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Francuzai traukias iš Ruliro ,era’iiziiiijd zyuus

Revoliucija Portugalijoje 
nugniaužta

Amerika dovanojo Kinams 
bokserų karo skolą

ŽM:;

I
i

i
Policijos prefektas įsakė polici

ninkams vartoti ginklą prieš 
po gromininkus
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Kultūros Kongresas Protestuoja 
Prieš Laisvę Varžančius Įstatymus

iš Seimo posėdžių. Jus, kurie 
drąsiai gynėte Lietuvos kultū
ros laisvę nuo itisų caro žanda
rų, ginkit musų kultūros laisvę 
ir šiandien nuo klerikalų perse
kiojimų.

KAUNAS [LŽ]. — Birželio 
29 laikytas Kaune pirmas 
tu vos Kultūros Kongresas 
ėmė sekamą rezoliuciją:

I Kulturos kongresas, 
stantuodamas, kad

Lie- 
pri-VIENNA, Austrija, liepos 20.' 

f— Per paskutines kelias dienas 
Viennoje beveik kas naktį bu
vo riaušių prieš žydus. Muši
mas žydų daugiausiai atsitiko 
žydų laikomose kavinėse. Aris-| 
tokraštiškas Kursaal Kušino, I 
miesto sode, visiškai sulaužytas 

. Policija ke 
lioliką mušeikų suėmė, o polici- į 

j jos viršininkas Schover įsake 
policininkams nuo šio laiko var-

liftai
i
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kon-
__  kulturos 

darbas įmanomas yra' tik vyk- Reiškiame 
dant gyvenimo F

Prancūzų kariuomenė ap- Francija pasiruošus ofen■ viduj, sudaužytas.
L/aIiLa « X « I r 1 •

leidžia Ruhro stritis sivui Morokkoj
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Evakuavimas vokiečių 
busiąs pabaigtas iki liepos 31 
dienos

krašto ; Puolimas tuojau busiąs pradė-i^oti šaujamą ginklą pogromi-

BOCHUMAS, Vokietija, lie
pos 20. — Bochumo miestas 
kurs yra beveik pačiame Ruhro 
krašto centre, tapo šiandie vi
sai franeuzų kariuomenės 
knotas. Evakuoti taipjau 
tingenas ir Wittenas.

Visa franeuzų ir belgų 
riuomenė pasiruošusios jau šią 
naktį pasitraukti iš \Vestfalijos 
zonos, kurią ji laikė iki šiol už
ėmus, o iki liepos 31 dienos bus 
jau visas Ruhro kraštas oku 
pantų evakuotas.

Revoliucija Portugalijoj 
tapo nugniaužta

ninkams.
Tuos žydų pogromus ruošia 

austrų nacionalistai ir “krikš- 
PARYŽIUS, liep. 20._  Fran- /ioniški socialistai” [su socializ-

cijos premjeras Painleve šian- ,mu -i,e nieko bendra neturi, kaip 
die pareiškė, kad franeuzų ka-j^a(^ ’r.krūvoj ^mgų vado- 
riuomenė Morokdj

ėva- pradSti didelį ofensivą prieš 
Abd-el-Krimą, jei tik rifkabilų 
vadas atmesiąs taikos sąlygas, 
kurias jam bendrai Francija su 
Ispanija pasiūlė.

Ministerių kabineto posėdy 
premjeras pasakė kad franeu
zų frontas dabar esąs taip su
stiprintas, kad nebesą pamato 
bijoti nepasisekimų. Maršalas 
Petain, nesenai išskridęs į Ma
roką, pasiliksiąs ten tol, kol bu
sią reikalo, fe

tas, jei Abd-el-Krimas atme
nąs taikos sąlygas

pasiruošus liaujami federantai ].
Ateinančio rugpi ličio 16 die

ną Viennoj prasidės • sionistų 
kongresas, kuriame žada daly
vauti apie 20 tūkstančių žydų iš 
visų pasaulio dailių. Žydai bi
jo, kad nacionalistai su “krikš
čionimis” n esu ruoš tų pogromo 
kongresui. Austrijos valdžia 
betgi * pareiškė, kad ji pasini-Į 
pins, kad jokių neramumų kon-j 
greso metu nebūtų.

Tvanas Korėjos sostinėj
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Revoliucininkų vadas, taipjau 
insurgentų karo laivas pasi
davė be mūšio

LISABONAS, Portugalija, 1.
20. — Revoliucinis sukilimas, 
kuris buvo kai kurių karininkų 
suplanuotas, susmuko taip 

kad jis buvo pra-

Sukilimas 
bet kelioms 
kus jis jau 
šaudymo valdžios

prasidėjo vakar, 
valandoms praslin- 
buvo be kovos ii 

nugniaužtas.

Baptistu, ir kiti jo padėjėjai 
karininkai matydami, kad jų 
byla pralošta, pasidavė vyriau 
sybei, ir tapo uždaryti kalė.ji-
me.

Prie revoliucininkų buvo pri- 
ir vienas karo laivas 

Vasco da Gama, kurio koman- 
duotojas buvo pasiuntęs valdžiai’ 
reikalavimus. Prezidentas Go- 
mez ir premjeras da Silva j ko
manduotojo reikalavimus atsa
kė reikalavimu, kad maištinin
kai tuojaus pasiduotų, nes ki
taip laivas busiąs bombarduo
jamas. To pagrūmojimo paka
ko: po- kelių valandų Vasco da 
Gama taipjau kapituliavo.
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! pasibiaurėjimo 
Demokratinės prieš smurtą ir užuojautos kon- 

Respublikos konstitucines tei- stitucijos saugotojams. Valio 
seš: žodžio, spaudos, susirinki- Grinius, Lapinskas, Bielinis. — 
mų, sąžinės, sąjungų pilną lais- (Telšių Liaudininkų Komitetas, 
vę, kad Seimo klerikalinė dau
guma pastaruoju metu priėmė 
įstatymus priešingus mušti 
konstitucijai ir varžančius spau
dos, susirinkimų ir kitas pagrin-, 
dines piliečių laisves, 
griežčiausį protestą prieš klerl- kėkite, 
kalų antikonstitucinius, antikul- Lietuvos liaudis su jumis, ne
turimus žygius ir kviečia visas 
kultūrines organizacijas ir to
liau ginti piliečių laisvę ir va- 

Iryti laisvos kulturos darbą.
i
I Kulturos kongresas reiškia 

užuojautas D-rui Griniui, K. 
Bieliniui ir I. Lapinskui
I Kulturos kongresas

Gerbiamiems musų tautos lai
svės kovotojams D-rui K. Gri
niui, K. Bilieniui, J. Lapinskui.

t
Priimkite musų užuojautą dėl 

reiškia negirdėto klerikalų smurto. Ti- 
Lietuvos Visuomenė,

išsižadės įgytos laisvės. —Ute 
nos Apskrities Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų Sąjungos Kg 
mitetas.
Gerb. Dr. K. Griniui, Ig. Lapin- 

skiui ir K. Bieliniui
Lietuvos Jaunimo Sąjunga 

susi- Kėdainių rajono suvažiavimas
Mo^ern Woodmenof America ordeno, kurs andais laiko rinkęs Kaune birželio 29 die- išreiškė nukentėj ilsiems, ginant 

Chjcagoj savo suvažiavimą, paradas išilgai Michigąn Avė. na reiškia - giliausią užuojautą Lietuvos konstituciją ir spai • 
Parade dalyvavo daugiau kaip penki ,tūkstančiai ‘Svoodme-'domokratingosios Lietuvos at- dos laisvę Seimo nariams Dr.
nų” ir “foresterių”, lietuviškai tariant — “girininkų”, nors stovams D-rui Griniui, K. Bic- K. Griniui, Ig. Lapinskiui ir K. 
jie nieko bendra su giria neturi. Woodmenų ordenas yra linini ir J. Lapinskui, griežtai Bieliniui gilios užuojautos ir 
fraternailė, susišelpiamoji organizacija/ kuriai kai kas ir gynusiems Seime spaudos lais- griežtai smerkia klerikalų, ve- 
lietuvių priklauso. ’vę ir už tai klerikalų daugumos dančių IJetuvą pražutin, dar-

.............i —-■   — —...............................—..........— ------------------------ --------- policijos pagalba prašalintiems bus.

Du Čechoslovakijos mini 
storiai. rezignavo

Nepatenkinti valdžios nusista
tymu santykiuose su Vatikanu

— Du Čechoslovakijos kabineto 
nariai, geležinkelių ministeris

ministeris D-ras Franke, a?si 
sttydino nesutikimai su val
džios užimta pozicija ginčuose 
su Vatikanu dėl ruošiamų če- 
chijos didvyriui Jonui Hussui 
paminėti iškilmių.

Kadangi Komos bažnyčiai la
bai nemalonu, kad didį čecbų 
reformatorių, kurį ji kaipo ere 
tiką pasmerkė ir lauže gyvą su
degino, dabar visa valstybė iš
kilmingai pagerbtų, tai papa 
Pins XI atšaukė iš Prahos savo 
nuncijų, monsinjorą Marmaggi

Manoma, kad santykiai tarp 
Čechoslovakijos ir Vatikano da
bar bus nutraukti ilgam ilgam 
laikui.

Kroatą vadas Radič pa 
leista iš kalėjimo

Seule ima atslūgti Stiprus žemės drebėjimas
Seulo apygardoj daug kaimu 

tvano nušluota; daug žmonių 
žuvę; javai sunaikinta

San Franciscoj
Kaip Gabrys de Garleva Negirdėtas mažump per- Nusižudymu eoidemiia 

Smetonai nesi į le„^ J

20.
val-

n-

TOKIO., Japonija, liepos 
Gauta oficialė Korėjos 

džios telegrama, pranešanti 
pie tvano padėtį Seule, sako:

“Vanduo ima atslūgti; gel 
bėjimo darbas daro pažangos; 
skaičius žuvusių žmonių 
nežinomas, bet tikimos, 
bus ne perdaug didelis, 
siekimas atsteigiamas.”

Pranešimai japonų 
čiains skelbia, kad žmonių esą 
daug žuvę. Sostinės Seulo apy
gardoj daug kaimų esą van
dens nušluota ir javai laukuose 
visai sunaikinta. Bijoma šilti
nių epidemijos.

Tvaną pagimdė nepaprasta- 
smarkus lietus kurs, prasidėjęs 
liepos 15 dieną, pej* tris dienas 
be paliovos latakais pylė.

Drebėjimas jausta ir kitose pu 
siausalio dalyse į pietus nuo 
San Francisco

kol kas 
kad jis

laikraši

Francija gavo Vokietijos 
saugumo notą

PA RĄŽIUS, liep. 20. —Fran
ci jos užsienių reikalų ministe- 

BELGBADAS, Jugoslavija, ris Briand’as šiandie gavo Vo- 
liepos 20. — Kroatų valstiečių | kietijos notą dėl saugumo pak- 
partijos vadas Stefanas Radič, to. 

(kurs prieš keletą mėnesių buvo 
nnin Ifinamo' olmh ĮJugoslavijos valdžios įkiltas ka- 
IIUjU lyllldlllo uAUlę . ;lėjiman kaltinamas dėl tariame

valstybės išdavimo, šiandie ta
po iš kalėjimo paleistas. Jis 
tuojau pasiuntė laišką karaliui 
Aleksandrui, pareikšdamas jam 
savo palankumą ir prižadėda
mas tiakytis’ su konstitucine 
valdžia.

lungtinės Valstijos dova

ni 36,552 
liginimo 
švietimo

“bokserų” karo at
bus suvartota 
reikalams

Kinu

WASHINGTONAS, liepos 20. 
— Jungtinės Valstijos dovanojo 
Kinams 6,137,552 dolerių sko 
los, kurią Kinų valdžia buvo 
dar kalta joms kaipo atlygini
mą nuostolių, padarytų laike 
“bokserų” karo Kinuose. Ta 
suma dovanojama ta 
kad ji butų suvartota 
švietimo ir auklėjimo 
lams po priežiūra tam 
Kinų valdžios paskirtos 
jos, susidedančios iš ' 
Amerikos piliečių.

Nota bus paskelbta trečia
dienį.
Italija ir Jugoslavija pasirašė 

32 sutartis
♦NETTUNO, Italija, liepos 20 

— Italija ir Jugoslavija šiandie 
čia pasirašė trisdešimt dvi su
tartis, abiejų kraštų nesenai pa
darytas Venecijos konferenci
joj. Einant sutartim, Fiumės 
uosto laisvė duodama lygiai Ita 
lijai ir Jugoslavijai.

VIENAS UŽMUŠTAS DVYLI
KA SUŽEISTŲ AUTOMOBILIU 

NELAIMĖSE ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MONTANOJ

sąlyga, 
Kinų 

reika- 
tikros 

komisi

LOS ANGELES, Cal., liepos 
20. — Vakar čia įvairiose auto- HELENA, Mont., liepos 20.
mobilių kolizijose vienas asmuo — šiandie 10:08 valandą prieš 
buvo užmuštas ir dvylika su
žeistų. Užmuštasis yra Louis 
Solomon, senyvas žmogus, kurį 
užgavo lekiančio policininke 
Torreso automobilis.

pietus čia buvo jaučiamas leng
vas žemės drebėjimas. žalos 
jokios nepadaryta, tik miesto 
centre kai kur laikrodžiai su
stojo ėję.

KAUNAS [LŽ].—Dail. Alek
sandravičiaus skulptūros darbų 
parodoj šeštadienį, birželio 27 
dieną, įvyko įlepaprastąs inci
dentas.

žinomas Juozas Gabrys, ap
žiūrėjęs parodą ir pastebėjęs, 
kad priešais kunigaikščio Vy
tauto biusto stovi p. A. Smeto
nos biustas, greičiausiai ji nu
pirko ir su didžiausiu Įnirtimu 

mušti, 
Francisco. daužyti. Gabrys manė, kad A.

Kadangi falai atsitiko laiku, Smetonos biustas gipsiniu ir 
kai žmonės buvo susirinkę baž- lengvai sumušamas, bet pasiro- 
nyčiose pamaldoms, tai išsigan- dė, biustas akmeninis; Gabrys 
dę maldininkai urmu bėgo lau- per dideles pastangas sugebėjo 
kan. Nelaimių neatsitiko ir ža- visgi A. Smetonos biustui nu
los žemės drebėjimas nepadaro.

SAN FBANCISCO, Cal., liep 
20. — Vakar, t apie 11 valandą 
dienos, San Franciscoj buvo 
jaučiamas stiprus žemės drebė
jimas. žemės supurtymai bu
vo jaučiami ir kitose pusiausa- 
lio vietose į pietum iki San Jo
se, atokume 50 mylių nuo San pradėjo stipriai lazda 

daužyti.
falai atsitiko laiku, Smetonos

Gailės sutaupė Meksikai 
19 milijony doleriu

MEKSIKOS MIESTAS, liep. 
20. — Respublikos prezidentas 
Calles, vykdydamas savo valsty
bės išlaidų mažinimo
1925 metų biudžete sutaupė 
daugiau kaip 19 milijonų dole
rių. Viename tik karo depar
tamente sutaupyta devyni mi 
Ii jonai dolerių.

WHITE BLUFF, Tenn., liep. 
20. — Miške netoli White Bluff 
šį rytą buvo sugauti keturi kri
minalistai, kurie praeitą trečia- • 
dienį buvo pabėgę iš Tennessee 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Dvię 
jų dar nesurandama.

mušti nosį.
Kaip pasakoja žmonės, Gah- 

rys pasipiktinęs, kad Smetonos 
biustas neužsitarnautai sugre - 
tintas su Vytauto biustu ir jam 
ne vieta esą priešais Vytauto F 
biustą stovėti. '

Biustas su nudaužta nosimi 
ir dabar randasi parodoj.

Kadangi parodoj yra gražių 
planą, darbų: V. Kudirka, Prof. Jab

lonskis., lietuvaitės, tai paroda 
buvo lankoma skaitlingai; gi da 
bar visi eina pažiūrėti sumušto 
A. Smetonos biusto.

Sumušęs A. Smetonos bius
tą Gabrys ieškojęs dar Volde
maro biusto, bet neradęs.

LONDONAS, liepos 1 [Eltai.
— Londono .žurnale “Contem- 

i

porary Review” Vokiečių ’ 
“Preussische Jahrbucher” leidė
jas ir redaktorius Delbruckas,. 
rašydamas dėl Vokiečių-Lenkų 
santykių, pabrėžia, kad Lenkai 
persekioja ne vien Lenkijos, 
bet ir visas kitas mažumas, ku
rios sudaro 10,000.,000 iš 27.- 
000,000 įlenki jos . gyventojų 
skaičiaus. Lenkų vyriausybė 
taip spaudžia gudus, lietuvius, 
žydus ir ukrainiečius kad net

Į f \

buvęs Lenkų kresų reikalams 
ministeris Thuguttas pareiškęs 
viešai, kad jo sąžinė neleidžian
ti bendradarbiauti tokioj vy
riausybėj, kuri vartoja žiaurius 
budus kovai su mažumomis. Ta 
padėtis ankščiau ar vėliau su
darys Lenkų politinį krizą it 
tada bus peržiūrėtas “korido
riaus” reikalas dr išspręsti kiti 
Lenkų kaimynus liečią klausi 
mai.

Per keturias dienas Kuboj nusi
žudė 19 žmonių

HAVANA, Kuba, liepos 20. 
— Kuboj užėjo tikra žudymo.-: 
epidemija. Sulyg gautais iš 
įvairių vietų pranešimais Ku
boj per pastarąsias keturias die
nas nusižudė devyniolika asme
nų. Paskiausios nusižudymo 
aukos buvo trys vyrai, dvi mei- 
gaitės ir viena moteriškė. Mer
gaitės, viena 16, antra 17 me
tų, nusižudė dėl apviltos meilės 
Vienas savižudys, Benjamin 
Crescente, buvo ką tik paveldė
jęs turtą vertės 90,000 dolerių 
Jis nusinuodijo, palikęs raščiu
ką, kuriame sako, kad jis esąs 
nesveikas ir kad jam pagrisę 
gyventi.

PEORIA, III,, liepos 20.—Be
simaudydama Salt upely vakar 
prigėrė septyniolikos metų mer
gelė Nellie Comb iš Athęns, 111.

PRAPUOLĖ VALTIS SU TRY
LIKA ŽMONIŲ

^ORR

MOBILE, Ala., liepos 20. — 
žymus vietos advokatas Elliot 
Rickardy su dvylika kitų savo 
draugų vakar rytą išplaukė val
timi į Mobile įlanką pasivažinė
ti. Jie turėjo apie vidudienį 
grįžti atgal, tcČiau ir šiandie 
dar jų nėra. Kadangi vakar 

vėjas, 
nebūtų

Chicagai ir apielinkei federa- įlankoj siautė smarkus 
lis oro biuras šiai dienai pra- tai bijoma, kad jiems 
našauja: atsitikus nelaime.

Dalinai apsiniaukę; truputį; -----------------
vėsiau; vidutinis mainąsis vė- OCEAN CITY, liepos 
jas. Begelbėjant skęstantį

20. - 
žmogų 

Vakar temperatūra vidutinis- vakar prigėrė du jauni vaikinai 
kai siekė 73° F. ’ ir viena 12 metų mergaitė, kar-

Šiandie saulė teka 5:31, lei tu su tuo, kurį jie bandė išgel- 
džiasi 8:31 valandą. bėti.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 

> bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.
Del didesnio greitumo siųskit telegra

fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
$0 dienų.

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

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



r2 Antradienis, Liepos 21, 1925
— - - - -- - —----  .

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kauno lentpiuviy darbi
ninkų streikas

ties streiką laimėti. Jiems su
streikavus prie lentpjūvių var
tų buvo pastatyta policija, o jų 
savininkai lyg pasitičįodami pa
siūlė darbininkams priedo tik 
po pusę lito dienai. Prie to ir pa
čių darbininkų tarpe nėra soli
darumo, nes nežiūrint j streiko 
komiteto perspėjimą laikytis

vienybės ir nebūti streiklaužiais, 
streiklaužių visgi jau esama. 
Levino lentpjūvėje jau dirba ke
letas darbininkų, nors visi kiti 
darbininkai ir tebestreikuoja. 
Streikas kol kas dar tebesitęsia 
ir kokios to streiko bus pasek
mės — nežinia.

Lietuvos darbininkas.

KOJŲ SKAUDftJIMĄ
Galima išgydyti. Jei jus kenčiate 
nuo kojų .skaudėjimo arbo Vericose 
Ulceriii, aš atsiųsiu jums visai 
DYKAI knygutę kurioje pasakoma, 
kaip prašalinti tuos skausmus ant 
visados,\vartojant manoKbe skausmo 
gydymą. Tai yra skirtingas gydy
mas kurios girdėjote iki šiol, pasek
me yra 35 metų patyrimas. Tiktai 
atsiųskite savo vardu ir adresą pas 
l)R. H. J. WH1TTIER, Suite 1016, 
421 E. 11 St., Kansas City, Mo.

ra? uluul v jna. * *

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITE f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT NAUDOS. I

L FABIONAS C&

Neturtinga žvaigždė. — Buvucioji krutamu jų paveikslų žvaig
ždė Clara Rimbai! Young, dabar paprasta aktorė, aiškinasi 
Ix)s Angeles teisėjui llollzer apie savo neturtą. Iš savo pir
miau didelio turto ji beturintį tik 8 dolerius ir kiek drabu
žių, daugiausia pančekaičių. Buvo skelbiama, kad nesenai New 
Yoike iš jos pavogta už lOO.OOO dolerių brangmenų; ji tei
sinosi, kad tai netiesa, tie brangmenys buvę dirbtiniai ir 
mažos vertės. Šis jos aiškinimasis įvyko delei jos advokato 
reikalavimo atlyginti 96,000 dolerių už jo profesionalius pa
tarnavimus. Ir teismas nusprendė, kad ji turi atiduoti teis
mui visus pinigus, kuriuos ji uždirbs Californijoj, pasilai
kant tik 100 dolerių į savaitę pragyvenimui.

Fordson

2501-U3-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 
Pasinaudok $5 planu

• Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Keikia hetutių salcsmenų.

A

VIENYBE
Liaudies Universitetas

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

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBE,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

KAUNAS, 13 birželio. — šiuo 
metu LietuVos darbininkai ir 
aplamai visa biednuomenė per
gyvena nepaprastai sunkų lai
kotarpį. Paskutiniaisiais metais 
darbų tėra visai mažai, o jei kur 
koks darbas ir yra, tai už tą 
darbą temokama visai mažas 
atlyginimas. Gi reikalingieji 
pragyvenimui dalykai brangus. 
Palyginant prieškarinį laiką ir 
šių dienų padėtį, darbininkų 
ekonominiam gyvenime įvyko 
žymi permaina. Būtent, prieš 
didįjį karą už darbą tarnystę 
daug blogiau buvo apmokami 
dirbantieji valstybinėse įstaigo
se bei įmonėse piliečiai. Gi da
bar žemesnį atlyginimą gauna 
privačių įmonjų darbininkai, o 
valstybiniai yra kiek geriau ap
rūpinti. Neminint kitų privačių 
įmonių, ypatingai sunkiose są
lygose randasi lentpiuvių (tar- 
tokų) darbininkai, kurių darbas 
yra sunkus, labai plyšta drabu
žiai bei apavas ir už tokį kator
ginį darbi} daugelis jų tegauna 
tik po 5 litus dienai ir be to dar 
gauna papiginta kaina produk
tų ir malkų ftykai.

Prie šių dienų esamos bran
genybės nors ir gaunant piges
ne kaina produktus, betgi pra
gyvent žmonėms tegalinantiems 
tik 5 litus j dieną ir dargi su šei
mynomis, stačiai nCra galimy
bės. Ir dėlto Kauno lentpiuvių 
darbininkai nebepakęsdami to
kios sunkios padėties 5 birželio 
10 vai. ryto paskelbė streiką. Su
streikavusieji darbininkai išsta
tė grynai ekonominius reikala
vimus — padidinti ant 50 nuo
šimčių už darbą atlyginimą, me
dicinos pagalbą ir t. t.

Paskelbus streiką ‘Utčfeikuo- 
jančiųjų darbininkų komitetas 
išlipdė gatvėse lietuvių ir rusų 
kalbomis atspausdintus atsišau
kimus, kuriuose pranešama apie 
vykusį streiką ir kviečiami dar
bininkai laikytis vienybės ir li- 

;fi tol nestoti prie darbo, kol 
darbdaviai nepatenkins jų tei
sėtų reikalavimų.

Kauno lentpiuvių darbininkai 
būdami nepakenčiamose sąlygo
se ir iš tos padėties nerasdami 
atokios išeities, griebėsi pasku
tinės priemonės — streiko. Bet
gi tokiam bedarbės ir, reakcijos 
siautimo laikotarpyje nėra vii-

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir • 
Parduodam Laivakortes. I

k

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių

' Gyvenimo

Naujienų Piknikas1 g
.v

Rugpiučio 9 d., 1925

CALUMET GROVE
’BLUE ISLAND, ILLINOIS. <

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė

mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva
siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo
nes, iš visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių.

J

Padėkime į šalį tą dienų visus kitus reikalus ir biznius; 

atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus ir 

.ypatybes, palikime šaly klageaj luomus ir privilegijas, K 

atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime ♦
kas automobilių, kas eroplanų, kas strytkarį, traukinį 

ar trokų ir važiukime į Naujienų Piknikų.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS-

TO ĮSTAIGOSE i 6 IKI 10 DIENŲ

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

K. JURGELIONIS'
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas
’ " 3335 So. Halsted St. *

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuos*. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičlamn. 

*■ —1„ ■ 1,1. Į I. I I I L I f

A. A. OLIS
. ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Room 12001 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062

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

J. P. VVAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Jtoseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 

. pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

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

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

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

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis,

(“Tėvynės” Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.

Šią knygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
mųsų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para
pijom} su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su ^‘bedie
viais”, Kaupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo. (

Knygos kaina: popieręs apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”,, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Vardas ir pavardė................................. ..................................... ,............................-

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

Paštas ............... ,.....................................Apskritis...........................  —

Pinigų prisiunčiu $......................turi gaut Lietuvoj litais................. .....(jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
f •

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

Adresas..............................................................................-............—•...................-

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

Uty kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

t , < Ji ‘ 1 ; I • ’ .
Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožaos dešimties dolerių.

Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Koom 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namu Telefonas Republic 9600

r V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

Tai. Dearborn 9067

A. SUEIS 
ADVOKATAS 

Ofisas ridurmiestyjl
Room 17126 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wa8hington 84 

Dor. W(whington A įClarfc

i H B amą Tai.: B yda Parfc I
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šokoliado-riešutų pyragaičiai. Cream Puffs Ice cream su želatinų

MUSŲ MOTERIMS Y> puoduko taukų arba svie
sto

Veda Dora Vilkienė

KĄ IR KAIP VIRTI Juna žuvis au gratin

Atšaldyta tomatų sriuba.

Vj svaro jautienos
1 veršienos kaulą
1 kvorta šalto vandens 
l’i šaukštuko druskos
2 pipiru
3 šaukštus sukapotų selerų
3 šmikšt, sukapotų morkvų
3 šmikšt, sukap. gruekų 

šaukštą sukapotų svogūnų 
puoduku išvirtų tomatų 
šaukštu zelatino 
šaukštu šalto vandens

1

•>

me vandenyje 
Sudėk pipirus, 
v a s, g 
matės.

ir kaulą šalta- 
pusę valandos.
selerus, mork- 

svogunus ir t<>- 
Sudėk j puodą ir duok 

Kaip užvirs, uždengk
ir tegul verda ant mažos ug
nies valanda laiko. Atstalyk, 
tegul ataušta. Nuimk taukus. 
Perkošk gerai. Mirkyk želati
ną vandenyje 10 minutų. Iš
tarpyk laikydama indą su že
latina ir šaltu vandeniu karš
tame vandenyje. Supilk 3l/> 
puoduko viršminėto rašalo i 
želatiną. Inpilk į plokštą indą. 
Tegu) ataušta pakol pasidarys 
kaip tiršta košė. Supjaustyk j 
šmotukus ir paduok puodukuo
se vietoj sriubos. Geras val
gys karštame ore.

Kumpis a la King

3 šauktus miltų
1puoduko riebaus pieno
'.i šaukštuko druskos
• i; šaukštuko pipirui
1 puoduką sukapotų grybų 

puoduko supiaustyto kum

I kiaušinį.
Ištarpyk du šaukštu sviesto, 

sudėk miltus ir sausus priedus 
ir tegul užverda. Kaip užvirs, 
sudėk grybus ir kumpį. Išmai
šyk. Prieš paduosiant į stalą su
dėk išplaktą kiaušinį ir atski
rai išplaktus baltymus. Paduok 
ant sausos duonos arba įdėjus į 
tam tikrus indelius paduok į 
stalą.

Suvyniotas ir pripildytas 
steak’as

2 svaru flank steak
1 mažą svogūną
% puoduko sviesto
2’/2 puoduko minkštų baltos 

duonos trupinių
•3/į šaukštuko druskos 
i/g šaukštuko pipirų 
Vi šaukštuko karšto vandens.
Nušluostyk mėsą su švariu, 

bet truputį šlapiu skuduru. Api
barstyk druska. Pakepink svies
te svogūnus, sudėk į juos duo
nos trupinius, druską, pipirus, 
vandenį ir viską gerai išmaišyk. 
Sudėk mišinį ant mėsos ir suvy
niok. Surišk galus. Sudėk ant 
geros storos skaurados, išteptos 
taukais, užpilk Vi puoduko van
dens ir virk karštame pečiuje 
15 minutų. Įdėk sviesto arba 
taukų, apdenk, sumažink ugnį ir 
kepk pečiuje apie valandą laiko, 
pakol mėsa nebus minkšta. Da- 
pilk vandens, jeigu reikia. Pa
duok į stalą supiaustytą riekė
mis. Prie mėsos paduok bulvių 
arba virtų daržovių.

Paprastas ice cream

puoduku saldžios smeto-
uos

1
8 puoduko cukraus 
šaukštą vanilos

Nušutink smetoną, nes 
cream bus švelnesnis ir turės
geresnį skonį. Ištarpyk cuk
rų Smetonoje ir pridėjus vani- 
lą supilk į tam tikrą indą — 
vartok 1/4 druskos ir % ledo* 
Vartok riebią ir gerą smetoną. 
Kuo geresne, riebesnė Smeto
na, tuo geresnis yra ice cream.

šaukštai sviesto 
šaukštai miltų 
šaukštukas druskos 

Yi šaukštuko pipirų 
2 puoduku pieno 
2Yi puoduko Juna žuvį, 

pjaustytą į šmotukus
1 puoduką sutarkuoto Ameri

kos sūrio.

6

su-

Ištarpyk sviestą, pridėk mil
tus ir prieskonius, kas padarys 

‘tirštą dažalą. Sudėk į molinį 
puodą arba kokį kitą indą eilę 
žuvių ir eilę to dažalo, pakol su
vartosi visą žuvį ir dažalą; ant 
pat viršaus užbarstyk sūrį. 
Kepk pečiuje pakol viršus gerai 
parus. Paduok į stalą su bulvėm 
arba makaronais.

Mousse iš vištos

1% šaukšto zelatino
3 šaukštus šalto vandens
2j/2 puoduko virtos vištos

pjaustytos mažais šmotukais
i/į šaukštuko paprikos
1/2 šaukštuko druskos
1 smulkiai supiaustytą 

rašką.
2 smulkiai supiaustyto pimen

to (raudono pipiro)
3Z puoduko suplaktos, sal

džios Smetonos.

, su-

pet-

van- 
inda

Mirkyk želatiną šaltame 
deny 10 minutų. Pastatyk 
su želatinų i bliudą su karštu 
vandeniu pakol želatinas ištirps. 
Sumaišyk viską ir supilk žela
tiną, paskui įdėk smetoną ir iš- 
lengvo sumaišyk. Supilk į ma
žas formas, ataušink, paduok į 
stalą ant salotų lapų.

puodukas cukraus
kiaušinis
tablytelę šokoliado (ištar- 

pyti)
1% puoduko miltų
1/4 šaukštuko druskos
1 šaukštukas sodos

puoduko sukapotų razin- 
kų

1/2 puoduko sukapotų rie-

1

i/į puoduko rūgštaus pieno 
1 šaukštukas vaniles.
Sviestą ir cukrų maišyk 

bliude taip ilgai pakol pasida
rys kaip smetoną. Pridėk ge
rai išplaktą kiaušinį ir šoko- 
liodo. Persijok miltus, druską, 
sodą. Paskui dėk prie pirmo 
mišinio pamainydama tai mil

tai rūgštų pieną. Ištail- 
blėlą ir su šaukštu pae- 

Icšlos, dėk ant Įdėtos.
nuo 1.5-20 minutų. Išeis 
tuzinai pyragaičių, ku- 
ilgą laikų gadima laiky- 

? negreit pasensta.

kliok 
mus 
Kepk

ti

šaldytas grape fruit 
Cocktail.

puoduku grupe fruit sun-
kos 

% puoduku orandžių sunkos 
puoduko smulkiai supiau- 
pine apple

11/2 puoduko smulkio cuk
raus

Sunką nuo pine upplc supilk 
su sunkomis iš grape fruit ir 
orandžio, pridėk cukrų ir 
maišyk pakol ištirps. Sudėk į 
tam tikrą indą, apdėk % doli- 
mi ledo ir 1/4 dalimi druskos 
ir tegul taip stovi 3 valandas. 
Paduok j stalą prieš valgį kai
po užkandį.

1 puodukas vandens
1/3 puoduko tarpyto sviesto

arba taukų *
1 puodukas miltų
P2 šaukštuko druskos
4 kiaušiniai
Užvirk vandenį kartu su rie

balais, t. y. sviestu arba tau
kais. Sudėk miltus, druską ir 
virk vis maišydama pakol teš
la alsios nuo puodo, kuriame 
ji verda. Nuimk nuo ugnies, 
sudėk vieną po vieną neplak- 
tus kiaušinius. Kaip įdėsi kiau
šinį, plak mišinį pakol viskas 
gerai išsimaišys, paskui dėk 
antrą kiaušinį ir taip toliaus 
pakol sudėsi visus keturis kiau 
šinius paik po vieną šaukštą 
viršminėlo mišinio į apvalą 
formą ir tegul kepa 15 minu
tų. Kaip iškeps ataušyk, per- 
piauk, pripildyk plakta Smeto
na ir paduok į stalą. Į Sme
toną įdėk cukraus ir vanilos.

šutinta duona

1

BOS

puodukas karšto pieno 
puodukas saldžios smclo-

2 šaukštuku zelatino
3/8 puoduko cukraus
1 šaukštas vanilos
1 šaukštas šalto vandens
Įmerk želatiną į vandenį, 

paskui ištarpyk ją karštame 
piene su cukrum, supilk Sme
toną, ir jeigu nori, gali pridėti 
šokoliado ištarpyto karštame 
vandenyje. Paskui sušaldyk.

JAU ARTINASI
Didi lietuvių šventė ir iškil

mė, kur draugas su draugu su- 
seiti galės ir kur žaidimuose, 
lenktynėse kiekvienas pasižy
mės. Tai bus iškilmė, kurios 
visi čikagiečiai jau senai laukiu 
ir, kuri tik retkarčiais įvyksta, 
visi kviečiami dalyvauti.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Rtlgpiučio 9 d., 1925, 
CALUMET GROVE, 

Blue Island, III.

M

Tel Blvd. 8138 
M. Woitkiewtrz- 

BANLS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 

tai moterim* 
merginoms. 
3113 South 
Halftted St.

Ncw Yorko Custai’d ledai.

1 puodukas saldžios Smetonos. 
!/2 puoduko šutinto pieno.
1 trynys.
Vi puoduko cukraus.
1 šaukštukas vanillos.
Išplak kiaušinį ir supilk 

tintą pieną ir cukrų,
ir virk dvigubame puode pakol 
sutirštės. Sudėk Smetoną, va
nilių ir atšaldyk.

šu-
Maišyk

1 
tu.

puodą juodu arba baltu mil-

puodą grabam miltų 
puodą kornų miltų 
šaukštuku sodos 
šaukštuką druskos

Jį/| puoduko molasses
l.‘i/| nuoduko rūgštaus pieno 

arba maslionkų.

2

Niekas neali būti palyginama, kaip 
iitrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expellcriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus. naudokit ši garsų naminį 
panelbirlinką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake
lio.

FTADrRICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts. < 

■''Brooklyn, N. Y.

MIS. MICHNIEVIGZ - VIDIKILNE 
AKUŠERKA 

kampas 313101 So. Halsted St
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
ri jos 
Ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
so ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir 1d 
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginom* 
kreipkite o ra 
nite nagelbą.

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

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
viaokio-

Sumaišyk sausus dalykus. 
Sudėk molases, pieną ir gerai 
sumaišyk. Gali pridėti 1/5 puo
duko sukapotų riešuty ir Į/2 ra" 
zinkų. Ištepk gerai.taukais ma
žas formas, pridėk 2/3 su tešla 
ir kpk 2—3 valandas.

OR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

z

DR. HERZMAN^
-Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kajpo 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.

Ofisas Ir Laharatorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Bculevard 4136

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

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 matai 

Ofiaaa 
4729 So. Ashland Are., 2 laba* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telephone Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Av*.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 dW- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 ild 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampa* 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Specialistai užsise- 
nėjusiu chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais I/abu rato rija.

DR. HORVAT, DR. W1LLIaG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. _• Nedėlioj nuo 9 iki 12.

LIETUVIAI DAKTARAI

z

ice

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

T*L Lafayett* 4148

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III A. L. DAVIDONISj M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:80 vakar*.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CflIRUltGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany AveM 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valai- 
dos 2-4, 6-8. Nedilioj II iki 12 d.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% y ardo 36 colių materijos.

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

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

No. 2448. Naujos mados suknia su 
plačiu sijonu. Originališka ir gerai 
atrodanti suknia. Gerai ir elegantiš
kai atrodytų iš bile kokio šilko.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8683

PUIKĮĮS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

Taipgi Riti Reikalai ir 
Pro vos Lietuvoje i

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro* 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas* 
tink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
niui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1389 Mihvaukee Avė., • 

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 ild 8 dieną 
ir 6:81 iki 9:80 vakare

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu*
6 iki 8 vai. vak. Nadillomia nua

8 iki 2 vai. po pietą.

diliomis ii iven

Ofišo tel. Boulevard 9698 
Rezidencijoa tel. Drex«l 9191

Dr. A. A. Roth
Rasa* Gydytoja* ir Chirargaa 
Spaeialkta* Moterliką, Vyriiką 
Vaikų ir vi*ą chronišką ligą.

Ofisą*: 3108 So. Halsted St., CHcaga 
arti 81*t Street

z

O»to*i«tri*t 
T*1. Boulevard 6487 
4649 S. A»kl«nd AR
Kanapas 47-tea a»t

2 lubų

) eJl
'S ''‘n

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

Dr. Benedict Areni
Ofisą* 3801 S. Kedzl* Ava. _Phona 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valando* iki 19 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Norint gauti vieną ar daugiau viii 
nurodytų pavyzdžiu prašome iškirpti 
paduotą blankutą arba priduoti pa- 
3zdžio numeri, pažymėti mierą ir 

ikiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
1739 So. Halsted St

NAUJIENOS,
Chicaro, Dl.

Butkus Undertaking
Co., Ine.

P. B. Hadley, L ice n sėd
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8161
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The Lithu&niaa Daily Nqwi 

tVŽ'Jahvd Daily . Ezcept Svaday

______
1719 South Halated

Chicagą, Hl- 
Talephone ReoMvelt 85M

Subscription Katėsi
>3.00 per year in Canada.
>-7.OU per year outaliie of C'.Yiir^frn

i>*x* year
8c. per copy.

. $8.00

... 4.00
_ 2.00
- 1.50
__ .75

En te reti as Second Clasa Matter 
Masrch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., undM* tht act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
druvi, 1739 Su. Halated St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Eooeevelt 8SX).

Metams.......... .........____
Pusei metų________ __
Trims mineaiama ____
Dviem mineaiama____
Vienam minėsiu! _ __...

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija ----------------------- 3c
Savaitei ---------------------  18c
Mėnesiui..... . ........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštui

Metam. _____ _____ ____ .____ nn
l'u.ei metų .................. --IZZZL. a.&o
f rims inlnesiam*  _______ __1.75
Dviem mėnesiam_ _ _ _ _ _ Z 1.25
Vienam mėnesiui —__________.75

Lietuvon ir kitur uiaianiuon: 
(Atpiginta)

Metams$8.00
Pusei metų ..... .........................„ 4.00
Prima mėnesiams___________ 2.90
Pinigus reikia siųsti palto Moaey 

orderiu kartu su utsakyma.

KLERIKALINĖ MAŠINA SEIME

SVARSTYMAI” IR BALSAVIMAI BE DISKUSIJŲ.

GUMINĖ ANTSPAUDA KUNIGŲ RANKOSE.

< - v >

Susidaužęs aeroplanas. Bet aukų nebuvo, kadangi jį tyčiomis sudaužyta armijos tyrinė
jimams. Aeroplanas skrisdamas 100 mylių į valandų greitumu atsimušė į murinę sienų ir 
nors subirėjo į šipulius, gąsdinąs betgi neekspliodavo, nors gasolino aeroplanas turėjo 
apie 100 galionų.

MASKVA GALI PASVEIKINTI KAUNĄ.

Kauno “Lietuva”, aprašydama birželio 20 d. Seimo 
posėdžius, piešia labai akyvų vaizdų tos tvarkos, kurių 
krikščionys demokratai nori įvesti Lietuvoje.

Po to, kai ginkluota policija pašalino iš posėdžių sa
lės atstovus Lapinskų ir Grinių, .apie 11 vai. vakaro Seime 
paliko tiktai trys klerikalų partijos su rusų kazoku Jeri- 
Xiu. Jie posėdžiavo iki 12 vai. nakties ir per tų trumpų 
laikų “priėmė” apie 10 įvairių įstatymų, kurių daugelis 
prieš tai visai nebuvo nė skaityti Seime.

kalbėtojas paminėjo tiktai kai- 
IX) krikščionių demokratų rėmė
ja.

Meluot, kad ir už kvoterj, vis 
tik yra griekas.

SPĖKOS KLAUSIMAS DAR- 
. BININKŲ KOVOJE

(No.

Sveikatos Dalykai
Neurosifilis.

Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

Štai kaip klerikalinė mašina Seime dirbo:
Po priėmimo Spaudos įstatymo pakeitimo trečiuoju 

skaitymu skaitoma Susirinkimų įstatymo pakeitimas. 
“Diskusijose niekas nedalyvauja”, sako valdžios laikraš
tis. Įstatymas priimama visais trimis skaitymais.

Skaitoma trečiuoju skaitymu Naujokų kontingento 
įstatymas. Priimama be diskusijų.

Savivaldybių įstatymo pakeitimas, pirmasis ir antra
sis skaitymai. “Įsirašę diskusijoms atstovai nuo ‘duoda
mo balso’ atsisako”. “Įstatymas pripažįstamas svarsty
tinu ir be tolimesnių diskusijų priimamas pirmuoju ir 
antruoju skaitymu”.

Baudžiomojo Statuto 195 str. pakeitimas. Be disku
sijų priimamas Trečiuoju skaitymu.

Susisiekimo įstatų 558 str. pakeitimas. “Diskusijose
niekas nedalyvauja.“

Įvežamųjų prekių muito tarifo pakeitimas. “Projek
tas be diskusijų priimamas pirmuoju ir antruoju skaity
mais.”

Baudžiamojo Statuto pakeitimas — 99 straipsnis, 100 
straipsnis, 230 ir 453 straipsniai. “Projektas priimamas 
visais trimi skaitymais” (matyt, be diskusijų, nes apie 
diskusijas neužsiminta nė žodžio).

Slidžiai ėjo klerikalinė mašina, kaip sviestu patep
ta, ar ne?

Kademų centras išdirbo tam tikrus projektus. Seime 
jie buvo perskaityti ir priimti be jokių diskusijų. Iš kal
no paskirtieji referentai skaitė, o atstovai po kiekvieno 
perskaitymo sakė “taip”.

Tie atstovai, kurie nenorėjo sakyt “taip”, buvo iš
mesti. Klerikalai pripažįsta tiktai tokius atstovus, kurie 
be jokio galvojimo ir pasipriešinimo priima viskų, kų 
jiems padiktuoja Vailokaitis, Krupavičius ir Vilimas.

Seimas klerikalams yra tiktai guminė antspauda, 
kuri dedama ant tam tikrų dokumentų, kad žmonės ma
nytų, jogei tai yra “įstatymai”.

Ar ne taip į seimo reikšmę žiuri Italijos Mussolini? 
Ar ne tokia pat tvarka, kaip klerikalų seime, yra ir bol
ševikų sovietuose?

Maskvos diktatoriai gali pasveikinti Lietuvos kleri
kalus, kaipo gabius ir gerai išlaikiusius ekzamenų savo 
mokinius!

~ "■»*». ’* •• —■ ■»-«-* —--------

[Apžvalga
MELAS UŽ KVOTERį

Tėvų Marijonų laikraščio 
porteriui labai nepatiko, kad 
masiniam mitinge, kuris buvo 
surengtas praeitų penktadienį 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
buvo imama 25 centai įžangos. 
Jisai rašo: “Niekur negirdėtas 
dalykas!” Tur-but atkeršyda
mas, kad reikėjo savo kvoterį 
pridėti “bedievių” parėmimui, 
jisai sumanė apmeluot mitingų.

Jisai pasakoja, kad mitinge 
buvę tiktai 200 žmonių ir pusė 
jų išsiskirstę, iki buvo prieita 
prie rezoliucijos skaitymo. Tai 
yra netiesa, nes publikos buvo

re-

apie trejetų šimtų ir ji visa iš
buvo iki galo mitingo, šio mitin
go ypatybė tame ir pasireiškė, 
kad iki £>o 10 vai. publika ne tik 
nesimažino, bet didėjo. Daugelis 
žmonių iš tolimesnių vietų nesu
spėjo laiku atvykti, nes buvo 
šioks vakaras, kuomet žmonės 
yra pailsę nuo darbo. Jeigu ne
būtų buvę įžangos, tai publikos, 
be abejonės, butų buvę dar dau
giaus.

Kunigų organo reporteris ne
gražiausiu budu iškreipia kalbė
tojų žodžius. Jisai rašo, pav., 
kad Grigaitis,pasakęs: “Kazo
kas Jerinas įėjęs į Seimo posėdį 
su šautuvais ir durtuvais...” Tuo 
gi tarpu kalbėtojas nieko pana
šaus nesakė. Jisai nurodė, kad 
buvo ginkluota policija, kurių 
pašaukė į posėdžių salę Seimo 
pirmininkas; bet kazokų Jerinų

St. Sabas rašo “Aide 
28), kad socialistai pirmiaus bu
vę įsitikinę, jogei be spėkos var
tojimo negalima pasiliuosuoti, o 
dabar to savo įsitikinimo atsiža
du. Sako:

“Na, o dabartiniai socialis
tai (kaip Grigaitis) nuolatos 
kalba, kad nereikia spėkos, 
žinoma, jie taip kalba tik 
darbininkams, liepia jiems ne- 
naudot spėkos prieš kapita
lizmų. Kapitalistų klcsa turi 
daugiaus spėkos ir sulyginant 
ji daug laimingesnė už darbi
ninkus.
Priprastu sau budu p. Sabas 

daro “chop suy” iš svetimų min
čių. Socialistai taip nekalba, 
kaip jisai sako. Spėkų jie anaip
tol ne atmeta. Jie atmeta smur
tų ir ypatingai tam tikrų to 
smurto rūšį — ginklų vartojimų 
politinės kovos tikslams.

P. Sabas, kaip ir daugelis ki
tų žmonių, kurių protavimo 
aparatas yra “nikstelėjęs” po 
bolševizmo įtaka, žino tiktai 
viena spėkos formų — kumščių 
arba ginklų. Jam rodosi, kad tie 
kurie atmeta šitų brutališkiau- 
sių spėkos forma, yra priešingi 
ir visokiai spėkai. Bet tai yra 
nesąmonė.

Yra kalbama apie spėkų par
tijų, unijų ir t. t. Ar tai reiškia, 
jogei partijos yra stiprios dėl 
to, kad jų nariai turi gerai išla
vintas kumščias arba didelius 
sandėlius “pištalietų” ir kardų 
kovai su kitomis partijomis? 
žinoma, kad ne. Civilizuotose ša
lyse partijos šiandie kovoja, 
skleisdamos propagandų minio
se, rengdamos didelius mitin
gus, dalyvaudamos balsavimuo
se ir t. t. Ta partija yra stipri, 
kuri turi gerų organizacijų, ku
rios idėjos yra plačiai pasklidu
sios miniose, kuri gauna daug 
balsų ir praveda daug atstovų į 
parlamentus.
" Jeigu p. Sabas pasiraus savo 

atmintyje ir atsimins tuos lai
kus, kada da ir jisai buvo Socia
listas, tai jisai pripažins, jogei 
socialistai visuomet svarbiausiu 
dalyku laikė šitokios rųšies spė
kų, o ne kumščias ir ginklus.

Antra vertus, socialistai, kaip 
pirmiaus taip ir dabar pripažįs
ta, kad be spėkos vartojimo ne
galima ne tiktai įsteigti naujų 
visuomenes tvarkų- (socializmų), 
bet ir pravesti paprasčiausių 
darbininkų būvį pagerinančių 
refojrnų. Daugiaus net. Jie,pri
pažįsta, kad/be x spėkos vartoji
mo visai negali gyvuoti valsty
bė. Į Valstybei, sakysime, reikia 
mokesnių: kaip gi ji galėtų iš- 
kolektuoti mokesnius, jeigu ji 
atsisakytų vartoti spėkų prieš 
tuos žmones, kurie mokesnių 
gerumu neduoda?

supratimu, tušai persikeitimas 
tegali įvykti tiktai ginkluoto su
kilimo keliu, šitokioje formoje 
jie ir j si vaizduoja “spėkų”, kai
po darbininkų paliuosavimo 
priemonę.

Socialistai šituo klausimu lai
kosi kitokios nuomonės. Jie ne
mano, kad ginkluotas sukilimas 
esųs būtinai reikalingas buržu
azijos viešpatavimui nuversti. 
Priešingai, jie mano, kad didelė
je daugumoje atsitikimų gink
luotas sujdlimas šitam tikslui 
nebus reikalingas; labai net ga
limas daiktas, kad jisai nebus 
reikalingas niekur.

Patyrimas rodo, kad buržua
zija šiandie gina savo viešpa
tavimų ne taip žiauriai, kaip 
kitusyk. Visose šalyse ima vir
šų demokratybė. Svarbiausias 
politinės kovos įrankis darosi 
balsavimo kortelė. Ištisoje ei
lėje atsitikimų, kuomet darbi
ninkų partija laimėjo z pergalę 
rinkimuose, buržuazija ganą ra
miai sutiko pavesti valdžių į jos 
rankas. Jeigu buržuazija be 
ginkluotos kovos atiduoda val
džių darbininkams, tai kam gi 
darbininkams reikia stvertis 
ginklo ?

Bet balsavimas irgi yra spė 
kos vartojimas! Partija, kur. 
paima viršų rinkimuose, paver
čia valstybę savo valios įrankiu. 
Jos valiai turi nusilenkti ir tie 
piliečiai, kurie yra jai priešin
gi. Jeigu darbininkų partija 
ir negauna daugumos balsų, bet

----------------------- --- ę -
Atsisakymas nuo spėkos var

tojimo reikštų valstybes likvi
davimą. To’ nori kai kurie svajo
tojai, vadinantys save anarchis
tais; bėt socialistai į šitokias 
svajones netiki. Jie nori ne pa
naikinti valstybę, bet pasiekti 
to, kad ją paimtų į savo rankas 
organizuoti darbininkai. Jeigu 
tečiaus darbininkai paimtų val
stybę į savo rankas ir nutartų 
daugiaus nebevartoti spėkos, tai 
kokia jiems butų nauda iš to 
laimėjimo.? Darbininkų valdo
moje valstybėje spėka bus rei
kalinga taip pat, kaip ir buržu
azinėje valstybėje.

Reikia manyt, kad' darbinin
kiška valstybė galės ne taip daž
nai naudotis spėkos priemonė
mis, kaip buržuazinė valstybe. 
Nes darbininkiškoje valstybėje 
viešpataus pilniausia demokra
tija. Jau Marksas savo aprašy
me Paryžiaus Komunos nurodė, 
kad proletariatas, užkariavęs 
valdžią, sudaužo “blurokratiniai- 
mititarią mašiną”, t. y. panaiki
na nuolatinę kariuomenę, atima 
policijai politines funkcijas, val
stybes tarnautojus padaro ren
kamais ir atstatomai^, ir t. t. 
Prie šitokios tvarkos valdžia tu
ri mažiaus galios, piliečių gyve
nimas darosi laisvesnis, .naudin
gieji žmonėms sumanymai leng-l 
yiaus gali būt pravesti parla
mente ir įkūnyti gyvenime. Vi
sa tai žymiai sumažina reikalin
gumą vartoti spęką.

Dar labiaus sumažina jos /ei-'jeigu rinkimai parodo, kad jos 
kalingumą ta aplinkybė, kad'balsai auga, tai buržuazija bu- 
darbininkiškoje valstybėje val-.na priversta išpildyti daugeli 
do dauguma ir kad jos valdžia darbininkų reikalavimų, ......
tarnauja daugumos interesams, ji šiaip nebūtų pildžiusi, 
šiandie mažuma yra prispaudu- budu balsavimas yra prievartos 
si daugumą, todėl dabartinėse iraukis. Su jo pagalba durbj- 
valstybėse valdžia nuolatos turi 
vartoti spėką, kad prispyrus 
.daugumą nusilenkti mažumos 
valiai. Darbininkiškoje valsty
bėje valdžios politikai bus prie
šingi tiktai mažuma gyventojų 
ir ta mažuma tolyn darysis vis 
mažesnė ir mažesnė, nykstant 
vienam kapitalistų sluoksniui po 
kito, kuomet vieną industrijos 
šaką po kitos ims visuomenė į 
savo rankas.

Bet jeigu darbininkiška val
stybė ir vartos spėką daug rė
čiaus ir ne taip žiaurioje formo
je, kaip buržuazine valstybe, tai 
vis gi valstybė pasiliks prievar
tos (spėkos) organizacija, o ne 
laisvanoris žmonių susivieny- 
mas, kaip pašelpinė draugija 
arba politiškas kliubas. Darbi
ninkiškoje valstybėje piliečiai 
turės eiti tam tikras pareigas, ir 
pildyti įstatymus; kurie to ne
darys, tie susidurs su valstybes 
jpdiva.

Taigi yra gryniausia nesąmo
ne pasakoti, kad socialistai at
metą spėką. Jie, kaip iphtome, 
neatmeta jos nė ^dabartiniam 
laikui, nė‘ateičiai.

Bolševikų apmulkintieji “kri
tikai” tečiaus,

kuriu
Tuo

kalbėdami apie, 
spėka, paprastai turi onieiįčjc 
vadinamųjį “pereinamąjį Idiko- 
tarpį”, kuomet buržuazinė val- 

] stybė keičiasi į socialistinę. Jų

> Su jo pagalba darbi
ninkai jau senai išmoko išverž
ti iš buržuazijos nagų daugelį 
dalykų, kurių ji gerumu nebū
tų jiems davusi. Su jo pa
galba darbininkai gali išveržti 
iš buržuazijos rankų ir visa 
valstybės galių.

Be balsavimo darbininkai 
vartoja da ir kovų parlamen
tuose., masinius mitingus, de
monstracijas gatvėse,* streikus 
ir tt. Visų šitų priemonių 
tikslas yra priversti buržuazi
jų daryti tų, ko ji nenori dary
ki. Ir visoms šitoms priemo
nėms pritaria socialistai.

Tam tikruose atsitikimuose 
jie neatmeta spėkos net gink
luoto sukilimo formoje. Jeigu 
kur įsigali despotiška valdžia, 
kuri neleidžia žmpnėms nei bal
suot, nei organizuotis, nei su
sirinkimus daryt, tai ginkluotas 
sukilimas gali tenai būt vienin
telis būdas žmonėms pasiliuo- 
suot. Rusijos žmonės, pav. jei
gu sukiltų prieš kruvinųjų 
ševikų diktatūrų,, tai visas 
saulis tatai pasveikintų 
džiaugsmu.

Bet ' demokratinėse šalyse da
ryti ginkluotus sukilimus * nėra 
prasmės. čia yra«sėkminges
nės ^kitokios kovos priemonės.

bol- 
pa
su

50 certių už ^Inlgijięs y 

sumos ir adreso ilguMų.

i

Kosėrės krizis yra nemažos- 
nes reikšmes. Jis irgi užeina 
urnai ir baigiasi urnai. Ligo
nis ima baisiai kosėti, kartais 
kaip ir kokliuše gali pasida
ryti mėlynas, Įpulti j konvulsi
jas, apmirti. Kosėjimo gali ne
būti kartais, lik sunkus kvė
pavimas, mėlynumas ir net 
konvulsijos. Ligonis tikrai iš
rodo mirštančiu. Praeina aud
ra ir jis vėl kaip sveikas. .

Jei pirmiau minėjau, kad 
regėjimo nervas džiūsnoj gali 
išsigimti. Tai atsitinka apie 
pas 10 nuošimčių tabetikų. Pa
minėtinas laktas yra, kad ku
rie gauna šito nervo išsigimi
mą anksti, tų kili simptomai 
paprastai lengvi; kuomet kiti 
simptomai reiškiasi stipriai, 
regėjimas paprastai . nesigadi- 
na. Regėjimo nervas gali iš
sigimti visas ir tuomet seka ak
lumas, arba dalis jo gali likti 
da sveika ir tuomet įvyks tik 
dalinis regėjimo sunykimas. 
Paprastai abi akys tampa pa
liestos lygiai ir tuo patim lai
ku, visvien pasitaiko, kad vie
na akis sugenda pirma, o pas
kui tik antroji. Pradžioje pats 
ligonis pastebi, kad jo regėji
mas nėra kaip buvęs: matosi 
lig per rūką arba žydrą. Blo
giau pasidarius jis kreipiasi į 
akių gydytoją ir sužino prie- 
žąstį. Kiti da palys pradžioj 
perkasi akinius dešimtukų 
krautuvėse, aptiekose ir pas 
optomet ristus, kurie skelbia
si esą daktarais, nors medici
nos nėra visai studijavę, tik 
akinius “primieruoja”.

Džiūsnos ženklai gali pasi
reikšti ne tik akyj, o ir ap
linkui akį — tai taip vadinami 
akių paralyžiui. Raumens, ku- 
rie valdo akį ir vokus, gali 
tapti paralyžuoti. Tuomet įvy
ksta arba dvilipas matymas 
(iš vieno darosi du daiktai), 
arba negalima atmerkti akies, 
arba vokai tampa patraukti 
link ausies, lėlute akyj išsi
plečia. Šitie parailyžiai gali pa
sireikšti ir , dingti, gali ir vėl 
pasikartoti, šitokia jų nepas
tovumas kalba už- labos — ner
vų sifilį.

Pasitaiko, kad ir trilipis 
(trigeminus) nervas tampa 
paliestas. Tuomet įvyksta vei
do odos, nosies ir burnos gilti
nių plėvių užmirimas.

Pats ligonis kartais jaučiasi 
stiprus ir sveika^ o kartais 
sveikata mažėja, jaučiamas 
silpnumas, kartais jei eina 
menkyn, tampa išblyškęs, rau
mens menkėja, atsiranda opos 
ant nugaros. Paprastai šitie 
simptomai ir ženklai atsiranda 
tik už kelių metų.

Kur kas tankiau atsiranda 
šitie ženklai: atviros opos ko
jose (paprastai vienoj letenoj), 
sąnarių apsirgimai ir palinki
mas nulūžti katilą, kur sveikas 
žmogus nenulūžtų.

Opa paprastai atsiranda le
tenos apačioj arba ant didžiojo 
kojos piršto, bet ji gali'atsira
sti ant blauzdos, letenos vir
šaus ar kur kitur. Ji turi ten
denciją prakiurti ir giliai įsiės
ti į mėsą, taip kad ir kaulas 
gali būti pasiektas. Kaulas 
gali imti trupėti ir jo skeveld
ros išeiti su pūliais. Opa nepa
siduoda gydymui gana ilgai, o 
be gydymo laikosi 'prakiurusi 
Jisą laiką arba užgyja tik lai
kais ir vėl atsiveria.

Sąnariai (tankiausiai kelys) 
gali apsirgti staigiai arba lė
tai. Ligonis gali patėmyti, 
kad jo kelys žymiai sutino ar
ba kaulas jame nepaprastai 
sustorėjo, šitaip atsitinka, jei
gu pradžia sanavo įdegimo nc- 
paslūbiama. Paprastai pradžioj 
sąnaryj renkasi kraujo skystis 
ir sąnarys sutinsta. Nuleidimas 
skysčio retai gelbsti, nes jo ir

Vėl nemažiau atsiranda j labai 
trumpą laiką. Vienok kartais 
tas skystis laikui bėgant yra 
absorbuojamas ir sutinimas di
ngsta. Tečiaus sąnario galai 
atsiliuosuoja, kaulai žymiai pa
didėja,- galai tampa nuslydus, 
todėl galima jausti jų braškė
jimą ir trinimosi, kada ligonis 
judina sanarį. Pradžioj padidė
ja sąnario kaulai vėliau eina 
prie išsigimimo ir mažėjimo. 
Muskulams ir lendonams netu
rint normalio tamprumo džiūs
noj ir da kaulams sumenkėjus 
ir permainoms įvykus juose, 
jie lengvai lūžta. Todėl ir sa
koma, kad tabetikai gali gau
ti kaulo nulužimą prie priežas
ties. 'fai reiškia, kad nereikia 
tokos priežasties, tokios jėgos, 
kuri nulaužia sveiką kaulą, o 
užtenka mažos jėgos.

Iš simptomų skaitytojas su
pras, kad sifilis nėra lengva 
liga, kad jis, pasiekęs nervų si
stemą, yra da pavojingesnis. 
Daugelis žmopių, turinčių džiu 
sną, gydosi paibeliai žino nuo 
kekių ligų ir jie labai įsižeid
žia, kada atrandi pas juos tik
rąją priežastį daugelio suirimų.

Hemorrhoidai
Libai didėlis kentėjimas nuo Hc- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointmcnt.

NORT RMAN
TEN IR ATGAL LA1VAKOR- 

TES’NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS 

Į LIETUVA 
per Bremeną 

Trečioj’e klesoje yra miegami 
kambariai /----------------- —--------------------s

Svetimšaliai grįždami j 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių |

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

LIETUVON

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLANI), 
P1TTSBURGH, ARAHIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Vipi musų 3-čios klcsos kelei^ai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumus.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St, Cluc.ge, UI.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Policijos leitenantas — 
banditas

Ekspliodavo 90,00 galio 
nu. aliejaus

Liepsna iškilo 500 pečių

Blogi popieriai, kuomet vilkai 
pradeda avis daboti. O vienok 
tokių kurjozų pasitaiko. Imki
me, pavyzdžiui, kad ir Jack 
Shapiro, sanitarinio distrikto 
policijos’ leitenantą. Pasirodo, 
kad tas ponas dalyvavęs trijuo
se ekspresų apiplėšimuose, ku
rių grobis siekė $78,000. Ma
ža to, jis turėjo $10,000 vertės 
narkotu.

ui įvyko
buvo

Raihvay 
ofisas.

Berardi,

sekamai:
apiplėštasUžvakar prie 1754 Kingsbu-I 

jy Avė. įvyko nepaprasta eks-1 
pliozija. O tai atsitiko štai 
kaip: Chicagos upėj stovėjo 
barža (laivas), ant kurio buvo 
90,000 galionų aliejaus. Ka
dangi netoli randasi Texas Oil 
kompanijos sandėliai, tai pa
krantės visuomet yra aliejaus! 
primirkusios. Sekmadienį bu- Į 
rys vaikų sumanė sukurti ug-1 
nį. Sumanyta — padaryta

11 Blvd.), apiplėšimų dalyvis, tar, 
navo ekspresų kompanijoj ii 
informuodavo plėšikus apie tai, 
kada ir kur pinigai siunčiama.

Suimta jau Shapiro, Grey, 
Raymond ir Russo. Žymiausias 
iš jų tai Shapiro, kuris buvo 
žinomas 19 wardoj kaipo stam
bus politikierjus. Kartą jis bu
vo žydų Demokratų Kliubo sek
retorium., Shapiro, pasak dc- 
tektivų, buvęs plėšikų šaikos 
vadas. Kai kaitą plėšikai grį
žo iš Blue Island su grobiu, tai 
policistas Fontaine sustabdė 
juos. Bet tuoj privažiavo Sha
piro, ir parodęs žvaigždę 
kė, kad tai jo draugai.

Trumpu laiku policija 
suimti ir kitus tos šaikos 
vius. Iki šiol jau suimta Ila- 
zel Brown, kuri figūravo kaipo 

Į Shapiro pati, ir Ilelen Ilayes, 
menama Russo pati. Jiedvi iš
davė kitus plėšikus.

į sausio 2 < 
j American 
kompanijos 
$18,000. 
dalyvis buvo suimtas.

Kovo 28 <1. buvo apiplėštas 
ekspresinis traukinys. Laimėta 

į $50.,000.
j Balandžio 17 d. Blue Islande 
(apiplėšė traukinį. Laimėje 
> $10,000.

Laimėta 
apiplėšimo

(542 Franklin

į^S8S»»W-
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Russell Scott bus 
pakartas

ėmė degti viršuje esantis alie
jus. Baržos kapitonas Charles 
Sigmųnd bandė užgesinti ugnį 
bet jau buvo pervėlu. Ugnis 
dasigavo baržos ir ekspliozija 
buvo neišvengiama* Darbinin
kai. kurie buvo ant baržos, pa
siskubino ją apleisti, kuomet 
pamatS, kad išgelbėti ją nebė
ra galimybės. Tuoj po to pa
sigirdo baisiausia ekspliozija, 
kuri sukrėtė visą North Sidę. 
Liepsna iškilo 500 pėdų. Ap
linkui langų stiklai išbyrėjo. 
Chicagos upė pavirto i ugninę 
upę. Kadangi aplinkui randa
si muilo fabrikas ir kitos dirb
tuves, tai buvo didelio pavojaus, 
kad liepsna persimes į ten, ir 
tąsyk vienas didžiausių gaisrų 
butų buvęs neišvengiamas. Su-‘ 
važiavo iš visų rritesto daliu 
ugniagesiai, kuriems pasisekė 
sustabdyti ugnį. Žmonių prie 
degančio aliejaus susirinko apie; 
25,000. Nuostoliai siekią 125.-' 
000 doleriu.

Vėliausias VVilliam S. Harto 
paveikslas. Tasai artistas pa
garsėjo kaipo krutamu jų pa
veikslų “dviejų re veiverių” 
žmogus. Dabar jis lošia veikale 
“Tumbltnvecds”. Tai bus 
pirmas pasirodymas po 
kai jis susidėjo su United 
tists korporacija.

Praeitą penktadienį turėjo 
būti pakartas Russell Scott už 
nužudymą Joseph Maurero. Bet 
bausmė tapo vienai savaitei ati
dėta, kadangi ketvirtadienio va
kare tapo gauta iš Detroito te- 
grama, kur buvo pasakyta, jog 
Maurerj nužudęs Robert Scott. 
Po telegrama buvo pasirašęs 
Robert Scott. Tačiau dabar pa
aiškėjo, jog tlegramą siuntęs 
James M. Bali, Detroito tele
grafistas, kuris negalįs ramia 
širdimi skaityti apie mirties 
bausmes. Norėdamas pagelbė
ti pasmerktajam Russell Scott, 
jis ir pasiuntęs tą telegramą ir 
tuo budu pratęsė Scotto gyvas
tį vienai savaitei. Bet šios 
savaites pabaigoje Scott visvien 
bus pakartas.

Chicagos Darbo Fede 
racija smerkia ko-. 

munistus *
Chicagos Darbo Federacijos 

delegatai. užgyrė tarybos nusi
statymą link komunistų. Gi tas 
nusistatymas susiveda prie pa- | 
smerkimo komunistų “iš vidaus, 
gręžimo” taktikos ir skaldymo 
tarp darbininkų vienybės.

( j^sa ai.t 3-to pusi.)

Patarimas ir Egzaminavlman

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

GYDOME VYRUS 
$50 a~. $io a 

Iki tolimesnio pranešimo gydy- 
hIu si’i’gaiičiuH vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

tikisi

Apiplėšė Stratfordo 
teatrą

Automobiliai užmušė
400 žmonių

sekmadienį desėt 
kams žmonių matant trys bau-' 
ditai apiplėšė Stratfordo teat
rą (63 ir Halsted St ) Apiplė
šimas Įvyko, kai kasierė Eliza-1 

manadžeris Mc-1 
pinigus į ofisą.j 

su revolveriais 
jųdviejų ūir 

pa-

Vidutiniškai Cook kauntūj 
nuo automobilių žūna du žmogų 

'lai sumuša visus 
Niekuomet dar ne

didelis mirtingumas, 
užmušta 121. Pe-

jo 
to, 

Ar-

Du chicagiečiai užmušti 
Indianoje

Pašovė merginą, kai to
ji atsisakė vesti

Frank R. Fullman, 15 metų 
berniukas (6822 Paxton St.) ta
po pertrenktas automobilio, kaj 
jis važiavo dviračiu iš Lakeside 
pašto. Pertrenkimas buvo taip 
smarkus., jog jaunuolis mirė.

Gi netoli nuo Gary, Ind., ta
po automobilio suvažinėtas Wm. 
James (32 Ashland Avė.). Au
tomobiliu važiavo moteris, ku-| Sekmadienio 
rios pavardę policija atsisakė vertė laivuką, 
paskelbti. ’shos į Fort Sheridan. Du

cagiečiai VVilliam Smythe 
Lawrence Devon prigėrė.

Adam Garski (2833 Wallace 
SI.) “propozino” p-lei A. Che- 
sna (710 W. 31 St.), liet pasta
roji atsisakė tekėti už jo. Tą
syk Garski paleido į ją tris šu- 
viust sužeisdamas ją. Sužeis
toji tajio nugabenta į St. Paul 
ligoninę. Pasveiksianti. G? 
Garski dabar dūmoja- apie sa
vo pasielgimą už krotų.

Vėjas apvertė laivuką! 
du prigėrė

rytą vėjas ap
einantį iš Keno- 

chi- 
ir

Atidarė Union gelžke- 
lio stotį

Tapo atidaryta publikai nau
joji Union gelžkelio stotis, ku
ri randasi tarp Jackson Blvd. ir 
Adams, visai netoli nuo did
miesčio. Savo gražumu ir 
durnu ta stotis viršija visas 
tas Chicagos gelžkelių stotis.

Girtavimo auka

di-
ki-

TELEFONŲ 
PRIŽIŪRĖTOJA

Keo\\ n nešė 
Trys banditai 
prisiartino prit 
išplėšę iš rankų $7,500
spruko.

rekordus, 
buvo toks. 
Vaikų jau 
reitais metais iki liepos 20 die
nos užmuštųjų skaičius buvo 22 
nuošimčiais mažesnis, negu 
šiais metais. Vadinasi, su kiek 
vienais metais pavojus nuo au
tomobilių didėja.

REIKALINGA 6 FORDAI
9 _ ------------ ---------------------

troškinti gazu3 touring karai su “self starte
riu” ir 3 touring karai su 

“krenkeriu”.
Tai bus didelės Fordų lenkty- Į 

nės, kokių Chicagoje dar nėra' 
buvę. Norintieji dalyvauti tose 
lenktynėse prašomi tuojaus vaįi<ų motina, bandė irgi to- 

raštinę ir,kiu pUį bU(įu nusižudyti. Ji 
Laimėjusieji Įap0 nuVežta į šv. Antano ligo- 

gausiai apdova-|nillę.' Gal mil.s

Užvakar Francus llillcock, 59 
metų invalide, nusitrošRIno ga- 

’zu savo miegamajame kamba
rį. Kita mčteris, p-ni Mary 
apanek, 35 m. amžiaus dvie-

Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian
Hop-Flavored

PurHan Malt
Teikia Geras
Pasekmes 

Parinktas materialas 
Prašykit . groserninkų

A>\"............ ' * 'V>

7jJ)/l))lll))llllllll>)ll)>')iL

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

sišaukti į Naujienų 
užsiregistruoti.
lenktynes bus 
noti.

gali jūsų For-Parodykit ką 
dūkas!

Tos didelės lenktynės įvyks 
Rugpiučio 9 d., 1925 
Calumet G rovė, 
Blue Island, 111.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

Gatvekaris užmušė 
moterį

Prie 105 ir Vincennes Avė. 
gatvekaris užmušė Elbia Braun, 
71 metų amžiaus (324 W. 59th 
Street).

Mr. I. Knovvitt
IPP\CAVU.IN6,1 OOHV 

NOUR.’ FUlEtto WINGO 
MMoŲLb <

Richard Rainiso peštynėse 
nudurė peiliu Augustą Plumerį. 
Peštynės įvyko Grygiero na- 

|muose (3713 S. Kedzie Avė.), 
kur visi gėrė.

Pasako apie pagelbg kokię 
gavo vartodama Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound.

Leavenworth, Kansas. — “Mano 
darbas buvo tolimesnių pašaukimų

operavnnas ir pri
žiūrėjimas ir aš 

labai 
buvau 

nusilpusi.
Mane gązdino kiek 
vienas mažmožis, 

p ir begalo buvau
k nervuota ir vosuo-

met jaučiausi nu- 
J vargusi. Per lai-

jO kraŠčius aš daži-
L nojau apie Ly<lia 

ii Pinkham’s Vegetable Companjd, 
manydama, kad pagelbės, pabandžiau. 
Jos nuramino mano nervus, mažiau 
nusigązdavau ir pasidariau spartesne. 
Jos pataisė mano sveikatą .visais at
žvilgiais. Aš galėjau dirbti savo 
darbą toliau su didesne energija ir aš 
rekomendavau Vegetable Compound 
visoms jaunoms mergelėms. Aš da
bar vedusi ir turiu gražų kūdikį ir 
esu geroje sveikatoje. Jei aš turiu 
kada kokią ligų ils vartoju Vegetable 
Compound, nes aš žinau, kad jos man 
pagelbsti”. Mrs. O. W. Thiel, 925 
Pawnee St., Leavenvvorth, Kansas.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra atsakančios gyduoles dėl 
visų tų trubelių. Pardavimui pas ap- 
tiekorius visur.

žiūrėjimas

nerviška ir 
visai

friond vvill soo a mena arty pid timei

1 Kn£W H* M
BEFOR.E '
NfXP.fc.tet> NO u

- IGUESS HB/ll. , 
SEE ME PsNN-
7 TIME'. -x---------

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A, A. PAKSYS
220 Milvvaukee Avė., 

Kenosha.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šima iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
4220-r-Justinui Gudauskiui 
4245—Jgnacui žalimui

11453—Jurgiui Karvęliui
4.218—Stanislovai Veliikienei 

22257—Stanislovui Šimkui 
22262—Vincentai Tautkevičai- 

tei
21146—Mikolui Paulauskui
11158—©kbietjai Karpauckie-

nei
7522^—Magdalenai Butvidienei 
22254—'Mortai Zeiueckienei 
22255-56—Onai Lelingienei 
22113—Liudvikui Liudui 
22146—Stanislovui Kenstavi-

- čiai
22153—'Uršulei Varanavičienei 
22156—Stanislovui Rogaziui

22157—iMarijonaįi G|riiga^tienc|i 
22158—Juozapui Zalatoriui 
55183—Juozui Liepai 
55185—Onai Naudžcmienci

1257—Magdalenai Labunskie- 
jjei

20705—Marijonai Jurgelatytci 
20768-—Agotai Vilienei

4263—Elžbietai Malakaujskai- 
tėi

11461—Katrei Rutkauskienei
4259—Onai Pulnevičienei
4280—Pranciškui’ Vilčauskui
427,1—Agnietei Gulbinienei 

11468—Pranciškai Masuliunie-
nei

20772 Rozalijai Povilonienci 
-|283—Marei Milkerienei
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|<raujo išban
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 
Ray ir labora
torijos egzami
no' mns, pagel- 
7^0 bes s’ira- 

t i tikra 
piiežastj 

Į jonų ligos.
Ateikite pas 
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 

į ką.daryti kad 
pasveikus.

Laikų trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Bose Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie tufi krauja užnuodijimą, 
Pūslės Uždegimų, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiskas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo^ ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojiniu, kurį jgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge- 
riausį patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pasilluosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 600 ir 914 ir Reriausis Leus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo z

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialus serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikla ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurip pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite šiandien—'Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

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

Kampan Monroe St., Chicago 
5tas augštas — Crilly Building 

25 metai {ame name 
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 i)o pietų. Nedalioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais, 
seredomis ir subatomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 50G — 
Moterų priėmimo kambarys,x 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

>» ......... . i ...................... ■■

pražuvęs
Daugelis pihnuju įspūdžiu 

• dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
r£AI yra piuku jeigu gali taip 
1 padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, v. J a 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iitikso šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba, Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Dr. W. R. 
Register, 

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

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate' 
n e u ž g a - 
nėdinti? Ar 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma
nės 
no 
rijoj

pas-
Atei-

dėl pil- 
laborato- 

išegza 
minavimo.

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

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

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

“606 ^zr:8 “914"
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Inteivenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliuci jonizavo 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 
prio dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie, kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 9* ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto) 

l....................— -

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

Kaina $60
Tuotm p;< daryki didelį smagamą 
pa ta tau, simo gilintais Ijr drau
gams *u kuriai* gu&iraiinšji ir 
rreirinu galiai parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Gtriau- 
«ia, parankiausia ir da? įkaini austą 
maŠini'i iu 1 iehinikom!’? raldlmis 
paaaulyjs. Gadmf lx nn^tiikai r*- 
* vtt.

Gaunama*

NAUJIENOS
1739 S Halsted Str, 

Chįcags, Ui.

Naujienų Spaustuve 
yra UnijiaS Spaustuve.

By Thornton Hsher?

Wom.
FBVER 
WlTtAlH
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4 Chicagos žinios
KAMJTENOS, ChlcafO, ŪL Antradienis, Liepos 21, 1925

JUSTINAS BUŠM A

Mano mylimas draugas per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 40 metų amžiaus, sekma- 
dienyj, liepos 19 dieną, 10 vai. 
ryte. Paėjo iš Moskaičių kai
mo, Barstaičių parapijos. Ame
rikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą ir seserį Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas randasi

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Chicagos mokslininko 
atradimas

tuvės įvyks ketvirtadienyj, lie 
pos 23 d., 9 valandą iš ryto, ii 
namų 4608 S. Marshfield Avė

i į šv. Kryžiaus bažny 
ten bus nulydėtas j Šv. 
•o kapines.

Visus draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
laidotuvine ir suteikti miru- 
siamjam paskutinį patarnavi
mą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekam, draugas 

Franciškus Dniktenis.
Laidotuvėse patarnauja gra 

borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas: 
4605-07 

Tel.
S. Hermitage A

Yards 1711 ir 4010

So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

4 147

Del labo lietuvių ligonių

DR. JETHS, 
Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
ir Goiterio

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

Dykai
WESTERN EYE INSTITUTE 

505 So. State Št., 
kampas Congress gatvės.

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

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Jos 
ne- 

ir 
gy- 
im-

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

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausj Euro
pinį gydymą ir 
{čirškiant gyduo- 
<’es tiesiog į 
eraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią

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

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioi nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
do1«ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dienai

Lincoln Medica! Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Tel. lAfayotte 4223
Plombinę. Heating

Kaipo lietuvi* lietuviam* visados 
patarnauju kuo geriau ai ai.

' M. Yuška,
8228 W. 88th 8t„ Chicago, UL

R. Ixmg 
svarbų 
būdą 

kuris

paskelbė 
išradimą, 

mieravimui 
vartojama 

ir gydymui, 
tuberkulino

Chicagos universiteto patolo
gijos departamento profesorius 
Dr. Esmond 
nepaprastai 
Jis surado 
tuberkulino,
džiovos diagnozui 
Iki šiol nustatyti 
kiekį buvo negalima. Per tat ir 
pats gydymas buvo labai kom
plikuotas. Akyvaizdoj to fak
to, Dr. Longo išradimui priduo
dama labai daug svarbos.

Milton Watson užimsiąs 
Schipos Vietą

Prieš šešis mėnesius Milton 
\Vatson vargo Stanfordo univer
sitete. Kartą išgirdo jį dainuo
jant Paul Ash ir atsivežė Chi- 
cagon. čia jis buvo perstatytas 

Ipagarsėjusiam pasaulio tenorui 
ITito Schipa. Watsono balsas 
padare tokio didelio įspūdžio 
kad Schipa pasiėmė jf savo glo- 
bon, pareikšdamas, jog iš Wat- 
šono išeisiąs didelis artistas.

Dr. Gustave Stresemann, 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris.

NAUJIENŲ PIKNIKAS ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME
Rugpiučio 9 d., 1925

SALUMET GROVE, 
Blue Island, III.

Visi kviečiami dalyvauti 
nike ir lenktynėse.

pik-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURĖK

ir

Šventadieniais mėsos 
rinkos bus uždarytos
Miesto taryba priėmė patvar- 

kad šventadieniais mėsos 
butų uždarytos. O tai 
kad nedirbant insnekto- 
rinkose esą pardavinėja-

kymą, 
rinkos

riams
ma sugedusi mėsa.

Lietuviu Rateliuose
Pastabos dėl protesto 

mitingo
kle-Protesto mitingas prieš 

rikalų smurtą Lietuvos seime 
iš anksto buvo garsinama 17 
dieną šio mėnesio Auditorijoj. 
Nors tai buvo darbo dienos 
vakaras, vienok mitingan susi
rinko ganėtinai didelis būrys 
pažangiosios lietuvių visuome
nės.

tai apibudino Lietuvos kleri
kalinės valdžios smurtą ir 
uzurpaciją prieš Lietuvos pa
žangiuosius veikėjus.

A meri k iečiams laisvosids 
minties lietuviams, galimas da 
lykas įkyrėjo pirmieji aukavi- 
mai dėl Lietuvos nepriklauso
mybės vadavimo. Tais laikais 
Lietuvoje buvo sudaryta koali
cijos pagrindais valdžia. Atva
žiuodavo į Ameriką gabus, dai
lios, 
tojai 
vius, 
kotų
jo Lietuvos kleras išnaudoti sa
vajai politikai.

Šiuo momentu Amerikos pa
žangioji visuomenė privalėtų

malonios iškalbos kalbė- 
Jjaudinę Amerikos lietu- 

maišais parveždavo suau- 
dolerių, kuriuos sugebė-

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

skaičius aprubežiuo-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 574.

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

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levini hal Plumbing Supply Co.
1637 Wost Division St., 

netoli Marshfield

ISRENDAVOJIMUI
y

PARDAVIMUI Hudson automobi
lius'uždaromas. Karas atrodo ir bė
ga kaip naujas. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant prasto automobilio, 
mažo groserio arba kendžių štoro. 

I

Atsišaukite
900 W. 31 St.

RAKANDAI
rakandai, lo- 

setas, 
Pigi

PARDAVIMUI 
vos, valgomo kambario 
karpetai ir parloro setas, 
kaina.

3615 So. Halstčd St.,
2 fl. ,

PARSIDUODA ROAD House, 
arti Chicagos, prie didelio eže
ro, 18 kambarių viešbutis, šo
kių svetainė, 2 dideli valgomi 
kambariai dėl 200 žmonių, la- 
bai pelningas 
tuo užsiimti.

biznis, kas nori
A

Pirkimas
2 augštų naujas

5 kam ha-

daugiaus remti Lietuvos pažan
gą, negu koalicijos laikais. Prie 
koaulicinės Lietuvos 
naudojosi aukomis 
musų bendraminčiai 
bet ir musų teisių 
riai. Aukodami 
partijoms mes 
me, kad tik pažangieji 
aukas ir vartos, 
ne smurtui, ne 
ne Komos arba 
turonis, bet tik 
klausomybei ir 
laisvei ginti.

Praeitais į Lietuvos 
rinkimais vienas tik 
Bankas” išleido kelioliką 
gonų plakatų ir apmokėjo U- 
kininkų sąjungos krikščioniš
kus, politinius agitatorius, o 
kitos: krikščionių katalikų, da
vatkų ir lt. partijos tai sky
rium darbuojasi ir aukas ren
ka ne tik Amerikoje, bet ir 
Lenkijoj. Todėl nepraleiskim 
progos padėti laimėti pažan
giesiems ir nesakykim, kad jau 
gana, jei porą dolerių auka
vau protesto mitinge ir nepyki
me per daug kad dakta
rai ir advokatai automobi
liais važiuoja iš mitingo, o mes 
gatvekariais, tai bepigu jiems 
skelbti mitingus. Jei pažangieji 
inteligentai sutinka nuims va
dovauti, lai mes turime būti 
dėkingi jiems, nes jei ne jie, 
tai klerikalams nei tų plakatų 
vagonus prispausdinti, galėtų 
sau be jokios klinties musų vi
sų kartu lupti kailį, kaip bau
džiavų laikais. Nejuokaukime 
pažangieji draugai, bet visi ran 
ka į ranką padėkime, remkime 
Lietuvos pažangą padėkim se
kančiais į Lietuvos seimą rin
kimais laimėti ir numesti pa
dėti pasiliuosuoti iš vidujinio 
smurto musų tautai.

—Juodas Varnėnas.

valdžios 
ne vieni 
draugai, 

uzurpato- 
pažangiųjų 

užtikrinti esa- 
musų 

Jie suvartos 
savo “bizniui,” 
Maskvos dikta- 
Lietuvos nepri- 
tikrai liaudies

seimą
“Ūkio

va-

Victor kompanija pa 
kvietė Justa Kudirka
Pastaromis dienomis daini

ninkas Justas Kudirka gavo 
pakvietimą nuo Victor kompa- 

' nijos įdainuoti keletą
Įdainavo šias dainas: 

‘Marija”, Vanagaičio;
Tėvynėn”, liaudies
“Kaipgi gražus gražus, 
jalio;
ciaus
nagaičio; “Ne 
liai,

rekordų. 
“Sveika 
“Leiskit 

daina;
Nau-

Vai Močiute mano” Po- 
‘Aš bijau pasakyt”, Va- 

margi sakalė- 
Tellat Kelpšos.

N,

Dainininkui Pranui 
Rimkui padaryta 

operacija
Dr. St. Biežis išpiovė daini

ninkui Rimkui tonsilus. Opera
cija gerai pavyko. Tieša, p. 
Pranas Rimkus • po operacijos 
jaučiasi silpnas ir negalės ke
lias dienas kalbėti.

Pasveikęs p. Rimkus važiuos 
Lietuvon. Liepos 25 d. jis iš
plauks laivu Leviathan. Rengia 
ma didelė ekskursija Lietuvon, 
kuriai vadovaus iki Klaipėdos p. 
Rimkus.

—R

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

RENDAI 4 kambariai, šviesus ir 
naujai pataisyti. Kadangi bedrui- 
miai yra maži, tai geistina, kad at
sišauktų be vaikų.

Atsišaukite
3717 So. Painei Avė.

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, 
yra gasas, elektra, maudynė, ant ant
rų lubų, randa 30 dol., ant ketvirtų lu
bų 6 kambariai už 22 dol. visi šviesus 
su visais parankumais. Savininkas

J. A. MISČIKA1TIS, 
3119 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 1601

JIESKO KAMBARIO
REIKALINGI du arba trys 

atskiri kambariai. Kas 
praneškit į

Naujienų Skyrių, 
Box 238

3210 So. Halsted St.

turit

PARDAVIMUI
PIANŲ BARGENAI

SCIIUI/rZ Grojiklis Pianas Mo
derniškas su rolėmis ir benčiu, už 

.,... $225 
Pianas rie- 
........ $245 
Upright 88 
............ $90

Grojiklis -Walnut, tik 
........................... $365

II. C. BAY Grojiklis 
šuto medžio

BALDVVIN 
notų, už ...

KIMBA LL 
už ..............

BRŪNSAVICK-iRadiola Console, 4 
tūbų kombinacija su 25 rekordais, 
už ............................................. $145

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

Jei reikalinga ant lengvų išmo
kėjimų. JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted Str.

už ....
Howard

SMITU and RARNEY GROJIKUS 
Pianas 88 notų siv benčiu ir 

poliais, už $90.
Atsakantiems žmonėms

IŠMOKĖJIMAIS
3327 So. Halsted Str. pirmos lubos

25

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.

PARSIDUODA 2 bizniavi lotai 
ant 69-tb St. tarpe Western Avė. 
ir BOCKVVELL. Taipgi turime ir 
po vieną lotą pardavimui dėl biz
nio.
nlo ant 71-st ir Campbell. Parduo 
siu labai
Prekė $5000 pusė reikm {mokėti. 

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

Turiu puikų kampą dėl biz

pigiai 35 ft. ir 125 ft.

PARDAVIMUI mūrinis bungn- 
low 6 kambarių, 4 mėn. senumo. 
Aržuolinis trimingas, stikliniai por- 
ėiai tile vanos, garadžius. Par
duosiu už $7,400, nes savinikas iš
važiuoja i (Kaliforniją.

4052 Brighton 1’1. 1 blokas nuo 
Archer karų.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES.
Gerbiamieji : Lotų savininkai ir 

draugijtj atstovai esate kviečiami j 
kapinių pusmetinį susirinkimą, kuris 
įvyks ketverge, liepos (July) 23 die
ną, 1925 m., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 So. Halsted St., 7:30 
vai. vak. Jūsų atsilankymas būtinai 
reikalingas, nes yra daug svarbių 
reikalų dei apsvarstymo kurie yra 
reikalingi dėl kapinių labo.

Kapinių Valdyba.

Bridgeporto lietuviams Žinotina. 
Visi norinti tfauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto, savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 966.3. Taipąi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kįtą laikrašti, praneš
kite irgi niui.is — mes . aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogut patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto/pradeda ap
rūpinti savo kostumernis “Naujie
noms”. — 'Aušros Knygynas.

Lietuvių Darbininkų Stygų Orkest
rą organizuoja didesnę orkestrą. Pa
geidauja naujų i-; narių. Norintieji 
įstoti ateikite dntradineiais j Mark 
White S<|uare Puik, Library Room, 8 
valapdą vakare, 30 ir Halsted gatv, 

— Komitetas.

Lietuvių Tautiškos katnli- 
parapijos (3509 So. Union 

kampas 35-th St.) yra uždė- 
mergai- 

Mokinama

Prie 
kiškos 
Avė., 
ta ir vedama mokyklėlę 
tėms ir berniukams, 
lietuvių kalbas; skaitymo, rašymo 
ir istorijos. Už mokinimą neima
ma nieko. Geras ir patyręs mo
kytojas. Mokinimo laikas: nuo 4 
iki 6 vai. po piet, pagedėliais, se- 
redomis ir pėtnyčiomis. Lietuvių 
gramatikos mokinu ir suaugusius.

—Kun, S. Tautas.

L. S. S. 4 kp. susirinkimas įvyks 
antradieny], 21 d. liepos, š. m., Ray- 
mond Institute, 8 v. v., 816 W. 31 
gat., Chicago, 111.

šiuomi yra kviečiami visi nariai 
atsilankyti susirinkiman, nes yra 
daug svarbių reikalų.

— Kuopos fin. sekretorius.

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTINO 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONTS. Prea..

Ui-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long dlstance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3416 So. Halsted St.

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 re*.

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

PEOFLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšRANDAVOJIMUI labai puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St.. Telephone Roosevelt 
8501), Box 566.

PARSIDUODA labai 
vietoj Ice Cream Parlor su 
derniškiausiais įrengimais.

1733 S. Halsted St., 
Tel. Canal 5904

geroj
mo-

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

Savininkas ir budavotojas 
JUOZAS MOSGERS, 

6223 So. Francisco Avė.

DU KAMBARIAI ANT RENDOS
Su valgiu arba be valgio 

BRIGHTON PARKE
Atsišaukite:

4345 So. Fairfield Avenue, 
Ant 2-ro aukšto E. M.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė maišytų tautų apgyventoj apielin
kėj, South West Side. 
gerai ,yra 
metų.

Kreipkitės

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow 
šildoma ir visi įrengimai kas 
namo reikalingi, kaina $8100, 
keti $2000, likusius $50 j 
baigtas bus July 1, arba 
lotą.

Savininkas 
6338 So. Mozart

arti Črano Co., garu 
prie 
įmo- 

mėnesj už- 
mainysiu i

st.

1739

Biznis 
išdirbtas per

Box 570
So. Halsted St.

eina 
keletą

PASIRENDAVOJA Puikus kam
barys. vienam inteligentiškam vy
rui.

Kambarys Įrengtas sulig vėliau
sios mados.

Atsišaukite vakarais po num.
5928 So. Mozart Str.

PARENDAVOJIMUI kamba
rys, šviesus, didelis, vienam ar
ba dviem vaikinams, elektra, 
maudynes ir kiti parankamai, 
2 fl. frontas.

722 W. 18 St.

įieško darbo
PAJ IEŠKAU vietos už vargoni

ninką; esu senas ’žmogus iš seno 
krajaus vargonininkas. Apsiimu 
vesti bažnyčioj chorą teisingai.

Meldžiu atsišaukti.
Paul Balkovitch,
P. O. Box 418, 
Divernon, III.

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 mą- 
nim tuojaus. 5 minutes pasi
kalbėję su manim, pertikrin
siu jumis ir užtikrinsiu ateitį. 
Nepraleiskite šios progos.

Atsišaukite,
25 N. Dearborn St.

Room 701 
Tarpe 10—12 dieną.

Klauskite lietuvio managerio

REIKALINGAS čia jaugęs gabus 
vaikinas dirbti į bučernę ir groaer- 
nę, turi mokėti važiuoti Fordo karu; 
kambarys, valgis ir gera alga. At- 
sišaukit ypatiškai nuo 6 iki 8 vakare.

Tel. Pullman 6115
11956 So. Halsted St.

W. Pullman, III.

REIKIA barberio vakarais ir 
suimtomis arba tik subatomis, 
turi būt patyręs savo darbe.

V. LAUCIUS, 
1791 So. Union Avė.

REIKALINGAS barberys, ge
rai patyręs savo amatą, darbas 
diertomis, gera mokestis.

Atsišaukite
10722 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
cattesen, Jackson Parko apielinkėj, 
senas ir pelningas biznis, nėra kom- 
peticijos, 7 kambariai dėl gyvenimo, 
rendos $60,00. Delei savininko sun
kios ligos turi būt parduota greit už 
teisingą pasiūlymą.

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

CHASE Baby Grand Pianas, 
artistiniai keisai, gražus balsas 
ir geras veikimas, kaina $200. 
Priimsiu po $10 j mėnesį.

8121/j W. 63rd St., 
1-st floor

PARDAVIMUI garažas ir auto tai
symo Šapa, dėl 20 karų. Labai ge
ras biznis; tas pats savininkas per 7 
metus. Visi smulkus dalykai dėl 
Fordo karų.

Parduosiu pigiai.
912 W. 35 St.

PARDAVIMUI 2 nauji karpetaų 
9x12, bresinė lova prirengta’ $15, di
delė vietrola, su daug rekordų, $35, 
karšto vandens boileris, gali apšildy
ti cottage, su tanka, $50, garažo ga- 
sinis heateris, $40.

3412 S. Hamilton Avė. 
netoli 35th ir Archer

GROSERNĖ ,
Parduosiu arba mainysiu ant 

loto arba automobiliaus. Prie- 
žastis pardavimo labai svarbi. 
Su reikalu kreipkitės

3437 So. Morgan St.

DELIKATESEN ir grosernė, 
cigarų ir kendžių, daromas ge
ras biznis, turi būt parduota 
tuojau. ;

5135 So. Halsted St.
Phone Boulevard 1524

PARSIDUODA anglinis pe
čius labai gerame stovyje ir gra
ži ,didelė buggi su stiklais.

Atsišaukite
8350 So. Morgan St.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI arba mainymui, 2 

augštų mūrinis (tarnas, yra skiepas, 
krautuvė, 5 kambarių flatds, kampi
nis prie Western Avę. Priimsiu ma
žą farmą arbo lotus arba cash. Ga
lite tuojau kraustytis į flatą.

MAINYSIU j cottage arba bunga- 
low ant S. W. Side į namą, 1607 So 
Halsted St., 3 augštų, krautuve ir 4 
flatai po 4 kambarius. Didelės įplau
kos. Jei pirkaite už cash, gausite 
pigiai. »

Atsišaukite
TUPONICH AND S1MAN, 

1344 W. 18 St.

LIETUVIŲ SUB DIVIZIJA
5 kambarių cottage, yra elektra ir 

moderniškas plumbingas. furnace šil
doma, 1 blokas nuo McKinley Parko, 
netoli naujo vieno milijono dolerių te
atro, kaina, $3,300, cash $1,000, išmo
kėjimais.

Atsišaukite
2031 W. 35 St., 

Tel. Lafayette 0909

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

Atsišaukite
RADZIK & CO., 

1826 So. Halsted St. 
Arba prie saviąinko, 
2138 So. Halsted St.

AR TURI 2 FLETI
5 Kambarių stucco Bungalow vė

liausios mados, mainysiu ant 2 Lietų, 
netoli Vienuolyno. Jei reikės pridė
siu pinigų.

Atsišauki! tuojaus.
F. L. SAVICKAS, 

726 West 18th Street,

BARGENAI BRIGHTON 
PARKE

6 kambarių cottage, pirmos kle- 
sos padėjime cementinis skiepas 
landrė, elektra, vana, didelis viš- 
kas, 2 karų garažas, kaina $4500 
cash $1000.

J. SINKUS & CO.
809 W. 69 St. Tel. Normai 4400

PARDAVIMUI 5-6 kambarių 
medinis namas, mūriniu pama
tu, yra vana, gasas, elektra, ren- 
dos $40 cementinė ėle netoli mo
kyklų, bažnyčių, 2 karų linijų ir 
buss linijos 5746 Aberdeen St.

MORTGEOIAI -PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

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, 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Chicago, m.


