
NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

KnUred m mmoM CIami Matter March 7, Itli, ai tha Port OffiM OhkafHi QL

/

437 No. 173Chlcagd, UI. Penktadienis, Liepos-July 24 d., 1925

Nauja byla dėl Wittner-evoliucijos šąli 
įlinkas, ne priešas

evoliucijos Savo akcija jis norįs kvosti 
konstitucingumą įstatymo 
prieš evoliucijos mokymą

Estuose pasibaigė komu 
nistų byla

Ekspliozija kasyklose; 7 darbi
ninkai uždaryti urvuos

Nauja byla dėl evoliucijos 
mokslo dėstymo

Kad Dievas įjoto pačią paver
tė druskos stulpu.

Kad žemė yra plokščia ir lai 
kosi ant pamatų.

Kad kai Jozua liepė saulei ir
mėnesiui sustoti, jie sustojo.

Ką dėl to sako Bryanas
Prašo užginti evoliucijos moky

mų Columbijos Distrikto ir 
Washingtono mokyklose

WASMINGTONAS, liep. 23. 
— Paaiškėjo, kad Loren II. 
Wittner, kurs įnešė vietos teis
man skundą reikalaudamas, kad 
lutų sulaikyta mokėjimas al
gų vietos mokyklų superinten
dentui Balkiu ir aukštesniųjų 
mokyklų biologijos ir chemijos 
departamento vedėjui llay dėl 
to, kam jie leidžia dėstyti mo
kyklose evoliucijos doktrinas, 
prieštaraujančias tam, ką sako 
biblija, nėra evoliucijos moks
lo ir jo dėstymo mokyklose 
priešas. Atpenč, jis yra įsiti
kinęs evoliucininkas. Wittner 
pareiškė, kad jo padaryto žing
snio tikslas esąs iškelti tuo bu- 
du bylą dėl konstitucingumo įs
tatymo prieš evoliucijos mokslo

DAYTON, Tenn , liepos 23. |dėstymą Jungtinių Valstijų mo
kyklose.

“Kongresas,” sako Wittner. 
“bando slopinti švietimą. Skir 
tumas tarp mokytojo Scopeso 
bylos ir šios bylos yra toksai: 
Scopeso byloj klausimas buvo, 
ar dėstomuosius dalykus moky
klose turi nustatyti valstijos le- 
gislatura. Čia gi kongresas, sa
ko, kad visi dėstomieji daly
kai turi būt susiaurinti iki pun
kto, kur jie sutartų su nesą- 
moniškomis idėjomis žmonių,

I)arro-4^yvenus’Ų prieš 2000 metų, 
mokytojo Scopeso gynėjas Kongresas čia garbina tik igno-

VVASIIINGTONAS, liepos 23.
Evoliucijos bylą iš Tennes- 

see perkeliama į Jungtinių Vals
tijų sostinę Washingtoną. Vie
nas vidaus pajamų biuro tar
nautojas, Loren II. \Vittner, 
Įnešė vietos teisman skundą, 
kad kai kurie mokytojai vietos 
mokyklose dėstą evoliucijos te
orijas, kurios prieštaraują bi
blijos žodžiams. Savo skundą 
jis remia tuo, kad 1925 metų 
apropriacijos biliuje, kuris bu
vo kongreso priimtas Columbi- 
jos Distriktui, yra pažymėta, 
jogei “iš paskirtos viešoms mo
kykloms sumos pinigų neturi 
būt mokama algos nė vienam 
mokyklų viršininkui, kurs lei 
džia mokinti ir nė vienam mo- 
kytojui, kurs mokina negarbos 
šventajai biblijai.”

Vietos teismas tą skundą pri
ėmė visai rimtai ir pareikalavo 
iš iždo valdininkų, kad jie “pa 
rodytų priežastį, dėl ko mokyk
lų valdininkams neturėtų būt 
sulaikytas algų mokėjimas už 
dėstymą mokslinių teorijų,, 
prieštaraujančių šventai bibli 
jai.”

Remdamos minėtu apropriaci 
jos biliaus punktu, Wittner rei 
kalauja, kad butų sulaikyta al
gų mokėjimas Washingtono 
mokyklų superintendentui (vir
šininkui) Frankui Balinu ii 
aukštesniųjų mokyklų biologi
jos ir chemijos' departamente 
vedėjui W. P. Hay.

Skundėjas Wittner, kurs yra 
kilęs iš Illinois valstijos, ir vie
ną kartą dagi kandidatavo į 
kongresmanus, savo skunde sa
ko, kad tekstai biologijos che
mijos ir astronomjios vadovėlių 
vartojamų VVashingtono moky
klose, visai prieštaraują šven 
tos biblijos mokymams, kur esą 
pasakyta:

Kad žmogus buvo sutvertas 
iš dulkių per vieną dieną ir kad 
moteris buvo padaryta iŠ Ado
mo šonkaulio.

Kad paskutinę teismo dieną 
kiekvieno mirusio žmogaus, kurs 
tik gyveno ant žemės, kūnas 
prisikels ir numirusių.

Kad pirmasis žmpgus nupuo
lė dėl to, kad pirmoji moteris 
įtikėjo, ką jai žaltys sakė apie 
užginto vaisiaus valgymą.

Kad Jėzaus Kristaus kūnas 
prisikėlė iš numirusių, nors jo 
gyslose nebebuvo likę kraujo nė

Evoliucijos priešas VVilliamas 
Jennings Bryanas, praneštas a- 
pie daromus žygius VVashingto- 
ne ryšy su mokymu evoliucijos 
teorijų, pasakė.

“Nebus nė kiek nuostabu, jei 
pasirodys, kad po priedanga 
mokslo daugely vietų eina or
ganizuotas puolimas apreikšto 
sios religijos. Lai gi eina tar
dymai. Tebūnie šviesa.”

Ką Darrowas sako
Advokatas Clarence 

was, 
byloj dėl evoliucijos dėstyme, ranciją. 
dėl procedūros Washingtone at- VVittner -sako, kad mokyklų 

apropriacijos biliuj kongresas 
“Tą procedūrą, panašią kaip'neturėjęs teisės priimti punktą, 

kad čia Tennessee, pradėjo vei-Į 
kiaušiu koks “krenkių” rųšies' 
asmuo ar

Kad Dievas padarė taip, kad 
visos Egipto dulkės virstų utė
lėmis, idant nubaudus kieta 
širdį Egipto karalių. ,

Kad kiekvieną lašelį vandens 
visame Egipte Dievas pavertė 
krauju bausdamas Egipto ka-

Kad Jėzus vandenį pavertė 
vynu.

CLA.RENCE DARROW, mokytojo Scopeso gynėjas byloj dėl 
evoliucijos mokymo. Jis aštriai ėmė nagan evoliucijos prieši
ninką Biyaną.

Lenkai nukovė sienoj i Keturi žmonės užmušti 
bolševiku karininką perkūnijos audroj

Bandęs suagPuoti I.nkų sienos Smarki lietaus audra Nevv Yor- 
saigybą tapti bolševikais; ru
sai puolė lenkus

ke ir Nevv Jersey daug žalos 
. padarė laukams

VARSA VA, liepos

Dvi mažos mergytės at
vyko iš Lietuvos

Magdalena Bradauskaite, 11 
metų, ir jos sesutė Brone, 4 
metų, vienos keliavo pas sa
vo tėtę į Chicagą

Lietuvos ir Latvijos mi- 
nisteriy konferencija

Susitaikinimo ir arbitražo kon 
vencija.—Ekonominė sutartis 
muitų tarifams derinti.—Grei
čiausia sušaukti Rygoj trijų 
ministerių konferenciją.—Pa
sienio upėmis susisiekimo 
konvencija
KAUNAS, > liepos 1 [Elta].— 

Užsienių reikalų ministerija iš 
leido tokį komunikatą: Susiti
kus Kaune Lietuvos ir Latvijos 
užsienių reikalų ministeriams 
birželio 30 <1. ii- liepos 1 dieniu,

Primo — pasirašyta sekantis 
protokolas:

“Lietuvos ir Latvijos užsie
nių reikalų ministeriai, susitikę 
Kaune 1925 m., birželio 30 ir 
liepos 1 d., vaisingam bendra
darbiavimui ir tarpusaviam san
tykių ugdymui užtikrinti rado 
reikalinga:

1) padaryti susitaikimo ir 
arbitražo konvenciją, čia pride
dama projekto pagrindais, kad 
konsolidavus pagrindinis Tau
tui Sąjungos principus ir reali
zavus Pa baltės valstybių aspi
racijas dėl artimesnio susijun
gimo (1 priedas).

2) padaryti ekonominę sutar
tį, kur abi valstybės suteiks 
viena antrai, pasiremdamos pre
kių sąrašais, visokeriopų palen
gvinimų kai dėl mui|ų tarifų 
derinimo, šitai sutarčiai įvyk
dyti bus sudaryta mišri komi
sija, Į kurią įeis abiejų susita- 
i ančių vyriausybių paskirti de
legatai ir kuri, susirinkus paei
liui Jtygoi iv Kaupe vėliausia 
1925 m. lapkričio 15 d.,, priva
lo į 3 mėnesius paruošti pre
kių sąrašus,, kufie bus įtraukti 
į šitą sutartį, kuri savo keliu 
remsis čia pridedamuoju pro
jektu (2 priedas). Sakyta kon
vencija ir sutrati# privalo būti 
pasiyašytos kartu Rygtoj va
liausia 1926 m. kovo 1 dieną.

3) Trijų Pabaltės valstybių 
prie aukščiau pažymėtos kon 
vencijos ir sutarties prasidėji
mui paskubinti, abi valstybės 
pareiškia, kad jos randa reika
linga sušaukti Rygoj kuotrum- 
piausiu laiku Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos užsienių reikalų mi
nisterių konferenciją, kuri pa
darytų realizuojamu aukščiau 
pažymėtąjį tikslą.

Padaryta ir pasirašyta Kau
ne, dviejuose egzemplioriuose 
1925 m., liepos 1 dieną.

Secu'ndo—pasirašyta konven
ciją, reguliuojanti miško pluk
dymą ir plaukiojimą pasienio 
upėmis tarp Lietuvos ir Latvi
jos.

: Dvi mažos mergytės, vienuo
likos metų Magdalena ir jos 
keturių metų sesutė Bronė 

, Bradauskaitės, vienos padarė 
į didelę kelionę iš Lietuvos į A- 
.meriką. Jos vyko Chicagon pas 
'savo tėvą, Čarlį Bradauską, gy- 
įvenantj 4538 So. Ilonore gat
vėj.

Abidvi mergytės atplaukė Į 
New Yorką garlaiviu Levithanu 
Laivui atplaukus į uostą, visi 
pasažieriai jį apleido, bet abidvi 
mergytės nežinojo, kas daryti, 

(ir laukė laive. Jas užtiko Ke
leivių Padedamosios Draugijos 

; (Travelers’ Aid Society) darbi
ninkai. Kalbinamos ir rusiš
kai ir lenkiškai mergytės neat
sakė; pagaliau bandy^ kalbin
ti lietuviškai, ir Magdutė tuo
jau nudžiugo. Ji papasakojo, 
kad ji -su'savo maža sesute va
žiuojančios i Chicagą; pinigų 
jos neturinčios, bet Chicagoj 
gyvenąs tėtė ir jis jų laukiąs.

Pasakodama Magdutė- visą 
laiką laikė savo sesutę už ran
kos, nepaleisdama, ir nenuleis
dama akių nuo savo pintinės, 
kurioj buvo visas jų turtas su
dėtas. Antroj rankutėj Mag
dutė laikė savo pasportą.

i • I .■■■ ■ ■»■■»».» — ■
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VIENAS ANTRĄ NUŠOVfi

i HENDERSON, Ky., liepos 23. 
— John Bratcher, 30 metų,, ii 
Jim Shuck, 25, gerdami netoli 
nuo čia esančiame kontri-klube 
susikivirčijo ir ėmė šaudyti. 
Abudu krito negyvi, vienas ant 
ro peršauti.

BIRUTfiS KALNAS ESĄS VY
SKUPO NUOSAVYBĖ

23. — Len-’ NEVV YORKAS, liepos 23.— 
Nevv Yorko ir Nevv Jersey vals
tijose vakar siautė smarki lie
taus audra su didelėmis perku- 

____ .J.., .. .................. ........... > nijomis. Kiek žinia perkuni- I •______ r I.............................................. ‘ tAš jui* kurs mokina negarbos šven-.sargybos kareivius, kad jie tap- jų buvo užmušti keturi žmo-

kur nusakoma, kad “neturi būt kijos-Rusijos sienoj
mokama algos nė vienam mo-Įgyba nušovė sovietų

Tai|kykių viršininkui, kurs leidžia Lenkai sako, kad sovietų kari-
veikiausia tik šundavatkybės i» 'mokyti, ir nė vienam mokyto-įninkąs bandęs suagituoti lenkų

krenkių“ 
organizacija.

pasireiškimas.fanatizmo
nemanau, kad užpakaly to yra 
kas rimta, ir aš visai neabejo
ju, tyid iš to nieko neišeis.”

tatai biblijai,” kadangi tai 
prieštarauja Jungtinių Valstijų 
konstitucijai.

Teismas ir pasmerkimas 
komunisty Estuose

Vienas kaltinamųjų pasmerktas 
mirties bausmei, kiti įvai
riems terminams kalėjimo

Sprogimo 7 darbininkai 
uždaryti kasyklose

I

Bijoma, kad jie nebūtų visi žu
vę nuo garų ir nuodingų dujų

STOKHOIJMAS, Švedija, liep 
23. — Dorpate, Estuose, pasi
baigė teismas septyniasdešimt 
septynių komunistų konspirato- 
rių. Vienas jų,, vardu Heide- 
mann, pasmerktas mirties baus-j 
mei; trys — kalėjimui iki gy
vos galvos; vienas — penkioli
kai metų; penkiolika — dešim
čiai metų kalėjimo, ir trylika 

aštuoneriems metams kalė i 
jimo.

Dvidešimt vienas pasmerkta 
trumpesniems terminams kalė
jimo, o likusieji paleisti 
bausmės.

Šis pasmerkimas gali turėti 
rimtų sėkmių, kadangi sovietų I 
valdžia jau yra suėmus keletąvaldžia jau yra suėmus 
estų, kaipo Įkaitų.

Baltyjii su negrais muš 
tynęs Pittsburge

PITTSBURGH, Pa., liep. 23. 
— Vakar vakarą miesto pakraš
ty įvyko d kielės muštynės tarp 
baltųjų ir negrų. Riaušėms 
suvaldyti policija buvo net pen
kis kartus iššaukta. Muštynės, 
kuriose dalyvavo daugiau kaip 
trys šimtai asmenų, kilo vienam 
baltajam ir vienam negrui su
sikivirčijus dėl vaikų žaislo 
sviediniu. Keletas riaušių da
lyvių buvo skaudžiai apdaužyti.

Tvanas Trinidade

ROOKVVOOD, Tenn., liep. 23. 
— Roanoke Iron kompanijos 
kasyklose anksti šį rytą įvyko 
ekspliozija, kuri užvertė kasy
klų urvus ir uždarė juose kasy- 

įklų superintendentą Snow ir še- 
’Šįs darbininkus. Bijoma, kad 
visi jie nebūtų žuvę nuo garų 
ir susirinkusių nuodingų dujų. 
Jie buvo nuėję į 
gaisro, kurs prieš 
lęs kasyklose.

urvus gesyti 
buvo 

t
tai ki

AMERI
KAI ŠVENTOS KRISTINOS 

KŪNĄ

ROMA, liepos 23. — “šven
tas tėvas,” Pius XI, daro “dide
lę malonę” Amerikai. Jis pa
dovanojo jai šventos Kristinos 
iš katakombų kūną, kurį Detro
ito vyskupas Gallagher dabar 
jau iš Romos gabenasi į Nevv 
Yorką. Kūnas bus pargaben
tas į Clevelandą ir čia padėtas 
katalikų katedroj.

AVIATORIUS IR PASAŽIE-
RIUS UŽSIMUŠ®

BOSTONAS, liepos 23.—East 
Bostone šiandie nukrito žemėn 
aeroplanas, kuriuo lėkė leite
nantas Hogue su vienu studen
tu kaipo pasažierium. Abudu 
ir užsimušė.

tų lx)lševikais. Kadangi lenkų nes. Didelės žalos audra pada- 
kareiviai ramiai klausę jo kai- re laukams, išmušdama javus ir 
bos, tai sovietų karininkas ma- tabokos plantacijas.
nęs, kad’jie jam pritaria, ir; 
peržengęs sieną. Kai jis tatai j
padaręs, lenkų sargyba jį nu-j TRINIDAD, Colo., liepos 23 
kovus.

Sovietų sargyba, tatai išvy
dus, perėjus sieną ir puolus len
kus. Kilę muštynės. Kadangi 
lenkų buvę daug mažiau,, tai jie 
galų gale pasitraukę, 
pasiėmę nukauto savo 
ko kūną, grįžę atgal 
na.

Rusai, 
karinin- 
per šie-

Greito lėkimo vaisius
Automobiliui susikūlus trys už- • 
mušti, trys( mirtinai sužeisti '

Del neapsakomai smarkaus 
lietaus Purgatoire upė smarkiai 
pakilo ir užliejo kai kurias 
miesto dalis. Verslo ir rezi
dencijų dislriktuose daug žalos 
padaryta. Vanduo keletą tiltų 
išnešė.

“Čeką” nužudė Minske 
devynis politinius

V1ENNA, Austrija, liepos 23. 
— Gautomis čia žiniomis bolše
vikų “čeką” arba slaptoji poli
cija Minske nudaigojus devynis 
lenkų politinius kalinius, tarp 
jų šešias moteris.

Tie kaliniai buvę pasmerkti 
ištremti x Sibiran, bet čeką pa-

trenkė į sirupinus juos vietoje nudėti.

CAiMBRIDGE, Mass., liepos 
23. — Trys asmens buvo už
mušti, tris mirtinai ir du pa
vojingai sužeisti, kai smarkiai 
lekiant gatve jų automobilis, ne 
besukontroliuojamas,
geležinį stulpą ir skeveldromis i 
ištiško. ; Pamačius juos amar- 'PRANASAujA ŽEMES DRE- 
kiai lekiant gatve, pohcija ban-, BEJIMA ALASKOJ 
dė juos sugauti ir ėmė vytis; 
jie gi tatai pastebėję, norėda
mi iš policijos nagų ištrukti, 
savo mašiną paleido dar smar
kiau, ligi atsi|iko katastrofa.

FAENZA, Italija, liepos 23 
— žemės, drebėjimų pranašau
tojas Rafael Bendandi, kurs 
per pastaruosius dvejus metus 
pranašavo keletą žemės drebėji
mų, nors jo pranašavimai ne vi
sados išsipildė, dabar vėl pra
našaują, kad liepos 25 arba 26 
įvyksiąs žemės drebėjimas Ala- 

že- 
lie-

LONDONAS, liepos 22.
Kasyklų darbininkų atstovai at-

Chicagai ir apielinkei oficia- skoj. Jis numato taipjau 
lis oro 'biuras šiai dienai pra- mės supurtymų Japonijoje 
našauja: pos 30 dieną.

Veikiausia bus gražu; trupu-1 
tj šilčiau; lengvas mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra vidutiniš- sisakė konferuoti su kasyklų 
kai siekė 71° F. savininkais, ligi pastarieji ne-

šiandie saulė teka 5:34, lei- atsiims savo pasiūlymų mažin- 
’džiasi 8:19 valandą. . ti darbinnikams algas.

Lietuvos žinios rašo:
“Birutės kalną valdžia atėmė 

iš grafo Tiškevičiaus ir perda
vė globoti Lietuvos Pagražini
mo Draugijos Palangos skyriui. 
Bet atsiranda protestų: Palan
gos dzekonas pareiškė per nu 
savinimo iškilmes., jog kalnas 
esąs., žemaičių Vyskupo!”

Liet. Žinių redakcija prie to 
pastebi: '

O kieno yra skardinė, Biru
tės koplyčioj padėta? Kas ją 
iškrato — vyskupas ar dzeko
nas?

į ■

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 j 6 iki 10 dienų.

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

Iš kitų miestų reikalaukite miisų 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, UI.

I
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Kas Dedasi
Lietuvoj

JONIŠKI Al (N. Radvil. vai.). 
Čil nu ė apie 113 metų amžiaus 
striukas Juozas Drevinskas. Jo 
duktė p. Pilkauskienė prašė vie- 

klebono palydėti numirėlį 
į kapus ir atlaikyti mišiae. KJž- 

mokesnio ji prašė palaukti iki 
rudens, nes yra tikrai neturtin
ga, turinti tik 1*<> ha. žemės.

Kunigėlis apie visą tai išklau
sinėjo ir sužinojo dar, kad ji tu
ri avelę su gėriuku, kurį manė, 
užauginus iki rudens, parduoti ir 
tada klebonui atsilyginti už 
“turbaciją”. Bet klebonas neno
rėjo laukti rudens ir pareikala
vo avelės su gėriuku tuojau at
vežti. Girdi, išgelbėsiąs nuo be
reikalingo “klapato”. Nieko sau, 
krikščioniškai!

Pilkauskienė su šeimyna grį
žę iš Rusijos ištrėmimo su ma
žais vaikais labai vargingai gy
vena.

Paėmęs avelę, ne tik kad nuo 
“klapato” klebonas negalėjo iš
gelbėti, bet jis tuo dar j didesnį 
skurdą įvare.

Kunigėliams reikėtų būti mie- 
lasirdiilgesniems ir iš vargšų 
neplėšti paskutinės avelės.

% Kaimynas T.

PAIEŠKOMA

1) Gailius Antanas, Amerikon 
atkeliavęs prieš keturiolika me
tų.

2) Jurkevičaitė Julė, ar Jur- 
kevič Julian Chan, atkeliavusi 
Amerikon 1913 metais ir apsi
gyvenusi New Yorko mieste. 
Jos seni tėvai susirūpinę.

Apie juos žinantieji arba pa
tys ieškomieji prašomi atsiliep
ti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate,
38 Park Row,

New York, N. Y.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken 

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė jsitikėjinią j 
daktarus ir nenori daugiau turėti ii 
laidų.

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

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

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia 
Egzaminaoija kraujo ir šlapumo atsi 
būna jums dar ten būnant.

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

-Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iŠ 
rado gyduoles, kurios {čirškiamos tie
siog j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumr 
turime visuomet prirengtas — gyduo- 
Jcs profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame ja> 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galit' 
40 N. Wells St„ 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir tūba 

toj nuo U ryto Iki 8 vakare. Nedėlioj i* 
kventadieniaiii nuo 10 iki 1 po piatA. Pa 
nedėly, ketverge ir p'tnyčioj nuo U ryti ik' 
6 vai vakar*.

The Peoples Health 
Institute

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas ulsL 
genėjusias >s komplikuotas ligas, nes musu 
jstaiga yra prirengta geriausiais Europiniai* 
ir Amerikonukais Įtaisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
uikietijimą vidurių, krutinus ir Bonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėglmą kraujo pu£. 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų speeia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasiiinoe apie nau
jausi gydymo bu<ią tonsilų, kurie greitai 
atima spėką Ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 

r laimy, te . ) vr» Ir’ dėl jūsų viltis. No 
atidi! lokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

Dovanos Amerikos 
Universitetams

121 Amerikos universitetai 
gavo dovanų iš milijono dolerių 
arba daugiaus. Dauguma uni
versitetų yra privatiški. Papras
tai valstijų universitetai negau- 

na tokių sumų. Iš viso galime 
priskaityti tik 18 valstijų uni- 
versitetų prie milijonierių kla
sės. Sulig Apšvietimo Biuro su
rinktų skaitlinių, Harvard’o uni
versitetas yra turtingiausias 
universitetas Suvienytose Val
stybėse. Tas universitetas gavo 
$53,031,769. Columbia universi
tetas užima antrą vietą su $41,- 
300,909. Paeiliui seka Yale, Le
land Stanford, Chicago, Cornell, 
Johns Hopkins, Carnegie, Prin- 
ceton, Hochester ir Pennsylva
nia universitetai.

Harvardo namai, žemės ir 
kiti aprūpinimai verti $22,800,- 
000. Yale $21,089,690. Paeiliui 
seka Columbia, Pennsylvania, 
Chicago, Massachusetts Insti
tute of Technology ir Leland 
Stanford.

Texas universitetas yra tur
tingiausias valstijų universite
tas, kuris yra gavęs $11,031,028. 
California universitetas randa
si antroje vietoje su $8,407,775. 
Po tu seka Washington, Minne
sota ir Oaklahoma universitetai. 
Jie visi turi užlaikymui nuolati
nius fondus. Tarpe valstijų uni
versitetų University of Califor
nia nejudinamas turtas bran
giausias, vertas $17,782,539, 
Minnesota universiteto nejudi
namas turtas vertas $14,759,- 
642. [FLIS1.

Tie išpardavimai tiktai pelnyčiai ir subatai, liepos 24 ir 25

A X* / / į f /I

į-.
Cor. Ashland Avė. and 47th Street

PRIEŠ—APSKAITYMĄ IŠPARDAVIMAS
GYDUOLES

2čc. vertes Cartclio Little Liver 
Pilės, bakseliui 
25c. šmotas Cuticura Prausimosi 
Muilas, šmotui 
Si Butelis Yeast Vitamine 
Toaiko Tabletai, už 
35c. vertes Del Skilvio 
Labai, buteliui 
10c. Fletcher’s Castoria 
— tikra — už 
35c. vertes Triubelė VVilliams 
Skutimosi Creamas 
$4.10 vertes butelis S. S. Kraujo 
Gyduolių, buteliui 
50c. vertes tūbas Pebeco arba 
Pepsodent Dantų Pašte 
10c. vertes šmotas Palmolive Prau
simosi Muilas, 3 šmotai 
$1 veites Wrisley’s Toileto 
Vanduo 
25c. veites Bakselis Ex-Lax nuo 
Kataro Saldainių 
$1 vertes Gillette Razor su 3 
blčkutčmi prirengta

"uEROVes skYRIUj
hm i i .‘Mi i linu iiim>.Wrtri« 

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR. JŲ * 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

'•taSM akytlajt a«s (alkas

■ajlmaa yra dalyku cyvaa 

svarbos irimysal ir UuUl

motinos pieno pr-isčtlngu., v’šir— 
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieną

rtas ngvltarUkals laiko- 
tarpiais atvirai ir Ištarai
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Ar savo kūdikį žindai
kas didesnis skaičius moterų 

žindyti negu

Jei pasiusite! Sį apgarsinimą! Į The 
Borden Company, Borden Building, Nevy 
iVoric, jie pasakys jūsų kalboje, kaifl 
penėti jūsų kūdikį su Eaglę Pienu.

Kur 
galėtų savo kūdikius 
paprastai yra manoma. Teisybę pasa
kius labai reta motelis visai negali 
žindyti. Taip vadinamas negalėjimas 
dažniausia yra nenoras, o ne tikras 
negalėjimas. Daugelis moterų mano, 
kad negali, kuomet gali. Žindymas 
dažnai pertraukiamas dėl to, kad pie
nas lėtai pasirodo. , Pieno dažnai ne
užtenka dar motinai lovoje be^lint, 
ir todėl nuo žindymo atsisakoma. Bet 
nėra nepriprasta ir pienui padidėti ir 
būti jo užtenkamai motinai atsikėlus 
ir vėl pradėjus ruoštis.

Kitais atvejais nebandoma žindyti 
todėl, kad bijoma, buk tai pakens 
motinai. Teisybė kitais atvejais žin
dymas nesugadina motinos sveikatos. 
Reikia neužmiršti, kad žindymas yra 
normalė padėtis ir daugelis motinų 
jaučiasi ęeriau, kada žindo. O jei ir 
motina kiek nukenčia, tai ji privalėtų 
pasišvęsti, idant kūdikį pastatytų ant 
gero kelio. Dažnai sakoma, kad mo
tinos perdaug nervuotos žindyti, ir 
kad jų pienas dėlto busiąs blogas, o 
kūdikis bus suerzintas ir neaugs. 
Tas teisybė keliuose atvejuose. Bet 
kitos moterys, nežiūrint kaip jos iš
rodo netinkančios žindyti, o vienok 
peši rodo geriausiomis auklėtojoms. 
Tai gi žindyti visados reikia bandyti 
ir nuo jo atsisakyti vėliau, jei pasiro
dys neatsakantis.

Kartais manmoa, _ kad neapsimoka 
moterei žindyti kūdikio jei jį negalės 
ilgai to daryti. Bet šita nuomonė, su
prantama, yra grynai klaidinga, dei- Jei tekamai duodamas, tai teiks ga
lo, kad kūdikio gyvenime nėra kitos 
tokios valandos, kuomet motinos pie
nas taip svarbus ir Reikalingas, kaip 
po gimimo. Jokiu kitu laiku taip ku-

Gydytoju Rekomenduojamai!

Dept. 6

t greit nejra kaip ta-1dikio virškinimas
da ir taip sunku jj yra pataisyti, Kiek 
viena diena ar valanda, kurioje kūdi
kis gauna motinos pieno, jį pastato 
ant geresnių kojų ir lengviau priren
gia prie dirbtino maisto vėliau. Vėl 
manoma, kad neapsimoka kūdikio žin
dyti jei iš krutu jis negauna užtek
tinai. Kiti vėl mano, kad yra pavo
jinga maišyti žmogaus pieną su kal
vių. Tie visi samprotavimai yra, su
prantama, klaidingi. Dirbtinis mais
tas negali padaryti motinos pieno ne- 
suvirškomesniu, atpenč, motinos pie
nas regis, dar palengvina virškinimą 
dirbtino. Kiekvienas lašelis krūtų 
pieno pagelbsti kūdikiui ir pridengia 
jj prie dirbtinų valgių.

Jei po gero išbandymo motinos pie
no neužteska, tai pasaldintas konden
suotas pienas tano rastas naudinga, 
kadangi jis iš visų preperatų lengviau 
šia suvirškomas. Jei motinos pieno 
visai nebūtų, tai pasaldintas konden
suotas piesag yra geriausias duoti. 
Jei tįpkamai duodamas, tai teiks ga
nėtinai sotumo normaliam augimui.

Skaitykit atydžiai šiuos straipsnius 
kas savaitę ir pasidėkit ateičiai.

17c 
19c 
73c 
24c 
27c 
27c 
79c 
36c 
23c 
63c 
18c 
75č

Snow Dril’t Shampoo dėl plaukų,
2 šmotai fcwv

45c60c. California Syrup iš Figų, 
buteliui______ _____________________
Marshmallovv Peanuts 57/*
svarui C f V

 Oppenheimer Pirmas Augštas

300 Vyry ir Vaikinų Siutų / 
Nauji paternai dėl vyrų, vaikinų ir jaunuo- Į, 
lių, puikios vertes naujausio ir šviežio sta- / 
ko; visi gerai pasiūti, su dviem arba trimis! 
guzikais modeliai. Į
VIENA IR DVIEM eilėm guzikų, didelis V 
pasirinkimas naujų druželių, čekiotų, plaids L. 
ir dailių spalvų; kautai per pusę arba pil- V 
nai su pamušalu, su alpaca arba serge; 
puikus bargenas prieš musų d* 4 (3 
aprokavimo išpardavimą M* I O«wU

Kelnes
Iš cassimeres, ševjoto ir 
ir vidutinių spalvų; gerai 
dėvisi, mieros 32 iki 42 
per juosmenį, po

vvorsteds; tamsių 
pasiūtos ir gerai

$2.79

Motery Vasarinės Dre 
sės Nužeminta Kaina

Visų naujausių ir populiarių išmargi- 
nimų. Didelis pasirinkimas gražių 
paternų ir populioresxsu spuogučiais. 
Tissue Gingham, ^Plaids, Broadcloth 
ir Angliškų Spaudinių Išmarginimas. 
gražiai trimuotos visokiais budais, su 
leisais, su kvaldeliais ir labai gražių 
kontrastuojančių flaunces, kitos turi 
tokius pat leisi} spalvas ir rankoga
lius. Jus čia rasite tan, mėlynas, 
rust, žalias, raudonas, juodas ir t. t. 
Daug kitų spalvų ir 
spalvų, visų mietų, 1G 
iki 46, specialiai

Tub Dreses, mieros 
36 iki 46

kombinaciją

$2.88
$1.97

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925

SALUMET GROVE 
Blue Island, 111.

Visi kviečiami dalyvauti pik
nike ir lenktynėse.

--------------------------------------- ib—i _

Tel. Lafayette 4223

Piumbing, He&ting
Kaipo lietuviu, lietuviam* visado* 

patarnauju kuogeriauniaL

nM. Yuška,
3228 W. 3Šth St.. Chicago. III.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moterų Kautai
Pasiūti iš TiviUs, Satin ir Poiretsheen 
— dalių stylių — kitos gražiai kai
liukais trijmuotos
įkiro modelių; tau, cocoa, rust ir na- 
vy; mieros 16 iki 44; (JT "jį O 
vertes iki $29.75 I <>■ 5

— tiesių, linijų ir

DABAR
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

Purinui
Malt
Teikia. geras

pasekmes
Parinktas materiolas

Patarimus ir EgzaminaviinaH

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

Kraujo išban- 
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 

f/ Į (.• i J Ra y ir labora- 
rL __ toi4 i jos egzami-ĮĮ navimas, pagel-

^s sura- 
f/ sti tikrą
I y ’ / H n priežastį

/ 7 JURMĮ ligos.f \ ‘į Ateikite pas 
į ; Dr. se-f niausiu 

» .f alisto įstaiga 
]J //L Chicagoje. Jis 

pasakys jums 
ką daiyti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ro8s Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauju užnuodijimą, 
Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba I’rivatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas, kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge
rinusį patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška^ 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pasiliuosūoti nuo tų ligų. Page
rinti 606 ir 914* jr geriausis J^eus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

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

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

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

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

Town of
Lake

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

Iženomis

Siunčia pinigus Lietuvon,

G. Benošius
161G W. 47th Street

Pilniausia garantija 
siunčiamus pinigus

Lietuvon, duoda N'nniieon**

Penktadienis, Liep. 24, 1925

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-V 
NYTI VISADOS KKEIPK1TRS t PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. '(

i, L, FABIONAS CG

809 W. 351h S!., Ghicagot
Tel. BoJevard 0611 ir 0774 J

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į
Parduodam Laivakortes. £

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Room 1111-112 

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

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrų* ketvargą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. Statė St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Paa- 
kola pinige 1 ir 2 mergišiams.

John Kuchjnskas
LAWYfeR

. < j rf”

Lietuvis Advokatas
P 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

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

ii 
Tai.

A. A. OLIS
Į , ADVOKATAS
S. La Šalie St„ Koom |2OO1 
Randolph 1084—Vai. nuo 0-fl

Vakarais
S. Halsted St. Tel Yards 0062

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

3241

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas: k

127 N. Dearborn St
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egza minavo jl- 

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

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington S"t. Koom 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namu Telefonas Republic 9600
J - - — -

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 539
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4681 . *

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Stredoj ano 
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. 
8236 S. Halsted St. T. BoaL 6787

T«l. Dearborn 9047

A. A. SIAUS 
advokatas

Ofisą* vidurmiuityji 
Room 17(26 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. W*»bington St 

Cąg, Waak<ngtop > Clark

PI urną Tai
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Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar* 
navirną ir parankumų iioa 
Banko*.

Jie dūksta Miško 
gyvęn-

kalėj i-

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentą*.

aupymo

Randasi
žemutinio f 1 o r o V

Dearbom, Monroe 
ir Clark Streets,

Draugingumas

jums apie pa-

M i ss Joni kis, musų 
tarnauja prie langelio 
met maloniai pasakys
tarnavimą kokį mes suteiksime jums 
jūsų bankiniuose reikaluose.

Kaip tik įeisite į musų banką, jus pa- 

jusite atmosferą draugingumo jr pa

tarnavimo. Musų ambicija yra gauti 

ir palaikyti draugus su pagelba musų 

gero patarnavimo.

lietuvaitė pa-

Fordsoni Lincoln

O Cars-Trucks-Tractora
S FRANK BRESKA

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

Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesinenų.

sofai sako, jog žmogus toks su
tvėrimas, kuriam pasaulį ro
dant nieko jis nemato, aiški
nant — nesupranta, spredžiant 
—nenusivokia. Bet vis tik jis 
gyvena ne girioj,, o miestuose, 
grupėj kitų tokių pat ir be to 
pats' būdamas kvailu kitus val
do, arba tų pačių jis valdomas. 
Visuomenė gi gaudo įvairias 
madas, kaip galvojimo, darbo, 
politikos ir jomis papildo savo 
tuščią gyvenimą. Jį užpykdžius 
griebiasi peilio ir skerdžia savo 
priešą. Kitas savo ranka neno
rėdamas garbės nustoti pacifi
stų akyse pasamdo kerštingąjį 
ir jis paskerdžia jo priešą už 
menką kainą. Be to jis tuo 
užsitarnauja iš samdytojo gar
bės. šoka kraujuotas orgijas ir 
užsideda duotą medalį —- gar
bės pažymėjimą. Na, ir užsi
krečia visi jo garbe. Tiek kai- 
mietis-artojas, tiek darbininkas 

-mieste svajoja vien tik apie 
karo kerštingus žygius, ir nak
timis sapnuoja kaip jis akimir
ksniu užmuša šimtus pats lik
damas sveiku, kaip jį gerbia. 
Jis brandina savy neapykantą. 
Ne jis vienas — bent daug jų 
lai p galvoja. Viena priežastis 
atstumia — tai panaši į jo 
daromą mirti. Jei mirtis tik 
priešui tetektų — tai geradėjų 
daugiau atsirastų. Užtenka pa
duoti ženklą — c 

idėją: už dievą, 
tą, konstituciją 
jau susidrumsčia

kokia nors 
karalių; tau- 
ir kitką ir 

jaunuoliai 
lauką siekti

pergalės. Jie kovoja pasiteisi
ndami įvairiomis frazėmis, tik-

g

The STOCK VARŪS 
TRUST & SAVINOS 

BANK
4150 South Halsted St.

Nyksta karų garbė, tos pa
čios kovos prasideda diploma
tijoj, kur mūšiai eina dėl užvie- 
špatavimo ant kilų/ Čia neatsi
traukia žiaurus skerdikas, ne
atsisako nė dievobaimingas 
klebonas ar vienuolis, 
kiekvienas 
nusivilkę 
griebdamiesi už kaklų

užmiršta 
nekaltybės

A4M

Šviesų ir pajiegų suvedame j senus Ir nauju* lamu*, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant iimokijimų.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I s u

1«19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

1514-16 Rooaevelt R,}

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 
'•e*. K ėdri* Rl‘#2

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienytes” 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 Lietuvos.

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

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

traukia diplomatus, kunigus ir 
aukščiausius valdovus.
n epą mušim ir miestuose 
darni.

Ne vienas' uždarytas
mo sienose, ne vienas sukioja
mas žvalgytos šnipų, 
tvarka numatoma
Bet tai nieko nepadeda: kaip 
buvo skurdas ir tamsumas ša
ly, taip ir tebėra. Elgetų bu

driai, peštukai daugėja, vagišiai 
nenyksta. Su nusistebėjimu 
klausoma, kad Suomijoj nėra 
kalėjimų, kad kituose kraštuo 
se palikus atviras duris niekas 
neįsilaužia, kada musų šalelėj 
veržiasi per užraktus. Sapnuo
ja, kad kitur valdininkai kito
kį, tiesos valdžios sprendimuo
se daugiau. O tai dėlto, kad 
norim kiekvienas viešpatauti. 
Siekiam griebdami kitiems už 
gerklių,
mirtimi krikštijant. Kęrštas vi
sad susi
Keliam kardus, kad sustiprėjus 
priešui nuo to paties žutume.

Be protiška i mes žengiam j 
kovos lauką. Nereikia, žinoma, 
užmiršti ir savęs įbrukto j mū
šį. Atrodo, kad tauta lieka to
kiu kąsniu, kurį kramtyti visi

Tokia
ir toliau.

užčiaupdami burnas

laukia atsaku keršto.

stengiasi, bet pagaminti nie
kas nesirūpina. O viešpatau
jantieji laimina savo išrinktų
jų būrius ir rengia į ateities 
kovas. Ateity gi visaip gali 
būti. Nustos gal tik išsekus 
žmonių kraujui. Dabar kol kas 
pavergtieji laikysimės. Vaisius 
atrasim archyvuose, nes pra
eitis mums nesvarbu.

• —dmtkjis.

REIKALINGA 6 FORDAI
3 touring karai su “self starte* 

riu” ir 3 touring karai su 
“krenkeriu”. ■

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

Parodykit ką gali jūsų For- 
dukas!

Tos didelės lenktynės įvyks
Rugpiučio 9 d., 1925
Calumet Grove,
Blue Island, III.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

Telefonais:

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijofi ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
nite pagelbą.

Valandos nu>
8 ryto iki 1 pt 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel Blvd. 8138 
M. Woitkiewtci- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterim* 

<r merginoms.
3113 South 
H ak" ed St.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

-MR. BERZMAN™
-IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. NaktJ 
Drexel 0950

Bculevard 4136

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

Pranešimas Lietuviams

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.

TOWN OF LAKE

Šiuomi pranešame, kad Subatoje, Liepos 25 
dieną, bus atidarymas

VALGYKLOS
Visus vietos lietuvius kviečiame atsilankyti 

dienoj atidarymo.

čia bus gaminami lietuviški naminiai valgiai — 
teiksime geriausį patarnavimą.

*5

Specialistai uŽsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. WILL1I\G
1347 W. 18 St., kampas Blue island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Phone Canal 1713-0241 
Rcs. Midway 5512 

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

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

3 iki 8 valandai vakare.
y

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ▼nlaji- 

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 11d 9 
▼akare. Nedėliomi« nuo 10 iki 
12 dieną.

Kovoj 
save ir 

rublis 
užsimo

ja peiliu. Norint viešpatauti 
reikia Iurėti savo armiją. Be 
jos nekariausi. Ir štai šventie
ji turi IMM) kunigų armiją su 
vienuoliais-(ėmis), įvairiais zo- 
koninkais ir davatkomis. Jų 
žygiuose taippat nesimato nie
ko švento, paeinančio “iš gilu
mos širdies artimui”, bet lygi
nasi laukinių kraugerių upui. 
Dabar eina tyli kdva. Lenda 
rožančiais barškindami į mo
kyklas, klupdo bedievukus, į 
šeimynas, valdžią ir visur su
kelia nerimą. Devyni šimtai 
devynios dešimts devyni nori 
valdyti ir tik vienas sutinka 
valdomu būti. Uždaro mokyklas, 
kad nustotų suprasti 
padėtį, atidaro savasias, 
katekizmu pripylus 
“patepti” ir paleisti į 
ką, užkariauti naujų 
šių. Lengvai sekasi, 
šas nieko

JDGDS SISTERS VALGYKLA
< 1608 W. 4Tth St.

Arti Ashland Avė.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1389 Milwaukee Avė., 

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0587

f'
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BE LIGONBUCID — BE PEILIO
6000 išgydytu su šiuo metodu

H

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonai Yardft 1699

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

3464 So. hiatai*! Sk
Ofiso valandos nuo 1 iki B p* 

pietų ir 6 iki 8 vakar*

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nūs
6 iki 8 vai. vak. Nediliomia nu*

8 iki 2 vai. po pietų.

vaikai 
kad 

galvas, 
karo lau- 
sau teį

neš prie-
nesupranta, žiuri į

tą Dievą, kuris pirmas atneš
tas pasiūlomas. Tylu priešo ba
rikadose, neturi “bažnyčių”, 
nors žodžiu pasiteisinti, paaiš
kinti. Priešas bejėgis be pi
nigų ir švęsto vandens. Ir štai 
laimėtojai šoka orgijas prie 
altoriaus. Daug nugulėta, pa- 
zicijos daeina iki savivaldy
bių. Uždaryta* Mariampoles 
gimnazija, išginta šliupas iš 
Šiaulių gimnazijos, prof. Her- 
1 >ačauskas varinėjimas iŠ Kau
no, kiti Vaičirnas, Sutkus išbė
ga pirmu pranešimu. Uždaro
ma mokyklos, kilojama moky
tojai, vaikai į kalėjimus kiša
mi. viršininkai spardomi iš 
vietų, o paskui jų seka gijie- 
nos-davatkos, žiurdedamos įsi
kibti į skvernus. Pasitikrina, 
kad ir musų menkoj šalelėj vi
si nori viešpatauti ir tik vie
nas iš tūkstančio leidžiasi- val
domas. Kada nėra valdomųjų 
priseina juos pagaminti pasi
kvietus aenzurą, policiją ir ki
tką. Tos pačios orgijos karto 
jasi pas mus, kaip ten, kur 
žmogėdižiai vyrauja. Įgimtis 

. traukdama žmogų miškan, nu-
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Dabar
yra surašąs lietuvių kurių akys yra IŠTAISYTOS. Nueikite ir

Telefonas Boulevard 1939 
DR. S. A. BRENDA 

Ofiso Valandosi • 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:81 iki 9:30 vakare

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

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.
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Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Dr*xel 9111

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Motsriftkų, Vyriikų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chieag* 
arti 81st Street

diliomis ii iventadianiais 10—11 diM

Jei abejoji akimis, paafteiraek
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomctrlat 
Tel. Eoutavard 6487
M49 8. Ashland Are.

Sylvia Polz, 5216 Montrose Ave.l
A. F. Sindelar ir sesuo, F

1715 String St. Fl
Miss Lottie Gorski, 2 šeimynoj, •-

1901 West 17th St.
Frank Vodicka ir sesuo, K

2436 Cortez St.
Isabelle VVladarczek,

2501 N.' Ashland Av.
Roman Wielgus, 2312 Walton
John Karei, 2309 S. 61 St. Cicero
Catherine Szarek,

2344 N. Marmora
Carl Beckvar, 1850 W. 47th
W. Bųehm, 1819 W. 34th‘ PI.
Miss Mary Szostek,

2022 W. Huron St.
Florence Oberg, 2055 Dayton 
Stanley Ruskovvski,

1321 S. Central Pk. Av.
H. Porzucžck, 2117 N. Robey
Stanley Stack, 2231 Povvell St. 
Mr. A. KvvasiKroch,

1458 Blackhavvk
Mr. Emil John, 4347 Lincoln Av.
Miss T. Miller, 6937 Olcott
J. Hanus, 5L32 S- Honore $t.
Miss C. Bezvoda,

2250 S. Avers Av. 
Stanley Menzyldo,

2815 E. 88th St.

Dr F. O. Carter
177 N. State St.

Sekamos durys nuo Chicago teatro.
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak., kasdien. Nedėlioj, nuo 10 iki 12 dieną 

Tel Central 0836

St.

st,

st.

Čia . _______  , .. ... ,
pasikalbėkite su jais. PAMATYK IT jų akis, ir ką aš padariau dėl jų, 
tą patį aš galiu padaryti ir dėl jūsų.

Ateikite pasirengę dėl ištaisymo jūsų akių šiandien. 
Nebrangi kaina, lengvais išmokėjimais.

(čia telpa surašąs vardų)
Henry Dieta, 6215 S. Hoyne Av. 
Leo Wisniewski, 1143 N. Lincoln 

St., N. Chicago, III.
Peter Stowell, 1906 Chicago 

Chicago Heights, III.
Mr. Gutkowski, 1425 Lowell 

Chicago Heights, III.
E. Cuba, 2852 S. Spaulding Avė.* 
Miss Mary Finek, 1070 Fry St. 
Robert Bolker, 1702 Newberry 
Miss M. Regai, 2000 S. May St. 
Miss Mahler, 758 Milvvaukee Av. 
Joe, Novotny, 2826 S. Harding Av. 
Frank Pokryvvka, 

2353 N. Robey St.
Miss M. Rudenga, 1758 W. 14 
Miss Rose Hoffman, 

1908 S. Cravvford
Miss Rose Haas, 2218 W. 19 
Mr. Keippel, 4955 Beruice 
Herbert Ewald, 1424 N. Kildare 
Stanley Jerski, 3342 W. 61st St. 
Frank Kriz, 236 S. Hom»n 
Stephen J. Marynęski, 

1808 N. Hermitage 
Josephine Mroz, 

2112 N. Hoyne Av.
Laddie Sandor, 

6037 s. Califomia Av. 
Roy & Wm. Tennert, 

3024 S. Karlov Av.

Rd.

Av.

PI.

st.

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

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

Namų telefonas Spauldlng 8638

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462

DR. P. PETRAITIS,
DENTISTAS

10748 So. Michigan Avė. 
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare.

batos vakare pagal sutarti.

12 
Su-

2 lubų

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

Prancūziškas Daktaras

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S, ksbland, Tel. Boalevard 
7820. Re*., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nadllioj II iki 12 d.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viriaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

Dr. J. W. Beaudette

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemų.

Butkus Undertaking 
* Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed

710 West 18th Str., Chicago, III.
Viskas—kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal .3161
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NAUJIENOS
The L'lhu^uiaa Daily Nuw« 

Pvt'iahed Daily Except Svnday 
m Um Lithuanian Wtwg Puu. Ca. Ine.

Edita* P. CKIWAITig 

17MV South Halsted Street 
Chicago, III.

TsJephcro lioosavett 850#
Subscription Ratas i 

|3.00 per year in Canada. 
i',.00 per year outaide ot Chicago. 
$8.tO per year in Chicago.

8c. per copy.

Entcred as Second Ciass Matter 
Merch 17th, 1D14, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2n<i 1879.

Naujienos eina Kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 Su. Halsted S t., Chicago, 
UI. — Telefoną*: Roosevelt 8i>0.

DARBININKŲ UŽDARBIAI SOVIETŲ RUSIJOJE.

20 DOLERIŲ PER MĖNESJ.

GYVENIMAS SUMUŠĖ BOLŠEVIKŲ UTOPIJA

Žemiaus paduodame žiupsnį oficialių žinių apie dar
bininkų padėtį sovietų Rusijoje. Jos yra paimtomis 
“Darbo Statistikos” No. 2, nesenai išėjusio iš spaudos? 
Tai yra sovietų valdžios laidtnys.

Jame paduodama skaitlinės apie darbininkų uždar
bius Rusijoje per paskutinį bertainį 1924 m. Reikia paste
bėti, kad tai yra tikri uždarbiai, o ne algų tarifai (skalės), 
kurie yra žemesni. Rusijoje yra plačiai vartojamas “piece- 
work”, ir darbininkai dėlto turi galimybės, dirbdami 
smarkiau ir ilgesnes valandas, uždirbti daugiaus, negu 
rodo oficialiai nustatytieji algų tarifai.

Kiek gi, jus manote, uždirba darbininkai Rusijos 
pramonėje, kuri, pasak komunistų, yra vedama pagal “ko
munizmo principus” ir kas pusmetis daro mažiausia po 
“50'c progreso”? Well, pažiūrėkite.

Vidutinis mėnesinis pramonės darbininkų uždarbis 
sovietų Rusijoje 1924 metų spalių mėnesyje buvo 42 rub
lių 25 kapeikos; lapkričio mėnesyje — 38 rubliai 54 kapei
kos; gruodžio mėnesyje — 39 rub. 71 kap.

Tas pats ofiacialis biuletinas “Darbo Statistika” ro
do, kad pirmesniais mėnesiais 1924 metų darbininkų al
gos Rusijoje buvo dar mažesnės. Sausio mėnesyje 1924 
m. vidutinis mėnesinis pramonės darbininko uždarbis bu
vo 34 rub. 40 kap.; vasario mėnesyje — 37 rub. 28 kap.; 
kovo mėnesyje — 36 rub. 93 kap.; balandžio mėnesyje — 
37 rub. 14 kap.; gegužės mėnesyje — 37 rub. 14 kap.; bir
želio mėnesyje — 36 rub. 81 kap.; liepos mėnesyje — 40 
rub. 31 kap.; rugpiučio mėnesyje — 38 rub. 45 kap.; rug
sėjo mėnesyje —11 rub. 11 kap.

Taigi, 1921 metais darbininko mėnesinis uždarbis 
Rusijos pramonėje svyravo tarp 34 rub. 40 kap. ir 42 rub. 
25 kap. Bendrai imant, uždarbiai tais metais šiek-tiek 
kilo, bet apie galą metų kilimas apsistojo.

Kiek Rusijos darbininkai uždirba 1925 metais, tikrų 
skaitlinių dar nėra. Bet iš pranešimų apie darbo stovį 
atskirose pramonės šakos? jika spręsti, kad šiemet dar
bininkų uždarbiai sovietų Rusijoje neina aukštyn. Jie 
uždirba daug-maž tiek pat, kiek apie pabaigą praeitų me
tų. Tuo gi tarpu gyvenimas Rusijoje eina ne pigyn, bet 
brangyn.

Darbininkai Rusijos pramonėje, vadinasi, uždirba vi
dutiniškai po kokius 38 ar 39 rublius per mėnesį.

Rusų rublis yra vertas apie 51 amerikonišką centą. 
Tuo budu vidutiniškas mėnesinis pramonės darbininko 
uždarbis Rusijoje yra kokie 20 dolerių.

Pasirodo, kad “laimingieji” Rusijos darbininkai už
dirba daug mažiaus per visą mėnesį, negu Amerikos dar
bininkai per vieną savaitę! Bet ką čia kalbėt apie Ame
riką? Net ir senojoje cariškoje Rusijoje darbininkų al
gos buvo aukštesnės, negu dabartinėje bolševikiškoje Ru
sijoje. O gyvenimas Rusijoje seniaus buvo nepalygina
mai pigesnis, kaip dabar.

Skaitlinės, kaip matote, sumuša į dulkes visas komu
nistų fantazijas apie bolševikų “rojų”.

Per septynerius su viršum metus bolševikai autokra
tiškai valdė Rusiją ir tvarkė jos pramonę, o vienok jie iki 
šiol nesugebėjo duoti darbininkams net tų vargingų sąly
gų, kurias jie turėjo prie supuvusios caro valdžios!

Ir šioks-toks pagerėjimas Rusijos darbininkų būvyje, 
kurį dabar galima pastebėti, įvyko tiktai po to, kai bol
ševikai atsižadėjo “grynojo komunizmo” ir ėmė grąžint 
kapitalistinę tvarką.

Gyvenimas tuo budu aiškiai parodė, kad Lenino ir 
Trockio įsivaizdavimas, jogei ekonominiai atsilikusi šalis 
galinti vienu^fijioliu atsidurti socializmo tvarkoje, buvo 
kvaila utopija.

Rusijos, kaip ir kitų šalių, socialistai iš kalno tatai 
numatė ir dėlto'jie stengėsi sulaikyti bolševikus nuo to 
beprotiško eksperimento. Bolševikai paėmė viršų gink
luotos jėgos pagalba ir apšaukė socialistus “darbininkų 
klasės priešais”, bet vietoje žadėtosios gerovės ir laisvės 
jie suteikė darbininkams tiktai skurdą ir žiaunj des-

IMI

UisinnokJjimo kalnai
Jhicagoje —- paltui

Metams...........................  $8.00
Pusei metų___________________ 4.00
Trims mineslamt ___________ > 2.00
Dviem mėnesiams _______    1.50
Vienam minėsiu!________ .76

Jbicagojo per nešiotojus:
Viena kopija ...........-________ 8c
Savaitei      .................. 18c
Minėsiu!  ............ ..—75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
. paštuf

Metams _ _______   $7.00
t’usei metų.... .......u-........... ..........8.50
frims mėnesiams _____  1.75
Dviem mėnesiam ____ 1.25
Vienam mėnesiui ------------------ .75

Lietuvon ir kitur utai«niuu*«: 
(Atpiginta)

Motėms  __________________  |8.00
1*0801 metų ................................ w 4.00
Trims mėnesiams----- ---- 2.#0
Pinigus reikia siųsti palto Moaey 

inlariu kartu su užsakymą.

M r

ŠE TIE MIRTIES BAUSMĖS 
ĮSTATYMAI.

---------------- .... .A--

Baudžiamojo statuto pakei- draugus nuskriaudę. Bet patys 
tiinuose, kuriuos “krikščionių” 
blokas pravedė Lietuvos seime, 
išmetęs opozicijos atstovus, 
randame šitokius punktus:

Straipsnis 99:
“Kas

iRespublikos
mo atstovą, 
bineto narj,

nusikalto nužudęs 
Prezidentą, Sei- 
Ministerių Ka- 
Valstybes Kon-

riuomenės vadą, tas baudžia
mas mirtimi. '
. “Ta pačia bausme bau

džiamas tas, kuris nužudo 
valstybes tarnautoją einantį 
pareigas arba dėl pareigų 
ėjimo.”

Straipsnis 453 su ženkleliu 1:
“Kas nusikalto nužudęs 

žmogų politikos tikslais, tas 
baudžiamas mirtimi.” •
Visose šalyse . nusikaltimai, 

atlikti politikos tikslais arba 
dėl politikos priežasčių, yra 
baudžiami ne taip aštriai, 
kaip atatinkamos rųAies nusi
kaltimai, padaryti kitokiais 
tikslais. Nes, pav. žmogų, ku
ris nužudo žiaurų valdžios 
tarną, idant paliuosavus liau* 
dį nuo despoto, vis-gi negali
ma lyginti prie kokio nors 
plėšiko, kuris užmušinėja tik
slu pasisavinti svetimą turtą. 
Teroras, kaipo politinės kovos 
įrankis, turi būt, žinoma, pa- 

kad teroristas yra toks pat že
mos doros žmogus, kaip pikta
darys, kuris dėl savo asmeni
nės naudos atima gyvybę. Net 
cariškoje Rusijoje politiniai 
nusidėjėliai buvo griežtai ski
riami nuo paprastų kriminali
stų.

O Lietuvos “krikščionys” 
įvedė mirties bausmę kaip tik 
už politinius nusikaltimus!

PRALEISTA RAIDĖ.

“Vienybė” rašo apie komu
nistinę Literatūros Draugiją, 
kuri ketina savo ųariams duo
ti Knygą “Komunizmo ABC.” 
, 'liesa, kdd ta knygpalaikė, 
kaip ir dauguma komunistų 
leidžiamų brošiūrų, neverta ne 
sudilusio dvylekio. Bet “Vie
nybe” klysta, vadindama ko
munistų organizaciją “flJDLD”. 

Literatu^ 
LDLD.) 

draugija, 
komunis-

ros Draugija (arba 
yra ne komunistų 
bet socialistų. Jokių 
tinių abėcėlių platinimu ji ne
užsiima, bet duoda savo na
riams veikalus^... kuriuos lei
džia Kultūros Bendrovė Šiau
liuose. * '

Komunistų gi organizcaija 
vadinasi “Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija” (arba ALDLD.). žodį 
“Amerikos” ji pridėjo prie sa
vo vardo tuomet, kai teismas 
pripažino, kad komunistai ne
turi teisių prie senosios LDJLD., 
kurią jie suskaldo ir kurios 
iždą jie mėgino užgrobti. Ko
munistams teko išsiimti naują 
čarterį ir susiorganizuoti sky- 
riitm.

Al’VALfi RUBSIUVIŲ UNIJĄ.

International Ladies Gar- 
rųent Workers unijos pildo 
moji taryba iš pradžių suspen
davo, o paskui visai išmetė iš 
unijos 77 New Yorko lokalų 
viršininkus, kurie kėlė suirutę 
unijoje ir šmeižė unijos vadus.

Ir ką gi gaĮpjo unijos pildo
moji taryba daryti su asmeni
mis, kurie laužo visus organi
zacijos nutarimus ir stengiasi 
panaudoti uniją visai pašali
miems tikslams? Tie 77 vieti
niai viršininkai j yra komunistų 
partijos nariai. Unija nedrau 
džia savo nariams priklausyti 
tokiai partijai, kokia jiems pa
tinka; liet ji negali pakęsti, 
kad unijos nariai aukautų sa
vo unijos reikalus kokiai nors 

partijai. Tie gi 77 žmones kaip 
tik taip ir elgėsi. Jie daryda
vo tą, ką jiems įsakydavo jų 
partija arba josios patronai 
Maskvoje.

Kaip paprastai, ^komunistai 
dabar kelia lermą ir skundžia
si, kad “unijos biurokratai” jų 

komunistai yra šimtus kartų 
parodę, kad organizacijos grio
vikų jie savo tarpe irgi nepif- 
kenčia. Šiomis dienomis Ame
rikos Darbininkų (komunistų) 
partija išmetė žurnalistą Max 
Eastmaną Tiž tai, kad jisai vie-

Visi Pulkan Tėvėnės 
Laisvės Ginti

/
Birželio 20 dieną, 1925 m., 

Lietuvoje, musų tėvynėje, tapo 
sugrąžintas carizmas, despotiz
mas, katalikiška diktatūra.

Lietuvos Seimas, kurio di
džiuma yra katalikai, ' kurie iš 
principo (pamato) nėra repub- 
likonąis nei demokratais, ir tik
tai liaudies apgavimui vadinasi 
“krikščionys-demokratai”— Sei
mą paniekino ir užgyrė įstaty
mą, leidžianti kalbėti Seimo ma
žumos atstovams, valstiečiams 
liaudininkams ir socialdemokra
tams vos penkias mitutes, kur 
reikalinga kalbėti taip ilgai, 
kiek reikalauja apkalbamasis 
dalykas — taigi be aprubežia- 
vimo — kaip tai yra viso svieto 
parlamentuose, kongresuose ir 
seimuose. Bet to neapeknčia 
Lietuvos katalikai. Mat, Seimo 
atstovų visos kalbos tampa už
protokoluotos ir publikuojamos, 
eina istorijon, liaudis jas skaito 
ir mąsto-mato, kas gerina jų 
būvį, kąs gina jų reikalus, o tas 
viskas katalikams nepakenčia
ma ir jie padarė tai, kad liaudis 
nieko nežinotų kas dedasi Sei
me, apart daugybės neleistinų 
įstatymų ir mokesnių, delei ku
rių negalėjimo sumokėti katali
kiškoji valdžia parduoda pasku
tinę žmogaus karvutę ar meite- 
liuką'.

Ir priešingai, kada Seime kal
ba katalikai, tai kalba be apru- 
bežiavimo. Taipgi katalikiški 
Seimo atstovai ir nekalba Seime 
apie jokius klausimus, kad jų 
kalbos nebūtų protokoluotos ir 
publikuotos, kad liaudis nema
tytų jų spendžiamų kilpų, liau
dies teisių varžymo. Karo cen
zorius išbraukė iš Seimo proto
kolo visą aprašymą įvykių 20 
dienos birželio.

Suvaržymas Seimo atstovams 
kalbėjimo laiko penkiomis mi
nutėmis reiškia jų pašalinimą iš 
Seimo. Kurie prirode kenksmin
gumą tokio suvaržymo, tuos iš
vedė iš Seimo su policija — Dr. 
K. Grinių, P. Lapinską ir K.

Tokiu budu Lietuvos Seimo 
katalikiškoji didžiuma pastate 
Lietuvą viso svieto išjuokimui.

Seimo katalikiškoji didžiuma 
atmetė ir Lietuvos konstituciją, 
kur garantuojama laisvė susi
rinkimų, žodžio ir spaudos. Su- 
sirinkimų-mitingų valstiečiams 
liaudininkams ir socialdemokra
tams nebus leidžiama daryti be 
.viršininko leidimo, kuris visados 
išras priežastis ir neklausančius 
savo nuožiūra bausti — be teis
mo. Kalbėtojai negaus žodžio, 
kurie neturės klebono rekomen
dacijos. Apskrities viršininkas 
ar miesto turės teisę cenzūruo
ti laikraštį, sulaikyti laikraščio 
spausdinimą ir išsiuntinėjimą ir 
bausti sulig savo katalikiško 
supratimo.

Už tos katalikiškos Seimo di
džiumos stovi visa Lietuvos ku
nigija kaipo diktatorius, kurios 
“pildomasis komitetas” yra “ka
talikų centru” vadinamas turįs 
savo “seimą” Ožeškienės gatvė
je, kur yrą viskas nutariama 
Lietuvos nelaimėms didinti, ir 
kas paskiaus paduodama Seimo 
didžiumai patvirtinti be disku
sijų. i

Nusikračius carizmo, sumu
šus bermontininkus su bolševi
kais, atmušus lenkus, pasijuto-

šai pakritikavo “Rusijos Ko-

nedarė. Vienok ko
jį tuojaus išmetė. 
International Ladies 
Workers unija negali

Internacionalo vadus”. East- 
manas tiktai pakritikavo, bet 
jo|dų chuliganybių komunistų 
partijoje 
munistai 
Kodėl gi 
Garment 
išmesti žmones, kurie yra nusi
dėję savo organizacijai šimtą 
kartų dauginus?

K i tose unijose
susilauks, to paties, 
nepasimokins iš šio 

komunistai 
jeigu jie 

atsitikimo.

me katalikiškų diktatorių na
guose, kuriuos turime kuogrei- 
Čiausia nukapoti.

Katalikai netekę liaudies pa
sitikėjimo primato galą savo 
viešpatavimo ir todėl griebiasi- 
paskutinio šiaudo skęsdami, kad 
su diktatūros įvedimu vėl lai
mėti Seimo rinkimus, kurie 
įvyks ateinantį rudenį, ir dėlto 
užkirto visus kelius Seimo ma
žumai — valstiečiams liaudinin
kams ir socialdemokratams, ku
rie negalėtų kviesti mitingų, 
kalbėti nei rašyti rinkimų rei
kaluose, kur reikės liaudžiai 
aiškinti nelabumą katalikiškos 
dktaturos. Todėl reikės itin 
daug gerų kalbėtojų ir daug li
teratūros, kuri patektų į kiek
vieną grįčią, kas padarys ir 
daug išlaidų.

Todėl visi spieskimes pulkan 
kovon prieš katalikišką diktatū
rą./ Lai kiekvienas skaitytojas 
Paaukoja nors po dolerį rinki
mų agitacijai Lietuvoje. Darbi
ninkų Lietuvoje yra ganėtinai, 
tiktai jie neturi pinįgų kelio
nėms ir platinimui literatūros, 
kuri paprastai yra dovanojama. 
Pinigus siųstame į laikraščių 
redakcijas, kurios surinkusios 
tūlas sumas nusiųs į Lietuvą.

Ir nevilkinkhiae aukavimo to 
dolerio, nes jau laikas yra pra
dėti agitaciją, kurios platinimui 
turime daug ' atmintinų pavyz
džių iš caro laikų kovos už atga
vimą musų spaudos, kuria apli- 
pinsime visas klębonijas su atsi
šaukimais ir pačius kunigus, 
kaip idealistai užlipino plakatą 
aršiausiam lietuvių spaudos per
sekiotojui’ žandarui ant pečių 
(šinelio) Vilkaviškyje. Supran
tama, kad kunigai ir jų policija 
padarys tūlų nemalonumų agi
tatoriams, bet kada jie paskel
bė' mums kovą, tai mes ir kovo
sime iki laimėjimo, nes katali
kai jau pasirašė sau politinės 
mirties dekretą, kurį mes turi
me išpildyti.

O tas jų (katalikų) politines 
mirties dekretas yra:

Sulaužymas Lietuvos konsti
tucijos, kur garantuojama lais
vė žodžio, spaudos ir susirinki
mų, kaip tai yra Amerikoje, ir 
dar įvedimas mirties bausmės 
už politinius nusikaltimus, tai 
yra, jeigu valstiečiai liaudinin
kai ar socialdemokratai nepai
sydami tų katalikiškų “įstaty
mų” sušaukia mitingą, kalba ir 
rašo apie kenksmingus kunigų 
darbus, ir pagal klebonų reika- 
lavimą-kaltinimą jau papuola 
po mirties bausme, lygiai kaip 
laikuose “šventos inkvizicijos”, 
kur kunigai degino gyvus žmo
nos. X

Atminkime,, kad musų paau
kotas doleris Lietuvos Seimo 
rinkimų agitacijai išves Lietu
vos liaudį (musų tėvus, brolius 
ir seseris) iš~kunigų nevalios.

—P. Mikolainis.

Penktadienis, Q4, 1925

“Rūbo” Bendrovės Reikalai
Atsakymas p. Gudžiunui-Strazdui

(Tęsinys)

Tokiu bildu p-nas Kuosaitis 
liko skolingas bendrovei 49,- 
649.45.

Padengimui šiai skolai ben
drovės valdyba nežinia kuom 
remiantis priėmė nuo p-no 
Kuosaičio II laidos akcijas 
sulig jų nominalūs vertės bū
tent 400 akcijų po 100 litų kas 
sudaro 40,000 litų. Sulig šiuo 
klausimu revizijos komisijai 
išreiškė sekančią nuomonę: 
Priėmimą akcijų apmokėjimui 
skolos skaito neteisėtu ir ne
galimu. Kad peržiūrėti bu
halterijos knygas, tai pasiro
do, kad kaina musų akcijos 
daug mažesnė jos nominalūs 
vertės.

Turint omeny, .kad p. Kuo- 
saitis pirko akcijas gale 1923 
melų kada kursas buvo pats 
mažiausias, tai kaina Kuosaičio 
400 akcijų apmokėjimui skolos 
už krautuvę, sudaro ne 40,000 
litų, bet apie 519 litų. Deliai 
to revizijos komisija randa:

1. — Grąžinti Kuosaičiui jo 
akcijas.

2. —Skaityti , p-ną Kuosaitį 
skolingu liendrovei 49,645.45.

3. —'Deliai ne savo laiku iš
mokėtos skolos pareikalauti iš' .

i • t • 14-1 ,‘louausasmenų, kurie turi sekti, kad 
savo laiku butų apmokėtos są
skaitos 12 nuoš. metinių nuo 
sumos skolingos Kuosaičio iki 
apmokėjimui.

Perkainavimas turto: Laiko
tarpyje 1 !/o men. revizijos ko
misija daug kartų atkreipdavo 
savo domę į perkainavimą ben
drovės turto pereinant į litus, 
ir nė karto negalėjo prieiti 
prie rezultato, kuom remiasi 
tie asmenys, kurie darė per
kainavimą.

Revizijos komisija dėjo vi
sas pastangas, kad patikrinti 
padarytą bendroveš turto per
kainavimą, bet tas nedavė jo
kių rezultatų. Kad paėmus 
kursą tvirtos valiutos, tai tas 
prieidavo perkainavimui vieno 
turto, bet neprieidavo prie ki
to. Revizijos komisija eme 
nuoliti koficentą, bet ir tas 
nedavė jokių rezultatų, visa 
tai parodo, kad prie q)erkaina- 
vimo buvo apkainuotos pirma

ir turtas.
Pavyzdžiui neteisingo įkai

navimo 
davinius 
gų-

paimsime sekančius
iš buhalterijos kny-

Sulig knygų Tauragės Sky
riaus matyti, kad gauta viso 
centro grynais pinigais ir iš
laidomis padarytomis pirkimui 
medžiagos Tauragės Skyriui 
viso.......... auks. 1^,757,983.40

Toji suma pervesta į litus 
sulig kurso 9 auks. už vieną 
litą .............. Lit. 1,364,688.15

Tame pat skyriuje likučiai 
medžiagos sudarė auks

........... 1,622,311.43 
ir perkeistus į litus sulig kur
so apie 150 už litą kas davė 

....... lit...135,192.50 
Skirtumas kurso labai di

delis.
Kad priimti domėn, kad da

lis medžiagos, apie kurią mes 
kalbėjome gauta iš valdybos 
sąskaitos, tai galima pasakyti, 
kad toks perkainaviinas nelei
stinas. Taip kaip viena ir ta 
pati suma vienoj vietoj keičia
si sulig kurso “9”, o kitoj su
lig kurso “150”. Kituose per- 
kainavimuose turto yra taip 
pat skirtumas, bet ne toks di
delis kaip nurodyta aukščiaus.

Neteisingas perkainavimas 
turto labai kenks bendrovei 
ateityje, šią klaidą reikalin
ga atitaisyti neatidėliojant, o 
dėl to revizijos komisija pa
siūlo: : (

1) Perkainuoti visą bendro
vės turtą sulig jo dabartinės 
vertės. >

2) Kadangi bendrovės turtas 
yra vartojamas, tai reikalin
ga nekurj nuošimtį numušti 
amortizacijai.

Teisingas perkainavimas 
turto sureguliuos klausimą su 
kapitalu, apie kurį mes kalbė
jome aukščiaus.

BALANSAS 1924 METŲ SAU
SIO MEN. 1 DIENAI

Patalpinus balansą bendrove 
sulig jos buhalterijos knygų, 
revizijos komisija randa reika
lingu padaryti nurašymai nuo 
nekuriu sąskaitų būtent:

1. Dirbtuvės inven
torius sulig (bubaJte- 
rijos knygų kainuoja

..................... lit. 16,876.50
Kadangi nebuvo amor 
tizacijos buvusio lai
ko reikalinga nurašy- - 
ti 15% jo kainos kas 
sudaro ..................... 2,531.48

Tokiu budu priima 
kaina dirbtuv. inven
torius ..................... 14,345.02

2. Kastinės invento
rius įkainuotas .. lit. 5,675.50
Amortizacija 15%
kas sudaro ................. 851.82
Kaina raštinės inven-

............. .  4,823.68
(Bus daugiau)

‘PRAKASTA JĖGA ATGAUNA 
l 24 VALANDAS”

Prikeliamos jūsų gilės ir nervai 
ir atgaunama jaunystės jėga

Prarastu jėga, nusilpusios gilės 
ir nervai, silpnumas ir vos tik 
jaučiamas gyvenimas, nereikia 
daugiau nuo jų misi gus t i kaili ta
po atrasta Lifcx (2ompound. Da
bar jau yra galima dėl tų kurie 
jaučiasi “senais”, pasidaryti vėl 
“jaunais” ir atgauti savo “jauny
stės stiprumą”, net j vienos die
nos laikų su Lifex Compound. 
Štai yra žingeidus pareiškimas 
vieno, kuris vartojo Compound. 
Tas žinomas išradymas atgaivina 
“prarastų jaunystę” ir “jėgų” tūk
stančiams kur kitos jokios gyduo
lės nepagelbėjo.

“Jėga mano jaunystės liko at
gaivinta pirmų dienų” sako M. 
L. Ebstone. “Man pasirodė, kad 
mano atjaunėjimas pasidarė uinus. 
Aš vartojau compound per visų 
savaitę. Mano nervai dabar yra 
normalus, kaip pridera būti. Skil
vio neveikimas, nuo kurio aš ken
tėjau nuolat per daug metų pra
nyko. Aš dabar jaučiuosi geriau 
negu prieš dešimtį metų. Aš bu
vau išleidęs šimtus dolerių ant 
gyduolių praeityje, bet aš galim 
tikrai pasakyti,’ kad jūsų geras 
compound padarė man daug dau
giau gero, negu kitos gyduolės”.

“Aš turiu pasakyti, kad visos 
gyduolės kokias aš iki šiol var
tojau, nei vienos negali susily- * 
ginti su Lifex. Del atbudavojimo 
.sistemos jos yra puikiausios”, ra
šo J. M. Day. “Aš bandžiau daug 
gyduolių siu Lifex. Lifex yra vie
natinės gyduolės; taip aš manau 
apie Lifex ir aš pasakysiu visiems 
savo draugams apie jas, nes aš 
manau, kad kiekvienas turėtų ži
noti apie — Lifex. Aš jas girsiu 
ir rekomenduosiu kol tik gyven
siu, nes jos man ' daug gero pa
dare, aš esu 60 metų amžiaus, 
Mano patarimas žmonėms, paban
dykite jas”.

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

Nežiūrint kaip menka butų jū
sų sveikata, koks jūsų amžius 
arba užsiėmimas, nežiūrint, kų 
jus iki šiol esate bandę, jei jums 
stoka “jėgos” ir “jaunystės stip
rumo”, mes esame pilnai įsitiki
nę, kad Lifex Compound atgai
vins jumis. Mes pasiūlome atsių
sti jums compound gyduolių už 
$2 pabandymui 14 dienų. Jei pa
sekmės nebus užganėdinančios, 
ji’ims nekainuos nieko. Nesiųskite 
pinigų — tiktai savo vardų ir ad
resų 
706, 
Mo., 
jau. 
šiui

pas Gordon Laboratories, 
•lenkins Bldg., Kansas City, 
gyduolės bus atsiųstos tuo- 
Tiktal užmokėsite laiškana- 

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

užsisakysit. Vartokit jas pagal pa- 
prastą nurodymą. Jei 
14 dienų nebus ženklų 
pasitaisymo” 
tiktai atsiųskite 
sų pinigai bus 
kio klausimo, 
nai garantuotas, 
šiandie ir pabandykite 
kias gyduoles. 
» Tie; 
nėse 
ri prisiųsti pinigus.

į pabaigų 
“puikaus 

ir “atjaunėsimo”, 
i jas alga! ir ju- 

grąžinaini be jp- 
Tas pasiūlymas pil

ioriui rašykite 
šias pui- »

ki'irie gyvena ne Jungi i- 
Valsiijosc, su užsakymu tu-

(Apskelbimas)

Skel bintai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
yra eaudingo^
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CHICAGOS Reikalauja panaikinti 
garbės farmą

Saugokitės plėšiku

ŽINIOS
Vakar atidarė Union 

stotį

Vakar formaliai tapo atidary
ta Union geležinkelio stotis. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
miesto viršininkai ir geležinke
lių kompanijos vedėjai. Stotis 
randasi tarp Jackson ir Adams.

Aldermanas Donald McKin- 
ley paruošė rezoliuciją, kuria 
reikalaujama panaikihti Jolieto 
garbes farmą. Per paskutinius 
aštuoniolika mėnesių iš tos 
mos pabėgo 28 žudeikos ir 
minalistai.

Rezoliucija bus pasiųsta 
į bernatoriui Small.

gu-

Du chicagiečiai bandys 
surasti laivą

Mieli igan 
Apie tos stoties didumą ir gra-! ežere paskendo karinis laivas, 
žumą galima jau spręsti iš to, [Dabar du chicagiečiai —- I'rank 

P. Blair ir James L. Martin — 
bandys surasti tą vietą, kur lai
vas yra nuskendęs. Jie yra pasi- 

Ižymėję nardytojai. Jeigu jiem
dviem pasisektų tą laivą surasti, 

•lai jiedu uždirbtų $100,D00.

jog jos pastatymas ir pilu 
Įrengimas atsiėjo $60,000,000.

Naujas Chicagos den 
tisty prezidentas

Chicilgos Dentistų Draugi ja, I 
kuri turi apie 4,000 narių, išsi-' 
rinko naują prezidentą. Išrink-1 
ta prezidentu Dr. M. M. Printz, Į 
kuris per daugeli metu ėjo tos W()1(- padėjęs plėšikei 
draugijos sekretoriaus pareigas.'

kraustyti
namus. Po 
Šimo jiedu 
neapolisą.

Septyni automobiliai 
geliu

Išdavė savo vyrą
Bessie Wolf (645 W. 63 pi.) 
reiškė, jog jos vyras Fred 

i Mildred 
lllarris (“Vampire Mabel”) ap- 

William E. Kellero 
to sėkmingo apiplė- 
pasišalinusiu į Min- 
Bessie reikalauja

Užvakar tapo palaidotas grąžinti jį iš ten ir patraukti at- 
Janies Vinci Mount Carinei ka-1 sakomybėn. 
pinėse. Vinci žuvo dvikovoje su ' -----------------
Granata ir buvo žinomas kaipo! 
blogos reputacijos žmogus. Nei 
kartą jis buvo įtartas baudi-' 
tiznni. Lavonas buvo išvežtas iš,
jo namų (3216 Princeton Avė.). [nužudytas ii išmestas iš 
Septyni automobiliai vežė Hė-i "lobiliaus "Rio

Automobilistas pašovė 
praeivi

Pažino nužudytąjį
Prieš porą dienų važiuojant 

tapo 
auto- 
žmo- 

nužu-
tasai yra Normah Ilamilton, 

i Indianapoliso butlegeris. Ma
tyti, jis susivaidijo su kitais 

I būtlegeriais ir todėl tapo nu-

Peter Schmidt, 49 metų, 2041 
\V. 68 St., randasi Bridwell li
goninėje. Jis sako, kad prie j 
Hoyne ir 70 gatvės sustabdęs jį 1 
automobilistas ir paklausęs gat
vių vardų. Kadangi Schmidt 
neatsakęs greitai, tai automo
bilistas ir

Mirė nuo munšaino

Keturi metai kalėjimo į 
už $50,’

Jennie Oakes, 35 metų am
žiaus gyvanašlė (857 E. 63 St.), 
pasikvietė Arthur Freret mun
šaino puoton. Baliavojo jiedu 

.tol, kol neJnie sudribo asloje 
ir atsisveikino su šiuo pasauliu, 

j Freret pranešė apie tą įvykį po
licijai.

Kareivis Donald R. Kline ka- 
>’<> teismo tapo nuteistas ketu- 
riems pnetams kalėjimo. Prieš 
du mėnesiu jis buvo areštuotas 
ir prisipažino, kad iš Fort Shc- 
ridan sandėlių pavogęs $50,000 
vertes įvairių daiktų.

Pasipiovė su stiklu
Frau k JSlierman, Washington 

Blvd. ligoninės pacientas, vakar 
pasipiovė stiklu.

Jis paprašė atnešti pieno sti
klinę. Tatai buvo padaryta

Barzdaskutyklos užsi- 
darys 7:30 vai. vakare

piautu kaklu. Karkoje jis laike 
sudaužytą stiklinę.

Policijos viršininkas Morgan 
A. Collins štai ką sako apie ap-' 
sisaugojimą nuo plėšikų:

Plėšikai visuomet turi 
tus automobilius ir beveik 
tinai operuoja 
suma yra jų 
čiai visuomet 
sargus.

Niekuomet
daugiau 

būtinai i
Jeigu jums 

savęs turėti dąug pinigų, f 
bandykite juos gerai paslėpti, 
kitę juos gerai paslėpti.

Lieiuviiį RaieiiiiM Suradę

savim 
jums

grei- 
išim- 
Tam-
Pilie-

■ Daug, mažai - vis garai
Dovana visiems

naktimis.
apsauga.
privalo būti at-’vanų knyga kiekvienam

Jau yra rengiama didele do- 
lietu- 

iViui. ši knyga susidės iš vi- 
nesi nešiokite su šokių informacijų, patarimų, 

pinigų, ncRu nurodymų apie LieUlvą, Chica- 
su savim kitus miestus ir t. p. Kny- 

reikia pn g0S didumas i
t^bus už porą doleri, tačiau ji 

bus
Šią knygą-dovaną

ir naudingumas

dis-tas

na atšalo, nes jį jis apvylęs. Pa
pasakojo, kad gyvendamas ant 
Bridgeporto, 3^2 metų atgal, 
nuėjęs pas vieną real estą te 

' brokerį, lietuvį ir suderėjęs p.
63 ir Mozart

St., namą. Padaręs kontraktą 
ir davęs rankpinigių $300 jud- 
genient notą. Pričinauskiene 
atsimetu si, bet brokeris notos 

Suėjo 
pasi-

JAU ARTINASI
Didi lietuvių šventė ir iškil

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

* NAUJIENŲ PIKNIKAS 
RugpiuČio 9 d., 1925,

/ CALUMET GROVE,
Blue Island, III.

Darbai čia eina visai silpnai. Pričinauskienės, 
Liejyklos ir kai kurios karų tai
symo dirbtuvės dirba tik po 
penkias dienas savaitėje. Be 
to, yra daug atleistų darbinin
kų kurie tikisi, jog kada nors ant $300 nesugrąžinęs, 
pašauks juos prie senojo darbo 4jiedu, kaip seni draugai, 
Kurie turi darbo, tie laikosi jo.\ kalbėjo apie notą ir ręal-estate 
Bet naujai pribuvusiam darbas brokeris pa'T.kęj, nesirūpinti , 
gauti yra labai sunku, nes ir girdi, 
tarp vietinių nemažai yra be- tai bus biznis 
darbių.

la'T.KO 
pirksi per jį namą, 

i. Praėjo 3 metai, 
’o Alekna nepadarė tam broke- 
riui biznio. šis užsirūstino ii 
patraukė Alekną į teismą, rei- 

-’.s ne $300, bet $412.-
Alekna supyko ir atmetė

dovana Naujiems Metams. 
j “Naujienos” 

Nebandykite (ypač naktimis) Nuteiks kiekvienam skaitytojui, 
pasirodyti, kad daug pinigų tu-1 “Naujienų’ 
rite, kuomet aplinkui randasi kalaus dėl 
svetimi žmonės. ipo biurus

Reikia vengti blogai apšvies-'reikalingų 
tų gatvių ir tarpgatvių. Jeigu knygoje, 
priscina tamsia gatve eiti arba įr adresus 
važiuoti, tai žiūrėkite kas esti nalų ir biznierių, kurie yra pa- 
aplinkui. z Įsirengę suteikti geriausį lietu-

.Nebandykite sutrumpinti ko- vįams patarnavimą. Laukite, 
lią, pasirinkdami tamsias gat- “Naujienų” skaitytojai, šios do- 
ves- 'vanos, o aplaikę ją visados lai-

Jeigu kas nors seka paskui kykite savo žinioje, nes ji jum? 
jus, tai sustokite saugioje vielo-• bus reikalinga ir labai naudir.- 
1 za T I <t »i Ir t 4 z% Ir I ra 1 '

ga.
Lietuvių (kibintojos

Viskas gerai — kas yra, bet 
kas gražiau, tas ir maloniau. 
Atėjo gadyne, kad visi nori bu« 

pat, ti gražesniais, molonesniais, tao 
ir turėjo atsirasti dailintojai ir 

kad dabintojai. Ona Jubzupaitienė 
su Sofija Kvederas rankoves 
pasiraitoję darbuojasi. Tik 
pamėginkite nunešti asvo gal
vą j jų “Ideal Beauty Shop, 
2448 W. 63rd St., o jos pada
rys iš jos gražų ir linksmą veU’ 
delį.

Linksmybių gamintojas
Jei kam yra liūdna ir norisi 

verkti, tai eikite visi pas p. Z. 
S. Mickeviče 2423 W. 63rd St 

9

Jo kiekvienas žvįlgsnys links
mybe pripildytas, o žodžiai — 
juokinanti. Jo anekdotai pilni 
bizniško jumoro, tad. kam reik 
ar nereik pirkti ar parduoti na
mą, eina su juo štukų pakrės
ti. Vienas žmogelis bekrėsda- 
mas štukas nusipirko namą. Jo 
moteris išvijo jį iš namų už tai. 
žmogelis vėl atėjo pas Mickevi
čių’ “štukų krėsti” ir vėl parda 
vė namą kelis šimtus dolerių už
dirbdamas. Kai žmogelis sugrį
žo su pelnu, tai jau jo pažiuke 
novijo., bot maloniai priėmė. 
Linksmos štukos visada apsimo
ka, sako p. Mickeviče.

Naujas tatras
Jau baigiama budavoti nau

jas Brighton Parke teatras. Na
mas užima veik visą bloką ant 
Archer Avė., tarpe Leavitt ii 
Hoyne Avė. šiame name bus 
11 krautuvių; 24 apartmentąi ir 
didelis teatras su 2p00 sėdynių. 
Viskas yra daroma pagal nau
ją konstrukciją, kad teatras 
butų vienu iš dailiųjų teatrų 
Chicagoje. Tai busiąs didžiau
sias ir brangiausias namas ir 
teatras visame Brighton Parke. 

* x —Rep.

je ir palaukite, kol nepažįsta
mas pasišalins.

Dėvėjimas brangių žiedų ir 
kitų pagražinimų einant į teat
rą, visuomet yra geras paaksti- 
nimas plėšikams. Tankiai 
šikai paseka savo aukas iki 
namų ir ten jas apiplėšia.

Visuomet atsiminkite, 
uncija apsaugos yra vertesnė, 
negu svaras gydymo.

plė-

Tony Genna paliko 
$100,000 vertės 

turto
teis-priduota 

apie padalinimą 
Tasai 

siekia $100,000 su’ vir- 
tarp aš- 
Tik du

randasi šioje

Užvakar tapo 
mui 'peticija 
Antonio Genuos turto, 
turtas
šum ir bus padalintas 
tuonių jo giminaičių, 
iš tų giminaičių 
šalyje, o kiti (broliai, seserys ir
tėvai) gyvena Italijoje.

Tony Genna buvo žinomas 
kaipo butlegerių karalius. Prieš 
porą savaičių jis tapo nušau
tas. Gi kiek anksčiau žuvo jo 
du broliai.

’ skįaitytojai nerei- 
informacijų bėgioti 
ir klausinėti jiems 
žinių; jie ras toje 
Jie ras tenai vardus 
visų mus*ų profesio-

* Apšvietos ir Dailės Draugija 
rengia išvažiavimą į Leafy 
Grove miškus liepos 26 dieną. 50. Alekna supyko ir atmetė 
Visi išvažiavimo dalyviai pra 'savąjį obalsį, savas pas savą, 
šomi 9 vai. ryto susirinkti prie nepasitikėjo savų, lietuvių ad- 
svetainės, 1036 E. 93 St. Ten1 vokatais, bet davė $80 uždirb- 
lauks trokai. Nariams viskas ti žydeliui. Moteris atsisakė 
bus dykai,, o iš pašalinių imama liudytų tad ir tas lietuvis bro- 
bus tik vienas doleris nuo gal-’keris nestojo gruodžio 12, 1924 
vos. Gera proga bus taipgi be m. teisman ir pralaimėjo. Alek- 
įstojimo mokesnio į draugiją na net džiaugėsi, kad žydas jo 
prisirašyti. Nuo 18 metų iki!priešą pergalėjo ir nereikėjo do- 
30 visai įstojimo nereikės mo- vanai komišiną mokėti. “Bi- 
kėti, o nuo 30 iki 40 metų am-1 jau, bracia, dabar lietuvių biz- 
žiaus tik pusę. Priimama ly- nierių” — aiškinosi Alekna, 
giomis teisėmis kaip vyrai, taip'Alekna aplaikė daug paaiškini-
ir moterys.

—B. B.

Lietuviai golfininkai laikys 
Turnamentą “Naujienų” 

. Piknike
Ne bereikalo žmonės kalba a- 

pie “Naujienų” pikniką ir di
deliu nekantrumu laukia jo, 
nes ištikrųjų yra ko nekantrau
ti. Ot, kad ir toks dalykas, 
kaip golfo gėmis: lietuviai gol- 
fininftai čia žada įsitaisyti golf 
links su visokiomis skylėmis ir 
kitokiais galais ir lošti už čiam- 
pi joną tą.

Sako, Golf links busiąs taip 
gudriai įtaisytas, kad nedide
liam plote busią galima atlik
ti visi formališkumai ir trik- 
sai, ir publika galėsianti ma
tyti visą jų veikimą.

“Naujienų” specialia komite
tas piknikui rengti, rengias pa
skirti aukštus praizus laimėju
siems čiampijonatą. —Rep.

10 metų mirties sukaktuves 
JUOZO KANTfiNO

mų apie obalsį savas 
Tie įvykiai gal buvo 
dą, ar koki nesusipratimą, tad 
negalima visų lietuvių biznierių 
už tai kaltinti.

pas savą, 
per klai-

Juozas Kantčnas mirė liepos 
24, 1915. Turėjo 31 metų am
žiaus, gimęs ir augęs Lietuvoj^ 
Dagių kaime, Sėdos parapijos, 
Telšių apskričio. Mylimas ma
no vyre ir tėve, palikai mumis 
nubudime moterį Jėvą ir ,sunų 
Franciskų metų amžiaus, 
seną motiną, 2 broliu ir seserį 
Lietuvoj. Brolį ir fivogerj Ame
rikoj. Esi labai apgailėtas 
nuo visų giminių ir draugų. 
Musų širdys, gailisi ir negali 
tavęs užmiršti. Ilsėkis sveti
mos šalies šaltoj žemelei.

Moteris Jėvą, sūnūs 
Franas Kantonai

3303 So. Lowe Avė., 
Chicago, III.

—Kas čia per klaidą, kad di
delis ir turtingas biznierius 
nori eiti prieš mažąjį...

Alekna aplaikė gerų argu
mentų ir jis sutiko su jais; tik 
esą biznyje daugiau reikia at
sargumo. Derėkis, kaip žydas, 
mokėk, kaip brolis,, tik esą ne
skriausk savo lietuvio, neteisin
gu budu. ; Fil.

TEOFILIS STRAZDAS
Liūdnos metų sukaktuvių pa

minėjimas musų mylimo sū
nelio.

Jau metai prabėgo, kaip mu
sų mylimas sūnelis ir broliukas 
mirė, o musų skausmas širdyse 
dar tebėra. Musų mylimiau
sias sūnūs atsiskyrė nuo musų, 
o jo malonus balsas dar vis 
skamba musų ausyse. Jo vieta 
musų namuose tuščia, kurios 
nieks negalės užpildyti. Bet mes 
tikime, kad dar kada nors pasi
matysime su savo mylymuoju. 
Mes tikime, kad musų mylimas 
sūnelis ir broliukas 
danguje, 
sūneli šios ši 
lėj, o mes tavęs neužmiršim kol 
mirsim, 
nedėly, liepos 27, 6 vai.
Šv. Jurgio bažnyčioj, ant Brid- 
geporto.
filiukas buvo 8 metų amžiaus. 
Visus gimines, 
žystamus kviečiame 
pamaldose.

Tėvai : 
broliai 
tautas Strazdai.

dabar yra 
Ilsėkis musų mylimas 

šaltoj žeme-
VINCAS RADZEVIČIUS

Musų mylimas draugas per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 55 metų amžiaus, nevedęs, 
ligonbutyj, liepos 22 d., 1925 m., 
5 vai. vakare. Paėjo iš Jutkiš- 
kių kaimo, Panevėžio apskr., 
AnikŠčių parapijos, Ramygalos 
valsč. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Paliko dideliame nulludime 
1 .iet 11 vo j l>rolj ir seBCi-j, Ameri
koj draugus, buvo narys Lietu- 
vos Mylėtojų Draugystės Cice
ro. Laidotuvėms užsiima Dr. A. 
P. Gurskis. Kūnas pašarvotas 
randasi, 4904 W. 14 st., Cicero. 
Laidotuvęs įvyks Subatoj, Lie
pos 25, 1925. 1:30 vai. iš Eu- 
dekio Koplyčios į Tautiškus 
kapines.

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

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
Ivartos liekame,

Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eūdeikis, tol. Yards 1741

Pamaldos atsibus pa
ryto.

Musų mylimas Teo-

Jeigu gerbi mane, tai
gferbk ir mano šunį

Lady Milicent Ilavves, Angli
jos anstokratė, sustojo Black- 
stone viešbutyj. Kadangi kam 
jariai jai buvo iš kalno užsaky
ti, tai ji priėjo paprašyti rak
to, 
turi 
jog 
mi. 
suko ir apleido viešbutį, 
samdžiusi kabą, ji, nuvažiavo į 
Sovereign viešbutį, kur buvo 
sustojęs Anglijos karaliaus įpė
dinis.

Diskusijos kriaučių

šanoje
Neužmirštama istorija

<1 raugus ir pa
dalyvauti 

IJekame nuliudė
Jonas, Antanas, Vy-

X...' ... ■

ALEKSANDRA
BANCEVlčlENĖ

po tėvais Jakubosvskaitė

Mano mylima žmona persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kus 30 metų amžiaus, Liepos 
23 'dienų, 12:15 vai. ryte. Poėjo 
iš Jonaičių kaimo, Papilės vaisė. 
Amerikoje išgyveno 13 metu.

Mirė po sunkios ligos po 
operacijai.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapų, sūnų Vytautu 8 
lYfėtų, dukterj Aldonų 3 metų, 
dukterj Izabelę 18 mčn., sėserį 
Antaniną Amerikoj, o Lietuvoj 
tėvelius.

Kūnas pašarvotas randasi 
6420 S. California Avė. lai
dotuvės įvyks Sukatoj, Liepos 
25 d., 8 vai. ryte iš namų 6420 
So. California Avė. j Brighton 
Park Lietuvių Bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiajai .paskutinį patarna
vimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Vyras Juozapas ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudcikis, tel. Yard*1741

Klerktus, pamatęs, kad ji 
su savim šunį, pastebėjo, 

šunis į viešbutį neįleidžia- 
Tąsyk Lady IIawes apsi- 

Nusi-

Liepos 15 dieną susiėjo ke
letas lietuvių į Stasio A. Alek
nos kriaučių šapą, 2537 W. 63 
St., ir pradėjo visokias diskusi- 

Diskusijos palietė lietu-Išeikvojo $L00,000Darbo diena barzdaskutyklo- 
pusvalan-!

d. barzda [ ____ _ ____ ____
7:30 vah ne«0 (7930 gt Aberdeen St.).

Gi prieš jjs yra kaltinamas išeikvojime 
100,000 dolerių. Dirbo jis Pe- 

iterson, Trumbull & Co. kaipo 
vyriausias buhalteris. Praeitą 
pirmadienį prasidėjo knygų re
vizija. Iki pietų Moone dirbo 
ir pagelbėjo daryti reviziją. Bet 

......  Patir

se tapo sutrumpinta

skuty k los 
vakare,

ros iki

užsidarys 
o ne 8 vai. 
jos bus laikomos atda- 
9 valandos vakaro.

Banditai nurėdė savo 
auką

Policija ieško George M. Moo-

Suėmė narkoty platin
toju vadą

Sigmund (“Sintie”)

Prie Forest Parko tapo at- P° Piet4 jis nebegrįžo, 
rastas Yellow kabo šoferis Eric kad kompanijos vardu jis 
Kvornberg tik apatiniuose dra
bužiuose.

išrašęs čekius ant $100,000.
Du vyrukai nusam-1 Sriegtam jis pasiėmęs daug 

dė kabą ir išvažiavę į laukus; kompanijai prisiųstų čekių, 
paliepė šoferiui sustoti, 
privertė šoferį nusirėdyti, 
paskui išmetę jį lauk patys nu
važiavo kabu.

Jaunystės fontanas

Jiej Spėjama, kad jis tuos pinigus 
o pragembleriavo. Paliko jis pa

čią ir du vaikiu. Prieš išbė
ginių jis dar pasiėmė iš banko 
$500.

Moone kompanijoje išdirbo 8 
metus ir skaitėsi pavyzdingu 
darbininku.Senus bus galima jaunais pa

versti, o jaftius -— dar jaunes
niais.

Tatai tvirtina Dr. Rubin iš 
New Yorko, kuris dabar randa
si Chicagoje. Esą jis išradęs 
tokią mašiną, kuri tiesiog ste
buklus daranti. Ta mašina lei-'sam pasauliui Bryano ignoraci- 
džianti tokią šviesą, kuri stirnų- ’ją. Jis taip gabiai kvotė Brya- 
liuoja kūną tiek, jog senis jau- ną, kad pastarasis visiškai bu- 
čiasi lyg naujai gimęs. Pasį-’vo prie sienos prispirtas. Fun 
maudo senis tuose spinduliuose, damentalistai, žinoma, baisiai 
ir jaunos idėjos jam pradeda užsirūstino, kad jų vadas tapo 
į galvą lįsti.

l’aigi jaunystės fontanas ta-ĮOrlcanso baptistų kunigas Ro 
po išrastas... Tik greičiausia bert G. Lee net viešai Dievo 
ir šis “fontanas” turės tokią jau maldavo, kad Darrovv’ui butų 
vertę, kaip ir visos kitos prie- regėjimas atimtas, kaip kad bu- 
monės jaunystei atgauti. ,vo atimtas Šv. Povilui.

Meldžiasi, kad Darrovv 
netektu regėjimo

Garsusis Chicagos advokatas 
Clarence S. Darrovv parodė vi-

taip skaudžiai pajuoktas. New

Saxon, 
jaunas ir gražus milionierius, 
žinomas kaipo žymiausias nar
kotinių junginių platintojas, už
vakar 5 pateko dete^tivams į ran
kas. Jis tapo suimtas apait- 
mente, kuris randasi 4402 In
diana Avė. z

Už narkotų platinimą jis bu
vo areštuotas Cincinnati mieste. 
Kartu su - juo pateko bėdon 
daug policistų ir valdžios ągen- 
tų. Dauguma jų jau senai ka
lėjime sėdi, bet Saxonui pasise 
kė pasprukti. Nuo jto laiko jis 
važiavo iš miesto į miestą, kad 
nepatekti policijai j nagus. Bet 
ant galo, ir ji$ pateko. Da
bar jį norima išisvežti į Cincin
nati. 
somis 
tam.

jas:
vių obalsį Savas pas savą.

Apie 40- metų žmogus gyrė 
ŠĮ obalsį ir agitavo už jį. Prie 
šio žmogaus prikibo patsai bo
sas, kriaučius1 Alekna. ' Iš kart 
jis pagyrė šį obalsį ir tvirtino, 
kad jisai buvęs, jo — Savas pas 
savą —.pasekėjas; dabar Alek

PROFESSOR JNOODLE
’DEADLYaNEIGHBOR$k

iDear.Professoį:
,0ur nei^hbors; 
who have just/ 

’ movė dlinST

mucilatfe.I averl 
jThe fumes ha ve 
c^u.sed-our) 
heads to Bpin! 
Should I reporU 

T-(this outracje, sir ?

Tačiau j<r advokatai vi- 
keturiomis * priešinasi

Papildė 60 apiplėšimu
Peter Urban, 22 metų vyru 

kas iš Elmvvoęd Parko, ir Fr. 
Schanda (1708 S. Morgan 8t.) 
bėgiu šešių mėnesių papildė še-1 
šias dešimtis apiplėšimų.

Iš jųdviejų reikalaujama už 
sistatyti po $10,000 kaucijos.

uusbcalm tjour- 
self^nd-k . z 
pleaselsubside — v 
and don’t start Kick-« 
in^ up your heels!>I,A

who’s simply cookin^f rSiY 
hėr first meads f
( Prof.Nood.le,

Blatz stovi už gerumą 
ir yra vartojamas per 
75 metus. Kiekviena
me kiane yra 100% 
miežių,. skonio ir gry
numo — geriausias ta- 
voras išdirbtas Vyriau
sių Salyklininkų. Ban
dykit dėl gerų pasek
mių. Gaukit šiandien. 
V A L 1 B L A T Z 

BREWING CO. 
Chicagos Skyrius 
1500 Holt Street 

Phone Brunsvvick 3600

Nėra kito šaltiniu, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kniv Naujienom.

|17 stojo į teismą liudyti.
• MADt 1N F

50 centų už pinigines

Gumos ir atiteko ilgumo
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Pranešimai PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir
Lietuvių Re«l Estate Tarybos 

(Roard) susirinkimas atsibus 
pėtnyčioj, liepos 21 dieną, 7:30 
vai. vakare Raymond Chapely, 
816 \V. 31 Str. Visi nariai yra kvie 
čiami atsilankyti laiku.

— Valdyba.

MOTERŲ
ncdide- 

am- 
niunų

TAUPYK IR TURftK

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 melai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
hutų žuvę žmonių pinigai, 
iš čia jus galite pasiimti hile 
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. Miieika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Rytmetinės žvaigždės Kliubo 
(Morning Star Club) išvažiavimas 
į Dear Grove bus nedėlioj. liepos 
(July) 26 dieną, 4925. Visi šio 
kliubo nariai kviečiami susirinkti 
laiku kain 8 vai. ryto turite būti
nai būti kliubo. 1652 Nortb Robey 
St. ir iš čia Irokais vyksime į 
Dear Grove. —Kliubo Valdyba.

lės šeimynos, esu vidutinio 
ižaus, turiu gerą patyrimą 
užlaikymo.

Kas norėtų tokios moters 
šaukite.

6608 So. Sacramento Avė, 
Chicago, lite .

alsi

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

iki

SLA. Kuopų delegatams žinotina. 
Sl.A. 2-ro apskričio . pasitraukusių 
kuopų konferencija įvyksta šiame 
septintadienyj, liepos 26 <1., 1:30 vai. 
po piet, Raymond Chapel, 815 W. 31 
St., arti Halsted.

Visi delegatai 
bųotojai, bukite 
nehbleiskite šią konferenciją

ir užkviestieji dar- 
laiku ir nei vienas 

"į. .Nuo 
’ios konferencijos priklausis musų 
organizacijos gerovė ar blogovė. Jei
gu visi su noru ir gyvumu eisime dar
ban, tai šioji koferencija bus pavyz
džiu visiems apskričiams bei kuo
poms. Širdingai kviečia

Sl.A. 2 Apskr. Laikinoii Komisija.
K. J. Semaftko, Sek r.

Draug. Lietuvos Dukterų ren
gia sekmadienį liepos 26 dieną, 10 
vai. ryto Beverly Hills puikų šei-

Taigi visos 
bei pažysta- 

kviečiami atsi- 
su savim drau-

Paulina St. ir 2522 W. 45 St. 10:30 
iš ryto. Nariai-ės esate kviečiami 
dalyvauti išvažiavime. —Komitet“!/

įnynišką išvažiavimą, 
šios draugi jos narės 
mi esate Širdingai 
lankvti ir atsivesti

Burnside Apšvietus
Draugija rengia išvažiavimą į Lea- 
fy Grove miškus 26 dieną liepos. 
9 vai. iš ryto. Bus trokai prireng
ta lies svet. 10.36 E. 93 Str. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra viskas 
už dyką. •— Sekret.

Dilės

Liuosybės Draugystės mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadieny, lie
pos (July) 25 dieną. L. Juodvalkio 
svet., 733 W. 18 St. Apie 8 vai. va
kare, turime labai svarbių dalykų 
iusų buvimas neatbūtinai reika
lingas. Su pagarba, J. Dante, Rašt.

Kį SAKO SV. PETRAS 
APIE RUGPIUCIO 9 D.
Šiomis dienomis, vidurnakty, 

specialis komitetas Naujienų 
Piknikui rengti gavo iš Daugaus 
sekamą Radiogramą:

“Pasakykit visiems mano pa
sekėjams, kad yra dedama visos 
pastangos duoti gražu orą rug
pjūčio 9-tą. Tegul gatavoj asi 
visi prie jūsų dideles šventės, 
kuria ketinat tą dieną apvaikš
čioti. Viešpats Dievas įsakė iš- 
kalno visiems oro angelams iš
vaikyt visus debesis bepasiro- 
dančius tą dieną Chicagos pa
dangėje.”

“Aš ir Viešpats Dievas didžiai 
apgailestaujame, kad aną kartą 
įvyko toksai didelis nesusipra
timas. Užtikrinu jus, kad tai 
nebuvo taikoma į jus.”

Prašau priimkit mano gilios 
pagarbos žodžius.”

“šv. Petras.”

Paaiškinimų prie šios Ridio- 
gramos, manome, nereikia.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bna 
brangi dovana.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153*6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

PARSIDUODA kampinė groser-
■nė, delicatessen krautuvė visokių 
tautų apgyvento/ 
nis eina gerai. L__
ną ir furničius. Krautuvę 
Čiau ant namo.

1350 W. 13 Str. 
Krautuvė

J apielinkėj. Biz- 
Parduodu irgi pia- 

autuvę inainy-

PARSIDUODA — 
KENDŽIŲ 

KRAUTUVE.
Atsišaukite

975 W. 19 St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINU NG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaru. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

BAGDONAS BROS.
HOV1NG, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones:'Yda 8408 — Bivd. 1969 ras.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Miiwauke A v. Havmarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del 
šen, 
vių, 
mas 
keptuvės, pigiai, 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBKA STORE FIXTURE CO.

grosernių, bučernių, delikate- 
restauracijų, saldainių krautu- 
keptuvių. Specialis prirengi- 
Sostheim’s labai tvirta dėl 

Pinigais arba iš-

ISRENDAVDJIMUI
IŠSIREDAVOJA ant Bridge- 

porto 6 kambarių flatas, švie
sus ir švarus ant antro aukš
to. Rendos $25.00 į mėnesį. 
Galima matyti visados.

545 W. 37th St.

P ASIBENI)A V() J A beka rnė 
labai prieinamoms sąlygoms. 
1X4 platesnio patyrimo ir sąly 
gų kreipkitės 3253 S. Normai 
Avė. (Tiktai nuo 6 vai. vak.)

1 RUIMAI rendai — naujas na
mas — elektra, maudynės ir visi 
tinkami įtaisymai. Renda pigi tik 
$30 mėnesiui, bet su didele šeimy
na iš mažų vaiKų ne malonėkite 
nesikreipti. Taipgi dėl rendos 
garudžius. Kreipkitės —
1 lubos iš užpakalio 827 W. 34 PI.

įieško kambarių
REIKALINGAS kambarys dėl 

studento prie blaivų žmonių 
Northside arba Rogers Park, ir 
kad butų netoli nuo elevatoriaus 
(“L”), Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 576.

SIDLYMAI 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 
8500, Box 566.

IŠSIRENDAVOJA šviesus, 
švarus kambarys dėl vieno arba 
dviejų vaikinų. Elektriką, tele
fonas, maudyne. Prie mažos šei
mynos, Adomas Bukauski, 5324 
S. Wood St. Hamlock 0647.

EXTUA BARGENAS
Pardavimui krautuvė, i 

tabako ir groserio, lunch room, 
didelių dirbtuvių, pigi renda, 
proga dėl lietuvio padaryti 
priežastis — turiu du bizniu.

10400 Corliss Avė.
Pulbnan, III.

Tel. Pullmun 0323

PARDAVIMUI 
s, ice cream.

saldainių, 
, arui 

> gera 
pinigų;

REIKIA Oxigen “eutters” 
geležies atkarpų jardą. '

PEOPLES IRON AND 
M ETA L CO.

5840 So. Ada St.
Tel. Wentworth 6754-6755

grosernė, delika- 
saldainių, cigarų, 

ir smulkmenų, j blokas nuo Tilden 
Iligh Mokyklos. Geras stakas, ge
ras biznis, renda $35, gera vieta 
jaunai porai.

ĄtsiŠaukitc:
4838 So. Union Avė.

I IE FK A LI N( r AS a tsaka n ti s
bučeris, geras atlyginimas.

Atsišaukite:
\ 3935 So. California Avė.

REIKALINGAS— 
naktinis virėjas (kukorius)

Atsišaukite
3241 So. Halsted Str.

REIKIA diear menų į ge
ležies atkarpų vardą. Nuolat 
darbas.

South Sidę Paper Stock Co.
5833 So. Troop Str.

MUMS
REIKIA vyrų prie benčiaus 

ir ant grindų moldeftų. Darbas 
tiktai nuo štukų. Gera mokes
tis ir nuolat darbas.

Atsišaukite.
MASON DAVIS CO.

I i EI K A LING AS nevedęs 
čeris. Darbas ant visados.

A. STANKUS,
1359 So. MapleAvood Avė.

RAKANDAI

bli

PARSIDUODA 4 kambarių ra
kandai geram stovyje, tik 2 metai 
vartota. Parduosiu pigiai, nes no
riu greitai parduoti visus sykiu 
arba dalimis.

Galima matyti visados
2050 W. 23 St. 1 1b. užpakaly

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 

liūs uždaromas, 
ga kaip naujas, 
ba mainysiu ant prasto automobilio, 
mažo groserio arba kendžių štoro.

Atsišaukite , 
900 W. 81 St.

Hudson automobi- 
Karas atrodo ir 6e- 
Parduosiu pigiai ar-

PARDAVIMUI
PIANŲ BARGENAI

SCHULTZ GrojikUs Pianas Mo
derniškas su rolėmis ir benčiu, už 

................................... $225 
H. C. BAY Grojiklis Pianas rie

šuto medžio už ...................... $245
BALDWIN Howard Upright 88 

notų, už ...........   $00
KIMBALL Grojiklis Walnut, tik 

už ................. .•...................... $365
BRUNSWICK-Radiola Console, 4 

tijbų kombinacija su 25 rekordais, 
už ....,.......   $145

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

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

3343 So. Halsted Str.

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.

SMITU and BARNEY GROJIKUS 
Pianas 88 notų su benčiu ir 25 

rohais, už $90. 
Atsakantiems žmonėms

IŠMOKĖJIMAIS
3327 So. Halsted Str. pirmos lubos 
------- ------ - A,----------------- —--------- 

PARSIDUODA labai geroj
vietoj Ice Cream Parlor su 
derniškiausiais įrengimais.

1733 S. Halsted St 
Tel. Ganai 5904

mo-

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Randasi geroj vietoj. 
Lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Priežastį' pardavimo patirsite 
ant vietos.

4504 So. Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen, saldainių, ice crcamo 
ir tt. Daromas geras biznis. 
Ilgas lysas. 6 kambariai gyve
nimui, rendos $85 į menesį 

6000 So. Aberdeen Str.

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

Kreipkitės šiuo adresu:
3518 So. VVallace St.

PARDAVIMUI grosernė, parduosiu 
arba mainysiu ant loto Brighton Par
ke, arba prie Vienuolyno, 4 kamba
riai dėl gyvenimo, garažiaus ir bar- 
nė priguli prie grosernės. 
pigi.

Atsišaukit tuojaus
4422 Honore St.

PARSIDUODA grosernė, 
ice cream ir kitokių 
kampinė krautuvė; apielinkė 
venta visokių tautų. Biznis 
išdirbtas. Agentij meldžiu 
šaukti.

5924 S. Wentworth Avė.

Renda

cigarų, 
smulkmenų, 

apgy- 
senai 

neatsi-

PARDAVIMUI arba mainymui 
labai pigios. AtsiSaugne 3 ifitisų 
pardavinėjimo kambarį, mes jumis 
pertikrinsime. Specialiai fikčeriai 
daromi ant orderio. Išmokėjimais 
arba cash.

JULIUS BENDER, Ine.
901—915 W. Madison St.

PARSIDUODA moderniška su 
dviem baltais krėslais barbernS grei
tu laiku. Taipgi geri trys ruimai dėl 
pagyvenimo. Parsiduoda kartu ir. ra- 
kandai-furniture .kartu arba viena 
barbernė. Kreipkitės 7 vai. vakare. t 

4540 S. Rockvvell St.

PARSIDUODA 
nė, delicatessen 
tautų apgyventoj 
nis eina gerai, 
ną ir furničius. 
čiau ant narfio.

1358 W. 13 Str.
Krautuvė

kampinė groser- 
krautuvė visokių 
apielinkėj.

Parduosiu irgi pia- 
Krautuvę mainy-

Biz-

PARSIDUODA arba pasirendavo- 
ja biznis hinėruiu su burdinghouse. 
Pirkėjas gali pasiskirti iš trijų — 
Bi^nį vieną arba su namu arba 
išrandnvoO vieną biznį, turime 3 
namus, vienas turi 16 kambarių 
dėl pavienių vyrų, ,antras namas 
turi/ 14 kambarių, q trečias turi 
40 kambarių. Duosiu 
Garadžius dėl mašinų 
riai pagyvenimui.

Kreipkitės:
2113 So. Halsted

pasirinkti, 
ir kamba-

Str.

PARDAVIMUI klevinė, 
chrola, didelės mieros, 7 
kordai,’ kaina $35.

F. GBAESSLE
3416 So. Hamilton Avė.

Ar-
re-

SU

GlULBRANSEN
GROJIKAIS PIANAS 

benčiumi ir 50 rolių, kaina
$140

Jei norit išmokėjimais
812y2 W. 63 Str.

PARDAVIMUI pasinis pe
čius labai gerame padėjime. 
Pigiai. \
3254 So. Union Avė. 2 lubos 
užpakaly.

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

812i/2 w. 63rd Št., 
l-s$ floor

PARDAVIMUI —
KRAUTUVĖ, iec crcamo, sal

dainių, grosernės tavorų. Biznis 
cash. Turi bu parduota pėtnyčioj 
iš priežasties apleidimo miesto.

Atsišaukite:
5255 Wentworth Avenue

GERA PROGA pirkti krautuvę, 
grosernė ir cigarų ice cream ir vi
sokių smulkių daiktų. 4 kamba
riai gyvenimui ir maudynė,| renda 
pigi, lysas ant 2 metų.

Atsišaukite:
5702 So. Pihcinč Avenue

PARSIDUODA
RAŠOMA MAŠINĖLĖ
Galima rašyti visokiomis 

mis.
Parduosiu pigiai.
Kreipkitės:

1309 So. Fairfield Avė.
1-mos lubos

kalbo-

PARSIDUODA Bučernė ir Gro
sernė. Randasi labai geroj vietoj. 
Apielinkė apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu už pirmą teisingą pasiū
lymą. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos. Atsišaukite pėt- 
nvėioj ir subatoj visą dieną.

5700 \V. 63 SI. Clcaring, III.

TEMYKITE!!!
PA R SI I >U ODA m ode r n i šk a 

pykta įtaisyta Dagai naujausios 
madosmados ir išradimo, ir biznis 
eina gerai. Del svarbios priežas
ties parduosiu pigiai.

/Atsišaukite:
811 W. 33-rd St. Chicago. 
Telephone Boulevard 5018

PARDAVIMUI 
tautų apgyventoj 
duosiu už gana 
SyKiu randasi 4 
Renda nebrangi, 

Atsišaukite:
3530 So. Parncll Avenue

ke

grosernė įvairini 
kolionijoj — par- 
prieinamą kaina, 

ruimai gyvenimui.
vieta gera.

BARGENAS’!!
PARSIDUODA grosernė. Biznis 

išdirbtas per ilgą laiką, ir eina 
gerai. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos. Renda pigi. Ly- 
sas ilgas.

Atsišaukite:
1844 Campbell A ve.

BERGENAS II!
PARSIDUODA SIUVĖJŲ dirbtu

vė su naniu ar tik vienas biznis, i 
Geriausia vieta South Sidėj.

Atsišaukite:
4601 So. Hermitage Avė.

Naujas Mūrinis 
Bungalovv

Rockvvell St., netoli 63 
sun parloras, visas medis aržuo
lo, ^W*ų garažas, kaina, $7900, 
cash, $2900, už kitus morgičius 
į 3 metus.

Du 3 Flatų burinis
5-5 kambarių sun parloras, 

visas medis aržuolo, karštu van
deniu šildomas, 30 pėdų lotas, 
antį Maplewood Avė., netoli nuo 
Marųuette Parko, kaina, $14500, 
cash $4,000.

st

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

6240 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA 2 pagyveni
mų, 4-4 kambarių, mūrinis na
mas. Hondos neša $60.00. Kai
na $5,700.00. Kreipkitės prie 
savininko, antros lubos.

3341 So. Irving Avė.

Naujas Dešimtį Flatų 
Mūrinis

Du po 5 kambarius ir 8 po 4 
kambarių, sun parlorai, ugn^- 
vįetes, 50 pėdų lotas, šiatir va
karinis kampaš Marųuette Road 
ir Campbell Avė. Paimsiu bun
galovv arba 2 flatų namą į mai
nus.

Western Avė. Lotai
25x142 pėdų lotas, netoli nuo 

59 St., transferinio kampo, savi
ninkas išvažiuoja į Floridą, ati
duos už $3300, išmokėjimais.

50x125 pėdų lotas, netoli nuo 
55 St., kaina $3750, pusė cash.

Atdara vakarais ir nedėlioj.

A. N. Masiulis & Co
6641 So. Western Avė., 

Tel. Republic 5550

LIETUVIŲ SUB DIVIZIJA
5 kambarių cottage, yra elektra ir 

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

Atsišaukite
2031 W. 35 St., 

_____ ^.3 eL l .nfavette 0Į)J)9 
kambarių. Kas turite 
mainyti, kreipkitės pas

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

ką

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. Normal'4400

I Už $1000 cash, nupliksite krautu- 
i vę ir 6 kambarių flatą, prie 47 St., 
netoli Union, medinis, pečiumi šildo- 

kaina, $4500, tai yra bargenas.
H. J. COLEMAN & CO., 

4705 So. State St., 
Drexel 1800

mas,
PARSIDUODA kriaučiaus šapa 

daug seno darbo, gera proga dėl 
kriaučiaus, kuris gali paujus daryti; 
renda pigi su pagyvcniipu. turiu par
duoti greitai. Atiduosiu pigiai; Ųg $1000 cash? nupirksite 6 kamba- 
Kreiptis gahma kasdien, o nedėlioj, Hų medinę cottage, LaSalle St., ne- 

Pie r- 1 A*. /H- « ni 1 toli 61 St., pečiumi šildoma, yra elek-1703 N. Crawf6rd Avė. Chicago, III trU( vana>’ garažas> kaina greitam 
i pardavimui, $4500.
HOLZHALL. H. J. COLEMAN & Co. 

4705 So. State St., 
Drexel 1800.

’ PARlSIDUODA kendžių, cigarų 
iec cream ir kitų smulkmenų krau
tuvė. Biznis išdirbtas. Parduosiu j 
kurtu 5 kambarių furničius. Par
duosiu kHi'th'arba skyrium. 

5618 So. Rncinė Avė.
Wentworth 4082

NAMAI-2EME
DIDELIS BARGENAS. Parsiduo

da 2 pagyvenimu mūrinis namas 0 
ir 7 kambarių. Vandeniu šildomas, 
2 boileriai, puiki vieta, blokas' 
nuo Ogden Parko. Kaina $12,000.

6516 So. Justin Str.
Savininkus ,J. Virbitzkas, 

7210 S. Carpenter St. Stewart 5217

DIDELft) Bargcnas, parsiduoda 
namaC su grosenne arba vienu biz
niu ar vieną namą, visaip sutiksiu 
su pirkėju, nepraleiskite šios 
gos. .

Atsišaukite1:
2245 Wcst 22 Str.

Tel. Roosevelt 8600

pro-

NEPAPRASTA4 pigiai parsiduo
da 3 flatų mūrinis namas 3 p6 6 
kambarius. Neša gerą rendą, arba 
mainysiu ant mažo namo arba 
ant loto i 5 dienas, turi būti par-

$200.1 duotas arba išmainytas.
Kas kiek duos; namas randas 

South Sidėje.
Atsišaukite: )

834 W. 33 Str.
Tel. Boulevard 0137

PARSIDUODA 3* pagyvenimų po 
5 kambarius njedinis namas visi 
paskutinės mados įtaisymai.

Atsišaukite:/
3829 So. Rockwell Str.
Tel. Republic 8594

PARDAVIMUI 8 kambarių mūri
nis namas, galima perdirbti į 
flatu, aržuolo trimingai, 
vandeniu šildomas, 381/, pėdų 
tas, garažas

L. R. CASEY, 
5631 So. Tumer Avenue 

Republic «3817

du 
karštu 

lo-

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
bungalovv iš cemento ir akmenų, 2 
lotai. Parduosiu lotus ar vieną bun
galovv ar mainysiu ant kito namo, 2 
šeimynų ar ant vienos. Kad butų 
netoli bažnyčios ir mokyklos.

3833 W. 66 StZ*'

PARSIDUODA pigiai 2 augštų 
mūrinis namas, du Storai, flatas iš 
5 kambarių, arba mainysiu ant loto, 
prapertes arba automobiliaus. Na
mas randasi ant W. 38 gatves.

1 W. 112 PI.
Te). Pulbnan 5606

PARSIDUODA 2 flatų medinis na
mas su cementiniu beizmantu, ir 
duonkepykla. Biznis gerai išdirbtas 
per 12 metų. Parduosiu pigiai, nes 
kraustomas į Chicagą. Namas ran
dasi Rockford, III.

918 Lincoln Avc.
Main 2864

PARDUODU muro namus, 6 ir 6 
kambarių, 5 ir 5, taipgi turiu bun- 
galow 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildoma, kieto medžio tri- 
mingai, viskas naujausios mados. 
Namai randasi ant Brighton Parko, 
Marųuette Manor. N. Dado savinin
kas, 5305 So. Tumer Avė. Phone 
Republic 2319.

MAINYSIU namą ant faunos, 
yra geram stovyje medinis. 2 pa
gyvenimų po 4-4 ruimus. Yra ele
ktra. gasas, maudynės. toiletai, 
basementas ir anlaukštis, vieta 
Brighton Parke, pasiskubink rašyk 
arba ateik vakarais po 6. Agentų 
nereikia. G. M. J. 1 fl. rear.

2923 So. Emerald Avc.

kernėš. Tai yra labai didelis par
genąs.

Atsišaukite:
J. J. CULLINANE

5600 West 63 Str.

PARDAVIMUI Road ^House ant 
gero kelio — Mihvaukee Road, labai 
pigiai. Namas, 5 kambarių, dvi sve
tainės, tam pačiam name, du pianai, 
biliardinė ir saliunas.

A. V1SRARAS,
3204 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 6648

PARDAVIMUI 8 kambarių namas, 
4 kamb. apačioj ir 4 viršui. Kietas 
medis, cementinis skiepas, elektra, 
furnace šildomas, vana, 37% pėdų lo
tas, 3 karų garažas, arba 4 trokai, 
yra vanduo, elektra ir sura. Kaina 
$6,500, cash $2,500.

4518 Lowe Avė.
Tel. Yards 0780

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, garažas dėl 2 karų. Yra 
du fialai, krautuvė ir flatas, 
visur elektros Šviesa. Parduo
siu pigiai. 923 W. 20 Str.

PARDUOSIU arba mainy
siu 4 fl. mūrinį namą. į gro- 
sernę arba bučernį.

4054 So. Rockwell Str.
Lafayette 5354

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI per savininką, 
murinę cottage, naujos mados, /- 
f urnas šildoma, lotas 30x125, 
skiepas ir aukštas su grindi
mis, kaina $5150. E. J. Krug, 

4952 IS'o. Tripp Avė.

PARDAVIMUI 
niavas namas 
kotažė, taipgi 2 karams gara- 
džius. Galėsite piirkti sykiu abu 
arba kiekvieną atskirai.

3150 So. Emerald Avė.

mūrinis biz- 
ir 6 kambarių

ANTRI MORG1CIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečiui Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAIJNVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Draftingį Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dęl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager


