paskelbė, kad 
jis teis buvusį Turkijos sulta- 
ną, dabar gyvenantį San Rėmo, 
Italijoj ir buvusį kronprincą 
Abdul Hamidą, gyvenantį Mo- 
sul. Kiti buvę valdininkai, bet 
dabar gyvenantys užsieny, taip
jau bus teisiami.

, kad ex-sultano 
Iš jų.a8ent«i, su Anglijos pagelba, 

užeisti sukurstė kurdų -sukilimą. 46 
kurdų vadovai, kurie galėtų bu- 

apskaito, |ti svarbiausiais liudytojais, jau 
yra nuteisti ir pakarti.

dyti, tikimasi, kad byla greitai . ... ,, . , x- I Kaltinamaz .. . , o • V _ krito kare Morokkoje, mušiuo-1 tvaitinania,užsibaigs, nes kaltinamoji puse* • *
kitokių liudytojų veikiausia ne-' 
>tatys ir gal jų neturi, nes ji 
neužginčijh tam, kad Scopes 
skaifė mokykloje lekciją apie 
evoliuciją. Tik norėta parody
ti., kad evoliucija yra faktas ir 
todėl negalima drausti mokyk
loje skelbti tiesą.

,se su sukilusiais riffais. 
707 yra užmušti, 2,.775 s 
ir 666 prapuolę.

Francijos valdžia 
kad riffai turi belaisvėje ne 
daugiau kaip 35 Jrancuzus. To
dėl “papuolusius” eikia skaityti 
žuvusiais.

RUSIJA IR LENKIJA SUSI
TAIKĖ DEL KONSULATŲ

DOTNAVA, birželio 20. —
šiais metais žemės Ūkio Tech
nikumas Dotnavoj -leidžia savo 
auklėtinių III laidą: 18 agrono
mų, 9 miškininkus ir 7 kultur- 
technikus.

Tai yra pu mes skaitlinės a- 
pie Francijos nuostolius Morok
koje. Premieras Ėainleve su- 
gryžęs iš karo lauko buvo pa
reiškęs, kad franeuzų nuostoliai 
nėra tokie ^dideli, kaip kad 
na gandai, bet jis skaitlinių 
padavė.

0RA

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

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

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

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

ci- 
nė-

VIENNA, liepos 17. — Nors 
tarp I^enkijos ir Rusijos eina 
nuoaltiniai kivirčiai dėl sienų, 
(derybos betgi tų dviejų šalių y- 
ra vedamos be pertraukos.

( Dabar pasiekta susitarimo dėl 
abipusių konsuliarinių privilc-

Chicagai ir apielinkei oficia^ gijų. Lenkija turės savo kęn- 
lis oro biuras šiai dienai pranu- sulatus Maskvoj, Leningrade, 
šauja: ‘ Minske, Tiflise, Kieve ir keliuo-

Giedra: biskį šilčiam se kituose miestuose, o Rusija
šiandie saulė teka 5:28, lei- turės konsulatus Varšavoj, Lo- 

džiasi 8:23 valandą. dziui, Lvove ir Danzige.

NAUJIENOS
Chicago, III.1739 So. Halsted St.,
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Į Pacifiką Maudytis
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

Amerikos Milijonų 
Pienas

GAIL KORDE N pastatė naują myliaak- 
menį ant kelio link gero maitinimosi 

savo originaliu išradimu proceso išėmimui 
perviršio vandens iš riebaus, tyro pieno, ir 
taip sterilizuoti ir uždaryti tą sukoncent
ruotą skystimą, kad jis neapribotam laikui 
išlaikytų savo maistingumo vertybę.

Borden’s Kvaporated Pienas yra šviežias ir tyras. 
Jis yra patogiausias ir ekonemingiausias iš visų 
pieno formų, ir valgių gaminime jis yra lygus 
skoniu geriausiam šviežiam pienui. Diduma mais
to vertybės, kokį turi šviežias pienas, pasilikę ja
me. Ir atsargumas, koks yra prie jo prirengimo, 
užtikrina tyrumą ir gerumą tirštos srovės, kuri 
pilasi kaip smetona iš dėžes.

Tai yra tas pienas, kokio jums reikia smetoni
nėms zupėms ir smetoninėms kitokiems valgiams; 
pyragams, ir biskvitams, smetoniniams pudin
gams, zupėms- ir pajams visokios rųšies, ir bega> 
linės daugybės sosų, kurios paskanina kasdieninį 
valgį ir prideda maisto vertybės faktiškai kiek
vienam pienuo reikalui.
Jeigu norit žinoti, kaip gaminti valgius su Borden’s 
Evaporated Pienu, išpildykit kuponą pažymint kokių re
ceptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Vardas

Duona 
Saldainiai

Rašalai 
Mėsos
K ošelės

rajai 
Pudingai 
f ,‘riubus

Adresas (Lith.)

šviesą ir pajiegą suvedame | sar js ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., I n g

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

Ir '

Gintarai iš Lietuvos
Parduodama už nupigintą kainą.

BALTI 62 colių ilgri karteliai, kaina $24.00, dabar  ........... $14.00
BALTI 36 colių ilgi karaliai, kaina $23.00, dabar............$13.00
GELTONI, PERMATOMI 62 colių ilgio, kaina $28, dabar $16.00 
GELTONI, PERMATOMI 32 colių, kaina $15.00, dabar .... $8.00 
SPILKUTES dėl moterų ..............................................................  $1.00
GINTARINIAI KOTELIAI rašomoms plunksnoms ............ $3.00
SAGUTES prie laikrodėlių su vabaliukais viduje ................  $2.00
NEAPDIRBTI ŠMOTAI su vabaliukais viduje....................  $1.00

Šis išpardavimas tęsis 2 savaites.
NEPRALEISKIT. ŠIOS PROGOS

Kreipkitės į

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

Su perkūnais j aukštybes.

30 birželio lydi mus į. aukš
tybes. Ruošiamės nakvoti au
kštumoj apie 7,000 pėdu. Mies
telis Ilills City tupėjo už 60 
mylių. Pakeliui iš Wind Cave, 
turėjom užsukti j Sylvan Lake 
ir Nidels. Musų “ekspresas” 
atsisakė lipti i kalną. Zaleckis, 
galutinai išėjęs iš kantrybės,^už
tepė gerą “sandvičių”, taip kad 
mes užlipom netoli Sylvan La
ke. Kadangi vieta graži, tai 
nusprendėm nakvoti. Pavojin
ga buvo toliau važiuoti, nes iš 
visų kraštų rinkosi debesys su 
mažiukais perkūnais.

UŽsitaisėm šėtras. Ugnis už
kaitino pietus ir mes gardžiai 
užkišo skilvio šonus, ruošėmės 
nuvftžiuoti i Nidels, kurios bu
vo už 3 mylių, bot .mano mc- 
tereologi jos stotis *pranašavo 
lietų su perkūnija. Matot, iš 
keturių kampų musų palydo
vai — debesys, sergėjo euro
piečius, kur jie apsistos, kad 
jKisire.klamavus save. Ir ištie
si!, turiu pripažinti kreditą A- 
morikos Perkūnui. HJiotuviš- 
kas, rodos, ir gerai užbubnija, 
bet šiuo kartu amerikietis “su- 
bytino” mūsiškį.

Musų Nidels liko, nes lie- *
taus davė “kaip iš viedro”. 
Sustoję prie pat ežero puspa
džio, bijojom, kad nenuneštų 
į gelmes. Laimei, viskas buvo 
gerai. Ežeriukas tarpukalny, 
truputį paaugėjo gal per pu
sę colio... Ali ra i t”, mes užmi
gom.

Buvo juokinga scena su 
“mano šuniu,” bet nėra laiko, 
nes skubinam į Belle Fourch. 
Norėčiau aprašyti Syvan Lake 
grožybes, bet noriu kad jus 
patys nuvažiuotumėt pasižiū
rėti. Ameriką, jus pažinsite 
tik keliaudami į vakarus. Aš 
dabar visai kitaip įsivaizduo
ju Ameriką, negu buvau ma
tęs ją iki Chicagai. Rytai — 
pragaras, vakarai — dangus. 
Nors aš nepasiekiau Pači l iko, 
bet iš matytų vaizdų sprend
žiu, kad toliau dar bus gra
žiau. Aš pradedu kvėpuoti 
gyvenimu, nes ant kiekvieno 
žingsnio sutinku gyvatą. Mili
jardai gyvybęs!!!... Ir kodėl 
nesusidarė bent desėtkas šei
mynų musų ekskursijon? Ko
dėl? GL—todėl, kad kodėl... Vė
liau apie tai, o dabar važiuo
jam, Feliksl...

Dvi valandi pakalnėn.
1 liepos mes nuraidinom į 
Nidels ir paėmę keletą vaizdų 
ritomės pakalnėn. ()t, gerbia
mieji, pakalnė tai pakalnė!...

Feliksas uždarė “inžiną” ir 
mes “be geso” ritomės. Tokia 
kelionė smagi ir pigi, tik ne
ilgam.

Dvi vii landi greit prabėgo. 
Mes vėl raičiojomės tai prieš 
kalną, tai pakalnėn. Kalnai 
priminė man Saksų Šveicariją 
(už Dresdeno).

įdėtus, kelias — gyvatė.
Važiavom dhug mylių be 

“gyvos dusios”. Kelias pasitai
kė gana geras, tik dulkėtas. 
Mano gerklė nors jau įprato 
dulkes ryti, liet dėl atsargos aš 
rankoj laikydavau rankšluostį 
ir per jį kvėpuodavau. Nors 
draugai juokėsi iš mano “apa
rato”, bet jis daug sveikatos 
man teikė.

Pravažiavom “aukso žemę” 
ir artinom ės prie Speerfish. 
Belle Fourch buvo už 15 my
lių. Nutarėm pasiekti šį va
karą. Juosvi debesys talpino 
savyje lietaus, bet mes nepai
sėme, turėdami po ratais 
“žvyravote” kelio. Mylią-kitą 
pavažiavus, atsidūrėm tarpe 
liūno. Musų “ekspresas” pra
dėjo slidinėti, nes nuo pietų 
palytas kelias dar nebuvo Su
gėręs dangaus sultis.

Kada mes pasiju tom vieną

ir kitą kartą, taip sakant, 
“ant grabės kranto”, pradėjo 
pakaušis svilti. Tai ne juokas! 
Zaleckiui, nors pratusiam va
žiuoti, šilas kelias pasirodė 
“nepaprastas”...

Vėžės, tartum dvi gyvatės, 
raitėsi prieš mus. Buvo mo
mentų, kad man iškarto po 
šimtą plaukų pražilo.

Slmnėmės kiek galėdami 
pirmyn, nes atgal grįžti nebu
vo galima. Sutikę žmones, 
klausėm galo. Nekurie mus 
baugino, o vienas sąžiningas, 
pasakė, kad lik 2 mylios beli
kti. Toliau vėl žvyrius dengė 
kelio paviršių.

Atsigavom, kaip už valan
dos raitymosi, išvažiavom ant 
gero kelio. Bet dar ne viskas.

Į grabę, kiaulės išgelbėjo.
Užsiritus ant aukštoko kal

niuko mus sveikino perkūnė
lis su didląšiais ir ledais. Maž
daug 20 minučių iškentėję po 
atviru lietum su perkūnija, 
ritomės pakalnėn, nes , į Belle 
Fourch beliko 8 mylios.

Prityrę šiandien /visokių 
“malonumų”, linksmai juokau 
darni, ritomės pirmyn. Zaleckis 
prieš vieną kalniuką paspaudė 
“gesą” ir mos pasijutom.... 
grabe j skersi... visai netikėtai. 
Ant kiek pirmiau bijojom tos 
“gyvatės” ir klykavom su bai
me, tai dabar nei garso nespė
jom išleisti, Visų veidai “nu- 
sipauderiavo” lyg prieš “at- 
puskus”... Ir ištiesų mes kaip 
“ubagai”, skubinom iš vakaro 
į rytojaus iškilmes.

Užtraukianti “šv. Jackų” de! 
Toniu”... Mes, reik pasakyti, 

ant tiek laimingi, kad tuč- 
tuojaus, pribuvo kiaulės pa
galbon. Tikra teisybė! Vadina
si, taip sakant, choru sužvie
gusios baltveidės už kelių mi
nučių ištraukė mus iš grabės. 
Prisėjo kiaulėms . dėkoti, kaipo 
“išgelblėtojoms”. Dalykas la
bai paprastas, “užfundinom” 
po kvoterj ir po cigarą trims 
kiaulių sargams, kurie jas ve
žė “treku” į artimą Belle 
Fourcln

Afiihii.i X;<Jo<-I<į apvylS žvy- 
rius, kurio toj Įkalnėj buvo la
bai mažai. Už “gyvatės” ke
lią, mos nutarėm duoti meda
lių iš dešros, o už “grabę” iš- 
kepėm gardų stoiką.

Laukiniai iškilmėse.
.Jau Belle Fourch nakvojam 

kaitų su “kukluksais”. Nors 
truputį bijojom, bet ne taip 
kaip indijonų. Vis-gi savo ra
sės žmonės, o be to — mes sve 
čiai. Nakvynė buvo šlapia ir 
ankšta, nes daug turistų pri
važiavo į iškilmes.

Iš vakaro sužinojom apie iš
kilmių tvarką ir nors tas ma
lonumas kainavo po 2 dol., 
mes nutarėm pusę po pirmos 
diena, 2 liepos, dalyvauti ne
matytose mums iškilmėse. 
“Laukiniai” mus begalo trau
kė.

Aptvarkę savo “palocius”, 
nudulinom kvartetu į iškilmes. 
Žmonių pulkai rodė mums ke
lią. Iš kairės , pusės musų 
akį traukė indijonų “kempė”. 
Jų “gonge” dalyvavo iškilmėse 
už atlyginimą. Mes kaip tik tą 
“atlyginimą” ir žiurinėjom. 
Tai buvo pu liest i šniūrai mė
sos, kurią jie džiovino 
Uideš saulę. Milijonai musių 
jiems padėjo tą “džiabą” at
likti; Ta mėsa buvo bent po
ros laukinių jaučių, kurią jie 
gavo iš vyresnybės.

Apie 2 vai. prasidėjo iškil
mes. Dievuliau tu mano, ko 
ten nebuvo. Viskas iš vakarų 
Amerikos: .kazdkiįi-piemenys, 
jojikai, kilpininkai, indijonai, 
jaučiai, bizonas, arkliai ir 
“dzimdzi-drimdzi” su asilu, 
arkliuku ir paršiuku. Aprašyti 
visa yra ne mano plunksnai, 
nes laikas brangus, o keliones 
vargai vaizdus išblaško. Palie-

kn kitam kartui. O bus 
geriau, jei kitą vasarą jus 
važiuosite pamatyti.

Pas “Velnio Bokštą.”
3 liepos po piet mes aplei

dom tą “margą kraštą.” Norė
jom pamatyti “k-klanų” proce
siją, ji atsibuvo 4 liepos, 
todėl mes nenorėjome laukti, 
nes atsibodo “laukiniai”.

“Dėvi! Tower”, buvo mums 
iš kelio “maždaug” 3% mylios, 
o ištiktųjų, tai 13 mylių. Užti
kom tokius kalnus, kurie tik-

dar 
nu-

rai “velniški” 
išskėtėm savo 
nio Bokšto”.

(Bus

buvo. Vakare
šėtras prie “Vėl-

daugiau)
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NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-1 
NYTI VISADOS KRE1PKITBS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS , 

ANT NAUDOS.

S

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bu?
brangi dovana.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė.

Jei ieŠimi bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

KODĖL JU^S REIKIA TURĖTI

Gerą Pijaną

S. L FABIONAS C(I,

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- < 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
Parduodam Laivakortes. f

M. -

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

1323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarų, išskyrus ketvergi. 

Nediliomij nuo 9 iki 12 ryto.
SAVO NAMUOSE

K. JURGELIONIS 1
A D V O K A T A S . ,• 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Kpom 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3385 So. Halsted St.

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

, Yards 0141 ►
Byloj visuoae teismuOsa. — Ab-' 
atraktai. — Jngaliojlmrd. — Paa- 
knls pinigą 1 ir 2 morgliiama.

John Kuchinskas
LAWYER

Liefuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

.Valandos: 9 ryto iki 8.30 vakare. 
Sereddj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

J. P. WAITCUESM

m.

BLEND

ir geresnio pijano nėra ant svietę. Kuomet manysi apie pija- 
ną, manyk apie GERĄ, manyk apie KIMBALL. Ateik, ra
šyk arba klausk per telefoną iš didžiausės lietuvių krautu
vių Amerikoje dėl platesniu žinių apie KIMBALL PIJANUS

Advokatas
l’ullman 6377 Roselant

10717 Indiana Avė
Miesto ofisas:

BWEMNERSTEH’S

69

Lincoln Fordson

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES

I. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjl
✓ Room 17P6

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinfton 88 

Cor. Washin£ton A C'artt

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. WaHhington St. Room 911 
Tel. Central 6290

Cicero Ketvmro vakar* 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Saredoj ano 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Boal. 6737

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

Ei
K

g0 a

GERAS PIJANAS jūsų namuose pagelbės prilaikyti jūsų 
sūnus ir dukteris namuose, nes geras pijanas suteiks 
jiems gerą muziką, kuri niekuomet nenusibos.
GERAS PIJANAS linksmins tėvą ir motiną, kuomet turėsit 
savo sūnus ir dukteris namuose ir visi sykiu galėsite gėrė
tis augščiausiai ištobulinta muzika, kurią jums teiks tik ge
ras pijanas. * 11 x
GERAS PIJANAS užžavės kiekvieną atsilankiusį draugą 
ir svetį pas. jumis ir jie mylės atsilankyti pas jumis ir pa
siklausyti gerą muziką.
GERAS PIJANAS suteiks jums didelę ekonomiją, nes ne
reikės dėti nereikalingų išlaidų dėl pataisymų.

GERAS PIJANAS YRA

KIMBALL

1922-32 So. Halsted St
J. NAKROŠIS Vedėjas

VVENN

Labai daug gerų, at
sakančių gėrimų pada- 
romą su WENNERSTEN'S

Ir juos galima labai 
lengvai padaryti, nes 
MENNEfcSTENS apyniai 
ir salyklas yra supilti 
viename kene .

Klauskite 
serninko.

jūsų gro-

Sujungta 
SALYKLAS 

ir 
AP YNAI

į theuniversaucar.
V Cars-Trucks-Tractorsl FRANK BRESKA
£ 2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lavvndale 4113-11
$ Pasinaudok $5 planu
5 Fofdo trokai dėl kiekvieno biznio

Re i k >«\ lietuvių sales ineiuj.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room J2001 
Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Paredelio ir 
Pėtnyčios.

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 609G
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

Tel. Dearborn 90i7
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Padaužų Pastabos' apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

vai
tu r i 
būti 
atsi-

Senvičiai iš Maskvos
(Vieno ūkto komedijėlė) 

Parašė Padauža.

Komedijėlės veikėjai:
l’seika — komunistų 

kelis, redaktorius, rėksnys ir 
spykeris; jisai lietuvys, bet kei
kia rusiškai patobulino musų 
žodyną tokiais žodžiais, kaip 
svoločius, socialburžujus, niek-

pec

mes važiuosim j Wasbirigtoną 
ir paimsime baltuosius ruriius, 
o tuo tarpu apsidirbkime su 
Cbicagos lietuviškais buržu
jais. Pirmiausia sunaikinki
me Dr. Montvidą, Dr. Karalių, 
Lirgelionį, Gugį ir kitus jų
plauko žmones... Draugai ne
snauskite, nes, kaip sekiau, už 
p< rc»s mėnesių kils Amerikoje 
didelė rrrevoliucija... 
vuoia Lenino idėjos, 
laiku mes visi , j liks
minternais Amerikoje. liktai 
prisidėk i te prie bolševikų visi.

Useika (atsikelia, painia di
delį senvičių ir duoda Izarai) 
štai, drauge, valgyk bolševikiš
ka senvičių, kuris sustiprins

sviete didelė 
laimės 

d 
komisarais,
khlbėti irLai gy- 

o greitu senvičių)

Izara — kominterno agen
tas, spykeris, Useikos pamoč- 
ninkas.

Genių Dėdė — perkelis, ko* 
munitsų liokajus.

Žolpys — priešistorinių žmo
nių tipas

Auras — buvęs klerikas, o 
dabar komunistų pakalikas

Panelė — nusenusi merga, 
komunistu Ivderiu meilužė, su- 
fragistė.

Driulis — seilininkas, rėks
nys, komunistų patentuotas 
spykeris.

Gydytojas — bolševikuojan-l 
tis daktaras.

Scena

ant

teisingas, 
bolševikai 

bolševiz- 
socializmo 

savaičių

1 Useika (duoda senvičių) 
štai, drauge ir tau bolševikiš
ko pyrago didelis bryzas: 
gyk ir buk sveikas. Tu 
stiprias rankas, tai galėsi 
geras kovotojas. (Želpys
sėda ir senvičių maumoja).

šauklys: Perstatai! Aurą — 
jis buvo klerikas, o dabar bol
ševikas, Useikus dešinė ranka.

Auras: Matote, draugai, aš 
nepratęs meluoti. Už trijų mė
nesių kils visam
revoliucija, bolševikai 
ir visur bus įvesta sovietai, 
mes visi paliksime 
Mokinkitės_ rusiškai 
bukite prisirengę.

Useika (duoda
štai, drauge, Maskvos senvi
čius: valgyk ir stiprinkis, o ry
toj tavęs sunkus darbas lau
kia. Auras atsisėda ir senvi- 
čiu maumoja).

Panelė: Draugės ir draugai, 
mums moterims reikia bolševi
kiškos tvarkos, kurioje mes tu
rėtume lygias liesas. Bolševiz
mo tvarkoje mašinos vaikus 
gimdys. Draugės, jus tiktai 
bolševizme rasite pilną meilę 
ir laisvę. Dabar jums reikia 
šapoj dirbti, grindis plaut ir 
dar su vyru vienoj lovoj gulėt. 
Komunizme jums to nereikės 
daryti. Už lai, draugės, prisi
rašykite prie boJševikų, o už 
poros mėnesių paliksite laimin-

gos.
Useika 

štai, miela drauge, 
valgyk, I 
vičius laimina tavo visus žing-’o jus mane remkite 
snius. (Draugė iPane-K? ima bolševizmas, tai aš 
senvičių, 

šauklys
Driulį musų jautrųjį spykerį ir tai 
organizatorių.

Driulis — Draugai ir drau
gės, jirie ginklo visi naikinti 
ir griauti, o tuojaus bolševiz
mas Amerikoje užviešpataus.' 
(Nusispiau ja) šalin visi lietu
viški menševikai, svoločirii, tau
tininkai, parapijonai musų geri 
talkininkai. (Nusispiauja) Su
naikinkime visus išnaudotojus, 
pirmiausia lietuviškus, 
užpakaly stovi palšos 
kurios bus su mumis, 
spiauja) Lai gyvuoja bolševiz 
mas ir proletarų 
Pirmyn, draugai, 
rytojus musų bus'(Porą kartu 
nusispiauja ir užsičiaupia).

Useika. (duoda/ senvičių) 
štai, drauge, imk ir valgyk, 
lai Maskvos senvičius stiprina 
tavo dvasią ir kūną (Driulis 
paima, atsisėda ir maumoja).

šauklys — Dabar perstatai! 
gydytoją lx)lševiką.

Gydytojas — Draugai prole
tarai, bolševizmas išnaikins vi
sokias ligas. Tuo tarpu neuž
mirškite m Ano ofiso, kur gau

site tikrą patarnavimą ir gerų 
(duoda senvičių) receptų (Publika ploja). Kiti 

imk ir'daktarai no good, 
lai bolševikiškas šen- žujai.

i vvi i n w » imi i a

nes jie bur- 
Aš remiu jūsų reikalus, 

Kai įvyks 
jums /dar 

Draugai 
prakalbas, 
pasakysiu,

bolševikai — aš 
buržujus neužsi- 

(visi ploja), lai

('Draugė Panelė
sėda ir maumoja). I gerinus patarnausiu. 

Perstatai! draugą vilniečiai surengs 
aš jums 

i gyvuoja 
manau, kad 
moka gydyt5 
jie miršta.

Uoedka
štai drauge daktaro 
kas senvičius: valgyk ir gydyk 
proletarus. (Gydytojas atsisė
da ir senvičių maumoja).

Useika (išsigeria, 
mas) 
esate 
viso 
y • CIUS, 

jums 
te, kad vidurinio 
jus su mumis, arba prieš mus.

' Remkite bolševikiškus biznie
rius, o kitus boikotuokite, šmei 
žkite visus menševikus ir ga
dinkite jiems biznį: juo ma
žini biznio turės musų priešai, 
juo mums bus geriau. Lai gy
vuoja jurhyše dvasia musų am
žinojo Izmino. (Visi suklau
pia, rusiškai persižegnoja ir 
kalba poterius, iš “(Laisvės”: 
‘Tėve musų, kursai esi Rusi
joj, švęskis vardas tavo, ateik

musų 
miniorf, 
(Nnsi-

diktatūra, 
į kovų, o

spyčių

(duoda senvičių) 
ir tau rus-

svyruoda- 
Draugai ir draugės, jus 
tas peilis, kuris išpiaus 

svieto buržujus ir svolo- 
ruski senvičiai priduos 
jėgų ir drąsos. Atminki- 

kelio nėra:

karalyste tavo ir tt.)
Kiekvienas iš jūsų prisirašy

kite prie kokios nors draugi
jos, ypatingai prie SLA. ir 
veskite bolševikšką agitaciją 
visur — tai kominterno prisa
kymas (išsigeria). O dabar 
eikite ir skelbkite visam svie
tui musų idėjas, o aš jums 
partrauksiu dar geresnių sen- 
vičių iš (Maskvos. Neužmirški
te ardyti susirinkimus ir šmei
žti visus buržujus, o buržujus 
yra kekvienas, kuris ne bolše-

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIUIKlEhE
AKUŠKRKA

3101 So. Hahted St., kampai. 31 <at
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
rungai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

UŽ dyką pata 
rimas, dar ir kj 
tokiuose reiks 
tuose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitčs o ra 
nite pagelbą.

Valandos nu«
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją;

Pennsyl- 
iigon 
Sąži 

patar- 
visokio 

prie! 
’aik< 

ir pi

Vikas.
(Uždanga nukrinta)

rei Blvd. 3138 
M. VVoit kieMci- 

BANIS 
AKUAERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauja mote

rims prie giindy- 
m o , patarimai 
lykai moterimi 
r merginoms. 

3113 South 
IJalHted St.

-MR. HERZMAN"**
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

()fisafl ir Laba ra tori ja: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal
8110. Naktj 
Drexel 09<50

Bculevard 4136

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

Telefonais:

voti su visais svoločiais. 
paima senvičių, atsisėda 
<»r’-.dų ir maumoja.

šauklys: Perstatai! Genių Dė
dę jisai jums visiems žino
mas savo raštais- ir spyčiais, 
buvęs redaktorius, o dabar 
bolševikų vikidaila.

Genių Dėdė: Draugai, aš es- 
mi vienas teisingas žmogus, o 
visi kiti sukčiai, apart draugo 
lamonto, kuris ir-gi 
Mes ir jus esame 
dėlto, kad šiandien

Didelis stalas apkrautas di-|mas 
deliais senvičiais ir bonkomisl’au ,u~ra- ’• rJ^. . 
munšaino. Ant sienų paveiks-!7*-‘ Amerikos ie uviai pavirs 
lai Pugačevo, Lenino, Trockio,! bolševikais, o musų gazie a 
Kapsuko ir kt. Afišos skelbia <>i‘lž'ąus,as d.enras >s_ 1 a- 
visu bendra norą, sekamai:| a* turėsiu gerą 1 ą 
“Salin visi buržujai”, ’‘Valio| nms galėsiu dauginus parašy- 
matuŠka Bosija”, “Griaukite ‘i visokių eilių ir pasakaičių 
, v . . . i . m I \š ncrsikrikstinau į bolševikusburžujų susirinkimus Knis-| vs f . .. .. j .. i n i -i. teito imiei žinojau, kad visiems kitę draugijas ir skelbkite ko-l ,(.i°k munizmą visiems sutvėri-| e*^s bolševikais ni L a i u 
mums”, “Rašykitės j SLA. ir prisirašyti prie tolševi- 
visokiais budais stengkitės pa-nes ni*irns da^ar

ii- • o l’iai reika ingi. Tavorsčiai, ei-
šauklys, (įbėgęs scenos vi-pite <*‘>na,s bolševikišką dar- 

durin) Draugai, turiu garbės! dirbti, o mes uojaus visus 
jums perstatyti vierną tarną! '-nržiijus išvarysime g v ų 
amžiną atilsi Lenino draugą! duoti... ... ;v x 
lscik* Į Useika (duoda senvičių)

r- *ii / . v j • • I štai drauge, ir tau duodu Ma-I seika (strapabodamas iei-| s , . ..• • • .L j • j I kvos nvragųi valgyk ir sotin-na ir įgriuva i kėdę prie send-| . .X . . . .... x x • -xl <is o komunizmo idėja lai taviem) Draugai, aš vienas įsi , .... .. •, , x .v I vi^ degte dega (Genių Dedebolševiku dar panašus j zmo-| * ... . , . - ,Kų. taip sakant. Ai jums pra-Laimi> atrodęs sa-
nešu, kad iš Maskvos gavome! 0 Izaros .raumoja).
visą krūvą senvičių (IšsigeriaĮ šauklys: Perstatai! draugą 
iš bonkos) Draugai, pergalėlželpį — jisai tikras bolševikas 
musų pusėje, liktai visi prisi-l ir jam kupra užaugo kovojant 
rašykite prie bolševikų, ardy-jsii buržujais.
kitę buržujų susirinkimus,I želpys: Draugai, aš prašau 
šmeižkite menševikus ir san-| r>rie tvarkos, o jus suprasite 
dariečius. Parapijonys musųl mano kalbą. Pirmiausia mums 
geri draugai (dar geria). La: I -p ik i a pasigriebti SLA., paskui 
minu aš jus visus vardan did-l visas kitas draugijas, o tada tai 
žiosios komunizmo idėjos...! gyvensime kai broliai: nebus 
(dar išsigeria ir nudrimba ant I šnaudotojų — juos visus mes 
stalo). I lakarsime. Aš sakau lai gy-

šauklys — Perstatai! draugą! vuoja komunizmas ir revoliu- 
Izarą, kuris jums pasakys kąl rija. Aš, draugai, dirbu kiek 
nors naujo iš kominterno te-Luiliu, jau daug parapijonų prie

I darbiečių kuopų prirašiau. Ki- 
ir draugės! ti draugai jums pasakė kas 
jūsų išga-l daryti. Eikime pėdomis musų 

nyino vaia> d: MiKilki'.* vni| pirmatkunų, kurie nebijojo nė 
kaip vienas. Už poros mėnesių peilio, ne kulkų, nė ugnies...

Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio 
Už pinigus padėtus ant musu Augštu Pirmų Morgičių nuošimtis 

bus mokamas nuo dienos padėjimo.
Jeigu jus norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų i šią 

banką atneškite savo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pini
gus perkelsime su nuošimčiais.

Siųskite pinigus į Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų 
kainos yra žemiausios.

Kapitalas ir Perviršis
$300,000.00

Saugiausia vieta jūsų pinigams.

Metropolitan State Bank
Po valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 22nd Kampas Leavitt Street
Lankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare 

UTARNINKAIS ir SŲBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

Investmentai Del
Liepos Mėnesio

* Izara. Draugai 
r:<’d<;•••!./.ii, atėjo

696 I METUS 
DEL JUSI)

Už jūsų pinigus investuotus j 
musų Pirmus Morgičius ir Auk
sinius Bonus.

Del tolimesnių informacijų 
pasimatykite su Mr. Grišiumi, 
Maciku arba Sedemka musų 
bankoje — jie kalba lietuviškai.

Peoples

Gerai 
tuvių 
r u m u

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

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė 
CHICAGO

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 lebee 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

(ei turi akių uždegimą, jeigu akyj, 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ažaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare 

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 !U 12 <!!•- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomii nuo 10 Ud 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bi«« 
laland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Specialistai užsise- 
nčjusiu chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. WILLh\G
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedūlioj nuo 9 iki 12.

Phone Canal 1713-0241 
Bes. Midway 5512 

DR. RALPH CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso valandos nuo 2 iki . 4 kas
dien. Pancdėly ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nediliomia nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

SAUGI VIETA JUS!
- PINIGAMS

svarbiausių 
CENT- 

MANUFAC- 
'BANKO 
yra didu- 
turto — 

kaip de-

biznyje ir 
vardas jos 

ir darbi-

Viena 
priežasčių 
RA L 
TUR1NG 
stiprumo 
inas jos 
daugiau
šimts inilionų dole
rių. Antra priežas
tis yni jos ilgų me
ti) patiriinas ban
kiniame 
geras
viršininkų 
ninku, 

ši Bunka 
Chicago 
House 
kuri reguliariai per
žiūri Banko knygas. 
Ji irgi yra po Illi
nois Valstijos prie
žiūra.

yra nariu
Clearing

Association

Ateikite pamatyti 
p. Czaikauską, jisai 
jums paaiškins kaip 
jus galite uždirbti 
3% šioje ^augioje 
Bankoje.

Bankas atdaras visą dieną 
aubatoje nuo 9 ryto iki 8 va
kare. Seredoje nuo 9 ryto 
iki 3 vai. po pietų ir nuo 6 
iki 8 vakare . Kasdien nuo 9 
ryto iki 3 valandai po pietų.

Liepos menesis yra laikas inves
tuoti savo pinigus į Pirmų Mor- 
gičių Rtal Estate Auksinius Bo
nus, kurie uždirbs jums 6% iki 
6!/27< palūkanų dėl jūsų. 
Auksiniai bonai arba morgičiai 
pasiūlomi per šį banką yra sau
giausias investmentas į kuriuos 
galite įdėti savo pinigus. Kiek
vienas bonas reprezentuoja dalį 
morgičių ant augštos rųšies į 
South Side savasčių. Savastįs 
yra vertos dvigubai vercios mor
gičių, jūsų pinigai biis dvigubai 
apsaugoti. Dešimties milionų 
dolerių bankas rekomenduoja 
tuos bonus dėl jusiį.
Ateikite į banką ir dasižinokite 
daugiau apie tuos auksinius bo
nus. Pasimatykit su Mr. John 
S. čaikauskiu, vedėju musų už
sienių Departmento; jis turi 
daug metų patyrimo pagelbėda
mas lietuviams dėl saugių in- 
vestmentų. Jus esate kviečia
mas čionai.

»

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 WB8T THIRTY-FIFTH STREET

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170
DR. J. A. ROTH 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1389 Milwaukee Avė., 

netoli Wood St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedčltoj nuo 10 iki 12

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonai Yards 1699 

Ofiso Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Hstotod 84, 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos i
9 Iki 12, 1 iki S dieną 
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tai. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rowaa Gydytojas ir Chirargaa 
Specialistas Moteriškų, Tyrilkų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų.

Ofisas: 3103 So. Malstsd St., Chleaga 
arti 81st Street

H>liomia ii tventadienlal* 16—19 <H«r

Jei abejoji akimie, paeitelraek 
Dr, A. R. BLUMENTHAL 

Optometriet
Pel. Boiilirardl 6487 
4649 S. Aahland Ava. 
Kampas 47-toa aat

2 lubų■.......  ... . —y

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVlD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvvaukee Are., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1989. OH«o valan
dos 2-4, 6-8. NediUuj 10 iki 12 d.

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

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonai Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo 
doje.

valan- 
Tel. Ganai 3161
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DisimoHjiTno kalnai 
hicagoje — p aitui
Metams...... *.........................-....  $8.00
Pusei melų----------------------------- 4.00
Trims m Alesiams ___    200
Dviem mėnesiams ......   1.50
Vienam mėnesiui ------------------- .75

m.
..................... ■ -..... lJ q

Tai yra gera sugestija. Pirma, negu atsiras grupė,1 
kuri drįs pasiimti iniciatyvą to svarbaus sumanymo vy- 
kinime, butų gera, kad “Naujienų” skaitytojai pagalvo
tų apie jį ir viešai išreikštų savo nuomones.

Šeštadienis, 18 1025

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
ickinadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 $0. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas: RooMvelt 8M0.

hicagoje per nešiotojas >
Viena* kopija ________________ 3c
Savaitai ...................................  18c
Mėnesiui ...... .........—_________r 75c

■Juvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams -----    $7.00
Pusei metų........................ 3.50
Trims mėneuiama----------- - 1.75
Dviem mėnesiam --------_ t,25
Vienam mėnesiui______ ______  .75

Lietuvon ir kitur utsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ---- ---—----------------— $8.00
Pusei metų ...................... ——_ 4.00
Trims mėnesiams —---- .----------  2.B0
Pinigus reikia siųsti pašto Moaey

Orderiu kartu su uisakymu.

“SANDARA” VIS DRABSTOSI

BIBLININKUI BRYANUI NESISEKA
• ••••• • •••••

“MONKĖ”, KAIPO “CHRISTMAS PRESENT”
• •••••

KAPITULIACIJA PRIEŠ EVOLIUCIJĄ?
• * • • • . •

PAŽANGIOSIOS VISUOMENĖS SUSIOKGA-
NIZAVIMAS

Dayton byloje visa spauda (bent rytinėse ir viduri
nių vakarų valstijose) aiškiai simpatizuoja evoliucijos 
šalininkų pusei. Dar niekuomet Amerikos didieji laikraš
čiai taip nesityčiojo iš Bryan’o, kaip dabar. Viduramžių 
idėjos yra atgyvenusios savo laikų Jungtinėse Valstijose. 
Jos dar tuno kai kuriuose tamsiuose užkampiuose, kurių 
nesuspėjo pasiekti naujoji civilizacija, bet neužilgio jos 
bus ir iš tenai išguitos. Priė jo daug prisidės kaip tik ši 
mokytojo Scopts’o byla, kurios pagalba tamsybės apašta
lai tikėjosi suduosiu mirties smūgį mokslo laisvei.

Paskutiniame savo numeryje 
“Sandara” vėl įdėjo straipsnį, 
užgauliojantį lietuvius socialis
tus ir “Naujienas”. To straips
nio autorius, p. P. P. Jaras, reiš
kia savo pasipiktinimą tuo, kad 
Chicagoje susidarė bendras ko
mitetas iš socialistų ir sanda
riečių protesto mitingui rengti 
prieš Lietuvos krikščionių smur- 
tą. “Sandaros” redakcija gi pri
duria prie to straipsnio savo pa
stebėjimų, kad ji pilnai sutin
kanti su p. Jaro plepalais. Tuo 
budu išeina, kad minetasai ra
šinys išreiškia oficialį sandnrie- 
čių organo nusistatymą.

Jeigu taip, tai šitas klausi
mas artimiausiu laiku turės būt 
apsvarstytas. Tuo gi tarpu mes

tojų, kurių 177 tėra laisvieji 
klausytojai.

Bet aktyvaus veikimo uni
versiteto gyvenime ir latvių 
studentai per maža teparodo: 
įvairiuose rinkimuose vos 
60% studentų tedalyvauja. 
Tiesa, jie nuo sena jau turi 
Universiteto studentų Tary
bą, jų įvairaus plauko orga
nizacijų įregistruota univer
sitete su viršum 60, tačiau jų 
visų kartu paėmus narių skai
čius tik pusę visų studentų 
teapima ir vos 3000 teprane- 
ša. Ir pačios šios organizaci
jos daugiausia taip maža vie
na nuo kitos tesiskiria, kad 
daugelis studentų bent kelio
se jų dalyvauja.

Visas šias organizacijas, 
pačių latvių studentų nuomo
ne, galima butų suskirstyti į 
tris dideles grupes: 1) poli
tinio pobūdžio organizacijos, 
2) vietinės, t. y. atskirų ra
jonų ar apygardų organizaci-

Garsusis komikas. — Garsusis krutamųjų paveikslų komikas 
Charlie Chaplin ir jo pati, buvusi irgi garsi krutamųjų pa
veikslų aktore Lolita Grey. Jiems šiomis dienomis gimė sū
nūs. 1

Cadum Ointment prašalina spuo
gus ir padaro odą minkšta ir dailia. 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią j5gą, kad prašalinus iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointmcnt taip
gi yra geras nuo pučktj, šlakų, su
skirdusios odos,, slogų išbėrimų, už- 
gavimų, įsidrėskimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegintų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvų?

Nuo Spuogų

Nemanykite, kad nuo evoliucijos šėtono pagundų 
yra apsaugoti toki atsilikę nuo progreso žmonės, kaip 
Tennessee valstijos gyventojai. Anaiptol!

Užvakar Daytono teisme įvyko didelis “dvikovis” 
tarpe biblininko Bryano ir evoliucininko Malone. Brya- 
nas yra nepaprastai iškalbingas žmogus ir tame tamsia
me farmerių miestelyje gyventojai žiuri į jį, kaip į kokį 
dievaitį. Jisai pasakė teisme smarkią kalbą apie Biblijos 
šventumą ir apie mokslo pragaištingumą; o New Yorko 
advokatas Duley Field Malone, kritikuodamas jį, gynė 
mokslą ir sąžinės laisvę. Ir atsitiko nesitikėtas dalykas: 
publika teisme karščiau plojo advokatui Malone, negu 
Bryanui!

Visi, kurie skaito laikraščius, žino, kaip dažnai mu
sų kunigėliai ir jų spauda niekindavo tuos žmones, kurie 
tiki mokslui apie žmogaus išsivystymą iš žemesniųjų 
gyvūnų. Tuos žmones jie visaip niekindavo ir pravar
džiuodavo: “monkėmis”, “bezdžionvaikiais”, “sugyvulė- 
jusiais” ir t. t.

Tokia šlykšti “krikščioniška” agitacija sukurstydavo 
tamsiuose parapijonuose pagiežos ir neapykantos jaus
mus prieš “bedievius”. Keletas metų atgal, kai Chicagos 
“Draugą” redagavo vienas ypatingai uolus šitokios 
“krikščionybės” apaštalas, kun. Maliauskis, tai vienas 
sufanatizuotas žmogelis sumanė išreikšti savo “katalikiš
kus” jausmus taip: per Kalėdas jisai atsiuntė, įdėjęs į 
konvertą, “Naujienų” redaktoriui “pasveikinimą” ir 
“krismus prezentą” — mažiukės, iš vaško nulipintos, 
“nionkės” pavidale!

Truputį keista, kad mūsiškių klerikalų spauda pri
kando liežuvį kaip tik dabar, kuomet eina tokia smarki 
kova tarpe evoliucijos mokslo šalininkų ir priešų visoje 
Amerikoje. Čia jai butų puiki proga, pasinaudojant Brya
no argumentais, parodyti, koki baisus paklydėliai yra 
Darwino pasekėjai ir panašus “bedieviai”.

Ar tai nėra kapituliacija (pasidavimas) prieš evoliu
cijos mokslą?

“Tėvynė” vedamam straipsny gvildena "bendro fron
to” klausimą. Ji išreiškia savo pilną pritarimą tam, kad 
Amerikos lietuvių pažangioji visuomenė susiorganizuo
tų, idant galėjus planingai vesti darbą “kultūrinio ir 
draugijinio gyvenimo srityse”. '

SLA. organas mano, kad tuo tikslu turėtų susidaryti 
bendras centras, iš kurio eitų iniciatyva ir planai visos 
pažangiosios visuomenės veikimui. Tas centras ne tik ne
sistengtų atstoti musų politines partijas ir atskiras gru
pes, bet ir nesikištų į jų reikalus. Jo uždaviniai butų ne
politiniai ir nepartiniai.

su tais vyrukais, kurių pėckoja 
“Sandaros” puslapius, Į jokias 
polemikas neisime. Per prastas 
butų darbas.

Del p. Jaro priekaištų mes 
čia matome reikalinga padaryti 
tiktai dvejetą faktinų pastabų. 
Tas asmuo rašo:

“....Šiandie Sandaros pre
zidentui (Dr. K. Draugeliui. 
“N.” Red.) nesant namie 
‘naujieniečiai’ pasikvietė San- 
dariečius sau į talką, savęs 
sustiprinimui.”
Tai yra ne tiktai ne tiesa, bet 

sąmoningas iškreipimas faktų. 
Ne “naiijieniečiai” kvietė į tal
ką Chicagos sandariečius, bet 
sandariečiai kvietė “naujienie- 
čius”. P. Jaras pats tatai žino, 
nes jisai savo straipsnyje cituo
ja ištrauką iš pranešimo, tilpu- 
sio “Naujienose”, kur pasaky
ta: •

“Svarstant klausimą kovos 
prieš klerikalų smurtą Lietu
voje, pild, kom. (L. S. S-os. 
“N.” Red.) paėmė domėn 
Chicagos sandariečių kvieti
mą rengti bendrą protesto mi
tingą. Kvietimui pritarta ir 
išrinkta komitetas iš penkių 
draugų pasimatyti su sanda- 
riečiais.”
Apie sandariečių prezidentą 

Dr. Draugelį mes galime pasa
kyti štai ką: už keleto savaičių 
prieš savo išvažiavimą 1 Lietu
vą jisai telefonu pašaukė “Nau
jienų” redaktorių ir siūlė reng
ti bendrą masinį mitingą (kuo
met buvo pasklidus žinia, kad 
Lenkija pasiuntusi7 ultimatumą 
Lietuvai). “Naujienų” redakto
rius tečiaus tą pasiūlymą atme
tė, išreikšdamas nuomonę, kad 
dėl tos žinios apie konfliktą tar
pe Lenkijos ir Lietuvos nėra rei
kalo karščiuotis.

Sandariečiai turės patys nu
spręsti, ar yra gražu, kad jų 
oficialis organas taip melagin
gai informuoja juos apie daly
kus, paliečiančius jų partiją. 
Mes gi, iš savo pusės, pasirūpin
sime, kad klausimu santykių 
tarpe sandariečių ir socialistų 
butų pagalinus pasiekta aišku
mo.

SOCIALISTAI STUDENTAI 
LATVIJOJE

“Tėvynė” randa, kad pradžią tokiam susiorganizavi- 
mui galėtų padaryti “kokia nors autoritetinga tarpsrio- 
vinė grupė”, kuri turėtų išdirbti ir paskelbti planus ir 
pagrindus “bendram frontui”. Ji sako: r

“Kuomet jau turėtumėm, taip sakant, juodą ant 
balto, tuomet butų galima plačiai per spaudą ir drau
gijų susirinkimus tatai apkalbėti, išdiskusuoti ir ga
lutinai paaiškėtų, ar galima tokis bendras frontas 
įkurti ar ne.”

Lietuvos socialdemokratiško- 
sios moksleivijos organas, “Mu
sų Frontas”, paduoda pluoštą 
įdomių žinių apie socialistus 
studentus ir jų organizacijas 
Latvijoje:

Latvijos Universitetas jau 
šeštus metus gyvuoja. Ir pa
tys latviai mėgsta eiti moks- 

; Jus ne tik jauni, bet ir seni: 
į jų kai kurie ’ studentai, turi 
net su viršum 60 metų am
žiaus, o studenčių yra su vir- 

■ šum 50 metų. Todėl nė ne
nuostabu, kad universitetą 
lanko su viršum 6000 klausy-

jos, 3) mokslo, dailės ir kitų 
šakų. Prie pirmosios grupės 
priklauso kaip įvairus tauti
ninkai su korporantais, taip 
ir progresyvių studentų or
ganizacijos. Nėra reikalo mi
nėti čia apie įvairius jų tauti
ninkus ir korporantus: jie per 
daug panašus j mūsiškius 
ateitininkus ir korporantus, 
kuriems tik šiltos vietos ir 
storos kišenės terūpi.

Socialistų studentų ne per 
daugiausia; ir tie patys kaž
kodėl mėgsta vadintis save 
progresistais. Jų, progresistų, 
yra šios organizacijos: Žem
gali ja, Klints, Latvijos S. D.
darb. partijos Studentų Sek-I 
ei j a, Spars, Darbo studentų 1 
draugija ir Darbo jaunimo! 
kultūros draugijos studentų 
sekcija. Šios organizacijos vi- Į 
sos kartu ju^ia maždaug tiki 
su Viršum 200 studentų ir 
studenčių. Joms visoms va- 
dauja Žemgali ja, Klints ir L. 
S. D. darb. (part. studentų1 
sekcija. Jos stovi visų progre-1 
sistų studentų priešakyje, ir 
kaip savo narių skaičium, 
taip ir savo veikimu užima- 
žymiausią vietą. Vipų seniau-' 
šia yra Žemgali ja: 'ji šių me
tų kovo mčn. 8 dieną net sa-1
vo 30 metų veikimo sukaktu
ves šventė. Klints dar tik tre
ji metai, kai įsikūrė, tačiau 
savo veikimu jau spėjo pasi
žymėti: ją sudaro veikliausi 
progresistai studentai, ji jau 
turi su viršum 50 narių, ku
rių skaičiui! įeina ir žymus 
latvių rašytojai Rainys ir As- 
pazija. Kaip Kints, taip ir 
Zemgalijos vadai ir šiaip pir
maujantis elementas yra žmo
nės socialdemokratiško nusi
statymo; pačios organizacijos 
glaudžiai susiėjusios su so
cialdemokratų partija. Rei
kia dėlto stebėtis, kad musų 
vargininkai važinėja pas juos 
“viešnagen”.

Nors bendrai imant socia
listų studentų skaičius Lat
vijos Universitete ir mažokas, 
bet jie gerai susiorganizavę, 
ir viso universiteto studentų 
gyvenimui daro didelės įta
kos. Zemgalijos, Klints ir L. 
S. D. darb. part. studentų 
sekcijos leidžia savo mėnesi
nį laikraštį “Studentu Dzive” 
— Studentų Gyvenimas”. Jų 
latvių studentai viso tik du ir 

• teturi: yra dar kitas “Stu
dentą” -j- savaitinis laikraš
tis, tautininkų leidžiamas.
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SALUMET GROVE, 
Blue Island, III.

Visi kviečiami dalyvauti pik 
nike ir lenktynėse.

Sovietu Rusijos ka
riuomenė

. [“T.”] Sovietų Rusijos ka
riuomenės branduolį sudarė pa
čių bolševikų suagituotos in ga
lutinai deorganizuotos buvusios 
rusų kariuomenės daly®, daugu
moj virtusios, po komunistinio 
perversmo, plėšikų gaujomis. 

(Tų gaujų pagalba žiauriausiu 
budu buvo numalšinta vadina
moji kontr-revoliucija krašto 
viduje. Bet kovos su išoriniais 
sovietų priešais — “baltaisiais” 
generolais ir kitais greitai įtiki
no bolševikus, deja, ir iki šiol 
besiofisuojanČiuR aršiais milita- 
rizmo priešininkais, kad varu 
primestos Rusijos komunistines 
tvarkos egzistenciją tegalės iš
laikyti gerai suorganizuotas, 
disciplinuotas durtuvas. Užtat 
Sovietų Rusija, ypač paskuti
niaisiais metais, pradėjo kreip
ti į savo kariuomenės organiza
ciją ypatingo dėmesio. Mums 
su ja ne pro šalį bus susipaži
nus.

Sovietų Rusijos karo organi
zacijos pagrindą sudaro nuola
tinės kariuomenės milicijos 
kadrų sistemos suderinimo 
principas. Iki aktualės karo 
tarnybos visi vyrai išeina kari
nį i pasiruošimą, kuris yra pri
valomas ir išeinamas per dve
jus metus, įskaitant taip, kad 
kas metai mokomasi po vieną 
mėnesį. Karo tarnybos laikas 
nustatytas penkeriems metams, 
iš jų faktiškai karo tarnybai 
tenka dveji metia o likusius 
trejus metus raudonarmietis 
skaitosi atostogose. Pėstinin
kuos, kavalerijoj ir artilerijoj 
tarnaujama dvieji metai, juri
ninkuos -r- ketveri metai ir. 
specialinėse kariuomenės daly
se — treji metai. Baigę karo 
tarnybą įskaitomi kariuomenes 
aUargon ir Taikomi jojeyiki 40 
metų amžiaus. Tuo budtF toėlk- 
dras karo tarnybos laikas Rusi
joj siekia 21 metų., t. y. nuo 19 
iki 40 metų imtinai. Rusijos 
kadrų kariuomenėj šiuo metu 
priskaitoma 562,000 žmonių. 
Karinį pasiruošimą kasmet pra- 
eina apie vienas milijonas jau* 
nuolių. Karo prievolę atlieku 
tik vadinamas darbo gaivalas. 
Nedarbo (buržujų kilmės) ele
mentas vieton karo tarnybos 
atlieka darbo prievolę.

Medžiaginiai, kariuomenė tuo 
tarpu .aprūpinama gana men
kai Kasdieninė vieno kareivio 
maisto norma rusų kariuome
nėj' siekia ;3,012 kalorijų (šilu
mos matavimo vienefas, . tuo 
tarpu kai Anglijoj ji'siekia 
658 kalorijų. Kariuomenėj 
jaučiama didelė stoka įvairių 
smulkių daiktų: kaip nosinių, 
rankšluosčių ir kt., o taip pat

skalbinių. Kareivinės visiškai 
apleistos. Jų taisymui teikia
me tik 15 nuošimčių reikalin
gų sumų. Kareivio algą kas 
menuo sudaro vienas rublis (1 
rublis — apie 5 litai). Kari
ninkų algos nustatyto® taip? 
būrio vadas gauna 42 rublius 
(Anglijoj — 212 rublių), kuo
pos vadas — 53 (Anglijoj — 
343), bataliono vadas — 61 
(Anglijoj — 488), pulko vadas 
— 85 (Anglijoj — 614) ir divi
zijos vadas — 110 (Anglijoj — 
1,020). Nežiūrint tokių žemų 
algų, karininkai neaprupinami 
butais. 70 nuoš. karininkų, ne
turėdami butų, gyvena su šei
mynomis po keli® žmones vie
nam kambary. Sanitarinį ru
sų kariuomenės stovį liudija tas 
faktas, kad 1923 metais iš ka• 
nuomonės dėl nesveikatos bu
vo atleista 20 nuoš. visų karei
vių.

Tautybės atžvilgiu rusų ka
riuomenės sudėtis gana įvairi. 
1922 metais sovietų kariuome
nėj buvo priskaitomą 64 nuoš. 
rusų, 22 nuoš. ukrainiečių, 4
nuoš. gudų ir 10 nuoš. įvairių 
kitų tautybių. Atskirų tauty
bių kareiviams Rusijoj leidžia
ma sudaryti atskiros kuopos ar
ba batalionai. Karo mokslo at 
žvilgiu Rusijos karininkai 1925 
metai® yra skirstomi taip: 94,5 
nuoš. sudaro asmenys, turį ka
ro mokslo cenzą ir 9,5 nuoš. — 
becenziai. Socialistinę raudo
nosios kariuomenes sudėtį su
daro: 84,7 nuoš. ūkininkų, 11 
nuoš. darbininkų ir 5,3 nuoš. 
kitų. Karininkų tarpe yra 56 
nuoš. ūkininkų, 12,3 nuoš. dar
bininkų ir 28,7 nuo. kitų. Mo
raliniu atžvilgiu raudonoji ka
riuomene ne visai sveika: 1923 
metais iš kariuomenės pabėgo 
7,5 nuoš. visų kareivių. šis 
nuošimtis praeitais metais jau 
buvo kiek sumažėjęs.

Nepartiniai karininkai iki šiol 
rusų kariuomenėj neturėdavo
daug pasitkėjimo. Juos kon
troliuodavo tam tikri paskirti į 
pulkus komisarai. Dabar ko-
inisarų institutas panaikina
mas. Nepartiniams karinin
kams suteikiama teisė savisto
viai eiti tiek rikiuotės, tiek ir 
administracijos ūkio viršininkų 
pareigos.

Kalbant apie Rusijos karo 
techniką, reikia pažymėti, kad 
jai rusai skiria gana dideles su
mas. Yįpač daug dėnjesio krei
piama į oro ir jūrių laivynus, 
kurie jau Rusijoj yra kiek su
tvarkyti. Karo pramonė kai
po karo technikos jėgų bazė, 
paskutiniais nįėtais rodo žymią 
augimo tendenciją.

50 centų už pinigines 
tafagrainas be skirtumo 
surne-^ ir uUeso ilgumo.

"*al yra paprasti simptemai, dėl 
jūrių matymas reikalauja pagel
toj. Gal bųt, kad jums reikia aki
nių ? 1‘a.sitarkito šu manim šian
die : JPiataikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

*Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR, JOHN J.
V ... SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
180Į So- Ashland AveK

Kampas 18 gatvės, .?-čias augštas 
'jį. Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Plutt’s Aptiekus
Pastebėkite mano iškabą

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

• Reumatizmas sausgėlė;
■ Nesikankykite iavęs skaus- H
■ mals, Reumatizmu, Sausgėla, M
■ Kaulų Geiirr.-ų, arba Mėšlungiu ■
• — raumenų sukimu; nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
• dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPS1CO COMFOUND mo- ■
• stis lengvai prašalina virfrni- J
■ nitas ligas; mums šiandie dau- j 
Jj gybš žmonių siunčia padėka- Į

vones pasveikę. Kaina 50c per •
® paštą 55c arba dvi už $1.05.
g Knyga: BALTINIS SVEI- ■ 
“ KATOS”. augalais rydytiee,
■ kaina 50 centų.

| Justin Kulis ;
S259 South Hakted Street, 

CHICAGO. ILL
jKCBliaN9MM>Bai«MiaN

Automobiliy Pentinimo 
Sapa

Ciceros ir apielinkės lietu
viams, kad mes atidarėm 
automobilių pentavimo 
šapą. Atliekame aukštos 
rųšies darbą, teisingom 
kainorrt .

WEST TOWN AUTO 
PAINTING AM) 
TRIMMING CO.

Simonas Kelley Louis Musil

5340 W. 22nd Place
Phone Cicero 1801

Babies Love lt
Del skilvio įc viduriu neainn- 
U<mių iš pnie/.asfdantų 
ąngi<no, nieku n eta geresniu 
luijp šis saugus Kūdikių 
LqxaLivo.

MRS.
Syruf

■ ... I IIIm ■■ !■■■■■■■
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‘ Rūbo’ Bendroves Reikalai
komisijai”. Rezul- 

jau buvo tatas šiandie puikus — real 
Delei jos nepasiseki-• estate business.

Neužtenka to, kad buvo (daro- 
visokios spekuliacijos su

Apie “Rūbo” Bendrovę laik- siliko 60% 
tuščiuose nemažai 
rašyta, 
mų kaltinami buvo kai kurie*
asmenys. Kad tinkamiau nu- ma

Bendrovės bendrovės pinigais, bet dar, re
gis, birželio mėn. sušaukė Chi- 
cagoj akcininkų susirinkimą ir 
visokiais prigavingais įtikini-

svietus

džiuno 
me pp.

“Kubo
mes dedame p. Gu- 

laišką, o vėliau įdėsi- 
Stungio ir tylachuko

atsakymą ir keletą dokumen-1 mais išgavo iš akcininkų įgalia- 
tų. — Red. vimus ir jau liepos men. Mačiu-

vo Lietuvoj. Jų reikalavimu bu
vo sušauktas Kaune akcininkų 
susirinkimas, kuriame šiuodu 
ponai savo įgaliavimais prasi ve
dė save į valdyba Kaune ir pa
darė disorganizaciją valdyboj.

Kadangi, kaip aukščiau minė
jau, visi pinigai Amerikoj bu
vo kambinuojami valiutos kur
se, todėl į Kauną ateidavo labai 
mažos vertės markės ir su to
mis markėmis nieko nebuvo ga
lima veikti. Todėl bendrovė Kau
ne visą laiką gyveno finansinį

"Kubo

1 taškas Redakcijai
Ponas Redaktoriau:
Š. m. “Naujienų” 38 Nr. tilpo 

straipsnis apie bendrovės “Rū
bas” kėlimos iš numirusių. Tam 
straipsny autorių tikslas buvo 
ne apie “Kubo” bendrovę kalbė
ti, bet gryniausiais prasimany
mais apšmeižti mano asmenį.

Nerandu reikalo polemizuoti 
su šmeižikais, nes jie patys bi
jo parodyti savo veidą šviesoj. 
Kokios komisijos skraiste jie 
nesidengtų, visvien yra aišku, 
kad autoriais to straipsnio yra 
Jurgis Stungis ir Kazys Mačiu
kas (Mack).

Minimos bendrovės
Akc. •Komisija kalba, buk aš 
švaistąs bendrovės pinigus, sta
tęs tvenkinį, kuris nunešta į 
Baltijos jurą, statęs sau namus 
iš bendrovės medžiagos ir pini
gų; statęs kiną taipgi bendro
vės pinigais; pirkęs dvarą savo 
žmonos vardu. Galų gale pri
spirtas paaiškinęs, kad pirkęs 
dvarą Petro Strazdo vardu, ku
ris esąs mano brolis, bet čia ko
misija suranda, kad Petras 
Strazdas aš pats. Ir užtai esąs 
areštuotas ir visas mano turtas 
konfiskuotas ir perduotas “Rū
bo” bendrovei. Dargi būdamas 
bendrovės pirmininku dovanojęs 
Kuosaičiui krautuvę, Karsokui 
siuvyklą ir sau Tauragėj elekt
ros stotį, kuria ir paspringęs.

Komisija rašydama šį straips
nį nemanė, kad ši žinia pasieks 
mane; mat, aš gyvenu Lietuvoj. 
O Amerikoj gali šmeižti kiek 
nori.

Kad neužimti laikrašty daug 
vietos, trumpai noriu pasakyti, 
kad ta komisija yra Jurgis Stun
gis ir Kazys Mačiukas (Mack). 
Tas visas šmeižtas, taikomas į 
mano asmenį, yra jų darbai ir 
tas viskas priklauso jiems. 
Daug rašyti man nėra reikalo, 
nes visi amerikiečiai žino, ką 
šiuodu ponai darė su bendrove 
nuo 1920 iki 1923 metų. Eikvo
jo pinigus kiek tik įmanydami. 
Kad paslėpti knygose truku
mus, darydavo taip: kas sumo
kėdavo $300, tam knygose už
rašydavo $30. Tokiais budais 
yra pavogta bendrovės pinigų 
$7,335.52. ši suma yra paimta 
tiesioginiai, kriminaliu budu, už 
ką Stungis buvo Kaune areštuo
tas, išimtas ant parankos savo 
uošvio iš kalėjimo. Jis tuojaus 
pabėgo į Ameriką. Taipgi yra 
padaryta daug šunybių išeikvo
jime pinigų; juridiniai prie to 
prikibti niekas negali. Tas bu
vo daroma taip: surinktus do
lerius Amerikoj laikė Stungis 
bankuose savo vardu ir tankiai 
darydavo taip: įrašydavo į ben
drovės knygas, kad pasiųsta j 
Lietuvą tokia tai suma markių, 
bet tuo sykiu nesiųsdavo nei 
cento ir laukdavo po tris mėne
sius iki markės kursas nupulda- 
vo gana daug ir tada išpirkda
vo tokią sumą markių, kaip bu
vo trys mėn. / atgal pravesta 
bendrovės knygose, skaitant tri
jų mėnesių kursu. Pavyzdžiui, 
rugpjūčio mėn., 1921 m. buvo 
pravesta bendroves knygose, 
kad pasiųsta į Lietuvą 1,000,000 
markių, kurios tuo laiku kaina
vo $12,000 ,bet faktinai buvo 
nupirktos markės ir pasiųsta 
Lietuvon balandžio mėn. 1922 
m. Tuo laiku 1,000,000 markių 
kainavo $4,000, bet iš kasos iš
traukta $12,000. Dabar! klausi
mas, kam teko $8,000? Nors 
Stungis ir Mačiukas išimdavo 
po 30 dolerių kas savaitę algos, 
bet už gautus pinigus už akci
jas irgi imdavo nuošimčius. Vi
so surinktų Amerikoj pinigų pa-

Tuojaus po išrinkimo Stungio 
ir Mačiuko j valdybą Kaune, 
Stungis buvo paskirtas bendro
vės “Kubas” reikalų vedėju, nes 
kaip Stungis sakė, amerikiečiai 
to reikalauja. Kada pinigų ka
soj nebuvo, tad reikėjo kuriuo 
nors budu jų gauti. Tam reika
lui sugalvoti buvo paskirtas 
Stungis. Šis sugalvojo, kad rei
kia Amerikoj išleisti bendrovės 
bonus ir pinigų bus kaip šieno. 
Tuojaus Mačiukas ir aš buvome 
paskirti važiuoti į Ameriką par
davinėti bonus. Kad padaryti į 
amerikiečius didesnę įtekmę, 
Stungio rekomendacija buvau 
išrinktas bendrovės pirmininku, 
nors Stungis Kaune buvo bend
rovės pirmininkas ir visų reika
lų vedėjas.

Sausio mėn. 1923 m. su Ma
čiuku išvažiavau Amerikon. Iš
važiavus man ir Mačiukui, Stun
giui susidarė gera padėtis Kau
ne šeimininkauti. Valdyba iširo 
visai. Aš su Mačiuku Amerikoj, 
Karsokas su Kuosaičių atsisakė 
pritr.rti Stungio vedamai politi
kai. Zakarauską areštavo už ko
kius ten netikrus dolerius. Reiš
kia bendrovės valdyboj pasiliko 
tik Stungis, Jankauskas ir Ma

vė Stungiui pilnų galimybę šei
mininkauti kaip jis norėjo. Tuo-

po vestuvių prisirašė į Metropo
lio Ministerių Kliubą ir čia visą 
laiką sėdėdamas vedė bendro
vės reikalus.

Aš gavęs pinigų Amerikoj, 
tuoj aus siųsdavau telegramomis 
i Kauną, nes man visados Stun
gis rašydavo, kad yra taisomas 
tvenkinys ,kuris buvo sugadin
tas; taipgi esąs statomas fabri
kas. Bet su tais pinigais ponas 
“vedėjas” nestatė fabriko, tik 
keldavo puotas Metrapolio Jdiu- 
oe pagerbimui savo jaunos pa
čiutės. Kad padengus bendrovės 
knygose skirtumą išeikvotų pi
nigų savo tikslams, buvo daro
ma taip: kuris daiktas buvo per
kamas bendrovei, tai buvo skai
tomas antra tiek, kiek vertas. 
Man išvažiuojant į Ameriką 
>uvo nupirktas diželmotoras dėl 
elektros stoties. Jis kainavo su 
pastatymu $2,860. Tą dieną, ka
da aš važiavau į Ameriką, buvo 
tas motoras muitinėj. Lietuvos 
valdžia leido be muito. Bet po
nas Stungis tą dizelmotorą pa
skaitė bendrovei $6,000.

Aš pasiunčiau iš Amerikos 
10,000 dolerių ir visi pinigai bu
vo išleisti nežinia kur ir dar bu
vo užtraukta bendrovei ant 
vekselių skolos 96,000 litų. Ant 
tų vekselių pasirašė Stungis, 
Jankauskas ir Mačys. Mat Jie 
manė, kad aš parsiųsta iš Ame
rikos $100,000 ir šie ponai ga
lės tą skolą tuojaus padengti. 
Bet. man grįžus iš Amerikos Bfe 
pinigų, tuojaus .Stungis slaptai 
pradėjo rengtis į Ameriką va
žiuoti, nes gerai žinojo,* kad 
bendrovės bankrotas buvo neiš
vengiamas, kadangi kasoj pini
gų nebuvo nei cento, o skolų 
buvo 96,000 litų ir visi vekse-

liai turėjo būti išpirkti bėgy j 
dviejų mėnesių laiko.

Nors Stungis buvo areštuo
tas, bet jam pasisekė pasprukti 
į Ameriką, todėl man nebuvo 
galimybės toliau išlaikyti ben
drovę. Aš sušaukęs visuotiną 
akcininkų susirinkimą rugpiučio 
9 d. 1923 m. pareiškiau, kad 

pono Stungio darbui šian- 
bendrovės nėra. Susirinki- 
apkalbėjęs nutarė parduoti

kad Stungio 
laiku buvo su-

nei u 
dien 
mas 
krautuvę ir duoti man platesnį 
įgaliojimą, kuriuo remdamos ga
lėčiau pratęsti vekselius suėjus 
mokėjimo laikui.

Pardavus krautuvę buvo da
lis skolos padengta, bet kita 
skola prisiėjo vis ilginti ir ilgin
ti, o nuošimčiai augo ir augo. 
Kas bjauriausia, 
pirmininkavimo
darytas administratyvinis šta
bas, kuris bendrųvę gyvą varė 
į prapultį. Siuvykloj dirbdavo 
apie 35 žmonės, padarydavo 
apyvartos į mėnesį bendrai 
imant 17,000 litų, o prie tokio 
mažo skaičiaus darbininkų ad- 
ministracijos štabas buvo toks: 
Jankauskas siuvyklos vedėjas 
700 litų mėn., Jankausko padė
jėjas Gedvilą 500 litų mėn., 2 
darbo prižiūrėtojai, Mažonis ir 
Padvalkas, abiem 800 litų mėn., 
Kirpėjas Mačys 600 litų mėn., 
Mačio padėjėjas Garška 500 li
tų mėn. Darbo tikrintojas Pa
jarskas 400 litų mėn., bugalte- 
ris Gesas 500 litų mėn., bugal- 
terio padėjėjas Geso sūnūs Otto 
Gesas 350 litų mėn., raštininkė 
panelė Savickaitė 300 litų mėn. 
Buvo galima visą darbą atlikti 
su vienu raštininku ir Jankaus
ku, o kitus atleisti, kad suma
žinus išlaidas. Mano politika, 
kad sumažinus išlaidas, buvo 
rakštis, kuri įdūrė aukščiau mi
nėtiems asmenims ir tuojaus 
pradėjo šauktis į Ameriką, kad 
gavę balsų galėtų didžiuma bal
sų- atsikratyti nuo Gudžiūno. 
Buvo šauktasi į Stungį ir Ma
čiuką, kad šiuodu pasirūpintų

padengimui jų ieškinio, 
kad kas prisiųstų iš Ame
bų tų gerai.
dariau viską, kad išgelbė-

bet kada 
savo bal- 

tad dabar 
užbaigtas.

ką nors prisiųsti. Regis, iš 70,- 
000 balsų buvo prisiųsta 1500 
balsų, gi Stungio ir Mačiuko su
darė 1160 balsų, žinoma, Lietu
voj tėra visai mažas skaičius 
akcininkų ir turint 2000 balsų 
jau sudaro didžiumą. Todėl ir 
šiam susirinkime išsirinko tuos 
žmones j valdybą, kurių intere
sas yra bendrovę likviduoti sa
vo naudai. Pridedu Teismo 
Antstolio bendrovės turto ap
rašą. Dabartinės valdybos nau
dai ir jau bėgy j kelių savaičių 
bus bendrovė per teismo ants
tolį likviduota. Bet Amerikoj 
ir dabar žmonės vilioja ir pra
šo, kad siųstų bendrovei pinigų, 
mat, dabartinė valdyba mano, 
kad likvidavus viską gali neuž
tekti 
todėl 
rikos

Aš
jus nuo skolų slėgimo, ir butų 
pasisekę išgelbėti, 
amerikiečiai parėmė 
sais Mačį ir Aleksą, 
dalykas su bendrove

Jeigu laike pardavimo man 
pasiseks gauti pinigų, su kuriais 
galėčiau išpirkti iš Antstolio^ 
tuomet aš mielai grąžinsiu 
tiems, kurie per mane įdėjo pi
nigus į šią bendrovę, bet jeigu 
nepavyktų tai padaryti, tai? ga
lima skaityti visą reikalą miru
siu.

Ant manęs užmetami komisi
jos šmeižtai yra tiktai preten
zija prisikabinimo. Tikri faktai 
yra tokie: krautuvė buvo par
duota akcininkų susirinkimui 
nutarus už aukščiausią kainą, 
pasiūlytą per Kuošaitį — 42,000 
litų pinigais ir 40,000 litų akci
jomis. Siuvykla buvo parduota 
valdybai nutarus dėlto, kad 1923 
m. davė 57,000 litų deficito, o 
1924 m. iki pardavimo laiko 27,- 
000 litų deficito. Tauragėj elek
tros stotis buvo parduota dėlto, 
kad Mačys ir Aleksas, dabarti
nės valdybos nariai, turėjo jau 
antstoliui padavę prašymą, kad

šis parduotų stotį padengimui 
jų ieškinių. Ir spalio mSn. 20 d. 
1924 m. buvo parduodamas, bet 
man užpardavus Simonui Kanui 
stotį už 58,000 litų, Kanas grą
žina bile dieną stotį atgal, jeigu 
jam grąžinama 58,000 litų. Su 
tais 58,000 litų buvo likviduota 
skola dar iš Stungio laikų pada
ryta. Sau namą stačiau už savo 
pinigus, nes turėjau teisę už
dirbti kelis tūkstančius dolerių 
per 16 metų, kaip ir bile vienas 
Amerikoj. Visas statymo dar
bas buvo atiduotas po kontrak
tu ir užbaigęs darbą atidavė 
man raktus. Visas namas kai
nuoja apie 2800 dolerių. O jei
gu kas duotų 3000 dol., parduo
čiau tuojau. Kuršai stačiau ply
tas prie ^statomo kino užtai, kad 
aš buvau nupirkęs vieną suban- 
krutijusią plytinę, kurioje buvo 
30,000 degtų plytų ir 150,000 
nedegtų, kurias vėliau išdeginęs 
pardavinėjau. Jaunių dvaro 
centrą užpirkau iš Žemės Re
formos Valdybos įmokant 12,- 
000 litų, kuriuos prisiuntė Tadas 
strazdas telegrama per agentą 
Juozą Urpšą, 101 Oak St., Law- 
rence, Mass. Aš vadinuos Jurgis 
Gudžiunas-Sįraždas, taip kaip 
šimtai tūkstančių vyrų darė 
Amerikoj laike karo. Regis ir 
komisijos narys, Mačiukas, gy
vendamas Bostone pradžioj ka-. 
ro vadindavęs kokiu tai Mikuc
kiui Mano turto niekas neareš
tavo ir nemanau, kad kas areš
tuos. Aš gyvenu Tauragėj ir 
laukiu, kada bus išparduodamas 
bendroves turtas, jeigu pasi
seks — išpirksiu ir vėliau suda
rysiu bendrovę iš tų, kurie yra 
įdėję pinigų į šią bendrovę per 
mane.
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? Linksmas 
mislis

i Ir ūpas yra ženklai tobulas ma- 
I lipas. Jei maistas yra blogai 
.virinamas, tai jums yra reika-

SEVERA’S BALZOL
tiprina viduriu* ir suteikia^ 
Bijos. Ji* yra nepaprastai 
jUtfate)imo.

&•» Pirkite pas aptiekorius.’

Jta virinimą atgaiviną anai 
palengvinimo nuo diapapi 
geras nuo užtisenėjuaio ui

Ka na 60 ir 86 centai. « -I

W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAP1DS, I0WA

MILLER & BABITZ
3901 Archer Avė

Musų liepos mėnesio valymo išpardavimas 
dabar jau eina. Kainos yra numažintos ant

v . i• visu tavory

SPECIALIAI
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Už turinį šio laiško imu atsa
komybę.

J. Gudžiūnas, 
Plento gat. N-r. 4, 

Tauragė.

Vynj puikus Lingetta marškiniai su kalnieriais $1.85 
Vyrų juodi ir tan oxfordai. Galutinas išparda

vimas ........................................... ....... . $3.45
Vyrų vasarinės kepurės, padarytos iš Palm

Beach materijolo ................... $1.25
Vyrų puikus atletiški union siutai..................  75c.
Vyrų balti Canvas sportiški čeverykai ........... $1.35
Vaikų balti Canvas spayV čeverykai.............. $1.25
Vyrų prosinami kalnieriai............................ /.. 15c.
Vyrų pančiakos, juodos, rudos ir pilkos..........15c.
Vyrų .mėlini Chambroy darbiniai marškiniai

su kalnieriais .....į........................................ 85c.
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Garsinkites Naujienose

viršaus.

1121

Kampas State ir 22os Gatvės
Telefonuok į visus depart mentus Calumet 0645—1692

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

/A.UIU1JI.IUP Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Razor

—Sharpen* Itaelf

THE SAFETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama lįazors ir Blades

SIS KARSTAS ORAS ILGAI NESITĘS, ŠALTAS ORAS GREITAI JAU ČIONAI BUS. DABAR YRA LAIKAS ĮDĖTI NAMU AP 
ŠILDYMO REIKMENIS IR SUTAUPYTI PINIGU IR ROPESTĮ, TURINT VISU LAIKO

K
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Mes taipgi duosi
me jums progą nu
sipirkti plumbingą 
ir apšildymo reik
menis lengvais iš
mokėjimais, jei jus 
norėsite.

Pašaukite mumis telefonu į musų ofisą, o mes maloniai išaiškinsime jums ir 
suteiksime geriausiai galimas kainas dėl namų apšildymo ir plumbingo materiolo

Jeigu jus norite patys įdėti savo namų apšildymą, musų inžinierius nupieš 
jums planą ir parodys jums kaip jus patys galite būti steam-fitteriu. Mes pasko
linsime jums reikalingus įrankius dėl įdėjimo apšildymo reikmenų dykai.

Jus galite pasiklausti savo apielinkėj apie musų kompaniją ir jus surasite, 
kad mes esame atsakanti. Geras ir teisingas patarnavimas visuomet garantuoja
mas. Musų darymo biznio būdas yra toks, jei mes negalime gauti jūsų pinigų tei
singu budu, mes neimam jūsų biznio.

Mes nesame kaip kitos kompanijos, kurios garsina, kad apšildymo reikmenis 
$50 iki $100 pigiau negu musų, bet jie nusmaukia jumis ant boilerių ir radiatorių. 
Jus negalite sutaupyti pinigų darydami biznį su tokiais žmonėmis.

Duokite mums pabandyti. Ką mes sakome šiame laikraštyje, tai yra tiesa.
Mes taipgi turime didelį pasirinkimą pirmos klesos garantuota plumbingo, 

kaip tai: virtuvės boilerių, landres lovių, fitingų, dūdų, tankų, heaterių, sinkų, 
toiletų, wash bowls ir viską dėl plumbingo. Musų materiolas turi 5 metų garantiją. 
Sinkų, vaną ar kokį kitą daiktą nupirksi te pas mus, jei nepatiks, mes apmainysi
me arba pinigus grąžinsime.

Gerai žiūrėkite teisingo vardo ir adreso. Musų vieta yra blokas ilgu-/

mo, vieno aukšto medinis namas, gel tonai malevotas, su didele iškaba ant

M. LEVY & CO
South Chicago Skyrius, 9300 Commercial Avė

>, / / Teleforitiok į visus dep alimentus Saginaw 4847 ’

Musų krautuvė atdara vakarais iki 8 vai. Nedėlioj iki 1 vai. po pietų

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Ateikit pas mus pir
miau, kol pirksite kitur 
apšildymo ir plumbingo 
materiolą, mes užtikri
name jumis, jei sykį 
pirksite pas musų, jus 
visuomet čia pirksite



ODINĖS LIGOS

SEVERA’S

Antiseptlftkas mostls.

Kaina 50 centai.

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

jESKO
I - -

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
rymas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. f~ 
kreipiama j mokyklos vaikus, 
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7580

parodančia
Specialė atyda at- 

’* Aki- 
10 
P-

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.

PUBLIšKA KLINIKA 
Del sergančių žmonių 

Nereik a daktarui mokėti
AR JUS ESAT 1ŠSIGYDĘ NUO 

ŲtSISENEJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir ilapumo egzaminacija 
- tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama va
liausios madoa instrumentai 

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

visas chroniškas Ilgas. 
Kalbame lietuviškai

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

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

Investoriai

CHICAGOS 
ŽINIOS

Russell Scotto pakori 
mą atidėjo vienai 

savaitei
Vakar turėjo būti pakartas 

Russell Scott. 
buvo nuteistas

■Joseph Maurero laike apiplėši
mo aptiekus. Jokios vilties jau 
nebebuvo išgelbėti Scottą. Jo 
tėvas ir pati per kelias dienas 

(stengėsi prieiti prie gubernato
riaus, bet vis negalėjo. Bet štai 

(ketvirtadienio vakare iš Detro- 
lito gauta tokio turinio teelgra- 
■ ma:

“Atidėkite mano 
, sėli Scotto, pakorimą, 

siduosiu. 
nušoviau.

Del tos telegramos kilo viso 
kiu nuomonių. Vieni mano, 
kad Russello draugai galėjo pa
siųsti tą telegramą., kad atidė
jus pakorimą; kiti gi sako, kad 
telegramą pasiuntęs nuteistojo 
brolis.

Kaip ten nebūtų, bet Will 
Colvin, pardonų tarybos virši
ninkas, susinešė su gubernato
rium, kuris ilsėjosi sanitorijoj, 
ir išgavo iš jo atidėjimą pako
rimo vienai savaitei. Bėgiu to 
laiko bus bandoma patirti, kas 
pasiuntė tą telegramą. Jeigu 
■pasirodys, kad Russell ištikrųjų 
yra nekaltas, tai jis bus paliuo
suotas.

Pakorimui jis 
už nužudymą

brolio Ibis- f 
Aš pa- 

Joseph Maurerį aš

Martinkus davęs mer
ginai nuodu

Užsistatė $10,000 kaucija

Charlie Chaplin, kuris lošia 
komedijoje “The Golden Rush,” 
Greitu laiku komedija pasiro
dys kintamuosiuose paveiksluo
se, kuriuos išleis United Artists 
korporacija.

Serga Dr. Michelson
Paskilbęs Chicagos universi

teto . profesorius ir Nobelio 
dovanos laimėtojas, Dr. A. A. 
Michelson, susirgo Kalifornijo 
je, kur jis vyko tyrinėjimo tik 
slais. Jo liga, tačiau, nėra skai
toma pavojinga.

Nusibankrutijo broke
riu firma

Adv. Harry A. Nemby pada
vė bankruto peticiją nuo Chris- 
tian & Parsons1 brokerių firmos. 
2082 La Šalie St.

Prieš kiek laiko Deo 
Stanley Martinkus. sudegė savo namuose.

|vo vienas stambiausių 
Šulų.

Frances Naciatė, 24 metų 
(3549 Union Avė.) nusinuodijo 
ir mirė miesto ligoninėje. Prieš 
mirtį jį tvirtino, kad nuodus! 

i jai davęs f* 
216 E. 107 St.

Apie savaitę atgal 
buvo areštuotas ir 
primetama, kad jis 
chloroformą bandęs 
nunuodyti, kai pastaroji reika
lavusi., kad jis ją vestų. Teis
man ji buvo atnešta. Bet nuo 
gydyto atsisakė. Tardymas a 
tidėta iki rugp. 5 dienos. Mar 
tinkus tapo paliuosuotas, 
užsistatė $10.,000 kauciją.

Martinkus 
jam buvo 
duodamas 

merginą

Pabėgo banditas “Ted 
dy” Webb

Robert “Tetldy” Webb, bandi
tas ir žudeika, kuris 1913 me
tais nuteistas visam amžiui ka
lėjimo už nušovimą seržanto 
Peter Hast, užvakar pabėgo iš 
kalinių farmos.

Leitenantas William O’Con
- nor, kuris areštavo Webbą, yra 
\ susirūpinęs. VVebb’as eidamas 

į kalėjimą pareiškęs, jog kurią 
nors dieną jisi nudėsiąs O’Con- 
norą už jo suėmimą.

Turi puikią progą daly
vauti gavime didelių pel
nų už investuotus pinigus 
j subdivision syndikatą. 
Absoliutiškas apsaugoji
mas. Syndikato nariai už
laiko žemės title kol tik ji 
yra parduota. Susižino
kite su mumis tuojau. Na
rių skaičius aprubežiuo- 
tas.

Chicagos universitetas 
gavo $1,000,000 iš 

Rockefellerio ,
Multi-milionierius Rockefeller 

vėl apdovanojo Chicagos uni- 
Iversitetą, duodamas jam $1,- 
000,000. Pinigai skiriama te 

*ologijos fakultetui.

Atydai 
Lietuvių
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Nužiūrimas žudeika 
bandė nusižudyti

“REUMATIZMAS PRAŠALINTAS 
I VIENĄ DIENĄ”. REIKALINGA 6 FORDAI

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.

Box 574.

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

Parsons
Jis bu-
firmos

Stock yards policijos stotyj 
bandė nusižudyti Joseph Bra- 
cken, 26 metų. Jis smogo gal
vą į geležinius k rotus. Bra 
cken yra nužiūrimas kaipo Ja- 
cob Schusterio (1141 S. Wes- 
tern Avė.) užmušėjas.

Bracken tapo nugabentas į 
Bridevvell ligoninę. Daktarai 
mažai vilties teturi, kad jis 
pasveiktų. x

H. B. Stone Surado Pastebėtiną Budą 
Prašalinimui Reumatizmo Skaus- 

nmo j Vienų Dieną.

be-

Sekretorius Work 
Chicagoj’e

Ne nemanąs rezignuoti
Chicagoje trims dienoms 

stojo vidaus reikalų sekretorius 
Ilubcrt VVork. Jis griežtai pa
reiškė, kad visi paskalai apie jo 
planuojamą rezignaciją yra be 
pagrindo.

SU-

Prigėrė du berniuku
Netoli nuo Lagrange’o duobė

je prigėrė ru iuui’uku: James 
Matusick, 13 metu (303 Lexing- 
ton St.) ir John Boujhin, 14 
metų. Matyti, vienas jų įgriu
vo į duobę, o kitas bandė jį iš
traukti. Tuo bu/bi abu ir pri- 

Į gėrė.

Karas tarp taksikabų
Prie La Šalie viešbučio kilo 

karas tarp taksikabų. Yellow 
kabai bandė užimti vietas, ku
rios buvo paskirtos Premier ka
boms. Paskutinieji nenusilei
do. Rezultate tapo areštuota 
penki Premier ir du Yellow ka
bų šoferiai. Jie kaltinami ne
tvarkos kėlimu.

METOVON-
už rašyki te * navo gimt- 
nėmfl ir pažįstamiem? 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
N au j iena* labiausia 
mėgsta.

Reumatizmas, Neuritis ir begali
niai skausmai, kurie apsireiškia nuo 
sustyrusių sąnarių ir raumenų, dau
giau jau nebereikia bijoti kaip yra 
išpusta Kurex Gyduolės. Dabar yra 
galimu dėl tų kurie kenčia nuo reu
matizmo ir neguli miegoti naktimis, 
prašalinti tuos skausmus j vienų die
ną. Tai yra pareiškimas vieno, ku
ris vartojo tas gyduoles . Tos pa
stebėtinos gyduolės atnaujina sveika
tų ir suteikia paliuosavimą nuo Reu
matizmo tūkstančiams, kuriems kitos 
gyduolės nepagelbėdavo.

“Aš noriu pasakyti, kad mano Re
umatizmas pranyko j vieną dieną”, 
sako H. B. Stone. “Aš kentėjau nuo 
Reumatizmo per metų eilę ir aš ban
džiau daug visokių gyduolių, bet nie
ko nepagelbėjo. Aš pradėjau varto
ti Kurex iŠ ryto ir vakare jau nebe
turėjau skausmų, 
pranyko sutinimas 
sustyrę sąnariai.

| savaitį laiko 
ir atsileido mano 
Šiandien aš jau

čiuosi taip sveikas kaip dar niekad 
pirmiau — pasidėkavojant jūsų pui
kioms gyduolėms Kurex”.

Tos puikios gyduolės yra prireng
tos didelės labaratorijos ir abelnai ži
nomos kaipo Kurex, jas lengva var
toti namuose ir jos veikia kaip ma
gija žmonėms visokio amžiaus ir 
lyčių.

Nežiūrint kaip sunki yra jūsų liga, 
nežiūrint kiek jus turite amžiaus ar
ba užsiėmimas, nežiūrint ką jus iki 
Šiol esate vartoję, jei jus kenčiate 
nuo Reumatizmo, Neuritis arba su
stingusių sąnarių, mes esame pilnai 
įsitikinę, kad Kurcx gyduolės praža- 
lins skausmus. Mes atsiųsime di
delį butelį gyduolių už $1.95 dėl 14 
dienų išbandymo. Jei pasekmės ne
bus užganėdinančios ir jus nebūsit 
patenkintas, jums nekainuos nieko.

Nesiųskite pinigų — tiktai savo 
vardą, pas R. A. Harmon, 623 A & R 
Bldg., Kansas City, Mo. ir gyduolės 
bus atsiųstos tuojau. Tiktai užmo
kėsite laiškanešiui ir dar už pašto 
ženklelius kaip atneš. Vartokite jas 
pagal nurodymą. Jeigu į pabaigą 14 
dienų jus negaunate puikaus pasitai
symo ir nepasiliuosuojat nuo Reuma
tizmo, tiktai atsiųskite atgal, o jūsų 
pinigai bus grąžinami atgal be jokio 
klausimo.

(Apskelbimas)

For BILIOUSNESS

BEECHAM’S 
PILLS

3 touring karai su “self starte
riu” ir 3 touring karai su 

“k renkeriu”.

Tai bus didelės Fordų lenkty
nės, kokių Chicagoje dar nėra 
buvę. Norintieji dalyvauti tose 
lenktynėse prašomi tuojaus at
sišaukti į Naujienų raštinę ir 
užsiregistruoti. Laimėjusieji 
lenktynes bus gausiai apdova
noti.

Parodykit ką gali jūsų For- 
dukas!

Tos dideles lenktynės įvyks
Rugpiučio 9 d., 1925
Calumct Grove,
Blue Island, III.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

-HOUSE OF HEALTH

BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas 

tikro diagnozo
Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy
domų pasekmių. 
NUŽEMINTOS 
NOK dėl PIENO 
minavimo 
po .....................Uito* teisingai nuprasto* yra pusiau 

išgydytos. .Jei Jum kenčiate, ataižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir “spėlio- 
jančių" daktarų. Ateikite j HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
jūsų i

Musų 
KAI- 
egza-

$3
dėl pilno Fizinio 

Egzaminavimo, čia 
sveikatos atovj kaip knygą.

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis uždaryta.

319 So. Kedzie Avė.
' CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

H

PADAREIS JOS 
NAUJĄ MOTERĮ

štai ką Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
padarė dėl Mrs. .lenkins.

Middleport, Ohio. — “Aš dabar per
einu savo gyvenimo permainą ir aš

vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Vege-« 
table Compound 
nuo ligų kurios ąp- 
sireiškia tuo laiku. 
Aš taip buvau nu
silpninu, kad aš 
vos galėjau atlikti 
savo darbą ir už
laikyti kambarius 
ir prižiurėtį šeimy
ną iš aštuonių. 
Draugė pasakė 

man apie Vegetable Compound ir jos 
padarė mane nauja motere. Aš da
bar turiu jas savo namuose visuomet 
ir nebusiu be jų. Aš svėriau tik 90 
svarų; o dabar aš sveriu 132’Ą sva
rus. Aš suteikiu Vegetable Compound 
didelį pagyrimą ir norėčiau, kad vi
sos moterys žinotų jo gerumą”. — 
Mrs. M yra .lenkins, 593 North Front 
St., Middleport, Ohio.

Virš 200,000 moterų yra atsakiu
sios į Šitą klausimą: “Ar jus gavote 
pagelbą nuo vartojimo Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound?”

98 iš kiekvieno 100 atsakė “Yes” 
ir todėl, kad Vegetable Compound pa
gelbsti kitoms moterims, tai jos ga
li pagelbėti ir jums. Parduodamos pas 
aptiekorius visur.

“Jaučiasi Kaip Naujas žmogus“
John Stryczek, 17K4 Penn Avė., Gary, 

Ind., sako': “Viri dviejų metų aA ken
tėjau nuo pufckų ir kraujo trubelių. Bu
vo iJsiplėtojuai po visą mano kūną. AS 
buvau praradęs v.ltĮ. šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien aš 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.”
' Ką Mes Darome Kitiems, Tą 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 chroniškas ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Speciales ligas Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmą, Neuritis, Acktysis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, Širdies, Inkstų li
gas. Visas formas kataro, Dusulio. Žo
džiu, gydome visas sunkias ligas, kurių 
kiti negalėjo išgydyti.

Musų štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pagelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite šiandien. Ap- 
saugokit savo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utar- 
ninke, Seredoje ir Subatoje iki 8 
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1 dieną.

Housę?Health 
nogRAHcnf auuonro

164 W. Washington St.

koniFionierius va-

T

Moterų rankiniai baksiukai $2

Vyrų vasariniai apatiniai 
vertes $1.00, už I VV

Čystų vilnų dėl maudymos 
siutai vertes $5, CO OCZ 
parduodamu už

Pradėjo siausti 
karštligė

Dr
Bundes\t išleido įspėjimą sau
gotis karštligės. Chicagije 
jau žmones ; psirgo taja

SVARBUS PRANEŠIMAS SKAITYK

IŠPARDAVIMAS
Parduodam daugybes vasarinių tavųry labai pigiai, atsilankiusieji 

busit užganėdinti

Moterų auzos šliperiai vi
sokių spalvų 
už porą www

Pagelba Del Sergančiu

GYDOME VYRUS 
$50 $10

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

Chiffon Hose

Moterų chiffon pančekos visokių 
spalvų vertės $1.00, CEa
ui, porų DOG

Mergaičių dreses parduoda
ma už pusę kainos.

Mes padarom diržams sukčius, kokioms 
raidėms tik norite.

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

Moterų auzines dreses Įvairių spalvų ir vėliausios mados, ir turim daugybes dėl pasirinkimo nuo 50c. 
ir augščiau, ir kitokių daugybes daiktų; turim ant išpardavimo. s

J. SAUDARGS IR J. PIKE! CO
- MEN’S, LADIES’ AND CHILDREN’S WEAR 

3159 South Halsted Street, 
Comer 32-nd St.

Chicago

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

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

Nėra 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. 
I>ai X-Ray pasako teisybę ir prie- 
žastj. Prisidėkite prie būrio už
ganėdintų pacientų kurie atsilan
ko j musų gydymo^kambarius kas
dien.

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

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

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

Privatis jėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leilher krautuvę.

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

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

Ateikite šian
dien, neatidė- 
Uiokite, nes tai 
yra 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ?
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj ifiegza- 
minavimo.

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

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 3£ metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

606 "914"
TIKRA PAGELBA

Jčirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (^čirškimas 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 pacj- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:80 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearbopn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyr°- Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

__  ___>_______ _______ - -------------- --------------

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-
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Iš Lietuvos
MORTA MI KOL A IT IEN Ė

po tėvais Kibildaitė
Persiskyrė Su šiuo pasauliu ge
gužės 13, 1926, sulaukusi ' 58 
metų amžiaus. Paėjo Šiaulių 
apskr., Gruzdžių miestelio, ten 
giinu.*!- ir ten gyveno. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą Jurgi, 
<3 dukteris: Veroniką, Julijoną 
ir Marijoną ir sūnų Pranciškų 
Lietuvoje ir dvi dukteris Chica- 
gojė: Antaniną Gabraitienę ir 
Joanną Geštautienę.

Užgeso musų širdyse didžiau
sia linksmumus ir akyse šviesi 
žvaigždė. Spaudžia tave šalta 
žemelė, o musų širdis nuliūdi
mas spaudž:a gailestingas aša
ras. Tegul būna lengva tau il
sėtis mylimiausia ir brangiau
sia musų mamytė, o mes ant 
amžių liekame ašarose.

Tavo vyras ir vaikai.

VIEŠA PADĖKA

a! a

ROZALIJA JOCIENĖ
Kuri prasišalino iš nuisų 

iškeliaudama į amžiną atilsį 
liepos 7 d., 1925 m. ir palai
dota tapo liepos 10-tą — Šv. 
Kazimiero pakinėse, palikda
ma mus nuliiidusiua ir pilnus 
didelio gailesčio gyventi ant 
šios žemės.

Taigi mes, jos artimieji ir 
mylintieji, jos vardu ir už 
jų dėkavojame tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą laike jos laidotuvių ar
ba iškeliavime j aną pasaulį.

Pirmiausia - dėkavoj:une 
kun. Juozui čižauskui; var
gonininkui ponui Daukšai, 
Muzikantams už suteikimą 
gražios muzikos, visiems ge
lių aukotojams, grabneŠiains 
ir gelių nešėjams, taipgi gra- 
boriui F.udeikiu.i už jo gerą, 
gražų ir mandagu patarnavi
mą, giminėms, draugams ir 
visiems, kurie prisidėjo prie B 
šių šermenų ir palydėjo niu- H 
sų mylimą j aną pasaulį.

Jocių šeimyna.

BONIFACAS PETKUS
Musų mylimas tėvas persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 59 melų amžiau, liepos 
mėn. 15 dieną, 1925, 3 valan
dą dieną. Paėjo iš Palukščio 
kaimo, Varnių valsčiaus. A- 
merikoje išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Vladą ir 2 dukteris 
Oną ir Prancišką ir žentą 
J. Virbicką. Kūnas pašarvo
tas randasi 2021 Canalport 
Avė. Laidotuvės įvyks pane- 
dėly, liepos 20, 9 valandą ry
to iš narnų Į Dievo Anveizdos 
bažnyčią, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse 
ir sideikti mirusiamjain pas
kutinį patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame.

Sunus, dukterys ir žentas. 
Laidotuvėse 'patarnauja gra- 
borius A. Butkus and Co. 
Tel. Ganai 3161

f7---------------------------------------------------- ------- -----

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

Sudeikiai
Pagraby Vedėjai

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

Tel. Yards 1711 ir 4010
SKYRIUS

4417 So. Fairfield Avė.
Tol. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tol. Cicero 8094

Tel tJifaye’A* 4228

Pluuihingy lieating
Karpo netuvt* be'uviam* ♦i>a<.'o» 

patarnauji. kuogeriauMid.

M. Yuška,
322h W. 3Hth Chkago, 111.------------------------------ T- *

Mera kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos,

Lietuvių Rateliuose.
Iš Birutės

Nežiūrint į tai, kad “Birutės” 
choro vedėjas yra išvažiavęs a- 
tostogų, birutiečiai vistiek vei
kia, rengdami draugiškus išva
žiavimus. Chicagos jaunimas 
yra kviečiamas išvažiaviman, 
kur bus progos susipažinti su 
birutiečiais. Birutiečiai yra 
pasiryžę padidinti chorą bent 
dvigubai ir daryti visa, kad 
“Birutė” butų žvaigždė tarp 
chorų. Ir birutiečiai gali tatai 
padaryti, nes jie turi tokį chor
vedį, kokio kiti chorai negali 
gauti.

Birutiečiai nekantriai laukia 
p. Vanagaičio. Sekite “Naujie
nas” ir bukite prisirengę pamo
kas lankyti, kaip tik p. Vana
gaitis sugrįš.

Rytoj, birželio 19 d., “Biru
tė” turės išvažiavimą į l>ake 
Zurich. Kas nori praleisti 
linksmai laiką ir pakvėpuoti ty
ru oru, tai maloniai kviečiami 
Kas neturi automobiliaus, tai 
7:30 vai. ryto “sharp” atvykite 
i Kulio aptieką ((33 ir Halsted 
St.). Ten bus pakankamai ma
šinų ir nuveš jus.

—F. Geldbuto.

Brighton Park
. A » ■■ ■ , ■ t

Sudaužė stiklus su moonshinu

Antradienį, liepos 14 dieną 
Brighton Parke netikėtai mote
ris S. užklupo savo vyreli pas 
vieną kumelę betuštinant kvor
tą munšaino. Supykusi mote
rs sudaužė stiklus su munšai- 
ru ir su lietsargiu apkūlė.savo 
vyrelį ir kad dar kiek tai ir kū
mutei butų gerai klauvę. Už
puolike sako nedovanosianti už 
viliojimą pinigų su munšaino 
f.igelba iš josios vyro. Galima 
pridurti, kad abi kūmutės gyvo-, 
na netoli kun. Driskos bažny
čios ir yra “pavyzdingos” para- 
pijonkos. Kumutėš “look out” 
su vedusiais vyrais.

—Parapijonas.

Roseland
Liepos 11 dieną, Aušros kam

bariuose įvyko Draugijų Sąry
šio susirinkimas. Atidarius su
sirinkimą. pradėta registruoti 
delegatai. Jų užsiregistravo 
vidutiniškai. Priėmus proto
kolą, sekė raportai. Finansų 
sekretorius raportavo, kad Są
ryšis gerai stovi finansiniai. 
Plaukia pinigai nuo išvažiavmų, 
Iždininkas turi keletą desėtkų 
dolerių ant rankų, o kiti Sąry
šio pinigai padėti banke. Kny
giai raportavo, kad knygynas 
gerai tvarkomas. Darbininkai 
vieni užeina j knygyną pasiim
ti knygų, o kiti pasiskaityti 
laikraščių. Sako, buvo tokių 
darbininkų, kurie pageidavo, 
kad butų laikraščių iš Lietuvos 
knygyne. Paaiškinus jiems, 
kad iš Lietuvos laikraščių ne
siunčia veltui, jie suaukavo pi
nigų, už kuriuos prenumeravo 
knygynui “Kultūros” žurnalą, 
“Lietuvos žinias” ir “Lietuvos 
Ūkininką.” Knygiai sako, kad 
jeigu daugiau sudėtų pinigų, 
tai butų galima daugiau prenu- 
mc'uoti laikraščių iš Lietuvos 
Aušros knygynui. Dviejų išva
žiavimų gaspadoriai pranešė, 
kad išvažiavimai buvo pa 
sėkmingi. * Nuo jų li
ko Sąryšiui keletą desėtkų do
lerių. Serijų komisija prane
šė, kad daug išdavusį serijų, 
nekurie jau išpardavė ir sugrą
žino pinigus. Draugijos. nupir
ko po seriją, L. D. K. Vytauto 
draugija nupirko tris serijas, 
nors ji nelaiko savo susirinki
mų Aušros kambariuose, bet fi
nansiniai remia tą įstaigą la
biau, negu kitos draugijos. Ne
toli nuo to yra pasilikusis L. I. 
ir B. Kliubas. Jis nupirko dvi 
seriji. Pagirtinos draugijos, 
kurios apsčiai perka serijų "ir 
tiromi remia Aušros knygyną. 
Knygiai pastebėjo, kad yra už
rašyti parengimų knygoje du 

išvažiavimai: pirmas liepos 26 
dieną; o antras rugpiučio 9 
dieną. Sako, turit išrinkti gas- 
padorius, nes kito susirinkime 
pirm išvažiavimo neturėsite. 
Tapo išrinkti gaspadoriai, kurie 
rūpinsis išvažiavimais. Jiems 
įgaliota gauti kalbėtoją ir su
ruošti • šaunius išvažiavimus. 
Susirinkime praėjo tarimai be 
diskusijų. Kurie pirmiau nuo
lat diskusuodavo dėl menko da
lyko; dabar nebediskusuoja, ne 
beapsiima padirbėti Dr-gijų Są
ryšio naudai. Nežinia, ar karš
čiai sugadino apetitą.

—D. S. Sekretorius.,

Lietuviu Piliečiu Broly
bės Kliubas Amerikoj
Šis kliubas yra palyginamai 

dar jaunas, bet daug jau nuvei
kęs ir dar daug žadantis. Kliu-
bas auga nariais, ir visi nariai 
yra veiklus ir pilni energijos 
veikti kliubo ir visuomenės la
bui. štai jau, pavyzdžiai, ren
gė balius su programais ir ku

lniuos patis nariai sugeba gra
žiai išpildyti.

Šią vasarą, birželio 14 d., bu
vo surengę išvažiavimą, dabar 
gi, ateinantį sekmadienį, liepos 
19 dieną vėl rengiamas išvažia
vimas j Palos Park miškus. No- 
Tintieji dalyvauti išvažiavime, 
aekite sekmadienį, 8 valandą 
rytą prie Auburn ir 33-čios gat
vių.

Kliubo vyriausias tikslas yra 
skleisti brolišką meilę tarp tau
tiečių, padaryti visus lietuvius 
Amerikos piliečiais ir supažin
dinti juos su politika.

—Vienas Kliubiečių.

VASARA JAU ČIA — JUO
KITĖS, JUOKITĖS!

“Juokas”, kaip Dr. Bun- 
desen sako savo paskutinia
me straipsnyje, “pakelia 
plaučius, prašalina ukus nuo 
smegenų, parodo duris nu
siminimui ir padaro žmones 
sveikais”. Piktumas ir ne- 
užsiganėdinimas yra tokie 
dalykai, kurie nuodija orą. 
Bet labai tankiai piktumas 
yra priežastimi skilvio sui
rimų. Kaip tik tokio žmo
gaus skilvis bus švarus, jis 
tuojau užmirš savo piktu
mą. Trinerio Kartusis gry
nas yra atsakančios gyduo
les. Jos taiso žarnas, sugrą
žina gerą apetitą, pagelbsti 
suvirškinimui ir atšviežina 
jūsų mintis. Jei jus turite 
piktą draugą ir norite jam 
pagelbėti,^ nekalbėkite jam 
gražių žodžių, bet kalbėkite 
su buteliu Trinerio Karčiojo 
Vyno. Kiekvienas aptieko- 
rius arba pardavinėtojas gy
duolių turi jų pas save sta- 
ke. Jei jus negalite gauti jų 
savo apielinkėje, rašykite 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III. Pirkit taip
gi keną Trinerio Fli-Gass. 
Jos užmuša musis ir uodus 
ant syk. Jos yra neSmirdan- 
čios ir nekenkia (šunims, 
katėms, kanarkoms).

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURBK

Kas sųvaitę, Kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų SpulUų. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
rtuo 4 iki 10 rtuošimčia. 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 

Muitu žuvę žmonių įtini gal.
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomlngi ir sąžiningi 
Žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS ‘ 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkėvičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. ’>•
Gali* prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10;. ryto iki 
2 po platų, Naujienų raštinėje.

.PHANESIMAI
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES.

Gerbiamieji : Lotų savininkai ir 
draugiją atstovai esate kviečiami j 
kapinių pusmetinį susirinkimą, kuris 
įvyks ketverge, liepos (July) 23 die
na, 1925 m., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 So. Halsted St., 7:80 
vai. vak. Jūsų atsilankymas būtinai 
reikalingas, nes yra daug svarbią 
reikalų dėl apsvarstymo kurie yra 
reikalingi dėl kapinių labo.

Kapinių Valdyba.

Birute rengia draugiški) išvažia- 
vlmą liepiks 19 <1. Išvažiuoja j 
Luko Zurirh ant ežero kranto. Su
sirinkit ant 7:30 iš ryto pas Kulio 
ųptiekos ant 33 So. (laistei! St. 
Ten lauks jūsų automobili.

Rašt. F. Geldbuto.
Vyskupo Valančausko Pašelpinčs 

Draugystės susirinkimas įvyks ne
dalioj, liepos 19 d., 1925 m., 1 vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torijos svet., 3133 So. Halsted Str.

Teiksitės visi draugai atsilanky
ti, nes turime daug svarbiu reika
lų. Su godone N. R. Ant. Budvitis

Cicero Lietuvių Namų Savininkų 
Kliubas rengia išvažiavimą nekė
lioj, liepos 19 d. 1925 m. į River- 
side miškus, skersai upės nuo 
National daržo. Inžanga visiems 
dykai. Bus įvairus programas.

— Raštininkas.

Liet. Teatr. Dr-stė šv. Martino 
laikys pusmetinį susirinkimų šeš
tadienį, liepos 18 dieną, šių metu, 
šv. Jurgio parapijos svet. 32 pi. 
ir Auburn Avė. Visi nariai priva
lote susirinkti, nes yra svarbių 
reikalu aptarti taipgi bus raportas 
apie draugystės stovį.

—P. K. nut. raštininkas
Bridgr Porto lietuviam* -žinotina 

Visi norinti rauti "Naujienas”, kas
dien anksti iš rvto savo namuose 
— apie tai malonėkite primušti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel, Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kita laikrašti, praneš
kite irgi mm.h — mes apriminsL 
rne bile lietuviškais ’aik.ii Šėtai*. 
Musu žmogus patyręs tame darbe: 
|is nuo 5-kių iš rvto pradeda ap 
rūpinti ‘ savo kostomerius “Nauiie 
noms”. — Aušros Knygynas.

Draugystė Lietuvos Kareivių tu 
rėš mėnesinį susirinkimų liepos 19 
d. sekmadieni, 1 vai. po piclų, 
Lietuvių Liuosybčs svet. bukite 
visi ir laiku ateikite ir naujų na
rių atsiveskite. —Sekr. K. P. D.

RENGIA išvažiąvimą Amalga- 
meitų Lietuvių kriaučių 269 lo
kalus, nedėlioj liepos 19 d., Jeffer- 
son giriose. Kalbės apie unijos 
reikalus S. Levin ir K. Kairis, bus 
skanių proletariniu užkandžių, to- 
delgi kriauČiai, butinai visi atsi
lankykite į šį bcmlrą frontų sma
giai praleisime laikų ant tyro oro

Širdingai kviečiame.' j
— Komitetas.

Lietuvių DarbinhiKų Stygų Orkest
rą organizuoja didesnę orkestrą.' Pa- 
geidaųja naujų narių. Norintieji 
įstoti ateikite antiydineųiis j Marle 
White Sųuare Pink/ Library Room, 8 
valandą vakare, 30- ir Halsted gatv.

—: Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu
bas rengia antrų iškilmingų, išva
žiavimų nedėlioj, lieptKs 19 d., 1925 
j Palos Park. Trokas bus 8 vai, 
ryto ant Auburn P. Avė. ir 33 gat. 
Visi draugai ir kas norėtų daly
vauti išvažiavime, bukite laiku 
paskirtoj vietoj. Nepraleiskite šio 
linksmo išvažiavimo.

i —Raštininkas.

Prie Lietuvių Tautiškos katali
kiškos parapijos (3509 So. Union 
Avė., kampas 35-th St.) yra uždė
ta- ir vedama mokyklėlė mergai
tėms ir berniukams. Mokinama 
lietuvių kalbos: skaitymo, rašymo 
ir istorijos. Už mokinimų neima
ma nieko. Geras ir patyręs mo
kytojas. Mokinimo laikas: nuo 4 
iki 6 vai. po piet, panedėliais, se- 
redomis ir pėtnyčiomis. e Lietuvių 
gramatikos mokinu ir suaugusius.

—-Kun. S. Tautas.

PĘJI'ESKAU savo vyro Fcli- 
jono Doynarawiczaus. Paeina 
iš Panevėžio apskr. Smilgių 
parapijos. Kaimo Darongalių.

Jau daug metų kaip aš nuo 
jo jok'ios žinios negaunu

Prašau jb paties arba kw 
apie jį žino ma|i pranešti, bu
siu dėkinga,

Helena Dowharawiczienė 
2343 W. 71 Str. Chicago, UI.

« ■

PAJIEŠKAU SAVO brolio Juo
zapo Vohtngevičia ar Volung. Pa
eina Vilniaus rėdybos, Alytaus ap
skričio, Druskininkų kaimo. Gyve
no So. Omaha, Nebr. Kas duos ži
nių apie jį, skiriu <$10.00.

Petras Volungevičia, 
2026 Canalport Avė. Chicago, III.

JIEŠKAU Petro Sharkos ir Pra
no ,Sharkos. Du metai laiko išva
žiavo iš Chicagos. Malonės jie 
patys ar kas kitas pranešti; turiu 
svarbų reikalų.

V. SUARK
10321 Indiana Avenue 

Chįcago, III.
“PAJUNKA V PUSBROLIO Sta- 
rtislovo Mnkačiųo,' man ^odos, at
važiavęs Aėmrikon 1909 gyveno 
Amsterdame pas Francišku Dzid- 
zievičių. Kas žinote npilonCkitc 
atsišaukti, o bušiii labai dėkingas, 
nes yra labai svarbus dalykas.

V !
Atsišaukite:

Stanislovas Kaminskis, 
4352 So. Caliiornia Avė., 

Chicago, - III.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU našlio arba vaiki

no apsiveilimui nuo 40 iki 45 me
tų amžiaus ir kad perdaug nevar
totų svaigalų. Aš esu našlė 38 
metų amžiaus.

J. W.
2409 So. Hoyne Avenue, 

Canal 6789 Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI-
Tel. LafAyctte 5158-8488

RUBIN BROS 
namu statytojai 

‘3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

Tel. Yards 7282
BRIDGĖPORT PAINTING

& HDW. CO.-
Malevojam ir popieruojaru. Už

laikote malo.vą, poplerą, 
stiklus ir f. t’.

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

Thė Guarantec Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbiniu generatorius, starterius, 
magnetes, motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. VVabash Avė., 
Tel. Victory 7874 , . I v

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAI 

PIANO MOVING FkPERTS
Long distan<;e hiuidljng. 

Turime dau^ metų patylimą.
3406 So. Halsted St.

Pbones: Yds 3408 — Blvd. IDOJ res

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. uasižinokite pas raus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šildvmo įeikir.oniš.

PEOPLES PLUMHING & 
HEATING SUPPLY CO.

190 Milw«ii:ke A v. Uayniarket 1018 
161 N. Halsted St. Ilayrnarket 4221

•------------------ - ■ 1............................... 1 - — ■ — -

BRIGHTON PARK DECORATOR 
Už popieravinią 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malcvoji- 
mo darbus. Dėkotuoju pagal 
naujausią madą.

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

v

1 1 ................... . .....
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTAUPYKIT 35% 
Mes parduodam^ visiems olselio 

kainomis
Levinthal Piumbing Supply Co. 

1637 West Division St., 
netoli Marshfield

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

VIBNITėLė Lietuvių Val
gykla South West Sidėje, ga
minanti grynus ir skanius val
gius ,kaip lietuviškus taip ir 
Amerikoniškus. Restaurant 

1947 So. Halsted Str.
ALEKSANDRU BROS.

Pilone Boulevard 2035.
Kvietkos su reputacija

URBA FLOWER SHOP
SKINTOS KVIETKOS

Vestuvėms bukietai, šermenų vainikai 
— spočial ūmas

3324 S. Auburn Avė. (Bridgcport) 
CHICAGO, 1LL,

NAUJA BARBERNfi
{taisytu naujos mados. Patarna

vimas mandagus. Kerpame vyrus, 
moteris ir merginas. Yra landrė. 
Kviečiame visus.

A, ZELLON,
1951 Canalport Avė.

PRANEŠIMAS
PRANEŠU savo draugam, pažį

stamiems, kad aš perkėliau savo 
biznį iš Brighton Parko į 2545 W. 
(>9-tli Str.
Kreipkitės su visokiais reikalais 

A. MICHALO

1SRENDAVDJIMUI
RENDON, 4, 5 ir 10 kamba

rių apartmentai, 3430 S. Halst
ed St. Išdekuoruosimę pagal 
rendąuninko norą. Rendos nuo 
$80 iki $60. .-

Tel. Hyde Park 2976

ANT RENDOS storai, ofisai 
Auditorijos Name, 3133 S. Hal
sted St.
Atsišaukite J. P. Evald, Sekr.
840 W. 33 Str. Yards 2790

IŠRENDAVOJIMĮŲI , — pusė fin
to dėl vedusių žmbnty, kurie ga
li turėti vieną vaikų ir rakandus. 
Mes gyvename dvejuose ir turime 
gražų šešių kambarių fialų. Geis
tina, kad moteris butų namie.
4446 So. Savvyer Avė., Chicago,

III., Tel. Lafayette 4787

l$RENa*VOJIMUI
ANT RENDOS 6 kambarių 

flataa — steam heat, karštas 
vanduo, kas gali prižiūrėti pe
čius gaus labai pigiai.

6743 Eberhard Avė.

S1UIYMAI KAMBARIU
IšllANDAVOJIMUI labui puikus 

kambarys, tinka: II3 vionąm arba 
dviem vyrathr, pat Ii tOv’ų Širdyj ant 
,Bridgep<>’(<>. gera ’• -i, \ehteliaclja
ir karš as virt u > mtčiamo kambary
je. AiM'‘ru\ile į Naujienas, 1789 S. 
Halsted St.. Tčlcphohe Roosevelt 
8500, Box 566.

ImSlRENDAVOJA Midelis, 
šviesus su daug oro frontinis 
kambarys.

Galima dėl dviejų
7003 So. Sangamon Str.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be Valgio, $3 ir $4, 
$8 j savaite su valgiu.

PETF.R GADEIKO 
IflOfh So. Halsted St.

PASIRlsNDAVOJA didelis 
Svietus kambaris elektriką, 
vanos ir telefonas. Del inteli
gentiško vyro.

3990 Archer Avė.

DU KAMBARIAI ANT RENDOS 
Su valgiu arba be valgio 

BRIGHTON PARKE
Atsišaukite:

4344 So. Fairfield Avenue 
Ant 2-ro aukšto E. M.

PASIRENDAVOJA Puikus kam-* 
barys, vienam inteligentiškam vy
rui. , , u . <»

Kambarys įrengtas, sulig vėliau
sios mados, . ’ ’ .t ■*:

Atsišaukite vakarais no hūm.
• 5928 $0. JMozart Str.

RENDAI ruimus dėl vieno 
vaikino šviesus, maudyne ir 
telefonas.

Vasiene 4
3031 So. Union Avė.

RENDAI—
TURIU ruimą ant rendos 

dėl vieno vaikino.
Atsišaukite

639 W. 18 Str.

JIESKO BARBO
JIEŠKAU darbo ant ūkės už 

šeimininkę, turiu gerą patyrimą 
namų užlaikyme. Noriu ant 
ūkės gyventi.

Box 572
1739 So. Halsted St.

PAJEŠKAU darbo už bučo 
rį, turiu 5 metų patyrimą.

Atsišaukite
L. DAUGAITIS 

3429 So. Leavitt St. 
Tol. Lafayette 3698

PAJIEŠKAU vietos už vargoni
ninkų; esu senas žmogus iš seno 
kl’ajaus vargonininkas. Apsiimu 
vesti bažnyčioj chorų teisingai*.

Meldžiu atsišaukti.
Paul Balkovilch, 
P. O. Box 418, 
Divernoh, III.

■ *■*“ I I ui. I, -

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ

REIKIA patyrusių motery 
dėl sortavimo regsų.

Illinois Rag and Metai Co.
1109-21 W. 38 Str.

REIKIA moterų patyrusių 
operatorkų prie spėka varomų 
siuvamų mašinų

Atsišaukite
3961 Lowe Avenue

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA 10 vyrų. Jei jus ne** 
uždirbate $60 į savaitę ir jus 
norite sužinoti kaip tai galima 
uždirbti, su maloniu ir leng- 
viu darbu. Pasimatykite su ma
nim tuo jaus. 5 minutes pasi
kalbėję su manim, pertikrin
siu jumis ir užtikrinsiu ateitį. 
Nepraleiskite šios progos.

‘ < į ' i .
Atsišaukite,

25 , N. Dfeąrbbrn St. 
Room 701

Tarpe 10—12 dieną.
Klauskite lietuvio managerio.

. REIKIA DARBININKŲ
: • VYRŲ___

REIKIA vyrų molderių prie 
frenčiaus ir ant grindų. Nuo
lat darinis, gera mokestis. At- 
rišaukite.

• MASON DAVIS and CO. 
7740 So. Chicago Avė.

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

MILLER BROS. 
11241 S. Michigan Avė., 

Roseland

‘ AUTOMOBILIAI *”
PARDAVIMUI automobilius, 

5 pasažierių sport touring. 
PridėČkai verti virš „$200. Ver
tas $900, turi būt parduotas į
2 dienas už $595. Gera maleva, 
tajerai ir mechaniškas padėji
mas. Perkupčių nereikia. Nuo
3 po piet iki 8 vakare.

Phone Yards 0344

PARDAVIMUI trokas Ford su 
dideliu stikbariu. Tinkantis dėl 
anglių mufinimo ir viskam kitam. 
Turiu parduoti ' greitu laiku už 
$175. * .

Atslšaukite
5150 So. Kildavę Avė. Chicago

PARVAVIMUI automobilius ge
ram. stovyj. Naujas kainiavo $4,- 
500, o dabar bus parduotas už 
teisingų pasiūlymą. Galite maty
ti vakarais po 5, nerišliomis iki 
12 vai. dienų ant 3 lubų iš už* 
pakaiio.

* 4435 So. Wood Street
------------------------------- ---------

PASKIAUSIOS mados penkių pa- 
nažierių westcot. Žieminis virštis; kai
na $250.00.

Kreipkitės: t *,<■'*
2673 W’arrėn Avė.

Tek. Seęleyv1527
,--------- 1 *«■------------------------------ T--------------

PARSIDUODA 2 Ford trokai, 
tinkami dėl bile kokio biznio, at
rodo ir eina kaip nauji, parduo
siu labai pigiai, pasiskubinkite, 
nes gera proga.

M. MASILUNAS
1122 So. 48 Ct., Cicero, III.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ rakandai turi 

būt parduoti tuojau, jie yra kaip 
nauji. Parloro setas, virtuvės 
sėtas, ice box, pianas, fonogra
fas. Bargenas. Parduosiu da
limis, 5544 S. Lincoln St. 1.

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai, 3 žinoto šilko Mohair se
tas ir kiti dalykai* Nuo 6 po pie
tų šiandie ir kasdien tuo pačiu 

Jaiku. 
CHAS PISUT

1834 So. Ashland Avė. 
2 lubos >

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai komodos, lovos 2 mašinos 
siuvamos With ir Singer ir vik- 
trolasr Visi ‘geram padėjime. Par
duosiu pigiai ir ruimus apleisiu, 

822 W. 37 Place
2 lubos

~~7ahdavimui
PARSIDUODA labai geroj 

vietoj Ice Cream Parlor su mo- 
derniškiausiais įrenginiais., 

1733 S. Halsted St.,
Tel. Canal 5904 ą •

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne, geroj vietoj. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant 
automobiliaus arba ant namo.

Šaukite per tel.
į Boulevard 10185

PARSIDUODA groserne ir 
bučernė su ar-be namo. Gera 
vieta panašiam bizniui, duoda 
gerą pelną.

2820 Archer Avė.

PARSIDUODA groserne ir 
bučernė lietuvių apgyvento] apie 
linkėj. Biznis išdirbtas per 12 
metų ir eina gerai. Savininkas. 
parduoda dėl ligoj?, 12300 South 
Emerald Avė., Pullman 3990.

PARDAVIMUI čcverykų taisymo 
dirbtuvė. Visos elektrikinės maši
nos, gerame stovyje. Darbo užlėk 
tinai, renda $20. Turiu parduoti 
greitai, nes išvažiuoju į Kanadą- 
Parduosiu už tiek, kiek kas duos.

Atišaukite:
722 West 35 St. Tel. Blvd. 718(1

PARSIDUODA groserne ir bučer- 
nė maišytų tautų apgyvento) apielin- 
kfj, South Wcst Side. Biznis eina, 
gerai ,yra. išdirbtas per koletų 
metų.

Kreipkite^
Box 570

1739 So. Halsted St.
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PARDAVIMUI
grosernė, fice 

ir rūkytos mėsos sankrova, 
išdirbtas neša 
randasi 4 geri 

Priežastis

PARDAVIMUI 
cream 
Biznis 
Taipsi
gyvenimui, 
sužinosite vii 

Atišaukite: 
708 West 30

gerą pelnų, 
ruimai pra- 

pardavimo

Str.

PARDAVIMUI grosernė šių namu 
ar be namo, randasi geroj vietoj; 
renda pigi. Parduosiu pigiai. Prie
žastį patirsit ant vietos.

Atsišaukite tuoj
4629 So. Paulina Str.

PARDAVIMUI grosernė, tabako, 
cigarų saldainių ir visokių smul
kių daiktų krautuvė. Tinkama vie
ta bučernei. Renda $35 į mėnesį, 
6 kambariai ir garadžius. Priežas
tis pardavimo vienam sunku apsi
dirbti.

3432 So. Morgan Sr.

PARDAVIMUI grosernė ir 
ru štoras Brighton Parke, 
gyvenimui 4 kambariai su 
ir garadžius.

Pigi renda.
2702 West 47 Str.

Phone Republic 2392

ciga-
Pra- 

vania

PARDAVIMUI ice cream kend- 
žiu. tabako ir kitų smulkių daiktų 
sankrova. Vienintelė biznio vieta 
šitoje apielinkėje — gera 
ninga. Lisas 3 metams. 
*20. Priežastis pardavimo

Renda 
nesveika

Atišaukite:
1065 So. Campbel

PARDAVIMUI barberių ko
legija, 10 krėslų. Geras biznis, 
$60 iki $75 pelno į savaitę. 
Taipgi išmokinsime jus barbe- 
rystės ir beauty culture. $10 
pilnas kursas.

106 So. Halsted Str.

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui restauranas, biznis iš 

dirbtas ant bizniavos gatvės, prie di
delių dirbtuvių. Labai pigi renda 
Aukso proga padaryti pinigus. Prie
žastis, — esu senyva motelis ir ser
ganti.

720 W. 120 Si.

PARSIDUODA grosernė. taipgi 
laikom rūkytos mėsos, ice cream L 
minkštų gėrimų, 4 kambariai 
pagyvenimo, garadžius ir bamė 
grosernės. Parduosiu pigiai 
Šaukite tuojaus.

1422 So. Honore St.

del 
prie 

atsl-

PARDAVIMUI
SCHULTZ 

derniškas su

PĮA.NV BĄRGENAI
Groji klis Pianas Mo
ralėmis ir benčiu, už
Grojiklis 

už ..........
Hownrd

....... $225 
Pianas rie- 
....... $245’ 
Upright 88 
».......... $90

Grojiklis Walnut, tik

H. C* BAI 
Šuto medžio 

BALDWIN 
notų, už ...

KIMBALL
už ............................................. $365

BRUNSWICK-.Ra<liola Cansole, 4 
tūbų kombinacija su 25 rekordais, 
už .....................  , $145

DE-FORĘRT 4 tūbų Portable ra- 
dio už ..................................... $65.

Jei reikalingu ant lengvų išmo
kėjimų. JOS. F. BUDRIK.

3313 S<>. Halsted Str.

Pardavimui bučernė ir gro
sernė, su namu, geras biznis. 
Kampinis namas, 2 motų se*. 
n ūmo, 2 flatai po 4 kambarius, 
1 fl. 6 kambarių iš užpakalio 
krautuve K, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų mūrinis ga
ražas, yra skiepas. Arba mai
nysiu, kaina, $30,000. Atsišau
kite nuo 6 iki 9 vakaro. Neda
lioj tdefonuokite

Lafayette 7635.
Pardavimo priežastis, savi

ninkas turi apleisti miestą.
43.’W Archer Avė.

PARSIDUODA pirmos klesos res- 
aur.intas maišytų tau'ų apgyvento’ 
įpielinkėj. Parduosiu arba mainv- 
iu ant mažo namo, loto arba kitokio 

jiznio .
Atsišaukite

2008 W. Chicago Avė.

PARDAVIMUI grosernė su 
namu ar be namo, randasi ge
roj vietoj, visokių tautų ap- 
gyventoj. Parduosiu labai 
giai. Priežastis pardavimo 
liga. Atsišaukite tuojaus 

4740 So. Marshfield Avė.

pi-

PARSIDUODA bučerniukv: 
groseris, aiskrimo ir kendžių 
krautuve. Labai geroj vietoj ir 
pigiai. 7109 Archer Avė.

Chicago. Tel. Prospect 3592

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI —

G-ROSERNE ir bučernė, yra 
tiktai \viena visame bloke.

Atsišaukite:
1651 W. 21 Place

NAMAI-ŽEME
PUIKUS NAMAS PRIE

VIENUOLYNO

naPARSIDUODA labai puikus 
mas prie pat Vienuolyno. Karšto 
vandens šilima, bungalow stogas 
aržuolu baigtas visur, vėliausios 
mados fixtures. Namas 2 pagyve
nimų po 6 ruimus, plesteriuotas 
skiepas, Shower baths, maudynės 
ir elektra visur. Namas visai nau
jas.

ParsidiUMla ant lengvų išmokė
jimų. Labai geras bargenas kam 
reikia namo. Kreipkitės greitai j

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street, Chicago 
Telephone Boulevard 6310.

BARGENAS. Pardavimui 2 au
gštų namas, mūrinis skiepas, mo
derniški įrenginmi, karštu vande
niu šildomas, 5 karų garažas, fia
las vra užpakalyje. Taipgi cotta- 
ge 5 kambarių, furnace šildoma, 
moderniška. Savininkas.

2842 So. Union Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu na
mą mūrinį ant kampo, 4 pagyveni
mų po 5 kambarius, garu apšildo
mas, kieto medžio užbaigtas. Le- 
daunės yra pečiai' prie namo pri
klauso. Mainysiu ant mažesnio 
namo ar ant biznio.

2435 West 65 Str.

PARSIDUODA 5 kambarių Cot- 
tage; augštas basementas ir viškos. 
Elektra, gazas, maudynės. 2 karų 
garadžius. Kaina $5300.

Atišaukite:
5150 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI pigiai medinis 
namas, šešių kambarių su visais 
naujausios mados ištaisymais, bei
zmentas cimentuotas su furnace 
apšildomas. Namas geram stovyje. 
Agentai neatsišaukite. Savininkas.

3117 West 64 Place

2

NAMAI-2EME
GERAS MAINAS.

namai 8 gyvenimai ir Sto
ras su bizniu, katras neša ge
rą pelną, o aš turiu parduoti 
arba išmainyti trotydamas la-

NAMAI-ZEME
TIKRAS, TEISINGAS 

NAS NUO RUBIN
BARGE- 
BROS.

2 aukštų2510-12 W. 45 PI.
___ _ ___________ v_____ mūrinis namas ir skiepas, 2 f la
bai daug pinigų. Rendos neša | tai po 4 kambarius.
metus $2,748.00. Priimsiu į 
pirmą {mokėjimą automobilių, 
grosernę, lotą, mažą namuką 
arba morgičius ir bisk| pinigų.
Paskolą aš duosiu kiek tik rei-('rius apftrtmentiai, karštu van- 
kės. (ialima matyti vakarais deniu šildomi abudu flatai, mo- 
nuo 6:30, o nedėlioj nuo ryto 
7:00 lig 5'po pietų. ................

Stukas, 2 lubos frontas 
1957 Canalport Avė.

5815-5817 S. Sacramento Av. 
naujas namas, du po 6 kamba-

derniški, ugniavietė, knygynas, 
bufetas, prosiniimui lenta, gasi- 
niai pečiai, ice baksiai, įmūryta 
vana< lietaus lašai ir tt.

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

PA RSI DUODA delicattessen, 
minė kepykla ir lengvas lunch. 
fabriko ir naminiai produktai. 
<luo<iu <lel silpnos sveikatos.

Atsišaukite
1359 W. 59 St. 

arti l.oomis Blvd.

na-
Geli
Par-

PARDAVIMUI minkštų ge
imų (saliunas), pirmos klasos 

;u laisnems.
Atsišaukite

2445 W. 47th St.
PARDAVIMUI 

rimų parloras. 
davimo

DEL SPEKULIACIJOS ARBA
BIZNIO W. F. ant Kedzie Avc. 

95 pčdos i^vnknrus nuo 53 St. 
kuiną *2800. tiktai $1600 cash rci 
kia. 1 
darys jums 50 nuoš. pelno i 
his T • * ' *

i f vakarus

Galite 
pietus,

priežastis, 

rasti po 
420! So. 

712 \\’est

nesvaiginamų gė- 
Gera vieta. Par- 

prasišalino vy-

pietų. o prieš 
YVestem Blvd.

SMITU and BARNEY GROJIKUS 
Pianas 88 notų su bcnčiu ir 25 

roliais, už $90. 
Atsakantiems žmonėms 

IŠMOKSIMAIS
3327 So. Halsted Str. pirmos lubos

Už kitus morgičius. Tas pa-**_ _ j me-
laiko* ant jusrt invostmento. 
JOHN E. SHERIDAN CO.

5415 So. Kedzie Avė.
Prospect 3630

DEL SPEKULIACIJOS 55 
BIZNIO KAMPAS 

IR kampas į vakarus nuo

ST.

PARS!DUODA gro ėmė ir bučer
nė visai pigiai, arba mainysiu ant lo
to a» automobilio, Bridgenorto apir- 
hnkėje. vieta labai gera. Tolimesne* 
Informacijas gausit vpatiškai.

Nauiienu Skyrius.
3210 So. Halsted St. 

Box 237

PARDAVIMUI pigiai barter 
nė arba parduosiu savo pusė* 
dalį.

Fikčeriai nauji
1736 W. 35 Str

IR kampas i vakarus nuo Kcd
zie Avė., tarpe Roman ir Trumbull 
Avė. Galit nupirkti pigiai, j metus 
pasidviutibins kaina.

JOHN L. SHERIDAN CO. 
5415 So. Kedzie Avė.

Prospect 3630

PARDAVIMUI —
Krautuvė cigarų, saldainių 

ir visokių smulkmenų.

Atsišaukite:
634 W. 18 Str.

PARDAVIMUI kendžių ir 
ioe cream krautuvė. Pagyveni
mui 4 ruimai, pigi renda. Prie 
kastis— išvažiuoju į Lietuvą.

1349 W. 69 IStr.

PIGIAI
Geros įplaukos ant namo, 2719 

So. Union Avė., medinis, 2-6 knm- 
>arių flatai, viena didelė bamė už- 
naknl^, morgičius, $1200, tiktai, 
$3650 cash dėl nupirkimo. Reikia 
greitai pinigų. šaukite Triangle 
5206, po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI —
SALIUNAS, arba reikalingas 

pusininkas
Atsišaukite:
f 3352 So. Morgan S t.

PARSIDUODA kampinė gnoser- 
nė, delicatessen krautuvė visokių 
tautų apgyvento) apielinkėj. Biz
nis eina gerai. Parduodu irgi pia
ną ir furničius. Krautuvę mainy
čiau ant namo.

1350 W. 13 Str.
Krautuvė

PARDAVIMUI naujas medinis 
namas, 5 kambarių, šaly lotas Yra 
didelė barnė; galima laikyti karvę 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju 

Lietuvą. Kaina $3,300. 
10713 Albany Avenue, 

MtGreenwood, III.

PARDUODU muro namus, 6 ir 6 
kambarių, 5 ir 5, taipgi turiu bun- 
galow 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildoma, kieto medžio tri- 
mingai, , viskas naujausios mados. 
Namai randasi ant Brighton Parko, 
Marųuctte Manor. N. Dad.o savinin
kas, 5305 So. Turner Avc. .* Phonc 
Republic 2319.

31 J.9-21 W. 60 St., naujas na
mas, 4-4 kambarių apartmen- 
tai, uždaromos lovos d«l kiek
vieno flato ekstra, modemiškas 
visais atžvilgiais.

EXTRA! EXTKA p rcavimui arbą 
mainymui grosernė ir pieninė 
se kainos, nes vienas negaliu 
dirbti arba priimsiu teisingą 
į partnerius.

Atsišaukite tuojaus
1413 So. 49 Ct., 

Cicero, III.

u z pu» 
apsi- 

žmogų

PARSIDUODA Grosernė, kendžių 
ice cream ir minkštų gėrimų biz
nis, pigi renda $35 į mėnesį. Lisas 
ant 3 metų, turi būti parduotas 
Šių savaitę už pirmą ir teisingą 
pasiūlymą. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
4710 So. Lincoln Avenue'

EXTPA BARGENAS!
Pardavimui medinis, vieno meto 

senumo, 5 kambarių bungalow, su 
visais paskiausios mados įtaisymais. 
Savininkas priverstas apleisti mie
stą.

1418 — olst Avc. 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė, no- 
tion ir saldainių 'krautuvė, da
romas geras biznis. Parduosiu 
pigiai, nes apelidžiu miestą.

H. CONDRICK, 
2859 Union Avė.

PARSIDUODA groserio, ice crea- 
mo, cigarų, cigaretų, nesvaiginamų 
gėrimų ir visokių reikalingų daiktų 
krautuvė; yra 3 ruimai dėl pagyve
nimo. Renda visai pigi; geras ir pel
ningas biznis,

4506 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, su restauranu. Labai gra
žioje vietoje, geroje biznio ir indus- 
;rijos vietoje, Halsted netoli 22 St. 
Daromas geras biznis. Parduosiu 
namą su restaurantu .

Atsišaukite
RADZIK & CO..

1826 So. Halsted St. 
Arba prie sąvininko, 
2188 So. Halsted St. '

PARDAVIMUI barliernė, 2 
krėslų. Biznis senai išdirbtas.

Parduosiu pigiai.
Atsišaukite:

4053 Archer Avė

PARSIDUODA moderniška su 
dviem baltais krėslais barbernė grei
tu la'ku. Taipgi g?ri trys ruimai dėl 
pagyvenimo. Parsiduoda kartu ir ra- 
*:undai-furniturc kartu prba vienu 
barbernė. Kreipkitės 7 vai. vakare.

4540 S. Rockvvell St.

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

3352 So. Emerald Avė. .

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
cattesen, Jackson Parko apielinkėj,

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

10713 So. Michigan Avė. 
Pullman 7059

PARDAVIMUI medinis namas, 6 
flatų, po 4 kambarius, ir biznio vie^ 

senas ir pelningas biznis, nėra kom- ta, ant kampo. Parduosiu pigiai, 
peticijos, 7 kambariai dėl gyvenimo, Yra elektra, gasas.
rendos $60.00. Delei savininko sun- MBS. PETRAITIS, v.
kios ligos turi būt parduota greit už 1620 So. Union Avė.
teisingą pasiūlymą. ; ' 2 fl. rear

1413 E. 58 St. 
Tel. Fairfax 2619

GERA PROGA BRIGHTON PARK 
PARDAVIMUI grosernė, delika- 

tesen ir visokių smulkių daiktų 
krautuvė. Biznis eina gerai. Turiu 
parduoti į trumpą laiką iš prie
žasties ligos

4442 So. Talman Avė.
Laf. 9280

ŠTAI KU^ GERAS PIRKIMAS 
Naujas muro namas tik ką baįgia- 
as. Vėliausios mados, visokiais ge-GERIAUSIA prbga, pardavimui mas. Vėliausios mados, visokiais ge- 

bučernė ir grosenfc, brangus fikče- riausiais parankamais. Dabar yra 
riai, už mažą kainą. Butchers ice laikas, jeigu kas nori ką extra da- 
box,Plektro mašinos, bus parduota už pildyti, £ ««.«»* v
pirmą pasiūlymą, iš priežasties ligos, karštu vandeniu šildomi, dviejų karų 
ir kiti reikalingi daiktai prie bu- mūrinis garadžius. Veikite greitai, 
černės.

10455 So. Michigan Avė., ‘ 
Roseland, III* Pullman 0739

2 flatai po 6 kambarius,

6635 So. Rockwell St. 
Savininkas gyvena

6631 So. Rockwell St.

■

PARDAVIMUI medinis na
mas 8 metų senumo, 4 ir 4 
kambarių,, ir 3 kambariai pa
stogė. Aukštas beizmentas, 2 
karų garadžius. Viskas įtaisy
tas pagal vėliausios mados. 
Randasi Brighton Park. .

PARSIDUODA ROAD House, 
arti Chicagos, prie didelio eže
ro, 18 kambarių viešbutis, šo
kių svetainė, 2 dideli valgomi 
kambariai dėl 
bai 
tuo

pelningas 
užsiimti.

200 žmonių, la- 
biznis, kas nori

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

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

PARDAVIMUI nhuji 
po 5 ir 5 kambarius, j 
pagal vėliausios mados, 
Ii mokyklų, parkų ir 
praperčių, ant 66-tos ir 
field Avė.

namai 
įtaisyti 

neto- 
biznio 

■ Fair-

Pirkimas
2 augštų naujas

5 kamba-

Geras 
Parsiduoda 

mūrinis namas, £ 
rių, aržuoliniai trimingai, ga
ru šildomas; kaina $12,700, su 
mažu |mokėjimu, labai reika» 
lingi pinigai. Randasi arti Ke
dzie Avė.

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
2423 W. 63 Str.

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU

2 flatų muro namą, 5 
kambarių. Kas turite 
mainyti, kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 4899

kam

ir 6 
ką

PARSIDUODA mur’nis bizniavus 
kampinis namas, didelis Storas 6, n, 
G, flatai ,tik 3 metai senumo, įtai
sytas pagal vėliausios mados biznis, 
yra bučernė ir grosernė . Biznis iš
dirbtas gerai . Galima pirkti ir be 
biznio, Brighton .Parko apielinkėj. 
atvažiuokit ir pamatykit patys; par
duosiu pigiai, nes savininkas trumpu 
laiku išvažiuoja Lietuvon.

Atsišaukite
2859 W. 40 St.

IŠSIMAINO 4 pagyvenimų muro 
namas po 4 ir 4 kambarius, parduo
siu už $9,500 arba mainysiu ant bu- 
černės arba Dry Goods štoro.

Del platesnių žinių telefonuokite 
Lafayette 5107

PARDAVIMUT 2 lotai 30x125, ran
dasi tarpe 48 ir 49 Costner Avė., 
$350 cash, $40Q ant išmokėjimo.

Atsišaukite
PETJSR S|UBI»INSKAS 

415 Hart St., 
2-nd Flooi*

GRAŽUS,, liaujas 2 flatų 
namas, 6228 So. Wood St. 
Įmūrytos vanos, garu šildo
mas, 36 pėdų lotas, dideli 
kambariai sun parloras, kai
na, $16500, cash $4500.

Tel. Republic 2880

PARDAVIMUI pigiai moder
niškas 2 flatų mūrinis namas, 
netoli mokyklos ir bažnyčios, 
$3500 cash. Savininkas

6240 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI naujas 6 didelių 
kambarių bungalows, karštu vande
niu šildomas ir visi įrengimai. Už
baigtas bus apie July 25. Parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Savininkas ir budavotoias 
JUOZAS MOSGERS, 

6223 So. Francisco Avė.

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

Savininkas
6338 So. Mozart St.

PARDAVIMUI — 
NAUJAS BUNGAL0W

LABAI PIGIAI
Atsišaukite:

3641 West 59 Place

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir biznis, randasi skersai 
<elio nuo mokyklos arba mainy

siu j namą. •
2258 W. 21 Place

PARDAVIMUI
PER SAVININKA 2 flatų, 6—7 

kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, kambarys skiepe, 2 karų 
garažas, netoli 69 St. ir Calumet, 
kaina, $14500 cash $5,000. *

Tel. Vincenųes 3823

PARDAVIMUI per savinin
ką, namas, kampinis lotas, dvi
gubų plytų, 8-8 kambarių, 10 
kambarių mėdinis namas, lo
tas 48x144. Tel Vincęnnes 3823

PARDUODU naują bungalow, 
59 PI. ir St. Louis, 
rių, ti'le vana, sun parloras, 
kaina, $7750, ca»h $1500.

3056 So. M iii ar d Avė.

5 kamba-

s

4242 S. Talman Avė. 2 aukš
tų mūrinis namas su skiepu, y- 
ra 2 flatai po 6 kambarius.

4420-4428-4432-4434 S. Cali- 
fornia Ąve,, 4 namai po 2 flatu 
ir kiekvienas flatas po 5 kam
barius, nauji namai, labai 
derniški.

PARDAVIMUI 6 ir 6 
barių nauji namai, dabar tik 
budavojami, įtaisyme pagal 
tamstų reikalavimo. Mes šitus 
visus namus parduosime kaip 
pigiausiai galime, arba mainy
kime ant senų namų ai* lotų.

PARDUOSIU savo puikią 70 akrų 
vaisių farmą, vaisių linijoj, Michigan 
valstijoj. Pirmos klesos žemė, 1200 
jaunų vaisinių medžių, obuolių sod
nas, 2 akrai vynuogių ir kitų vaisi
nių medukų, 6 kambarių namas, 11 
mylių nuo resortu miestuko, South 
Haven, kaina $9500. Del informacijų 
šaukite arba pašykite. Mainysiu į 
Chicagos namą.

J. ZAJIČEK, 
3044 Wallace Street, 

Chicago, III.

ino*

Apžiūrėkite tuos namus ir pa
skui atsišaukite į musų ofisą ir 
mes išaiškinsime musų lenjf 
vius išmokėjimus ir pasakysime 
jums labai žemas kainus.

PARDAVIMUI naujas biz- 
niavas namas, štoras, 4 kam
bariai iš užpakalio štoro, 6 
kambariai flatas, karštu van
deniu apšildoma, gera vieta. 
Brighton Park. Mainysiu ant 
mažesnio namo ar lotų.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, su skiepu, 5—6 
kambarių, 4 kambariai skiepe; 
yra elektra, garažas dėl 3 karų, 
taipgi maža šapa. Labai geras

731 W. 21 Street

Rubhi Bros.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kcdzie Avė
Tel. Lafayette 5153 and 6438

NAUJAS 5 kambarių mūri
nis bungalow, miegojimui por- 
čiai, naujos mado« visais atž
vilgiais, kaina $7800, savinin
kas ant fįareiikalavimo.

7019 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI per savininką gra
žus' 5 kambarių bungalow, garu šildo
ma^ akmeninis, kas nors naujo, to
kio namo niekur nėra, 1bloko nuo 
katalikų bažnyčios ir mokyklos, 2 
blokai iki karų linijos ir traukinio, 
dar yra vietos de] 4 didelių kambarių 
ir viškų. Jeffešon Parke, kaina, 
$10,500, cash $3,000.

Atsišaukite
5757 Ainslie St.

PARSIDUODA 2 bizniavi lotai 
ant 69-th St. tarpe Western Avė. 
ir ROCKWELL, Taipgi’ turime ir 
po vienų lotą pardavimui dėl biz
nio. Turiu puikų kampą dėl biz
nio ant 71-st ir Campbell. Parduo
siu labai pigiai 35 ft. ir 125 ft. 
Prekė $5000 pusė reikia įmokėti.

Atsišaukite A. M1CHALO 
2545 W. 69-th Str.

PARSIDUODA mūrinis namas su 
bizniu arba be biznio — su vi
sais tinkamais įtaisais. Beismentas 
cimentuotas. Garadžius 3 maši
noms. štoras ir 5 ruimų pagyve
nimas. Garu apšildomas. Kaina 
$700 įmokėti tiktai $2(MM) arba ga
liu mainyti į chicken fann.

3601 So. Lowe Avė.

PARMA parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant geros prapertės. Že
mė pirmos klesos, budinkai geri, 
12 karvių, 3 geri arkliai, visokios 
mašinos; visa išdirbta, geri ja
vai arti miesto.

2144 N. Irving Avenue 
P. Slaužis

PARDAVIMUI mūrinis bunga- 
low 6 kambarių, 4 mėn. senumo. 
Aržuolinis trimingas, stikliniai por
čiai tilo vanos, garadžius. Par
duosiu už $7,400, nes snvinikas iš
važiuoja į Californiją.

4052 Brighton PI. 1 blokas nuo 
Archer karų.

PARDAVIMAI—
61143 So.' Sacramento Avc., 5-6 

kambarių, garu šildomas, marinis 
40 pėdu lotas, 2 karų garažas.

Savininkas.
Atsišaukite:*

PAMATYK ši BABGENA
6—6 KAMBARIŲ naujas muro 

namas. Viskas naujos mados, South 
Sidėj. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant lotų ar mažesnio namo.

Savininkas
J. VILIMAS, 

4405 So. Fairfield Avė.

BARGENAS!!!
Pardavimui pigiai lotas tik 

800 dol. Randasi Forest 
ir 95 Str.

3357 So. Lowe Avė.

Ave.

*-------.............................................................   ..a.., ............ .

NAUJAS mūrinis, bizniavas 
kampinis namas, didelis Sto
ras, 6 dr 6 kambarių flatai, tik 
3 metų senumo, įtaisytas pa
gal vėliausios mados, 
yra bučernė ir grosernė 
nis 
Brighton 
pamatyti patys.

Biznis 
i; biz- 

geriausias 
Atvažiuokit 

Parduosime 
ar mainysime ant private 
mo.

išdirbtas ir 
Park.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

EXTRA BARGENAS

na-

PARSIDUODA naujas mūrinis biz
niavus namas ant Archer Avė., neto
li didelio teatro, parduosiu už $17,750, 
reikia pinigais įmokėti $5,500, nunirk- 
site namą $25.000 varčios, pasisku- 
binkit norėdami pal’kti tuitaingais.

Kreipkitės pas,
i F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė.

PARDAVIMUI —
namas ir lotas, 2 flugštų me

dinis, pigiai.
Atsišaukite:

4846 So. Honore Str.

PARDAVIMUI rooming house, 
65 kambariai, lysas 9 metams, 
įplaukų $1300 į metus, $2500 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais. 
Klauskite Mr. Massatt.

R. M. BORSNES and CO 
Room 911 

127 North Dearborn St.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas 4 ir 4 kambarių. Naujos 
mados įtaisymai. Furnace šildo
mas; lotas prie namo 2 karų 
rudžius. Kaina $9300.

E. D. ALEKANDER 
4916 So. Tripp Avė.

ga-

PARSIDUODA 6 kambarių 
mūrinė bungalovv šiltu vandeniu 
Šildoma. Naujausios mados įtaisy
mai. Parduodu irgi visus rakan
dus. Važiuoju greitu laikų, Lietu
von.

Atsišaukite.
6837 Washtenaw Avė.

KAM BEIKIA FARMOS 
AR TURITE kokį 

geriausia proga pasimatyti ypatiš- 
kai, gausite teisingą patarimą nuo 
seno ūkių pardavinėjimo, P. D. An- 
drekaus, iš Pentwater, Mich. Ma
tykite mane Chicagoj, lieposZhdy 
17, 18, 19. Turiu 1000 ūkių ant 
pardavimo ir mainymo. Galėsime 
važiuoti sykiu su mašina.

šita 40 akrų turi bfcit greitai par
duota. Lygus laukai, žemė gera, 
budinkai visi geri, 10 akrų sodno, 
17 akrų rugių, 11 akrų dobilų, 
komų, bulvių gyvuliai, padargai, 
viskas , $2800, įmokėti $1800, arti 
miesto ir mokyklos.

P. D. ANDREKUS 
1939 W. 21 Street, Chicago, 

arba Pentwater, Mich.

reikalą, tai

PARSIDUODA medinis namas 2 
pagyvenimų, 4 ir 4 kambarių. Yra 
elektra, gąsas, maudynės, toiletai 
ir boileris. Namas randasi Brig
hton Parke, ant pat biznių vietos, p X • V • • « . . _
mą; kas pirmas pirks ’ š 
tas pelnys. /

gąsas, maudynės, toiletai 
L. Namas randasi Brig-

Priežastis pardavimo, pirjcau far- 
, * ‘ " namą,

Agentai neats šaukite. 
Savininkas bus namie vakarais
2923 So. Emerald Avė. 1 lubos 

iš užpakalio, Chicago, III.

LABAI GREITU LAIKU parsiduo
da naujas muro namas; labai gražioj 
apielinkėj; 5—6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas. Naujausios ma
dos įtaisymai, vra gasiniai pečiai ir 
ice beksiai. Pleisteriotas skiepas, ge
ležiniai balkiai: yra porčiai su lan
gais ir sieteliais. Reikia labai mažai 
cash. kitus mėnesiniais išmokėjimais 
nagai išgalės be komišinų. Savinin
kas. Nuo 6 vai. vakare, subatoj po 
piet. Nedėlioj visą dieną.

6140 So. Troy St.

M0RT6ECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI

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

CORPORATION 
8804 South Kedzie Avė.,

iiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii1
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso •

BRIDGEPORT LOAN CO. 
Klausk N. Kanter, prezidentas 

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

apart Panedėlio ir Pėtnyčios. 
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
SPECIALIS NU 

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

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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 j 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. 
....... . ...........  į i m

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
ti a nikų ir šoferių. Ateikite pasi- 
engę pradėti. Pagal musų naują 

dstemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
iųs išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus' mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madieųn St


