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Mussolini svajoja 
Italijos imperiją

Viltis išvengti kasyklų 
streiko nyksta

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLŲ ŽVAIGŽDE TEISME

Angliakasių prezidentas atsisa
ko atnaujinti derybas, kol 
samdytojai laikysis savo nu-

A. D. F. vadas nepritaria 
“negrų kongresui”

Angliakasių streikas atrodo 
neišvengiamas

Italu Mussolini sapnuoja 
pasaulinę imperiją

Skubotai stiprina savo karo jė
gas; reikalauja teisės Italijai 
įsigyventi Afrikoj

bet ar ji kariaus, ar ne, ji vis 
tiek laiko save turinčią teisės 
dalyvauti naujose sutartyse 
bet kurių sienų Morokkoj.”

Turinti teisės Afrikoj
Finansų ministeris Volpi irgi 

pareiškė: “Italija dabar turi dvi 
sienas: Alpus ir Afriką, 
ji turi ginti Afriką lygiai 
kaip kad Alpus. Italijos 
Afrikoj yra nuspręstas 
kas.”

Italijos liberalai tečiau to
kiam fašistų valdžios imperia
lizmui yra priešingi.

dėl

taip, 
vieta 
daly

PARYŽIUS, rugp. 10. [Faši 
stų išvyto iš Italijos Chicagos 
Tribūne korespondento G. Sel- 
des]. — Naujoji Italijos politi
ka tai — pasaulinė imperija, 
imperializmas. Ekspansija sau
sumoj, viešpatavimas jūrėse pa
galba didžios armijos, laivyno ir 
oro jėgų, dalyvavimas spren
džiamu balsu visuose naujuose 
Europos valstybių nusibalansa- 
vimuose ir susitalkavimuose — 
tai vyriausi diktatoriaus Musso-; 
linio paskelbtos politikos bruo- Darbo Federacijos prezidentas 
žai.

Šis Italų imperializmo pro-1 
gramas pareina didžiumoj iš1 
.Jungtinių Valstijų* uždarymo 
didžiųjų durių imigracijai. Ita
lija šiandie, kaip kad Japonija, 
alksta žemes. Ji jau dabar tu
ri 5 milijonus gyventojų kaupą, 
o dar kas metai priauga 500 
tūkstančių naujų. Amerikai gi 
uždarius duris imigracijai iš 
Italijos, Mussolini turi dairy
tis dėl naujų užkariavimų.

Nori įsigalėti jūrėse
šiandie Italijos užsienio 

litika yra dominuoti Tarpžemio 
ir Adrijos jūrių kraštuose ir 
lenktyniuoti su Francija, Ispa
nija ir Anglija dėl dominavimo 
Afrikoj. Savo kolonijų imperi
jai išplėsti Italija reikaKnga 
stipresnio laivyno, kurį dikta
torius Mussolini norėtų pasista- • 
tydinti, bet dėl nupuolimo kra
što finansų, negali. Vis dėl to 
stengiamos. Dar tik prieš k('- 
letą dienų visur krašte buvo iš
lipinti dideli skelbimai su grau
denimais, kad “Italijos ateitis 
yra jūrėse.”

Amerikai užsidarius italų 
emigracijai, naturalė išeitis yra 
Afrika. Tat jau dabar Italija 
daro didžiausių pastangų, kad 
kaip nors įsivėlus į karą Morok
koj. Mussolini buvo begalo 
įtūžęs, kam Francija ir Ispa
nija nepakvietė jį dalyvauti 
kare prieš riffiečius, o Anglija 
atsisakė priimti jo pasiūlymą 
įsimaišyti j dalykus Morokkoj.

Galėtų badu numarinti
Vienas Italijos užsienių mi

nisterijos valdininkas andais 
pasakė: “Musų nusistatymas de’. 
Afrikos yra toks: 
privalo pasitarti su Italija kiek- r1^ nanai J*e vra- 
vienu klausimu, liečiančiu Tarp
žemio kraštus. I 
yra kaip narve uždaryta. Gi | 
braltaras, Malta ir Kipro sala 
kontroliuoja Tarpžemį, ir Itali-

AOF. nepritaria negru
j darbininku kongresui

ATLANTIC CITY, 
10. — Viltis išvengti 
kietosios anglies kasyklų dar
bininkų streiko rugsėjo 1 dieną 
nyksta. Į kasyklų savininkų 
konferencijos pirmininko Samu
elio D. VVarrinero laišką, kit-l 
riuo jis kvietė angliakasių at
stovus pradėti derybas iš naujo 
ir bandytį rasti būdų susitarti, 
United Mine Workers of Ame
rica prezidentas John L. Le\Xs 
atsake, kad butų bergždžias 
darbas atnaujinti derybas. Kol 
— sako Lewis — kasyklų savi
ninkai laikysis savo griežto nu
sistatymo, tai yra atsisakys pa-1 
didinti angliakasiams algas ii 
pripažinti jų uniją su check-off 
sistema, tol joks susitarimas 
neįmanomas.

N. J., r. 
visuotino

Francijos užsienių minis 
teris išvyko Londonan

Bnand tarsis su Chamberlainu 
dėl saugumo pakto

PARYŽIUS, rugpiučio 10. — 
Franci jos užsieniu reikalu mi- /
niąteris Briand ir užsienių mi- 

sako, kad tas kongresas esąs 1 n isterijos sekretorius Barthelot 
Maskvos gizelių padaras

MARY PICKFORD — krutamųjų paveikslų artistė, kurią 
buk trys sąmokslininkai Hollywoode norėję “povogti” tuo 
tikslu, kad gavint už ją 200 tūkstančių dolerių išpirkimo pi
nigų. Los Angeles, Cal., dabar eina dėl to byla. Paveikslė
ly parodyta Mary Pickford, pašaukta teisman liudyti prieš 
kaltinamuosius “sąmokslininkus.”

Federacija

so-
ekonominė ir politinė

VVASIIINGTONAS, rugp. 10. 
— Amerikos Darini Federacijos 
prezidentas Green išleido parei
škimą, kuriuo jis įspėja darbi-1 
ninku unijų narius negrus, kad 
jie nedalyvautų taip vadinama
me “Amerikos negrų darbinin
kų kongrese,” kuris yra šaukia
mas Chicagoj šių metų spalio 

Amerikos Darbo 
nepritarianti tam

kongresui todėl, kad jis esjąs 
po- komunistų sugalvotas, ir jo tik- 

las esąs klaidinti negrų darbi4- 
ninkus tikinimais, kad jų 
cialinė,
padėtis pagerėsianti tik tada, 
kai bus nuversta esamoji Jung
tinių Valstijų valdžia ir jos 
vietoj įsteigta sovietų valdžia, 

Green sako, kad darbininkų 
(komunistų) partija šaukia ne
grų kongresą ne tam, kad jai 
rūpėtų negrų labas, bet tam, 
kad įdiegusi jiems vieną pra
gaištingiausių doktrinų — ra
sių neapykantą.

Veikia Maskvos diriguojami 
i *

“Kongreso sumanytojai,” sa
ko Amerikos Darbo Federacijos 
vadas, “savo buveinę turi Chi-I 
cagoj. Jie vadovauja kelioms 
komunistų organizacijoms ir 
veikia su lyg įsakymais iš Mas
kvos. Keletas unijų, kurių na
riai yra negrų darbininkai, bu
vo klastingai prikalbinti atsių
sti savo delegatus. Jiems bu
vo sakyta, kad tai busianti nej- 
rų unijų konvencija. Iš tikrų
jų gi konvenciją šaukia asmens, 
kurie visai nėra darbo unijų na
riai, o jei kurie jų yra, tai jei 

valstybės nedalyvauja tose unijose, kzu-‘

Šiandie Italija Banditai išplėšė oro paš
to siuntinius

SAN 'FRANCISCO, Gal., 
ja gali būt užblokuota ir grei- rugp. 9. — Kai pašto vežimas, 
tai badu išmarinta. Italija ta- paėmęs orlaivio atgabentus iš 
tai daugiau, negu bet kuri kita rytų pašto siuntinių maišus, 
Europos valstybė, reikalingi:' vežė į vyriausįjį paštą, šeši gin- 
naujų kraštų, kur ji galėtų sa- kluoti banditai automobiliu su-*

šiandie išvyko -į Londoną. Ji; 
kelionės tikslas yra pasitarti 
su Britų užsienių ministeriu 
Austanti Chamberlainu dėl 
sakymo į Vokietijos antrąją 
tą saugumo pakto reikalu, 
siųstą liepos 20 d. /

at-
no-

Sąmokslininkas nužudyt 
Alfonsą suimtas

Smarkus žemės (Irebėji- Sąmokslas gauti $100,- 
mas šiaurinėj Turkijoj 000 apdraudos nepavyko

Du kaimai drebėjimo sunaikin- Chemikas Schwaitz, kurs vietoj 
ti; keletas kitų taipjau nu- savęs nužudė kitą žmogų, 

pats dabar nusišovė
ti; keletas kitų taipjau nu
kentėjo. sužeista žmonių

OAKLANiI), Cal., rugp. 10.— 
1 Vienuose vietos apartmentų na- 
(muose nusišovė policijos ieško- 
. mas chemikas Ch. Schwartz 

iivr iipyMaiuvj, ©ictuiiucj luini-.
kitų jos daly, įvyko-'smarkus žemės) Schwartz buvo Pacific Celhi- 

drebėjimas, kurio du dideli kai-' 086 k°mPan,J°s> Walnut Ciet- 
mai buvo visai sugriauti. Ke- chemin«s laboratorijos ve- 

PARYŽIUS, rugp. 10. — lėtas kitų kaimų taipjau nuken-l*®ias’ lr buvo savo gyva-stĮ ap- 
Gauti šiandie iš Madrido prane- tėjo.
Šimai sako, kad Ispanijoj tapęs esąs nedidelis, bet esą daug su- 
suimtas anarchistas vardu Hen- 
daye, įtariamas kaipo vadas 
sąmokslo nužudyt Ispanijos ka
ralių Alfonsą laike jo atsilan
kymo j vasarinę rezidenciją 
San Sebastiane.

Hendaye buvo pargabentas į 
Madridą, ir padarius jo kvoti
mų areštuota keletas kitų aš
im nu įvairiose Ispanijos vieto
se.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, rugp. 10. — Gautais pra
nešimais praeitą ketvergą Smir
nos apygardoj, šiaurinėj Turki-:

Areštuota taipjau keletas 
jo įveltų sąmokslan asmenų

Lietuvoj prasidės didelė 
komunistų byla

KAUNAS, 23. VII. 
ėxpressi praneša, kad 
pradžioj Karo teisme prasideda 
didelis procesas prieš slaptą 
komunistų organizaciją, susek
tą ir sulaikytą šį pavasarį. Tuo 
metu buvę suimta 100 asmenų, 
kurių dabar 50 kaltinami. Jų 
tarpe esą daug moterų ir mer
gaičių.

— Ost 
rugsėjy)

Mirė Antanas Vireliunas 
lietuviŲ kalbininkas

Kauno laikraščiai praneša, 
kad liepos 23 dieną Palangoje 
miręs žinomas kalbininkas, bu
vęs “Švietimo Darbo” redakto
rius Antanas Vireliunas.

NELEIDO
O. E. praneša, kad Lietuvos

vo gyventojų perviršį išleisti ir laikė pašto vežimą ir atėmė Studentų Socialistų Sąjunga 
maisto auginti. čia kaip tik aštuonis maišus su siuntiniais, ruošusi kelionę j Sovietų Rusi-
yra Morokka. Italija vis dar t Pavogtų siuntinių 
pasiryžus padėti kare Morokkoj, kas nežinoma.

verte kol ją, bet Kauno Universiteto rek
torius neleidęs.

Užmuštų žmonių skaičius “draudęs 100 000 dolerių. Nak-

žeistų.
Drebėjimas atsikartojo

PARYŽIUS, rugp. 10. — Ha- 
vas telegrama iš Smirnos pra
neša, kad šeštadienio naktį ir 
sekmadienį atsikartojęs žemės- 
drebėjimas L..... ......... .. ____
Ii sunaikino dar vieną 1 kaimą.' 
Denizli sugriauta gelžkelio sto
tis ir keletas namų. žmonių 
taipjau buvo sužeista.

tį liepos 31 d. jo laboratorijoj 
įvyko ekspliozija ir gaisras, ku
rį užgesinus rasta apdegęs 
žmogaus lavonas.

Iš karto buvo manyta, kad 
ekspliozijdj žuvo patsai chemi
kas Schwartz. Pati Schartzie- 
nė pripažino, kad tai esąs jos

Tlamadieh ir Deniz-|v^'ro lavonas’
| Kilo betgi įtarimas. Įtarta, 
kad čia papildyta didelė pikta
darybėj ir klasta, būtent, kad 
rastasiį apdegęs lavonas yra ne 
Schwartzo, bet kito asmens, ku
rį Schwartz nužudė, o kad la
vono nepažintų, ir manytų, jog 
tai jisai pats žuvęs, padarė la
boratorijoj eksplioziją ir gaisrą. 
Patsai gi Schwartz pasislėpė, 
kad dabar jo žmona galėtų už 
jo “mirtį” gauti iš apdraudos 
kompanijos 100,000 dolerių.

Vaduodamos tokiu įtarimu 
t ėmė stropiai ieškoti 

Schwartzo. Įtarimas pasirodė 
teisingas. Policija susekė, kad 
Schwartz yra Oaklande, bet pir
ma, ne kad suskubta jis suimti, 
piktadarys pats pasidarė galą, 
nusišaudamas.

žmogus, kurį Schwartzas nu
žudė laboratorijoj, tai buvęs 
vienas keliaująs pamokslinin 
kas vardu Gilberte Barb, iš Los 
Gatos, Cal.

Fordas pirko 200 val
džios laivu ir 7 valkus
WASI1INGTONAS, /rugp. 8.

— Automobilių .fabrikininkas r 
Henry Ford, nupirkęs iš Ame-i į 
likos valdžios' 200 karo tians 
porto laivų už 1,706,000 dole
rių, dabar dar nupirko iš jos policija
septynis didelius valkus, po 
42,500 kiekvieną. Tie valkai 
bus vartojami nupirktiems 200 
laivų suvilkti vieton, kame jie 
bus nušarvuoti, o likusieji 
griaučiai sunaikinti.

Chicagai ir 
lis oro biuras šiai 
našauja,

Didžiumoj gražu; truputį vė
siau; lengvas vakarų ir vasaros 
vakarų vėjas.

pra-

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 84° F.

šiandie saulė teka 5,52, lei
džiasi 7.58 valandą.

Penki asmens žuvo 
ugny

CENTRAL VALLEY, N. Y.;
rugp. 9. — Mylią nuo čia gais-
ras sunaikino praeitą 
vieno farmerio namus.

nakti
Penki

farmerio šeimynos nariai žuvo 
ugny.

IMPERFECT IN ORIGINAL
1 - • ■  • • - - . ■ ■ ■    •
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Ačiū “Naujienų’9 Draugams!
Chicagos lietuviams darbininkams, biznieriams 

ir inteligentams, “Naujienų” prieteliams ir drau
gams iš Detroit, Mich., Rockford, III., Scottville, 
Mich., Harvey, III., Indiąna Harbor, Ind., Pittsburgh, 
Pa., So. Omaha, Neb., Aurora, III., St. Charles, III., 
La Šalie, III., Waukegan, III., Chicago Heights, III., 
Gary, Ind., ir kitų kolonijų — visiems tiems tūks
tančiams draugų ir draugių, kurie dalyvavo praeitų 
sekmadienį “Naujienų” piknike CALUMET 
GROVE darže, Blue Island’e, taria nuoširdų AČIŪ 

“NAUJIENŲ” PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Sovietų Rusų vyriausybė 
keršija Estams

Komttnistų byla Estijoj ir so
vietų represijos Estų pilie
čiams

TALINAS, VII. [Elta].— 
Pranešama, kad ryšy s < estų 
komunistų byla Tartų mieste 
Sovietų Rusų vyriausybė ėmu
si vartoti griežtų represijų 
prieš gyvenančius Sovietijoj es
tų piliečius. Paskutinėmis die
nomis apie Leningradą, Jam
bu rgo ir Ondova apylinkėse, 
daugiausia Tomkino ir Streiko- 
vo estų apgyventuos kaimuos 
eina masiniai suėmimai. Jie
kaltinami propaganda prieš So
vietų Rusiją, tačiau jokių įrody
mų nesą. Be to, Sovietų Rusi 
ja vartojanti ir ekonominio po
būdžio represijas. Nutraukti 
visoki su Estų pramonės įmo
nėmis pasitarimai dėl užsaky
mų, nutraukta ir prekyba. Už
sakymai atiduoti kitų šalių 
pramonininkams. Pranešama 
taip pat, busią Rusiją demon
struodama prieš Tartų komu
nistų bylą, žąda iškelti ir su-

Lietuvos delegacija vyks
ta Amerikon

Kauno laikraščiai praneša, 
kad liepos mėnesio pabaigoj tu
rėję išvažiuoti į Ameriką, į 
tarpparlamentarinę konferenci
ją Washjngtonė, Lietuvos Sei
mo atstovai, A. Šmulkštys ir K. 
Ambrazaitis.

Lietuvos delegącija į Tautų 
Sąjungą

IJetuvos ministeriu kabinetas 
paskutiniame posėdy nustatė 
delegacijos sudėtį į Tautų Są
jungos plenumo posėdį, kurs 
Įvyks Ženevoj rugsėjo 7 dieną. 
Delegaciją sudaro: Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir įgalio
tas ministeris Londone p. Gal-
nauskas pirmininku, nariais 
— Lietuvos atstovas Tautų Są
jungai d-ras Zaunius, užsienių 
reikalų ministerijos direktorius 
prof. Jonynas ir Lietuvos ne
paprastas įgaliot. minist. Bei- 
lyne p. Sidzikauskas.

Pašto deficitas siekia 
$37,149,000

WASH'INrGTONAS, rugp. 10.
imtų Estų piliečių bylą už ne- — Pašto departamento prane- 
lojalumą Sovietų Rusijos vy- Šimu; per praeitus metus, pa- 
riausybei. sibaigusius birželio 30, paštas

davęs 37,149,000 dolerių defi
cito, nežiūrint, kad nuo balan- 

HOUSTON, Tex., rugp. 10. džio mėnesio buvo žymiai pa- 
—Dviem' automobiliam susi- brangintos pašto siuntiniams
trenkus buvo užmuštas vieno 
jų šoferis John McCullough.

kainos. Užpraeitų metų defici
tas siekė 21 milijonus dolerių.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų. 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2^2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 

z raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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



Atsakymas—

tabakas

Rūkytojo
Helmar cigaretų

Jie turi savyje taba
ko rųšj, kuri daug 
geresnė negu bile 
naminis
vartojamas visuose 
kituose cigaretuose.

■— •

Kodėl Turkiški ci-

9

garėtai yra skirtin
gi nuo kitų?

Rūkytojo 

paprastų cigaretų

Klausimas—

PaVJIKNOB, CfilcagTJ, m

i

............. ......................i II i u ■ . ................imi 

——■I"... . t .................. . ...........

KORESPONDENCIJOS
•W * Antradienis, ’Rugp. 11, 1925

Helmaruose jiis surasite GRYNĄ 
Turkiškų tabaką. Paprastuose eiga* 
retuose jus surasite maišytą taba
ką visokių rusiu su dadėjimu bis
kvito Turkiško.

CHIC A GOS
LIETUVIŲ

į Savicko Karmų už Tautiškų Kapinių pirmas gei- 

tas po kaires ant Kean Avė., uzprašom visus Chica-

gos saliuncikus ir visus pažįstamus, linksmai pra-

laisti laiką ant šviežio oro. Bus gerų užkandžių ir

bus gera muzika.

Rengėjai JULIUS SAVVICKAS ir J. KANCHUS.

x«< <♦>: >:«< x«<

į Lincoln rordson

Cars-Trucks-Tractors
§ FRANK BRESKA §
į 2501-03-05 South Kedzie Arenu., Telefonas Lawndale 1113-14 $ 

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų

gai, prieš pasikčsintojus ant» 
Lietuvos žmonių laisvės ir pa
žangos, o mes visuomet busime 
sų jumia įi' visomis savo išga
lėmis remsime jus ir geįbėsime 
jums sutriuškinti laisvės ir pa
žangos priešininkus.

4.- Nutars rezoliucijų ]>n-
siųsti Lietuvos valstybes pi’e- 

■ Lietuvos Atstovybei
tu sveikiname juos už drąsų Amerikoje, Lietuvos Seimui ir 
stojimą ginti Lietuvos valsty- tiems Seimo nariams, kurie bu
bės konstituciją 
žmonių teises.

2. Reiškiame didžiausio pasi
piktinimo Lietuvos Seimo krikš
čionių demokratų bloko dar
bams ir kartu griežtai protes
tuojame prieš išniekinimą Sei
mo atstovų ir paties Seimo au
toriteto; taipgi visu griežtumu 
protestuojame ir smerkiame 
perleidimą antikonstitucinių įs
tatymų, kuriais panaikinama 
spaudos ir susirinkimų laisvė ir 
įvedama mirties bausmė už ei
linius politinius prasikaltimus.

3. Pasižadame visomis išga
lėmis remti moraliai ir medžia
giniai Lietuvos valstiečius liau-

1 perduoti teismui,- kuris gali ’ dininkus ir socialdemokratus ir 
trauktis kelias savaites; ir taip kitas (?) pažangiąsias demo- 
gali daryti su kiekvienu nume- kratines partijas, kurie drąsiai 

iriu. Prisiminė ir apie Klaipėdą.1 visu jiems galimu griežtumu
Kalbėtojas sako, kad Klaipėdos kovoja prieš krikščionių demo- 

!kraštas nėra taip tvirtai pri-[kratų reakciją ir prieš Lietuvos 
įklijuotas, kad negalėtų atsiskir- valstybės konstitucijos laužy
ti, ką parodė ir rinkimai į Klai- mą. Veskite gręžtą kovą, drau- 
pėdos savivaldybes. Kokia gali1___ _ - - . . _ -
būti žmonių simpatija prie Lie-* 
tu vos, jei Lietuvos klerikalai 
trempia kojomis konstituciją ir ’ 
su ginkluota policija meta iš 
seimo salės tuos atstovus, ku
rie yra užsitarnavę didžiausios 
pagarbos. Tą patį pasakė ir apie 1 
Vilnių. Pajuokė tuos, kurie ža
da ginkluota jėga atimti Vilnių. 
Kalbėtojas sako: padarykime 
Lietuvą tikrai demokratišką, ta
da bus pas Vilnijos žmones no
ras dėtis prie Lietuvos, o kada 

į toks noras bus, niekas negalės
- sustabdyti. Tolinus kalbėtojas 

kviete visus Amerikos pažan- 
Igius lietuvius dirbti bendrai, sa
iko, kad kiekvienas, kuris skai
to save demokratijos, šalininku 
aukotų nors po dolerį, tai galė
tume atsišaukimais aplipinti vi
sas klebonijas ir kunigų nuga
ras; nuo to klerikalai apsvaig- 
tų kaip prūsokai nuo miltelių, 
o atėjus rinkimams Lietuvos 
piliečiai iššluos klerikalus, kaip 
iššluoja šeimininkė prūsokus.

•| Mitingas pavyko gerai; publi
kos atsilankė skaitlingai ir už- 
isilaikė ramiai. Buvo perskaity
ta atatinkama rezoliucija ir pri
imta vienbalsiai. Aukų surink
ta $19.71.

Aukojo po $1: S. Martinaitis, 
A. Lepa, A. Bakas, M. Urba, J. 
Ališauskas, A. Krivickas, M. 
Varkulis, A. Garšva, A. Balcis, 
J. M. Bučinskas, J. Zakaitis, J. 
Degutis, P. Adomaitis, M. Bal
čaitis. Smulkių $5.71.

Pinigus nutarta pusiau pasi
dalinti; pusę pasiųsti socialde
mokratams, o pusę valstiečiams 
liaudininkams.

A. Adomaitis.

Binghamton, N. Y
Protesto mitingas ir 

prakalbos

jautos Lietuvos Seimo atsto
vams : Dr. K. Griniui, Ig. La-

• 1" K. kuriuos
brutalinc jėga policija išmetė 
iš Seimo posėdžių salės ir kar-^Jdentui

GYDOME VYRUS
$50 K’" $10

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

Liepos 31 d. Lietuvių svetai
nėje, 267 Clinton St., įvyko pro
testo mitingas, Sušauktas bend
ro komiteto iš Lietuvių Socia
listų 33 kuopos ir A. L. T. San
daros 64 kuopos. Kalbetojum 
buvo pakviestas gerb. S. E. Vi- 
taitis, “Tėvynės” redaktorius, 
iš New Yorko, kuris nuosokioj 
kalboj aiškino dabartinę lietu- 
vos padėtį ir kokią žalą neša 
Lietuvai dabartinis klerikalų 
dūkimas. Anot kalbėtojo, opo
zicijos spauda likosi visiškai pa
smaugta; užtenka laikraščiui 
paminėti/kunigo vardą ar ko
kio šmųgelninko, arba pakriti
kuoti vąldžią, ir apskrities vir
šininkas ar kokis kitas ponas 
gali laikraštį sulaikyti, bylą 1 • •

Užuojautos ir protesto 
rezoliucija

sulau-

■

ir Lietuvos V(> brutalinc jėga policijos iš
mesti iš Seimo posėdžių sales, 
t. y. Dr. Griniui, Ig. Lapinskui 
ir K. Bieliniui, taipgi patalpinti 
Amerikos ir Lietuvos pažanges
niuose laikraščiuose.

Susirinkimo pjrmininkas
P. Adomaitis,

Sekretorius
M. Balčaitis.

■r

ę

Šviesą ir pajiegą «uve< 
tu vės. Ca«h arba ant itano

Pirmutinė IJetuvių Elektros Korporacija Amerikoj*.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I * t,

A. BARTKUS, Pre*
1619 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Atsižvelgiant į tą faktą, kad 
Lietuvos gyvenime neteisybė 
ir neteisėtumas pasiekė net to
kio laipsnio, kad pati Lietuvos 
valstybės konstitucija jau pa
versta niekais ir aiškiai
žyta, kuomet Lietuvos Seimo 
krikščionių demokratų blogas 
su, policija išmetė iš Seimo po
būdžių Lietuvai užsitarnavu
sius veikėjus Seimo narius: 

’d-rą K. Grinių, Ig. Lapinską ir 
(K. Bielinį ir perleido spaudos ir 
, susirinkimų pakeitimus, tuo 
(budu visiškai pasmaugdami 
(spaudą ir viešus susirinkimus 
ir įvedė mirties bausmę už ei
linius politinius prasikaltimus, 
šitokį Lietuvos Seimo valdonų 
žygiai yra aiškus laužymas Lie
tuvos valstybės konstitucijos.

Akyvaizdoje šitų faktų, Bin- 
ghamtono lietuvių sandariečių 
ir Socialistų bendrai sukviesta
me visuomenės susirihkime lie
pos 31 d., 1925 m., Letuvių Sa
lėje, Binghamton, N. Y., ap
svarstę šituos įvykius Li’etuvos 
gyvenime nutarė kas seka:

I 1. Reiškiame giliausios užuo-

NORĖDAMA 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS ? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. i

L FABIONAS M
į

809 W. 351h SI., Chicago | 
Tel. Be ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 2
• Parduodam Laivakortes. 5

i.......  ................. . 1 ■!■■■<

f
.■

Ateikite šian- 
liokito, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser- 
«uto ir esate 
n e u ž g u - 
nėdinti? Ar 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a R i ž i ri o- 
kite tikrą tie
sų apie savo 
ligą. Egzami
nuojamo su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
tluptų ligų. Savo 35 motų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

“606” ”914’’
TIKRA TAGELBA X

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimu kraujo, 
gydymas (jčirškinias 
gyslas) 
medikai; praktiką, 
gydomos ligos, 
tam gydymui.
vartoju naujausius ir 
serum, čiepus,
toksinus, taipgi spcciales interve- 
nous gyduole
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jontų, kurie kasdien pripildo Ąa- 
no ofisą. Ateikite šiandien < 'dėl 
dykai pasitarimo.

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

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Dr. W. R.
Register, 

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

pas-
Atei-

NORT RMAN 
LLOYD” 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
I LIETUVĄ

per Bremeną
Trečioje klesoie yra miegami 

kambariai -------------- ■ x 
Svetimšaliai grįždami | 12 
mėnesių neturi jokių khučių I 

v  ----- ——. , ..—..y/
100 N. LaSalle St., Chicago, III.

arba prie vietinių agentų

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn Stn Room 1111-1(2 

T*L Central 4411. Vai. nuo
Gyvenimo vieta: 

<923 So. Halsted 8t 
Tel. Boulevard 1810

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

Nodilimzas nuo 9 iki 12 ryte.

i

Praleiskite visą dieną žiūrėjimui gražių reginių 
ir atlankymui draugų

Intervenous 
gyduolių j 

surevoliucijonizavo visų 
Iki šiol neiŠ- 

dabar pasiduoda 
Savo praktikoje 

geriausius 
Bakterynus, Anti-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Vardu GUI
Bylos viguose teisinuos*. - - Ab
straktai. — Ingaliojimsi. — Pas
kola pinigą 1 jy 2 morgiMam*.

l

Tiktai

$2-00
TEN i IR ATGAL

MILWAUKEE
NEDĖLIOJ, RUGPIUČIO 16

Tos žemos kainos ekskursijos tikietų geros tiktai ant

SPECIALIU BE SUSTOJIMO TRAUKINIU
Iš Chicagos (Madison St. Stotis), Standard laiku ■....... 7:25 ryto
Atvažiuoja j Milvvaukee ................T....................................... 9:25 ryto
Gryžta Specialiu traukiniu, Lake Front Stotis, Milvvaukee, 6:30 
vak. i'A pač»ą. dienų. Vaikams pusė kainos. Bagažų nečekiojama.

Del informacijų atsišaukite pas 
H. G. VAN WINKLE, General Agent 
148 S. Clark St. (Tel. Dearborn 2323) 

226 W. Jackson St.
(Tel. Dearborn 2121) arba Madison 

St. Stotis., Tel. Dearborn 2060

North Western Ry.Chicago
KM

cs. Jei bus reikalas

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ- 

, TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

....« Valsčius

,z.. Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

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

Litų kursas siunčiant Paštų ir Telegramų

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
' 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

m

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio SU Kuom 12001
Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarai*
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

...,, . ,

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: f 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. VVashington St. 
VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Vark 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė., 
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420 

Telefonas Dearborn 6096

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

1 1 ------ ---------------

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 tv. Washington St. Room 1310
Telephon* Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Teiephone llooaevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

• 200

•11
i

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington SI. Room 
Tel. Central 626U

Cicero Ketverro vakar*

Ve W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 639 
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St„ Oicago į
Tel. Yards 4681

60 litų 
100 litų

Htų 
800 litų 
400 litų 
6Q0 litų

Paltų
R.76 .......

Telegramų
................ $6.26

•

600 litų ..................
Paštu 

....  $62.00 ......J.
Telegramų

.................. $62.50
10.75 ....... ............. 11.26 700 litų ................. ...... 72.25 ....... ............  72.75
21.00 ...... ____ ...... 21.50 800 litų ................. ...... 82.50 ....... ................. 83.00
81.25 ........ ................ 81.75 900 litų ................. ......  92.75 ....... ................. 93.25
41.50 ...... ................ 42.00 1000 litų........... .... 103.00 ........ ............... : 103.50
51.75 ....... ...J.... I... 52.25 5000 litų ................ . .... 514.01 ........ ................ 514.50

Doleriais siunčiant reikia prid&ti 25 centus prie kož&os dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite: I

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 I
Ant Bridgoporto S*redoj kuo | 
6-8 v. v. Subatoj nūn 1-7 v. v, L

1739 So. Halsted St
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i MUSŲ MOTERIMS
. Veda Dora Vilkienė ■   ——

Kį IR KAIP VIRTI
Keptos virš tos 

(Pietiniu stilium)

Nuvalyk ir supiaustyk į 8 da
lis 2 vištuku. Išmirkyk šaltam 
vandeny, bet nešluostyk. Api
barstyk druska ir pipirais, pas
kui gerai apipilk miltais. Pake
pink 1 svarą sūdytų lašinių (su
piaustyk į šmotukus) .kepk vi
štas tuose taukuose pakol parus 
ir iškeps. Paduok į stalą su 
baltu dažalu, padarytu iš pu-

Vyšnių actas

2 kvortos vyšnių
2 svarų cukraus
% kvortos ne stipraus acto.
Išimk kauliukus nuo vyšnių, 

sumaigyk, pridėk keletą kauliu
kų. Užpilk actu, uždengk ir te
gul pastovi 4 dienas. Kartos Į 
nuo kaito pamaišyk. Perkošk 
gerai. Ataušyk, pridėk cukraus 
ir virk 20 minutų. Supilk j bu-, 
telius. Vartok 1 ar 2 šaukštu į 
stiklą vandens. Vietoj vyšnių 1 
gali vartoti avietes arba kokias 
kitas uogas. Geras gėrimas.

Prikimštos pyčėfc

Nulupk ir perpiauk per pusę 
didelės nunokusios pydės. Pri- 
kimšk su supiaustytu marsh- 
mallow ir kapotais riešutais. 
Sudėk vėl abi puses ir apdėjus 
plakta saldžia smetona paduok 
j stalą. Duok 2 pyčes» kiekvienai 
y patai.

Slyvų puff

Paimk puoduką milko, puo
duką saldžios Smetonos ir % 
puoduko cukraus ir suplak. Su
dėk 25 džiovintas slyvas, išvirk 
jas, išimk kauliukus ir sumai
šyk. Sudėk į Smetoną, pridėk 2 
šaukštuku sunkos nuo citrinos 
ir vėl viską suplak. Atšaldyk ir 
duok į stalą.

sės pieno ir saldžios smetonos. 
Apibarstyk kapotom petruš- 
kom.

Pripildyti svogūnai

6 dideli Bermudos svogūnai, 
išimk vidurius, palik tik kokids 
3 eiles. Sudėk į skauradą, už
pilk verdančio vandens —•- tegul 
verda 6 minutes. Nusunk ir 
prikimšk su prirengta veršiena 
Sudėk į skauradą šešias rieku
tes sūdytų lašinių, ant viršaus 
uždėk tuos svogūnus ir kepk 
pakol svogūnai iškeps (apie 35 
minutes). Kaip svogūnai iš
keps, nuimk, prie taukų pridėk 
sviesto, druskos ir truputį van
dens, duok užvirti ir apipilk 
svogūnus.

Veršiena svogūnams prirengK 
sekamai: sukapok tiek veršie
nos, kad nebūtų daugiau kaip 
1 puodukas; pridėk du šaukštu 
plonai sukapotų sūdytų lašinių, 
pusę puoduko baltos duonos, 
trupinių ir pusę svogūno. Tru
pinius pakepink svieste. Viską 
sumaišius pridėk vieną kiaušinį, 
druskos ir pipirų, paskui pri
kimšk svogūnus.

Maple Farfait

1 puoduką maple siropo
4 kiaušinių tryniai
1 puoduką milko
1 puoduką saldžios smetonos 
Sumaišyk smetoną su mllku

ir suplak. Suplak kiaušinius ir 
virk su siropu dvigubame puo
de pakol paliks ant šaukšto. 
Atšaldyk ir sudek plaktą Sme
toną ir vėl plak. Sudėk į for
mas ir atšaldyk.

Prieskonis iš bananų

3 gerai nunokusius bananus
3 Šaukštuku citrinų sunkos
% puoduko cukraus
% puoduko milko e
1 2 puoduko saldžios smetonos ' 
truputį druskos
Sumaišyk smetoną su milku • 

ir suplak. Supiaustyk ir perkošk 
bananus per koštuvą. Sudėk cu
krų, druską ir citrinos sunką 
Išlengvo sumaišyk su smetona. 
Sudėk į formas, atšaldyk ir pa
duok į stalą. Padabink su vyš
niomis.

VEDĖJOS ATSAKYMAI

Prašau ponios gyvenančios 
ant 3157 Emerald Avė. ir užsi
sukusios pavyzdį No. 2396 — 
40, priduoti savo pavardę, nes 
gauta tik jos adresas.

MADOS.
Surib mišinys ant duonos

1 šaukStas sviesto
1 šaukštas komų krakmolo
>4 puoduko saldžios, neper- 

riebios smetonos
1/2 svaro amerikoniško sūrio, 

supiaustyto į šmotelius
i/t šaukštuko druskos
1/1 šaukštuko muštardos
Pakepintos baltos duonos rie

kutėmis
Ištarpyk sviestą, sudek krak

molą, ir maišyk, pridėk Smeto
nos ir vėl maišyk — virk 10 
minutų. Sudėk sūrį ir maišyk 
pakol suris ištirps. Jeigu miši
nys nebus pakankamai tirštfis, 
pridėk vieną žalią kiaušinį. Už
pilk mišinį ant baltos duonos 
riekutės, paduok į stalą karštą.

Geras valgis vaikams ir ne
tvirtiems asmenims.

Kepti kiaušiniai su pimento ir 
bulvėmis.

Paimk du puoduku virtos 
bulvių košės, 2 šaukštu sviesto 
vieną puoduką pieno, ir pusę 
šaukštuko druskos. Greitm 
plak 3 minutes, pridėk 1V2 kon
servuotų pimento, perkošk, ir 
vėl plak iki viskas gerai nesu
simaišys. Sudėk viską į vieną 
blėtą arba molinį bliudą. Bliu- 
das turi būti išsviestuotas. Pa
daryk košėj 4 skyles; į kiek
vieną skylę įplak po vieną kiau
šinį ir kepk pečiuje pakol kiau
šinis sukietės. Paduok į stalą 
karštą.

Sušaldytas figų pudingas
2 puoduku saldžios smetonos
2 puoduku vandens 
1^3 puoduko cukraus 
4 kiaušiniai 1
2 šaukštuku vanilos
1 puoduką “datesy
1 puoduką figų
1 puod. valakiškų riešutų.
1 puodas saldžios smetonos.
Suplak kiaušinius ir cukrų, 

supilk atskiestus du puoduku 
smetonos (arba milk) su van
deniu, sudėk j dvigubą puodą 
ir virk pakol sutirštės. Atšal
dyk, sudėk plaktą smetoną ir 
viską kitą. Sudėk į indą, padėk 
ant ledo ir sušaldyk. Valgyk 
su smetoną arba pienu.

No. 2394. Graži sporto suknia. Ma- 
dnos materijos. Gerai pritinka vi
sokio amžiaus moterims.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
<0 ir 42 colių per krutinę.36 mierai 
reikia 2% yardo 36 colių materijos ir 
*6 yardo skirtingos materijos apika- 
klei ir rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pa- 
azdžio numeri, pažymėti mierą ir 

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

! NAUJIENOS Pattem Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia Jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd] No................
Mieros ~.........__............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 
fc—« i»—- I ***

Kita pigi ekskursija į dvynukų miestus

Madison St. Stoties 7:00 vai. vakare, (Standard laikas). At
važiuoja St. Paul 6:55 ryto, Minneapolis 7:30 ryto. Gryžta 
rugpiučio 16. Iš Minneapolis 6:00 vai. vakare, St. Paul 6:35 
vakare. Atvažiuoja i Chicagą 6:30 ryto. Paprastas pigumas ti
kietų vaikams. Bagažo nečekiojama.

Nepraleiskite tos puikios progos, pasidžiaugti 
visą dieną tuose gražiuose miestuose Northwest

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE'
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gat.

n

Tiktai 

$7.00 
TEN IR ATGAL 

jš Chicagos

St. Paul-Minneapolis
Subatoje, Rugpiučio 15

Tos žemos kainos ekskursijos tikietų geros tiktai ant

-GREITO SPECIALIO COACH TRAUKINIO

Del tikietų ir informacijų kreip
kitės pas 

Tikietų ofisas
148 S. Clark St. Tel. Dearborn 2323 

arba 226 W. Jackson St., 
Tel. Dearborn 2121

arba Pasažieirų Stotis Madison ir 
Canal Sts. Tel. Dearborn 2060

PUIKUS - NAUDINGI. KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted StM Chicago, 111.

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsuko plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą).

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
------ Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.------

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue, Cleveland, O.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raitą:

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

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

ūdrai ir daugybės kitokių laukiniu žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir šalau medutį darė.

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

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

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

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

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
Ir merginoms 
kreipkitės o ra 
aite pagalbą.

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

DR.SERNER, O.D.'
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais laboratorija.

DR. HORVAT, DR. VVILL1NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

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

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midvvay 5512 

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

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

3 iki 8 valandai vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos!
9 Iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman *3462

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS 

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakare pagal sutarti.

' DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

460*1 S. Ashland, Tel. Boąlevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1989. Ofise valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj 1B iki 12 d.^

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO
.................................... i'

Tel Blvd. 3188 
M. Woitkiewic3- 

BANIS 
AKUŠERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
Jykai moterims 
ir merginoms.

3113 South . 
Halsted St.

«-Dt HERZMAN-**
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonais:

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

DR. CHARLES SEGAL
ĮB)9U1 81 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 labas 

Chicagoj Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškių, Vyrišku ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midvvay 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 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN ”
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

»Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nufl

8 iki 2 vai. po pietą.L-.......... . , ..—z

Ofiso tol. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 8103 So. Halsted SU Chicago 
arti 81st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
rišliomis iš šventadieniais 16—11 dina

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

Optometrbft
Tai. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Ava.
Kampas 47-tos ant

2 lubą

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. K ėdri e Ava. .Phons 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. PLone 
Prospect 0610. Valandos iki 18 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—-kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingoj kainos. Geriau
sias patųrnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 8161

r - ........ --- Z
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NAUJIENOS
Tbo UtliuKBJUMi Daily hlfiw« 

rtbliihed Daily hlzcapt Svad&y 
b> th* Lithuanlan JM«wa Pw>. Ca Ine.

Edi to r P. SUU^AaTIS 

1789 South Haluted Stnrt 
Ohica<«, 1LL 

Telepboce lūo—velt 8501

Sub&cription Ra t esi 
13.00 per year in Canada. 
r .00 per year outside of Chicago. 
jg.tO per year in Chicago. 

8c. per copy.
Entered aa Second Clau Matter 

Mecrh 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., iuider the act of 
March 2nd 1879. ■

Naujienos eina Kasdien, Įtekinant 
•ekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. H ai ■ tad St., Chicago, 
01. — Telefonas: Roosevelt 8590.

MILŽINIŠKAS “NAUJIENŲ” PIKNIKAS 
e e e e e e

SVEČIAI Iš TOLIMŲ KOLONIJŲ
• • • • • e

REDAKTORIAUS PATARIMAS AMBASADORIUI
e e e • e e

“TIKROJI VALDŽIA IR LAISVE” ITALUOJE 
IR RUSIJOJE

Tai buvo PIKNIKAS.
Chicagos lietuviai tokio pikniko dar nebuvo matę. 

Net ir “Naujienos” iki šiol dar tokio milžiniško pikniko 
nebuvo turėjusios.

Visoje Chicagoje ir apielinkėse vargiai randasi kitas 
toks didelis daržas piknikams, kaip Blue Island’o Calu- 
met G rovė, kur praeitą sekmadienį buvo suvažiavusi 
“Naujienų” publika. Ir tas daržas buvo pilnas!

Visi, su kuo tiktai teko kalbėtis piknike, stebėjosi, ma
tydami tokią GALINGĄ LIETUVIŲ MINIĄ, susirinku
sią vienoje vietoje.

“Naujienų” priešai — juodieji ir raudonieji — sten
gėsi pakenkti “Naujienų” piknikui ir tuo pačiu laiku su
rengė keletą kitų piknikų ir išvažiavimų. Raudonieji in- 
trygantai darė tuos piknikus ir išvažiavimus, prisideng
dami vardais nepartinių organizacijų, į kurių komitetus 
jiems pasisekė įsiskverbti.

Vienok iš to nieko neišėjo. Chicagos lietuviai tūk
stančiais atvyko tenai, kur juos kvietė “Naujienos”.

Ir ne tik Chicagos lietuviai. Skaitlingi “Naujienų” 
draugų būriai atkeliavo iš aplinkinių miestų ir net iš taip 
tolimų vietų, kaip Rockford, 111., Scottville, Mich., Pitts- 
burgh, Pa. Buvo draugų taip pat iš Omahos, Neb., ir iš 
kai kurių West Virginijos miestelių.

“Naujienų” piknikas pavirto dideliu vidurinių vaka
rų lietuvių suvažiavimu!

“Naujienos” džiaugiasi ir didžiuojasi tuo nepapras
tai dideliu pritarimu, kurį joms parodė visuomenė savo 
atsilankymu į šį pikniką.

Joms malonu yra matyti, kad minios musų žmonių 
nepaiso tų melų ir šmeižtų, kairiais bando diskredituoti 
“Naujienų” vardą visoki r .eto mulkintojai. Pažangioji, 

• protaujančioji ir švarioji lietuvių visuomenė, kaip buvo, 
taip ir tebėra SU “NAUJIENOMIS”!

Visuomenė gali turėti pasitikėjimą tiktai tokiai 
spaudai, kuri yra nepriklausoma nuo valdžios.

Tatai žino tiek pažangių, tiek atžagareiviškų laik
raščių leidėjai ir redaktoriai.

Italijos fašistų valdžia buvo nepatenkinta Londono 
“Times” korespondento telegramomis, telpančiomis tame 
laikraštyje. Ji pareikalavo, kad Anglijos ambasadorius 
tą korespondentą pabartų ir pamokintų, kaip reikia ra
šyti apie Italiją. Ambasadorius išpildė reikalavimą.

Kuomet “Times” redaktorius gavo apie tai žinią iš 
savo korespondento, tai jisai mušė jam tokią telegramą: 
“Pasakykite Britanijos ambasadoriui, kad jisai žiūrėtų 
savo biznio. Mes savo biznį žinome”.

Anglijos parlamente buvo duotas paklausimas už
sienio reikalų ministeriui Chamberlain’ui dėl spaudos 
laisvės suvaržymo Italijoje ir dėl kylančio iš to pavojaus 
Anglijos piliečiams, gyvenantiems Italijoje. Jo buvo klau
sta, ar jisai žino apie tai ir ką valdžia mano daryti savo 
piliečių apgynimui.

Ministeris Chamberlain’as atsakė:
“Valdžia žino apie tai, bet ji mano, kad spaudos 

įstatymas yra vidujinis Italijos reikalas”.
Už šito paklausimo ir atsakymo perspausdinimą vi

si Italijos laikraščiai buvo sustabdyti vienai dienai! Ar iš 
to ne aišku, kad Italijoje dabar gyvuoja “tikroji valdžia 
ir laisvė”, kaip sako Chicagos “Draugas?”

Fašistų valdomoje Italijoje kiekvienas opozicijos 
laikraštis yra sulaikomas vidutiniškai pęnkis kartus sa
vaitėje. Laiks nuo laiko tuos laikraščius dar užpuola gink
luotos fašistų gaujos; sulaužo rakandus redakcijose, su
daužo mašinas spaustuvėse ir apkulia redaktorius.

Bolševikiškoje gi Rusijoje opozicijos spauda yra vi
sai uždrausta. Valdžia nepakenčia kitokių laikraščių, 
kaip tiktai savo partijos. Jeigu nękomunistai išleidžia

Uisimckijtmo kalnai
Jhicagoje — paltui

Metams   ...............,.. „ $8.00
Ihisei metų----------------  4.00
Trims mineaiams____________ 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui_____.75

Chicago je per nešiotojus i
Viena kopija ________________  8c
Savaitei ------------------------------- 18c
Mėnesiui --------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: x

Metama _____  $7.00
Pusei metų „__ ________________3.50
T ritus tuSneHiaui*_______________ 1.75
Dviem mėnesiam - -----------------1.25
Vienam mėnesiui .75•

Lietuvon ir kitur ušaieniuose: 
(Atpiginta)

Metama -------- —---------------- $8.00
Puacl metų -------- ------ ---------------- 4.00
Trims mėnesiams —--------- 2.t0
Pinigus reikia siųsti pašto Moiey

Jnieriu kartu su užsakyme.

Rusijoje laikraštį (žinoma, slaptai) ir valdžia pagauna 
leidėją arba redaktorių, tai ji pastato jį “k stienkie”, 
trumpai sakant, sušaudo.

Aišku, kad Rusijoje yra “dar tikresnė valdžia ir lais
vė”, negu Italijoje.

Rašo Adė
i

Kas šiandien Lietuva valdo?
TRIJŲ KUNIGŲ DIKTATŪRA

(šio straipsnio autorius — 
vienas žymiausiųjų Lietuvos 
publicistų. Jisai turėjo progos 
iš arti pažinti dabartinės Lie
tuvos valdžios vadus ir žino 
daug dalykų, kurie dedasi už 
politikos scenos, plačiajai pub
likai nematant. Jo tikrojo var
do dėl tam tikrų priežasčių ne
galime paskelbti. Redakcija).

Jei tektų man griežtai trum
pai į šį klausimą atsakyti, ne
mikčiodamas atrėžčiau: katali
kų kunigai.

Faktiškai visai taip ir yra. 
Šit seime visuotiną atstovų dau
gumą (tiesa, nors ir tik keleto 
'balsų daugumą) sudaro, kaip 
žinome, vadinamas krikščionių 
demokratų, ūkininkų sąjungos 
ir darbo federacijos blokas, da
bartinės valdžios trilypė parti
ja. šis dešiniųjų blokas, visai ne
siskaitydamas su didžiule Sei
mo ir bendrai visuomenės opo-' 
zicija, vien savo nuožiūra šian
dien sprendžia visuš gyvuosius 
Lietuvos valstybės vidaus ir už
sienio reikalus, vien savo valia 
drąsiai lemia savo krašto laimę. 
Ir juo toliau, juo labiau įsisma
gina, pralenkdamas net italų fa
šistus, visai jau nebesivaržyda
mas varydamas savo reakcijos 
darbą — laužydamas net savo 
paties dar nesenai Dievo vardu 
pasirašytąją respublikos kon
stituciją (naujais įstatymais ap- 
rėždamas, susiaurindamas kon
stitucijos laiduotą spaudos ir 
susirinkimų laisvę ir k.), o gi
nančius ją pirmaeilius lietuvių 
laisvės ir Lietuvos nepriklauso
mybės kovotojus, k/tip šit nenu
ilstamąjį musų darbo žmonių 
reikalų gynėją dr-gą Bielinj ir 
veteraną, d-rą K., Grinių, gink
luotos policijos pajėga pašalin
damas iš Seimo posėdžių sa
lės....

Nesistebime Italijoj įsigalėju
sios didelės vientisos fašistų 
partijos, turinčios net atskirą 
stiprią savo karo pajėgą su dik
tatorių Mussolini priešaky, val
džios atkaklumu, bet nevienam 
nuostabus gali atrodyti Lietu
vos dešiniųjų “bloko” toks drą
sumas ir sutartinumas. Bet iš 
tikrųjų, ir Lietuvoje nūdien vy
riausybės poziciją tesudaro ne 
koks nors trijų atskirų partijų 
blokas, bet tiktai, kaip minėjau, 
viena trilypė partija, bendrai 
suglaudus, krikščionių demokra
tų partija. Ūkininkų sąjunga ir 
darbo federacija tėra du vienam 
krikščionių demokratų kunui 
glaudžiai priklausančiu sparnu, 
tepraskūstu socialiniais pagrin
dais visuomenei prigauti, silp
nai besiorientuojantiems ūkinin
kams ir darbininkams privilio
ti.

Ūkininkų sąjunga — dešinys 
partijos sparnas — fiktyviai fi
gūruoja Seime atskira frakcija, 
o viešame gyvenime neva atski
ra politiška organizacija, kad 
pritrauktų krikščionių demo
kratų partijai kuo daugiausia 
bažnyčiai paklusnių, bet kalba
mos partijos, iš pat pradžios 
perdaug radikaliai užsiangaža
vusios darbininkų pusėn, besi- 
baidančių ūkininkų.

Antrą vertus, darbo federa* 
ei j a — kairysis flangas — v/M 
triukšmingai visur reklamuoja
si atskira darbininkų, bežemių 
ir mažažemių politiška partija 
beesanti, tuo budu vėl žvejoda
ma krikščionims demokratams 
politiškai suklaidintų , (daugu-; 
moj socialdemokratų' puo komu-’ 
nistą — bolševikų atskirti ne
nuvokiančių), o vis dėlto savo 
socialių reikalų priešingumą 
darbdavių (Lietuvoje daugiau
sia ūkininkų) reikalams jau
čiančių vargšų darbininkų.

■ . pASJlfi/lttS, CKTeajo^JB.  ŠnfraSienis Rupp 11, 1925
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Tuo tarpu tėvas centras r- 
puti krikščionių demokratų 
partija — džiaugiasi »kuo di
desniu savo klusnių vaikelių iš 
dešinės ir kairūs skaičiumi ir 
stengiasi dėl akių tenkinti 
vienų ir kitų reikalavimus, 
derindamas, taikydamas darbi
ninkų reikalus su darbdavių, 
vargdienių su turtingųjų, o iš 
tikrųjų abejus temulkindama. 
Krikščionių demokratų parti
jai, berods, tiesioginiai ir 
nerupi ūkininko ar darbininko 
reikalai patenkinti — josios 
vadai težiūri, kad tik ir darbi
ninkai ir darbdaviai, nors daž
nai ir skatindami dantis vieni 
prieš kitus, net patys nesijaus- 
daini, klausytų ,vieno bendro 
vyriausiojo vado, jųjų pajėga 
siekiančio visai kito, negu jie, 
grynai savo tikslo.

O tas vyriausias bendras da
bartinio Lietuvos dešiniųjų blo
ko vadas pilna žodžio prąsme 
yra katalikų kunigas — (ben
dros krikščionių demokratų 
partijos centro valdybos trijų 
kunigų triumviratas: kun. A. 
Šmulkštys, partijos pirminin
kas, ir kun. Meškauskas su 
kun. Reiniu, vicepirmininkai. 
Šis kunigų triumviratas šian
dien ir diktuoja visą Lietuvos 
politiką, savo nuožiūra sukinė
ja nepriklausomos valstybės 
vairą.

Tuo tarpu kad pirmiausias 
į savo rankas krašto valdžią 
pačiu pusių katalikų kunigų sie
kimas ir rupesnis, ypač šiais 
laikais1 po pasaulinio karo, ka
da taip smarkiai visame pasau
ly plečiasi socializmas ir taip 
galingai, mebesuilaikomai blai
vosi plačiųjų minių protas nuo 
bet kurių religinių prietarų,— 
tegali būti vien savo “dvasiš
ko” luomo, katalikų kleruso, 
socialinių reikalų apsidraudi
mas, abejoti netenka, šiandien 
Lietuvą valdąs kunigas sten
giasi pirmiausia savo paties at
eiti Lietuvoje apsirūpinti, nes 
kas bepasakys, kaip ilgai dar 
krašto valdžios vadžios jo ran
kose bepasiliks ir ką naujas 
rytojus katalikų bažnyčiai Lie
tuvoje atnešt begali...

Visos tautos, nepriklauso
mos valstybes reikalai... šios 
dienos Lietuvos ilgaskverniui 
valdovui tik antraeilis dalykas 
tegali būti. Tuos reikalus jis 
visada nustums antron vieton, 
jei teks jam savo paties kailis 
apsidrausti. Tą prievolę juk 
jam ir jojo luomo viršenybė, 
“neklaidingasis” Romos papa 
diktuoja savo pašventintu oibal- 
slu: “Dei et patriae” (pirmiau
sia Dievui, suprask — bažny
čiai, o tik paskui tėvynei). Ir 
kas šiandien besiimtų spręsti, 
ką Lietuvą bevaldą s katalikas 
kunigas pasirinktų, jei jis atsi
durtų prieš neišvengiamą di
lemą: socialistų valdoma ne
priklausoma Lietuvos valstybė 
ar katalikiškos lenkų unijos 
dalis?...

Saugok Viešpatie, nenoriu 
čia mesti į lietuvius kunigus 
valstybės išdavikų sunkaus įta
rimo akmenį: danelis jų juk 
taip pat uoliai, nuoširdžiai ir 
pasiaukavusiai plėšė lietuvių 
tautiško atgimimo dirvonus ir 
dalyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės kovoje. Tūlam dėl to 
ir ilgo rūbo išsižadėti teko 
(pav., a. a. kum Ambrazevičiui 
Vilniuje)/ Bet nuošąly nuo 
įrąjšto Valdžios diipukietns f1 ir 
tebedirbantiems saVo ‘tautos, la
bui kunigams — žymiai leng
viau, negu valstybės vairą val
dantiems. Nėra abejojimo, kad 
ir dabartinėj vyriausybėj yra 
karštų patriotų vyrų, pav., toks

Šokikė Mrs. Ethel Davis, kuri scenoj yra žinoma kaipo Ethel 
Parker, nesenai pašovė savo vyrą Allen Davis, taipjau žymų ak
torių. Kojel ji pašovė j j, ji nesisako.

žemes ūkio ministeris kun. M. 
Krupavičius: jis kartais ir vie
šame susirinkime skelbia, kad 
Romos papos tegalima esą tik 
bažnyčios, o ne tautos ar vals
tybes reikaluose klausyti. Bet 
tikrai, visai ne lygiai tvirtai 
jausis toks patriotas kunigas 
prieš tokį Romos papą, kartais 
neteisingai nusistačiusį prieš 
jo tautos ir valstybes reikalus, 
sakysim, vakarą, su trumpu 
smokingu prie butelio vyno 
smagioje moterų draugijoje 
apie politiką beflirtuodamas, 
ir vėl kitą rytą, atsiminęs pa
prastą pareigą mautis sutaną 
su kamža ir eiti mišių laikyti... 
Tikrai, bendrai imant, nepa
prastas ir slidus kunigui kelias 
suktoji valstybės politika vie
šai daryti, viena koja zakristi
joje tebestovint, ir nenormali, 
nesveikh krašto padėtis, kurio 
visa valdžia kunigų rankose. 
O ypač nesveika ir pavojinga 
tas Uetuvai, prieš kurią taip 
neteisingai, taip lenkiškai nu
sistatęs vyriausias katalikų ku
nigas — Romos papa. šit, pa
vyzdžiui, būdamas dar Seimo 
pirmininkas pralotas Staugai
tis (geras kunigas ir, rodos, 
neblogas patriotas)', nuvykęs 
tam tikros delegacijos priešaky 
konkordato reikalais Romon, 
net atskiron nūdienei j on prie 
papos nebuvo prileistas, o tik, 
išklupčiojęs Vatikano kulua
rus, tebuvo iš tolo “tėviškai” 
palaimintas, peržegnotas, 'ir 
grįžo Lietuvon vien tarptauti
ne geda tautai ir valstybei ve
žinas... o tuo tarpu Vatikane 
pianisto Paderewskio pasauli
nės muzikos koncerto besiklau
sydamas “teisingasis” papa su 
vikriais lenkų diplomatais gla
monėjosi ir tokią neteisingą 
lietuvių tautos ir Lietuvos val
stybės atžvilgiu konkordato I su 
Lenkija sutartį pasirašė! Tie
sa, karštakošis šios dienos Lie
tuvos diktatorius kun. šrpulk- 
štys, paaiškinus viešai “Lietu
voje” ekskunigui Purickiui 
(Vygandui) dvilypį papos ne
klaidingumą, iškrėtė “protesto 
šv. Sostui” šposą, į ką supykęs 
papa vienu mostu atšaukė iš 
Kauno savo atstovą (nors ir 
nesiakreditavusį, bet vis dėlto 
atstovavusį), pagarsėjusį Lie
tuvos nepriklausomybės igno
ravimu iezuitą Zecchinį, ir iš
prašė lauk iš Vatikano Lietu
vos vyriausybės įgaliotinį; • ir 
smarkieji musų kunigai nūdien 
nusiminę atgailos krūtinėn mu
šasi...

■ Taįgi, taip ir imi žmogus 
kariais abejoti, ar didesnio 
Lietuvos ir Vatikano politikos 
priešingumo atvejy, sakysim, 
kad ir unijos su Lenkija atžvil
giu, Lietuvą bevaldąs katalikas 
kunigas besiryžtų savo tautos 

ir tėvynės labui paaukoti savo 
juodąją sutaną su kartais labai 
s u f analizėj ilsiomis pažiūromis 
ir lengva klebonijos duona?

Pagaliau, ne visi šiandien 
Lietuvą valdančiųjų kunigų 
ir rimti padorus patriotai. Šit 
iš pačio diktatorių triumvirato 
tik vilnietis kun. . Reinis kaip 
rimtesnis tautininkas vyras iki 
šiol težinomas. Tuo tarpu pats 
vyriausias — kun. A. Šmulkš
tys- Paparonis jau prieš karą 
tiesiog nesąžinišku šmeižimu 
savo pažiūrų priešininkų pado
raus žmogaus vardo nustojo ir, 
be to, plačiai žinomas savo ne
taktiškumu (juk ir politikos 
su Vatikanu netaktas — 1 jojo 
vaisius), o taip pat ir kun. 
Meškauskas iki šiol tik karšta- 
košės plepės bobeles budu te- 
pasižymėjo. O šiedu paskutiniu 
kunigu juk svarbiausiai Lietu
vos likimą šiandien ir sveria...

Ir tempia šiandien atkaklus 
katalikų kunigai Lietuvos vals
tybės vairą savo klebonijos 
kryptimi su visu savo iezuitiš- 
ku įnirtimu, be atodairos mė
tydami iš Seimo tautos laisvės 
kovos veteranus, o iš valstybės 
tarnybos — ištisais būriais są
žiningus ir dirbti įpratusius, 
bet sau nepatikimus valdinin
kus, keisdami juos kad ir za
kristijonais!

Prašo knygų dėl lllis 
Island knygyno

Tuksiančiai imigrantų kas 
met atvyksta į Jungt. Valsty
bes jr kiek nors laiko pralei
džia ant Ellis Island. Dabar 
visi imigrantai privalo mokėti 
skaityti, nes įstatymas drau
džia įleidimą į Suvienytas Val
stybes nemokančių skaityti. 
Kaip praleidžia laiką imigran
tai sulaikyti ant Ellis Island? 
Beveik visi pageidauja knygų 
arba laikraščių savo kalboje.

Jau per kiek laiką Forcign 
Language Information Service 
siunčia įvairių kalbų laikraš
čius į Ellis Island. Besiųsdami 
laikraščius biurų vedėjai nu
tarė pristatyti knygų svetimo
se kalbose Ellis Island knygy
nui. Pradžia padaryta ir jau 
pasiųsta apie 100 knygų, bet 
tai tik pradžia. Todėl Lietuvių 
Biuras prie Forcign Language 
Information Service kreipiasi 
prie visuomenes prašydami 
knygų lietuvių kalboje. Pra
šome siųsti į Lįlh. Bureau, 
(FJL.I.S.) 222 Fouth Avenue, 
Ncw York City, iš kur bus pa
siųsta į Ellis Island.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]
L_-----
IR KAM GI TAIP MELUOTI?

“Tėvynės” Nr. 30 skaitau pro
testo rezoliuciją, kuri tapo iš
nešta A. L. T. Sandaros Antro 
Apskričio išvažiavime, birželio 
28 d.t Linden Parke, Union City, 
Conn. '

Kas link protesto neturiu nie
ko tokio sakyti: ar jie ką gel
bės, ar ne. Bet mes turime pa 
reikšti savo nepasitenkinimą 
dabartine Lietuvos krikščionių 
demokratų tvarka ir jųjų dar
bais. Bet tai darydami turime 
maždaug eiti tiesiotesniu kuliu, 
kad parodyti visuomenei, kad 
mes tariam žodį tiesos. Pavyz
džiui, viršminetame išvažiavi
me aš buvau ir aš esu tikras, 
kad ten publįko-s nebuvo nei 
1000,gal virš 400, o laikrašty
je parašyta su viršum 4,000. Ko
dėl taip? Vyrai sandariečiai, ne
jaugi ir jus pradėjote melagys
tės keliu kovą vesti? Jeigu ši
taip visada neteisingai kalbėsit 
ir rašysit, tad rimtesni žmonės 
tiesą mylintis, pradės ir jūsų 
neapkęsti, kaip neapkenčia krik-
ščionių, demokratų, nes žinos, 
kad ir jus tik melagystėmis no
rit pasaulį užvaldyti.

Ten Buvęs.

. VASAROS LAIKAS 
PASIVAŽINĖJIMŲ LAIKAS

Vasaros laikas, piknikų laikas. Vi
sur kvietkos žydi, musų senutė žemė 
išrodo daug gražesnė. Laikas pa
galvoti apie pasivažinėjimą. Proga 
suteikia visi geležinkeliai, atlankyti 
senas buveines ir atnaujinti draugų 
pažintis. Kelionės kainos nupigin
tos. Tokią progą suteikia, North 
Western geležinkelis, rugpiučio 16, 
ekskursija j Milvvftukee. Jei neturi
te nei draugų, jums keloinė apsimo
kės, nes tik kaiuuoja ten ir atgal $2. 
Puiki kelionė, patartina pasinaudoti 
ta proga. .(Apskelbimas)

Ar jus žinote, kad
Laike 1924-25 mokslo metų iš Lie

tuvos studentų lankė sekamus Vokie
tijos Universitetus: Prūsijoj — 255, 
Bavarijoj, 73, Saksonijoj, 27, Badene, 
9, Turtingi jo j, 27, Hassene, 22, Ham
burge, 3, Meklenburge, 37. Ar jus 
žinote, kad, geras rūkytojas4 į minutę 
laiko supranta gerumą 100% gryno 
Turkiško tabako Helmaruose.

DAINOS
Del keturių balsą 

Surinktos L. Eremino

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais. '

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas najnams. Kaina su pri- 
siuntitnu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI. ,

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienoj
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Į Pacifiką Maudytis.
Rašo A. VANAGAITIS ’

(Tęsinys)

Taip, vadinasi, ir grįžom at-.ros šviesos ir saulei leidžiantis, 
gal į Mamoth Camp, iš kurios Į Gražus viešbutis, sale šo- 
pasukom į pietus tuo pat keliu, kiams ir visi .kiti patogumai 
kur atvažiavo. Pasirodo, kad'mus apgyvendino 3 dienas. Ne-
ten tik į vieną pusę kelias. įsinorėjo apleisti tos ramios vie- 

Važiavom pro matytas vietas teles, bet reikėjo tą padaryti.
ir sustojom ties Apolinoris 
Springs vandenėlio paragauti. 
Dievulėliau, tai gėrimėlis! Pri- 
pylėm po “šikšninį krepšį“ ir 
dar porą butelių su savim pa
ėmėm. Tokį vandenį, tai geri ir 
nori.

Užtraukę savo poterinę “šią 
naktelę__“ leidomės geizerių
linkui. Neilgai trukus, mes jau 
uoslėm tą supuvusią smarvę, 
kuria alsavo keliasdešimt šal
tinių, geizeriukų. Ištiesų, kaip 
vanduo buvo malonus gerti, taip 
dabar ta smarvė nemaloni bu
vo uostyti, bet ką darysi — 
reilcgi apžiurinėt “roną“. Varg
šė žemelė! Kokius sopulius ji 
kenčia! Dejuoja visokiais bu
dais, bet niekas jai negelbsti. 
Sunku bepagydyti tokie skau
duliai, iš kurių tryška verdan
tis vanduo arba švirkščia garai. 
Ne veltui žemes drebėjimas 
kur tai netoli. Tiek skausmo 
turėti ir ramiai gulėti, tai nie
kas negalėtų iškentėti.
. Su gailesio ir nubudimo bei 

užuojautos akimis apžiūrėję tas 
žaizdas mažojo baseino, mėgi
nome \ ristis tolyn. Old Faith- 
full Camp dar toli nuo musų. 
Musų “ekspresas” truputį ge
riau “žengė“, nė# buvo ligonbu- 
tyt kur jį gerokai “pagydė“....
Džiaugėmės lygiu važiavimu ir 
ir gėrėjomės naujais reginiais. 
Pakely geizerių švirkštimas mus 
kvietė užsukti pažiūrėti, bet kur 
ten žmogus išžiurinėsi tiek 
daug. Pakštas tankiai iššokda-' 
vo ir skubėdavo pamatyti, tik 
į vakarą, tai ir jam nusibodo.' 
Nieko įdomaus. Visi “sopuliai“ < 
viens į kitą panašus.

Privažiavom kokį tai Smeto
nos šaltinį. Tegul ji galas! Bal- 
tas, gražus, didelis “puodas” 
taškė Į visas puses Smetoną, no-,, 
rėdamas sviestą sumušti, bet 
jam tas “džiabas“ nesisekė. 
Perdaug karšta. Musų Zaleckis' 
nelabai domėjosi tais “cudais“. | 
Jo širdy daugiau gailesio ir už
uojautos. Mes tai apžiurinėda- 
vom, stebėdavomės, kartais net 
pasigrožėdavom, reiškia, vadi- £iau» bel nutarėm nedaryti to- 
nasi> anot jo, pasidžiaugdavom K’° trobelių , nes jei papras- 
kito skausmais ir kentėjimais, to laiškelio nemalonėju priete- 
Kas kenčia, o kas užsiganėdina parašyti, tai ką ten laukti 
ir biznį sau daro!.... žmogau, sluntimo.
žmogau, koks tu beširdis! Gy
vuliai daug jautresni, nes nei 
vienas nebuvo apsilankęs, o 
žmonės, tai šimtais krykštavo, 
džiaugėsi .pamatę švirkštimą. ,

Taip ir nejaučiau grožio ma
tydamas liek gražių vaizdų. 
Tiek to. Važiuojam. Paspaudęs 
Zaleckis “gesą“, pasijuto vidu
ry kalnelio betupįs. Musų “eks
presas“ galutinai “užsinaravi- 
jo“. šiaip ir taip, anaip ir ši
taip — visaip mėginom “už- 
starduoti“, bet nieko neišėjo. 
Dairėmės nakvynės, nes jau 
saulė leidos, o į “kempę“ apie 
kelioliką mylių. Dabar nakvok 
žmogus toj smarvėj ir jei nori 
turėti kvapų orą, tai skubėk 
pagalbon tam “muštuvui“. Mu
sų laimei važiavo pro šalį Yel- 
low Oab su “mekaniku,“ kuris 
mums “pafiksino“ už keliasde- 
šimts minučių. Apmokėję jo 
triūsą, truputį susinervinę stu- 
mėmės pirmyn, didžiojo geize
riu baseino linkui. Už valandos 
mes jau valgėm paprastą va
karienę.

žmonių radom daugybę. Mes 
niekados nesitikėjom rasti to
kią didelę kempę. Visai kibąs 
gyvenimas po Mamoth Camp.

čia pat turėjom “Ofd Faith- 
full,” kuris mus vaišino savo 
švirkštimu iki 170 pČdų aukš
čio. Tas geizeris sulig laikro
džio gyveno. Kas 60 min. jis 
alsavo. Girdėjau ir mačiau jo 
alsavimą vakare ir naktį. Ypa
tingai gražus būna prie elekt- 

16 liepos vakare, mes jau pasie
kėm Lake Camp. Prie ežero ap- 
sinakvojom persiritę per Ame
rikos Nugarkaulį. Čia nebuvo 

j tiek įdomumų. Mėginom žu
vauti, bet perdidelės išlaidos. 
Žuvis, maždaug svarų sunkumo, 

|atsieina doleris. Pagavau dvi 
žuvi ir daugiau negaudžiau. Ir 
kam čia gaudyti! Vakare kai
mynai mus apdovanojo ketu
rioms žuvims, kurias tuoj iške- 
pėm rytojui. 18 ilepos nuta
rėm apleisti tą “svieto marnas- 
tį“.

I Grand Canyonai mums su
teikė ką tai gražaus. Artist 
Point ir Ispiration Point tai 

'gražus kuriniai. Dabar nutylė
siu apie juos, nes šj vakarą žą- 

'dam apleisti parką ir nakvoti 
(\Vest Yellowstone. Sustoję dąr 
IMadison Camp ir gavę po “gro- 
’matą“, išbirbėm iš to ligonbu- 
<čio į tylų, ramų mišką, kuria- 
|me apsinakvojom suvalgę šil
tus, gardžius pietus. Ten pat 
“apsiznaiminom” geriems prie- 
teliams apie save ir ryt dieną 
anksti išvažiavom į Pocatello. 

■ Pakely užtikom šv. Antaną, bet 
inesustojom pasižiūrėti. Reiškia, 
(vadinasi, važiavom per šv. Vin
centą (1!) liepos), per šv. An
taną (miestelis su 3000 gyven
tojų). Su šventuoju per šven- 

itąjį. Mes pradedam švaistytis 
po šventas vietas. Ispanai tur-

• but žinojo, kad čia lankysis ko-
• ki tai “griešnininkai“ ekskur-
i santai....

Kelias pasitaikė “cudaunas”, 
'nes pilni pakeliai “flat tajerių“. 
Musų Zaleckis “pagimdė“ visai 
netikėtai “pilną flatą“. Palaido
jom ant grabės kranto “tajer;“ 
iv Falls. pirkom naujų.
Tai tau, Jurgi, ir devintinės! 
Paskutinė viltis! Taip vadina
mas “naujas“ tajeris neišlaikė 
akmenuoto kelio. Apsiverk, Pik- 
tormanai, nes tavasis liko “pus- 
čiose“. Mums tas “suvis“ kai
navo 41 doleris. Norėjom rašy
ti Chicagon, prašydami atsiųs
ti tajerį, nes ten per pus pi-

J pietus druskos ragauti.
Pocatello dėl musų buvo Chi- 

caga, nes nuo Siuox City nebu
vom matę tokio didelio miesto. 
Tai ne “žertas“! 17,000 gyv., 
tai mieštas nemažas. Pati Idaho 

■ sostinė vos 25,000 dūšių pri- 
skai, o Pocatello, tai paprastas 
miestelis su keletą dirbtuvių. 
Apsistojom* dvidešimts dviem 
valandom, nes to reikalavo 
“springsų” pataisymas, kurių 
du “lapai“ divorsą paėmė.

20 liepos pavakariukais aplei- 
dpm “čyščių“ ir davažiavom
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Į Severa’s
■ Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis*

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 20 centai.

Kasdieninis vartok

Severa’s 
Antisepsol

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis įprigelbati burna* užsilai
kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina B5 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPiDS, IOWA

MAUDIMOSI KOSTIUMŲ EVOLIUCIJA. — Kaip viskas kitas keičiasi, taip keičiasi ir mau- 
dimosi kostiumai, štai kairėj matome sunkų vilnonį kostiumą, sveriantį 14 svarų, kurį mergi
nos turėjo nešioti, eidamos maudytis 1900 metais — 25 metai atgal, šalę jos stovi mergina 1905 
m. kostiume; toliau eina 1915 m., 1920 m. ir gailaus 1925 m. šilkinis kostiumas, kuris tesveria 
tik Ž uncijas.

Preston. Pusėtina nakvynė pri
glaudė mus “griešnininkus“. 
Svajojom apie Salt Lake City, 
Marmonus, Druskos ežerą, Irri- 
gacijas, Templum, vargonus su 
8,000 dūdų, planavom kaip ra
šyti gulint ant vandens pavir
šiaus, tarėmės kam rašyti, bet 
negaudami, atsakymų nutarėm 
niekam nerašyti. Su saldžiais 
sapnais atsikėlę, kraustėmės 
Salt I>ake City linkui. Dabar 
mes jau sutiksim didmiesčius 
l>o kelis desėtkus tūkstančių 
gyventojų. Taigi važiuojam, 
kad net dulkės rūksta. Keliaut 
daug įdomiau, nes jau randapn 
cementuoto kelio, matom go
jus medžių: topolių, žaliųjų jo
varų,1 gluosnių ir vaismedžių. 
Gražios farmos žalumuose pa
skendusios vilioja akį. Lyg ir 
Lietuvos laukai_  Vienu žo
džiu, gražus reginiai.

JONAS PETROŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 10 d., 1925 m. ligon- 
butyje. Turėjo amžiaus apie 
44 m. Paliko didžiam nubudime 
moterį Marijoną Petrošienę ir 
vieną dukrelę Viktoriją 5 m. 
amžiaus taipat paliko vieną 
brolį Stanislovą Petrošių ir vie
ną seserį Kastanciją Budvidienė 
Amerikoje. Velionis paėjo iš 
Lietuvos, Kauno rėd., Tauragės 
apskr., Tenanių parapijos, kai
mo Kalniškių. Pragyveno Ame
rikoje apie 25 m. Priklausė 
prie draugijos šv. Jono Krikš
tytojams ir Simano Daukanto 
ant Bridgeporto.

Laidotuvės įvyks Rugpiučio 
13 d., 1925 m. į Šv. Jurgio baž
nyčią apie 8 vai. iš namų 3344 
Auburn Avė., po pamaldų į šv. 
Kazimiero kapines.

Užkviečiam visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. Palieka nuliūdę,

Moteris duktė, brolis ir sesuo.
Laidotuvėms patarnaus gra- 

borius A. Masalskis, Tel. Bou- 
levard 4139.

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

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabą Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė,

Tel. Yards 1741 ir 4040

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

M tytojoa iv skaitytoją) 
praiomi pirkiniy reikalais < 
eiti | Uus m rikro va s kurio*

| ikelblasl Naujienos e. i

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbtom.

BABJIENOS, UEIcip, m

Pietums sustojom Logane. Ap
žiūrėjom marmonų Templum. 
Labai gražiai užlaikomas. Vidun 
neleido “bedievių“.... Tur būt
mes taip atrodėm.

Neužilgo davažiavom Ogden, 
taip pat didelis miestas. Deja, 
tie didimesčiai už Preston, bu
vo jau Utah valstijos. Kultūrin
gos farmos, gražus miestai, liu
dijo marmonų darbštumą ir su
manumą.

(Bus daugiau)

KENTĖJO DVEJUS 
METUS

Paskiau gavo pagelbą var
todama Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound, taip 

sako Mrs. Anderson.
Rangeley, Maine. — “Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound labai 

daug man pagelbė
jo ir prašalino 
skausmus šonų ir 
nugaros, • galvos 
skaudėjimą ir nu
silpimą. Aš kentė- 
jau dvejus metus 
ir nian išrodė, kad 
aš niekuomet ne
galėsiu dirbti savo 
namų darbo. Po 
perskaitymo laiškų 
kitų moterų kurios 

vartojo Vegetable Compound, aš nu
tariau pabandyti jas ir aš dabar ga
liu dirbti visokį darbą: šluoju, siuvu, 
skalbiu, prosinu. Aš gyvenu ant far- 
mų ir turiu penkis šeimynos, aš tu
riu visuomet darbo. Aš rekomenduo
ju Vegetable Compound mano drau
gėms ir norėčiau, kad mano laiškas 
pagelbėtų dėl vartojimo jūsų gyduo
lių”. — Mrs. Walter E. Anderson, 
Box 370, Rangeley, Maine.

Virš 200,000 moterų yra atsakiu
sios į musų klausimą: “Ar jus ga
votą pagelbą vartodamos Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound?” 

98 iš kiekvieno 100 atsakė “Yes”, 
ir todėl, kad Vegetable Compound pa
gelbėjo kitoms moterims, jos pagel
bės ir jums. Pardavimui pas aptie- 
korius visur.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ©On Be
Peilio* *1* Skausmo

Paliudymai šimtų žmonių, parodo, 
kad mano gydymo metodas rupturų 
yra tikrai moderniškas, mokslinis ir 
tikras. Gydo be skausmo ir greit 
yra išgydomi visam gyvenimui.

Skaitykit ką M r. Malic sako:
“Aš įgavau rupturą trys ir pusė 

metų atgal. Nuvažiavau par'Dr. 
Flint dėl išsigydymo, nes aš bijojau 
peilio. Jis išgydė mane be peilio. 
Tai buvo pusantrų metų atgal ir aš 
dabar nuo to esu tikrai gerai išgydy
tas ir dabar neturiu jokio trubelio su 
rupturą”.

Micael Malic,
13309 Burley Avė, 

Hegewich, 111.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas savo metodu.

PATARIMAS DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 S. State St. 5 augštas, Chicago

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 v. v., nedėliomis, uždaryta. >. t 

------ 7^;
Tel. LAfayette 4*428

Plumbing, Heatlng
Kaipo lietuviai. 1 Įduriamu vlaudon 

patarnauju kuoąeriausial.

M. Yužka,
W, 38t* St., CMirago, UJ.

. .............................. . .. ....... —J

Niekas neali būti palyginama, kaip 
. ištrynimas au geruoju, senuoju

Pain-Expellcriu
Kai tik paatebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų naminį 
pagelbininką, kad išvengus tolitnesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake- 
U0,^4T - * '

F. A D. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts. > 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVON
A/** —s «*. * —.-----  K*

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amonkon nežiūrint k-votos.

Musų dideli laivai milžinui, kuip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, III.

PINIGAI
H

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 

yra Tupįkaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 

rantija.

Iš Roselando ir Ken- 

singtono siųskite pini

gus Lietuvon per Nau

jienų Skyrių Tupikai- 
čio aptiękojc, 233 E. 
115th St., Kensington. 

| * 1 . .........

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

Del Vaiky Odos Ligy
Čadu.n Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos ku- ' 
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu-'' 
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
įsidrėskimų, užgavimų ir taip toliau.

Patarimas ir Egzaminavimas

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

Kraujo išbari-- 
įlymas, šlapumo 
jšbandymas X- 
Ray ir labora
torijos egzami
navimas, pagel

bės aura-

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

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodijimą, 
Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali 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 pagelbiuinkai, 
tyrę gydytojai, gali suteikti 
riausį patarnavimą ir suteikti 
sėkmingą gydymą už mažiau

pa- 
ge- 
pa-

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pasiliuosuoti nuo tų lif£ų. Page
rinti 606 ir 914 ir ^erlAusis I^ous- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

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

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

Kampas Monroc 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, 50G — 
Moterų priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomįs.

Kenosha
Lietuviai

Z

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

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

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė.,

a Kenosha. Wis.
Jęi; pori išmokti 
gerai rąžyti — 
nusipirk typewriterį»

DR. VAITUSH, O. D, 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivaą akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toiiregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėl’oj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netą)i Ashland Avė.
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Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergim- 
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Bekeik visos ligos 
--------- —y.------dabar yra išgy- 

domos vartojant 
I;.:---------------------naujausį Euro-

pini gydymą ir 
įčirškiant gyduo-

I \ ,es tiesiog į
J kraują, sykiu su
j / a j Į 61^ kitomis gyduo- 
i / Sį m-AMr iėmis dėl viduri- 
'VJ08 

v*80s yra ne' 
kenksmingos ir 

UflKx turi stiprią gy-
dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 60G 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo ju- 
«ų- erzami nacija
Su anulyza kraujo, šlapumo ir ki- 
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui ’. kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Mcdikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Atydai 
Lietuvių

I *

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas / -

S, A. VASILIAUSKĄ
6752 S. CampMl Avė. i

TeL lloo«evelt 8500 ) ■'<

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yru naudingos.
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m SUDEGS DIDELIS LENTŲ I Per visą gi diena darže dėjo-

K||V i SANDELIS si vis kitokie dalykai. Kuomet

ŽINIOS
į vieni tik taip sau vaikštinėja ir 

sudegė įieško vis daugiau pažystamu.

NAUJIENOS, Chlcaįfč, UI Antradienis, Rugp. 11, 1925,

APIPLĖšft VIDURMIESCIO 
TEATRĄ

Plėšikai atėmė $12,000
State-Lake teatro

iš

Sekmadienio vakare jau už kirstų ir prirengtų 
darant teatrą, jaunas, 
pasiičdęs plėšikas, su 
mis pirštinaitėmis, įėjo į State- 
Lake teatro, vidurmiesty, raš
tinę, kuri yra antrame aukšte 
teatro name ir privertė šešis 
vyrus ir merginą-kasierę iškel
ti rankas. Tuo laiku kambary
je buvo skaitomi pinigai tos die
nos pajamos. Plėšikas suvarė 
visus į tą kitą kambarį ir pri
vertė atiduoti jam visus pini
gus, išėmus sidabrinius, kurių 
jis nepanorėjo imti, nes esą per
sunkus. Po to plėšikas aplei
do raštinę ir dingo, išsinešda
mas su savim $12,006 teatro 
pinigų.

gražiai mui 
šilkinė-

TRYS ŽMONES PRIGĖRĖ

Pereitą sekmadienį besimau- 
dydami prigėrė trys chicagie- 
čiai Vienas prigėrė, ar mirė iš 
baimės, apvirtu® valčiai, antras 
prigėrrė Waukegane, o trečias 
prigėrė 
ežere, prie VVilmette.

ė pakliuvęs gilion duobėn

PRANEŠIMAI JIESKO DARBO PARDAVIMUI NAMAI-2EME
I Sekmadienio naktį
Harris Brothers lentų kiemus, kurių, galbūt nėra matę per me- 
prie 35 ir Iron gatvių. Didžiu- tus ar dųugiau laiko, bet su kū
ma viso miesto aparatų atvyko 'riais suėjo šiame piknike, tai 

'gesinti gaisro, bet nieko negu- 'kiti šoko, žaidė, linksminosi. 
Įėjo padaryti; viską ką ugnia-(Tolėliau veik per visą dieną, 
gesiai galėjo padaryti, tai vien iki sutemos tęsėsi visokiausi 

, tik neprileisti ugnies prie kitų [kontestai-rungtynės. Jc1 
(triobėsių. I ’ 
.pie $1,000,060.
užsiėmė pardavinėjimu jau su-pr prisijuokė užtektinai, 

į budavoji- I
namų.

, Jei kas 
Nuostoliai siekia a- ir nedalyvavo juose, tai vistiek 

Ta kompanija [didžiausiu įdomumu juos sekė 
nes 

kontestų buvo visokių, tad buvo 
ir labai juokingų. Nemažai 
sudomino žmones ir golfas, ku
ris čia buvo rodomas kaip žaisti. 
Bet dar daugiau įdomumo ir 
juokų buvo su fordukų lenkty
nėmis. Ne, tai nebuvo papras
tos lenktynės, kur lekiamu

Smulkios Žinios
Stock Yards policija užrekor-

(’a^° P*1111*! n,klio vagystę j()S lsmarkinusiu greitumu, tarsi no- 
John Ham-|r.n( sprandl) nusisukti. Cia 

buvo gražios lenktynės, su įvai
riausiomis kliūtimis, kur vy
riausią |rolę lošė paties operuo
tojo vikrumas, o taipjau suge
bėjimas vikriai valdyti savo au
tomobilių. Visi rungtynėse ir 
kontestuose dalyvavę gavo gra
žių dovanų.

Visko, kas buvo

distrikte. Pavogtą John Ham-1 
mond arklį, kuris stovėjo prie • 
jo namo, 4750 S. Marshfield 
Avė. Vagis John Klofick, 50 
metų, 4609 S. Laflin St., kuris 
tą arklį pavogė ir paskui parda
vė kitam už 50 dolerių, tapo 
areštuotas.

John Gascola, 10657 Hojie 
Avė., uždraudė savo dukteriai 
matytis su Robert Killian, 7917 aprašyti negalima. 
Avalon Avė. Kada jis vakar buvo nepaprastas 
pamatė savo dukterj prie 9460 smagus, linksmas, 
Commercial Avė., 
draudžiamu vaikinu,
tai išsitraukė revolverį ir palei- pilnai patenkintas. Dar ir 
do kelis šūvius į Killian, gal pažymėtina, kad nežiūrint 
mirtinai jį sužeisdamas. Dabat kios didelės- žmonių minios, 
tėvas ir duktė sėdi kalėjime.

piknike ir 
žodžiu, t^ai 

piknikas, 
draugingas

einant su lietuvių suvažiavimas. Ir kiek- 
jis groi- vienas tame piknike‘buvęs liko 

tai

Ką reiškia tavo vakaryk-1 Ll8tUVll|j8f8llllO8O 
štiš sapnas? Naujieną piknikas - lie

1 ■ ■ v • •___
žmonės sapnavo ir sapnuos, '

pasakojo savo sapnus kits ki- ’ 
tam ir pasakos ir; pagalios, ar Dar niekad lietuviai nėra 
mes tikiame į sapnus ar neti- ję t0|j0 pikniko, kaip 

jienų piknikas pereitą 
madienį. Dalyvavo apie 
žmonių

kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri- ' 
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

NAUJA KNYGA

pn-

Apysaka iš Amerikos Lietuvių 
Gyvenimo

LIETU- Jieškau darbo už stenografe JTERU L 1. j o .Baigiau
komerci-

DRAUGYSTĘ ATGIMTIES LIETU
TlU TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ '• |:ptiiviika ištaiga ‘ Rengia didelį išvažiavimą Leufe l IltlUVlSKą įstaigą.

Grove prieš antiškas kapines, prasidės Rarrison Hifth School
dieną, 15 ir 16 Augusto, 1925 m., bus 
šokiai naktį Ir dieną prie geros mu
zikos. Kaip 12 naktį vakarienė už- 
dyką, o nedčlioj bus Šokimas. Daug 
visokių išlaimėjimų, skanių gėrimų 
ir užkandžių. Kas norėd važiuot su 
trokais 6 vai. vak. Subatoj, o nedS- 
lioj 9 vai. ryto. Norintieji važiuot 
malonėkit būti ant laiko po numeriu 
830 W. 36 St. Kviečia Komitetas.

subatoj, bus per nuktj ir nedėlioj per Į . . .
/linmi ir Irt Aiiirusfn. 1925 m., bus J * ‘ ¥•

Lietuviška Teatr. Dr-tė/Rutą No. 1. 
Pranešu, jpg Draugystė Rūta No. 1, 
parkelė susirinkimus iš pirmos sere
dos j 2 seredos vakarą, po pirnjos mė
nesio, priežasties, kad salė užimta ant 
pirmos seredos, susirinkimas įvyks 12 
d. August, 1925 m., 7:80 vai. vakare 
po num. 3135 S. Halsted St. Lietuvių 
Auditorium, ant pirmų lubų. ' z

— Valdyba.

APSIVEDIMAI
PA J IEŠKAU merginos ar našlės 

nuo 30 iki 40 metų apsivedimui . Aš 
gyvenu ant ukes ,esu našlys, turiu 4 
vaikus; tinku tik ant korto šHubo. 
Atsiliepkite laišku.

J. P., <
5629 So. Wood St., Chicago, III.

2nd fl.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą 

3490 So. Halsted St.
Phones: Yd« 8408 — Blvd. 1969 rea.

ne- 
į buvo jokių nelaimių,»jokių ne- 

- smagumų, bet visi linksminosi 
'gražiai, rimtai ir leido laiką 

I kaip jam geriausia patiko. Bu- 
^vo piknike apsilankęs ir Blue 
Island policijos viršininkas, ku- 

" ris pareiškė, kad per 30 metų 
kap gyvena jis Blue Island, jis 
dar nematė tokio 
smagaus pikniko, 
kad nemanęs, kad 

___  tokie rimti žmonės 
sek- Kražiai užsilaikyti,

6,000 vęs pirmas ten piknikas, kur 
policijai visiškai nebuvo ko 

 vikti ir net nereikėjo tvarkos | 
Pereitą sekmadienį įvyko daboŲ, nes patys žmonės vis- j 

Naujienų piknikas. Tie, kurie M kuogeriausiai tvarkėsi ir 
buvo, ir be šio raštelio žino kas per visą laiką buvo < puikiausia 
ir kaip ten buvo, žino,'kad tai tvarka. Dabar jis apie lietu- 
buvo nepaprastas piknikas. Ne'vius busiąs visai kitokios nuo- 
jiems tad skiriamas tas rašte- monės ir juos aukštai gerbsiąs, 
lis. Jis yra skiriamas tiems, | Reikia dar pasakyti, kad Sia

me piknike dalyvavo ne, vien 
chicagiečiai. Buvo dideli būriai 
žmonių iš kitų artimesnių mi/s- 
tų. Buvo net iš labai tolimų 
vietų. Buvo iš Scottville, Mich., 
Detroit, Mich., Pittsburgh, Pa.. 
So. Omaha, Nebr., lietuvių net 
ir iš tolimosios West Virgiui-1

Tel. Vardą 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaiu. Už-

1 ai k o ra maievą, popierą, 
* stiklus ir t. t.

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

3660 So. Western 
II lubos

Avė.

REIKIA DARBININKŲ

tuviy suvažiavimas
turė-
Nau-

gražaus ir į 
Esą jis nic-1 

lietuviai yra I 
ir moka taip 
nes tai bu-

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar, Haymarket 1018 
461 N. Halsteii St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CBICAGO.

PARDUOSIU bučernę. Labai 
puikiai įrengtą (geri fikture) 
arba mainysiu ant mažo namu
ko ar loto.

5124 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6271

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

$700 grojiklis pianas, 80 no
tų, Kimball, augštos rųšies, 

į puikiausias, 71 rolelis, benčius, 
'viskas, $140, teisingiems žmo- 

HEIKALINGA moteris prie nSms. Klauskite Mr. Kneeth,
namų darbo, $15 j savaitę ino-l 2.1.12 W. Madison St. 1 fl. 
kesties. Kambarys ir valgis.

Atsišaukite
1840 So. Halsted Str.

Tel. Canal 5821

MOTERŲ

/

REIKIA —
moterų ir merginų
prie spėka varomų mašinų

Star Quilt Co,
1855 W. Roosevelt Rd.

PENIUS KUKNINIS ant pardavi
mo, Adenu metų senas, man kainuo
ja $125 ,atiduosiu beveik už pusę 
kainos, savininkas eina gyventi į 
steam heat. Atsišaukite j krautuvę 

J. POVILONIS, 
6104 So. State St.

Aukščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
mieros 25x125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

Chicago, Illinois.

ti

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI, cigarų, ice 
crcam, kendžių ir visokių smul 
kmenų štoras. Randasi 4 kamb. 
pagyven. Parduosiu už labai 
prieinamą kainą.

3302 So. Union Avė.

REIKIA patyrusių vyrų dirb
ant farmos.

Atsišaukite.
2029 Grenshaw St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosemė, geroj apielinkėj, ge- 
pas 
mo,

REIKALINGA automobilių 
mechaniko — nuolatinis darbas 
ir gera alga.

Kreipkitės
BRIDGEPORT GARAGE, 

3207-9 So. Halsted St.

REIKIA tuoj gero bučerio, 
kalbančio angliškai ir lenkiškai. 
Geros sąlygos, nuolatinis dar-

718 W. 120 Str. West Pullman
Tel. Pullman 6344

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Hudson automobi

lius; uždarytas, 5 pasažierių 
na atrodo 
mainysiu 
mašiną.

maši- 
ir bėga kaip nauja; arba 
į prastą ir sugriuvusią

900 W. 31 St.

Pardavimui
PARSIDUODA 

bučernė, geras, 
/.dirbtas biznis;

biznis. Priežastis pardavi- 
dvi bučernės. Atsišaukit 
4425 So. Wells Str.

1125 W. 31 Str.
Tel. Yards 3906

MAINAI
Aš mainysiu savo 2 flatų 
mūrinį namą, j mažesnį me
dinį namą. Arba paimsiu 
antrus morgičius, i trečius 
morgičius arba Real Estate 
kontraktą kaipo dalį /mokė
jimo, kitus lengvais išmokė
jimais. Klauskite ,

MR. DAVID M. RUBIN 
2nd floor, 3804 S. Kedzie Av.
Telephone Lafayette 6738

NAMAI-2EME

Specialis Bargenas

PARDAVIMUI prie 714IL— 
7148 S. Maplewood Avė, nau
ji modemiški namai, 4—5 
kambarių, mūriniai bungalow 
dabar yra baigiami. Kaip tik 
tokie, kokių jus reikalaujate. 
Pamatykite juos, kaina $6750 
ir $7750, išmokėjimais. Atda
ri dėl apžiūrėjimo nedčlioj ir 
paprastonfls dienomis. Savi
ninkas ant pareikalavimo. \ 

7140 S. Maplewood Avė.

kurie piknike dėl vienos ar ki
tos priežasties negalėjo būti, o 
taipjau tiems tūkstančiams 
naujieniečių, kurie gyvena toli 
nuo Chicagos, bet kurie su įdo
mumu sekė žinias apie pikniką 
ir gal apgailestavo, kodėl jie 
tiek toli nuo didžiosios Chięagos
gyvena ir negali patys piknike jos, kurie atvyko specialiai į šį 
būti. j pikniką. Jie ir gi gėrėjosi ėhi-

| Tai nebuvo piknikas, imant (cagiečiais, kad jie yra rimti ir

grosernė ir 
senas 

žema 
Pardavimo priežastis —
liti'prižiūrėti to biznio. v 

562 W. 18th St.

• • vir is-
kaina.
nega-

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainom!?

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Mąr.shfield

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA flatas iš

PARDAVIMUI dentisto ofisas, iš
dirbta praktika tarpe lietuvių ir len
kų. Gera proga lietuviui dentistui. 
Randasi geroje vietoje. lengvomis 
sąlygomis.

1739
Naujienos,
So. Halsted St., 

Bok 594

PARDAVIMUI grosernė ir deli-
paprastoj žodžio prasmėj. Ne, susipratę žmonės, kurie taip 5 kambarių. Naujos mados jtai- į kateSpn Hyde Park apielinkėj, ge- 
inipia»Luj piuBincj. c, ( h y » i Yra elektra, maudynė, ras biznis, 5 m. tą vietą laikau,
tai buvo greičiau visų Chicagos gražiai moka linksmintis. Jie ; n ‘ turi būt parduota M mėnesi dėl
lietuvių suvažiavimas, kurio išsivežė apie chicagiečius kuo-(stlk;° P. la1, Gera vieta 1 sunkios ligos. Kenda pigi ir 7

•pažiūrėti atvyko skaitlingi bu- griausią nuomonę, dėl jų ge- mazos šeimynos; arti gatveka- 
riai
irgi pasitaikė nepaprastai gra- jo aPie chieagiečių gerumą pra
žus, kuris tą pikniką tarsi pa- nešti savų miestų ir miestelių 
darė 
cagos lietuvių švente, kokios dar, pilnai patenkinti chicagiečiais, 
niekad tarp Amerikos lietuvių jų dienraščiu—Naujienomis ir 
nebuvo. Naujienų pikniku.

ir iš kitų miestų. Oras rūmo ir svetingumo ir pasižadė- > rlų‘ menesiui.
. 6914 S. Robey St.

kambariai.
1413 E. 58 St. 

Tel. Fairfax 2619

Turi būt parduota tuojau.
Proga nupirkti namą su mažu įmo- 

kėjimu, $500 cash, kitus lengvais iš
mokėjimais, nupliksite 1 augšto di
delę medinę cottage, 8 kambarių, 
3238 So. 49 Avė., Cicero, III. Kaina 
tiktai, $3450. Galima perdirbti i 2 
flatus su mažais iškaščiais.

Taipgi $1000 cash, o kitus išmokė
jimais, nupirksite, 3286 So. 49 Avė., 
Cicero, III. 2 flatų namas iš fronto ir 
cottage i šužpakalio, kaina tiktai, 
$4200, lengvais išmokėjimais.

Lotai ant Kostner ir Kenneth 
Ayes., netoli Archer Avė. Kožnas lo
tas 30x125, kuiną tiktai, $358. Tie 
lotai turi būt parduoti prieš septem- 
ber 1 dieną. Išmokėjimais, tiktai 
$25 įmokėti, o kitus po $5 į mėnesį. 
Nepraleiskite tos progos.

Už $500 cash, nupirksite mūrinį 
namą prie 3808 Wallace St., netoli 
88 St., kaina tiktai, $2700.

Musų ofisas atdaras nedėlioj 
ryto iki 11 dieną.
Atsišaukite

Frank J. Petru, 
1443 West 18th Street, 

Chicago, Illinois.
Telephone: Canal 0806

8
nuo

PARSIDUODA 2 augštu namas 
su aukštu beizmentu ir viskuo. Yra 
gesas, elektra ir maudynės. Noriu 
greit parduoti iš priežasties ligos. 
Atsišaukite po 3 vai. po pietų.

2311 W. 47th PI., 1 aukštas

PARDAVIMUI pigiai 80 ak
rų farma, su budinkais, 35 ak
rai išdirbtos, 3% mylios nuo 
miesto, kaina, $1500.
Carl Johnson, R. 2, Box 19, 

Necedah, Wis.

PARDAVIMUI Marąuette
Manor, 2 augštų modemiškas 
mūrinis namas.

Atsišaukite
6646 So. Campbell Avė.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda kampinis biznio 

namas su barberne ir kendžių 
štoru Brighton Parke.

Kreipkitės:
4356 So. Mozart St.

KIEKVIENAS pasiukvatis Šitą 
gražų namą, dvi krautuves, du ofisai, 
2 po 7 kambarius pagyvenimai, tiktai 
metai statytas. Noriu mainyti ant 2 
pagyvenimų namo arba garadžiaus, 
betgi turi būt geras.

1723 W. 47th St.
Tel. Yards 4389

PARDAVIMUI 2 aukštų, po 4 kam
barius mūrinis namas, aukštas ci- 
mentuotas skiepas, viškas, gazas, 
elektra ir toiletai. Pirmo morgičiaus 
$2,500. Pamatykit namą, o su kaina 
sutiksime. Savininkas namie po 6 v. 
vakare.

549 W. 37 St.

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitaitis,

(“Tėvynės” Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.
šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do- ’
rybę ir intrigas, musų pergy- automobilius. _
ventus ir tebėsančius papročius; ke buv0 ap|e j automobilių, 
santikius katalikų su bedie- nuo pįgesnįų j^j brangiausių, 
viais V Kaupcino darbus ir jų j ^juo paį ryį-0 žmOnės traukė 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, dideliais būriais j Naujienų pik- 
pagalios, žmones braidančius gy- nįką. 
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar nedideliais būriais nuo Blue 
biznierius, profesionalas ar ku- ig]and gatvekarių linijos. Jau 
nigas, šioj knygoje rasi sau pe- apje pietus daržas buvo apipil- 
no ir smagumo. 1 ‘ ' 1 * ~ ’

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

Galima gaut “Naujienose”,, 
1789 S. Halsted St. Chicago, III.

kokia tai iškilminga Chi- lietuviams. Jie gryšta atgal• • . • W . • . • ■ _ • _ - - - ........

| J pikniką atvyko dar negirdė
tas ikišiol skaičius lietuvių —[chicagiečiai turbut su nekantru- 
apie 6,000. Tokios didelės iie-(mu lauks kito Naujienų pikni- 
tuvių minios dar niekas nejs 
tengė sutraukti. Vieta gana 
tolokai nuo gatvekarių, bet tai 
nė kiek nesulaikę žmonių, nes 
lietuviai yra taupus žmonės, 
niekams pinigų nemėto ir ką 
sutaupina, išleidžia savo gyve
nimo smaginimui. Todėl tai 
tiek daug lietuvių ir turi savo 
automobilius ir tai ne paprastus 

i gra
žius puikius ir gana brangius 

Ir šiame pikni-

Lėkė vienas paskui kitą 
automobiliai, o ir pėstieji trau-

nis, bet po piet, į vakarą, jau 
ir praeiti nebebuvo galima, nors 
daržas yra vienas didžiausių 
Chicagoje. Ir tik sutemus pa
siliovė žmonių važiavimas į pik
niką.

Tai buvo gražūs piknikas ir

PARENDAVOJ1MUI 4 flatai po 5 
ii* 6 kambarius ir vienas štoras, tin
kamas kurpiui ar kitokiam bizniui.

2515 W. 42 St.
Savininkas gyvena 

4209 -4211 S. Maplewood St. 
MIKE KUKLECH,

PARSIDUODA saldainių, mo
kyklos reikmenų ir groserio krau
tuvė. Randasi prie pat mokyklos, 
lysas 4 m., 4 kambariai, pigi ran
da, parduosiu už pirmą teisingų 
pasiūlymą tam, kas pirks ši mė
nesį. Parsiduoda ir visi rakandai 
arba dalimis. 4636 S. Ilcrmitage av 

Tel. Yards 6151

pirksite biznio lotą prie 3310 
Ashland Avė.

W. J. McGah,
111 W. Monroe St.

Tel. Randolph 1322

nu-
S.

ko sekamais metai^. —V-kis.

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys dėl 

merginos šviesus ir apšildomas, prie 
mažos šeimynos, kur galima būt pa
sidaryti valgyti ant Bridgeporto, ai’r 
ba ant Brighton Paiko. Nepaisau 
mokėt brangiau, bile butų geras.

Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St. |

Box 244 ’ ‘

Parsiduoda Delicatesen kratų 
tuvė. Puiki vieta, gera biznis. 
3 gyvenimui kambariai.

2908 W. 63rd St.

Pardavimui lotas
Savininkas parduos lotą 

33 PI., netoli Paulina St.,
prie 

_ _____ _ SU Vi
sais įrenginiais, yru šalytakiai ir 
apmokėti, kaina $750, įmokėti $200, 
kitus mažais mėnesiniais išmokė
jimais

W. J. McGah, 
111 W. Monroe St. 

Tel. Randolph 1322

NAUJAS apartmentinis namas, 
4-5 kambarių flatai, 1 blokas nuo 63 
St., ir Kedzie Avė. Teisingai apkai- 
nuotas greitam pardavimui, su $7000 
galėsite pradėti.

W. H. SEWARD &CO., 
3135 W. 63 St., 
Prospect 6100

PARDAVIMUI namas ir biznis 
grosernė ir bučernė. Namas su vi
sais tinkamais įtaisais ir biznis yra 
nešąs gerą pelną. Parduosiu už cash 
-arba mainysiu į nebizniavą namą. 
Namas su visais tinkamais įtaisymais 
— elektra, maudynes, garu apšildo
mas. Kreinkitės pas savininką

Lafayette 1178

Kas sąvaifę, Kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums jiilniausiaa saugumas 
Ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmęnių pinigui. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
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 iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA kambarys prie 

Marųuette Parko, kambarys šviesus, 
saulė ineina visą dieną, maudynės ir 
telefonas. Išduosiu vienam arba 
dviem vaikinams. Geistina, kad butų 
be valgio. Atsišaukite po 5 valandai 
vakare.

7185 S. Rockwell St.. 2 lubos

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo krautuvėje. 

Turiu patyrimo dirbti bučemėje 
ir grosernė j e.

Atsišaukite
3612 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai restau- 
rantas, geroj dirbtuvių apielin-' 
kėj. Atsišaukit į Naujienų sky
rių. Box 243

3210 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI farma, 75 ak
rų, kaina $1500, cash $700. 
Pieno distriktas. Marketas — 
Pittsburgh.

Grecnfield Real Estate 
Conneautville, Pa.

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARSIDUODA grosemė ir 
visokių mažmožių krautuvė. 
Priežastis pardavimo — liga, 
apleidžia miestą.

4345 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI medinis namas 7 
kambarių ir 4 lotai, elektra, gazas, 
garadžius dėl vieno karo, gražioj vie
toj . Parduosiu arba mainysiu. Ran
dasi St. Charles, III.

4486 So. Washtenaw Avė.
Phone lafayette 9410

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečiui Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI bučernė seniai iš- 

dirptas ir visas cash biznis. I*abai 
geri fikČeriai, $500 cash, o likusius 
kaip sutiksime. Turi būt parduota, 
nes greitu laiku apleidžiu miestą. 

1840 W. 85 St.

PARDAVIMUI grosemė tinkamo
je biznio vietoje. Parduosiu visai 
pigiai už $300. Pasiskubinkite grei
tai, nes turiu parduoti j 10 dienų — 
išvažiuoju iš Chicagos. Randasi

3530 So. ParnelI Avė.
Tel. Yards 8285

ESU SENYVAS ŽMOGUS 
reikalauju darbo, geistina ant farmų, 
bet galiu apsiimti ir mieste prie leng- , „ ______ .
vaus darbo, nes sunkaus nepajiegsiu. * ruimai gyvenimui ir tt.

JONAS SZMITAS 
1732 So. Union Avė.

4

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
flatai po 6 kambarius, yra viškai, 
namas 2 augštų, didelis skiepas, ge
ras biznis, vana ir karštas vanduo, 
elektra, gasas, garadžius.

2027 Canalport Avė.
2 augŠtas, iš užpakalio

PARDAVIMUI Englewoode, 2 fla
tų, 4-4 kambarių, visi kambariai švie
sus, cementinis skiepas, didelis jar
das, yra elktra ,landrė, furnas, 3 ka
rų garažas, kaina, $6650, cash $2000.

A. L. BURMEISTER 
6114 So. Carpenter St., 
Tel. Wentworth 6131

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

Kainų laike vasaros minėsiu dėl 
Draftlng, Designing Ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINĘ DRESSMAKING 
COLLEGĘ

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

M. E. HUTFILZ, Manager
.............

»


