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Susitarė dėl atsakymo 
Vokietijos notai •

Kunigas Petraitis kuria 
Lietuvoje observatorija

Vokietija prašo grąžinti 
užgrobtą turtą

Franci ja siunčia į Morokką 
maršalą Petainą

Amerikos Darbo Federa- Vokietija prašo grąžinti 
cija susidomėjo Kinais užgrobtą turtą

l Rezidentas Green prašo Kinu 
vadų tiesioginių informacijų 
apie padėtį Kinuose

ŠANHAJUS, Kinai, rugp. 13 
— Amerikos Darbo Federacija 
susidomėjo dalykų padėtim Ka
nuose. Federacijos preziden
tas Wm. Green atsiuntė Kinų 
vadams laišką, prašydamas, kad 
jie atsiųstų pranešimų apie si
tuaciją Kinuose ir priežastis 
dabartinių tame krašte nera
mumų. Tie pranešimai bus pa
skelbti Federacijos organe Fe- 
derationist. Be, to Federacijos 
vadas prašo suteikti jam Kimi 
darbininkų sąjungų vadų var 
dus ir adresus.

M r. Green sako kad Ameri 
kos darbininkų vadai neturi 
tikrų žinių apie darbo padėtį 
Kinuose, o tais pranešimais, ku
rių pateikia Amerikos spaudu, 
negalima pilnai pas i tikėt k Jis 
sako, kad konstruktyviam pa
saulio darbininkų judėjimui vi 
sa tai yra begalo svarbu žino
ti, idant jis galėtų padėti Ki
nų darbininkų sąjungoms.

Mr. Green pagaliau pastebi, 
kad Amerikos Darbo Feder; 
ja paraginus prezidentą Coo 
geą proponuoti neteisingų 
nu sutarčių reviziją.

Neramumai Kinuose
Streikininkų riaušėse astuoni 

asmens nušauti, daug sužais
tų; 376 suimta

TIENSINAS, Kinai, rugp. 13. 
— Vakar ir šiandie įvyko dide
lių streikuojančių fabrikų dar
bininkų riaušių. Kinų sargy
biniai šovė į streikininkų minią. 
Astuoni asmens buvo užmušti 
ir apie penkiasdešimt sužeisti. 
Keletas sargybinių taipjau su
žeista. Vyriausybės paduoda
momis žiniomis 376 asmens bu
vo suimti.

Sako, kad keletas žmonių pri
gėrė upėj, norėdami pabėgti 
nuo sargybinių kulipkų.

Sutarė baigti streiką
ŠANIIAJUS, Kinai, rugp. 13 
Japonijos generalis konsulas 

Jada ir Kinų užsienio reikalų ko 
misaras Ilsu Juanas padanė su
tartį, kuria streikas japonie 
čiams priklausomuose medvil
nės fabrikuose turi pasibaigti. 
Sutartis pasirašyta vakar. Tą
ją sutartim, darban turėtų grį
žti apie 50 tūkstančių streikuo
jančių kiniečių.

Vatikanas atšaukia sa- 
vo nuncijų iš Buenos 

Aires

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugrp. 12. — Vatianas nutarė 
atšaukti iš Argentinps papo* 
nuncijų, monsinjorą Giovanni 
Beda Cardinale. šių metų sau
sio mėnesį Argentinos valdžia 
pareiškė, kad tasai asmuo Bue
nos Airese yra persona non 
grata.

Jungtinių Valstijų konfiskuotas 
karo laiku vokiečių turtas 
siekia $300,000,000

WASHINGTONAS, rugp. 13.
Vokietijos ambasadorius 

Jungtinėms Valstijoms, Ago 
vop Maltzan įteikė valst. sek
retoriui Kelloggui formulę Ber 
lino valdžios notą, kuria prašo
ma grąžinti Vokiečių turtą. 
Jungtinių Valstijų valdžios 
konfiskuotą didžiojo karo me
tais.

Konfiskuotasis Amerikoj vo
kiečių turtas siekia apie 300 
milijonų dolerių. Jis yra čia 
Alien property custodian (sve
timo turto globėjo) žinioj.

Kadangi turtas buvo konfis
kuotas kongreso nutarimu, ir 
tik kongreso leidimu gali būt 
vėl grąžintas, valdžia Vokietijos 
reikalavimo negalės patenkinti, 
ligi susirinks kongresas.

Vokietija žada reikalauti 
savo buv. koloniją

i- Remsis Tautų Sąjungos princi
pu kultūringoms nacijoms 
kontroliuoti nekultūringąsias

BERLINAS, rugp. 13. —
Atsakymas į atakas parlamen

ate, kam valdžia “taip daug nu
sileidžia visam pasauliui/kuris 
visai neboja nacionalčs Vbkie- 
t jos garbės,” užsienių reikalu 
m misteris Str^M inannas vakar 

loc kita pareiškė, kad Vokieti
ja, įstojus rautų Sąjungom 
reikalausianti. id »nt jai b->tų 
prąžinta na-j dalis lų kolonijų, 
k p Jas ji turė'i > piicš karą.

“Kolaik Tautų Sąjunga dali
na kolonijas, laikydamos prin
cipo, kad pilnai kultūringos 
valstybes turi teisės kontro 
liuoti mažiau kultu ringus kraš
tus, Vokiečiai turi teisės būti 
priskaitomi įirie kulturbigų 
nacijų. Tuo tatai remdamos 
ir Vokietija reikalauja pilnos 
lygybės ir teisių,” pasakė Stre- 
semannas.

j
Bandymas perplaukti 

Pa-de-Kalė kanalą '
nepavyko

BOULOGNE, Franci ja, rugp. 
11.—P-lė Lillian Harrison, ar
gentinietė, kuri jau ketvirtą 
kartą bandė perplaukti Pa-de- 
Kalė kanalą, vakar vakarą bU| 
vo vėl vos gyva nuo pavargi
mo išimta iš vandens pusiauke
lėj tarp Gris-Nez, Franci joj, ir 
Dovero, Anglijoj.

Plaukti per kanalą dabar ruo
šias kita pasaulinė plaukikė, 
Miss Ederle, amerikietė.

i ___________________ ■ - -

SAN ANTONIO, Tex., rugp. 
13. — Miesto kalėjime rado 
pasikorusį kalinį, Geo Wilsoną, 
60 metų, iš Knoxville, Tenn. t

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
13. — šį rytą čia buvo jaučia
mas lengvas žemės drebėjimas.

Smarkus ofensivas prieš mau
rus prasidėsiąs ateinančio 
menesio pradžioj

PARYŽIUS, rugp. 13. — I
Morokką siunčiamas patsai 
maršalas Petain. Franeuzų
armija Morokkoj, susidedanti iš 
200 tūkstančių vyrų, pilnai re
organizuota ir, laikraščių pra
nešimu, maršalas Petain pats 
vesiąs ofensivą prieš Alnl-el- 
Krimą. Ofensivas prasidėsiąs 
pirmomis rugsėjo mėnesio die
nomis.

Arsenalai dirba
Francijos arsenalai dabar 

dirba dibną ir naktį, kad ap
rūpinus ( franeuzų kariuomenę 
naujausias Chattelerauto auto
matiniais šaiituvaiš, kuriais vie
nu prisidėjimu prie paties ga
lima šauti penkiasdešimt šovi
nių.

Premjeras Pa i n leve vakar pa
skelbė, kad praeitos savaitės 
franeuzų nuostoliai Sirijoj bu
vę 817 kareivių užmuštų, su
žeistų ir prapuolusių. , Fran
euzų garnizonas Suedijoj tebe
sąs priešo apsuptas tvirtovėj, 
bet turįs dar pakankamai pro- 
vizijos pusantram mėnesiui. 
Tuo tarpu esanti siunčiama 
ekspedicija pagalbon apsiaus
tiems. *

Suedia paliuoeuota
J ONDONAS, r. 13. — Gnu 

tas iš Joruzolimo pranešimas 
sako, kad franeuzų kariuomenė, 
atvykus pagalbon priešo ap
siaustam Suedijos tvirtovėj gar 
nizonui, nuvijus apgulikus ir 
dabar pilnai kontroliuojanti 
miestą ir apielinkę.

Meksikoj areštuota ko- 
munistii agitatoriai

Suimti dėl kurstymo streikų, 
kuriems pati Meksikos darbo 
federacija nepritaria

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
13. — Ryšy su La Perfecciona 
da fabriko darbininkų strreiku 
tapo areštuotas komunistinės 
generalės darbo federacijos 
tekstilio skyriaus sekretorius 
C. B. Mendoža, o taipjau ir ke
letas kitų komiteto narių.

Tasai areštavimas komunistų 
eilėse sukėlė didžiausio sąjū
džio ir riksmo. Komunistų agi
tatoriai lanko miesto ir federa- 
lio distrikto fabrikus, kursty
dami darbininkus paskelbti tuo
jau visuotiną streiką.

Komunistai pareiškia, kad 
jeigu areštuotieji jų lyderiai 
nebusią urnai paleisti, jie pa
skelbsią streiką — pirma fede- 
raliame distrikte, o paskui iv 
visoj respublikoj.

Valdžia ir Meksikos Darba 
Federacija panašiems strei
kams priešinas. Juos kursto 
tik komunistai, kurie pastaruo
ju laiku ėmė .vis labiau smar
kauti, demoralizuodami pačius 
darbininkus.

Išploja metalą taip plo
nai, kad pro ji gali-

* ma matyt
KĖBLINAS, rugp. 13. —Vo- nai pranašauja: baisios audros Olandijoj dvyli-

kiečių fizikas Dr. Kari Mueller i Chicago ir apielinkė — Ap- ka žmonių buvo užmušta, apie 
išrado būdą išploti metalą laks- lamai gražu; nedidelė tempera- 400 sužeista ir daugiau kaip 
tais plonumo iki vienos milijo- turos atmaina; vidutinis, di- 2,000 liko be pastogės. Mate- 
ninės dalies centimetro, ir vis džiumoj vasaros vakarų vėjas, rialiai nuostoliai padaryti Bor- 
tik metalas išlaiko savo elas- Vakar temperatūra vidutiniš- kulo miesteliui, kurs tapo be- 
tingumą. Išploti galima kiek- kai siekė 71° F. veik visai sugriautas, siekią
vienas metalas taip plonai, kad šiandie saulė teka 5:56, lei- daugiau kaip IV2 milijono do- 
pro jį gulima matyt. džiasi 7:54 valandą. lerių.

P-lė/ Unė Babickaitė
P-lė t nė Babickaitė tur būt yra vienintelė artistė lietuvai

tė, prasiskynusi sau kelią į Amerikos teatrą. Prieš keletą 
metų atvykus iš Lietuvos,, ji kurį laiką bandė veikti ir vei
kė lietuvių scenoj, ypač Chicajoj, bet, būdama tikra meni
ninkė, ji nesitenkino pripuolamais lietuvių spektakliais. Ji 
žiurėjo j Amerikos meno pasmlį. Iš karto ji pasuko į kru- 
(amuorius ^veikslus, bet paskui perėjo i gyvąjį teatrą. Šiuo 
tarpu j i Lyra su Artliuro Hopkinso kompanija, New Yorke. 
Ji vaidina Plymouth Teatre veikale “What Price Glory” 
(Kokia Garbės Kaina) vadovaujamą Charmaine rolę, ir turi 
didžiausio pasisekimo.

Kaliniu ištrūkimas i
 . ' j 

Du kalėjimo sargai ir vienas 
kriminalistas užmušti; trynį 

pabėgo---------------------------- •
l ____________________

SALEM, Ore., rugp. 13.
Oregono valstijos kalėjime va
kar pavakarį kaliniai padarė 
mištą tikslu ištrukti iš kalėji
mo. Apie šeštą valandą jie, 
susimokinę, puolė kalėjimo ar
senalai!, pasigrobė ginklų ir 
užatakavo kalėjimo sargybą j 
Kovoj du kalėjimo sargai bu
vo nukauti, bet taipjau nukau 
tas ir paskilbęs kriminalistas 
Bert Jonės kurs vadovavo mai- 
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štui. Pagaliau kaliniai buvo 
augalėli, bet trirms kriminalis
tams pavyko ištrukti iš kalėji
mų. Tuojau buvo organizuotas 
būrys iš kelių šimtų piliečiu pa
bėgėliams gaudyti.

Trys žydai bus sušau
dyti Maskvoj

MASKVA, ingp. 12. — Trys 
žydai, Feldman, Vyner ir Poli- 
šuk, tapo sovietų teismo pa
smerkti mirties bausmei. Visi 
trys buvo apkaltinti dėl vagy
stės valdžios cukraus sindika
te Vinicoj, kur jie pavogė 90 
tūkstančių rublių.

Oficialia oro biuras šiai die-

Paštininkai žada prašyt 
padidint pensijas

CLEVELANDAS, Ohio, rugp. 
13. — Aštuonios pašto tarnau
tojų organizacijos laikys čia 
savo konvencijas nuo rugpiučio 
23 iki 29. Paštininkai, be ki
ta ko, žada prašyti valdžios, kad 
jiems butų padindinta senat
vės pensija ir sumažintas tar
navimo laikas pensijoms gauti.

Kaip dabar kad yra, pašto o- 
fiso tarnautojai ir laiškų nešio
tojai tik sulaukę 65 metų, o 
supervizoriai 70 metų, gauna 
mėnesiui 60 dolerių pensijos, ir 
tai tik atveju, jei jie yra ištar
navę nemažiau kaip 30 metų. 
Mažiau kaip trisdešimt metų 
tarnavusieji gauna mažiau.

Paštininkų konvencijose lau
kiama dalyvausiant daugiau 
kaip 6,000 pašto tarnautojų ir 
valdininkų.

MERGAITĖ SUSIKRIMTUS, 
KAD NEIŠLAIKĖ EGZA

MINĄ, NUSIŽUDĖ

SYRACUSiu. N. Y, rugp. 13 
— Miss Ma v Hali, 20 metų, 
Syracuse universiteto studentė, 
vis krimtusis, kad praeitų mok
slo metų pabaigoj neišlaikė eg
zaminų ir todėl iš pirmo kurso 
neperėjo į antrąjį, šiandie iš
gėrė puodų jr mirė. I

LONDONAS, rugp. 12. — 
Paskutinėmis žiniomis, dėl 
siautusios praeitą pirmadienį

Francijos ir Anglijos užsienių 
ministerių konferencija pasi
baigė susitaikymu

LONDONAS, rugp. 13. —
Francijos užsienių ministerio 
Briando ir Britų užsienių mi 
nisterio Chamberlaino konfe
rencija pasibaigė vakar, abiem 
pilnai susitaikius dėl atsakymo 
tėkšto — atsakymo į paskutinę 
Vokietijos notą dėl saugumo 
pakto.

P. Briand šiandie išvyko at
gal j Paryžių, patenkintas 
kaip jis pats pareiškė — kon
ferencijos rezultatais.

Iš tiesų betgi jis toli gražu 
neatsiekė konferencijoj visa to, 
ko tikėjos, ir daug darbo dar 
teks padėti, kol Britų ir Fran
euzų pažvalgos į Europos situ
aciją bus išlygintos, ypatingai 
dėl saugumo pakto sąlygų. An
glija jokiu budu nenori pasira
šyti ^saugumo garantijos Vokie
tijos rytų sienose, laikydamos 
nuomones, kad dabartinė ten 
situacija, — kaip Dancigo ko
ridorius ir Silezijos padalini
mas, — yra anomali ir netei
singa. Tuo tarpu Francija bū
tinai nori, kad saugumas bu
tų garantuotas ne tik Franci
jos rytų sienoms, bet ir sie
noms Vokietijos rytuose.

Kiek žinia, konferencijoj p. 
Briand bandė pakalbėti ir dėl 
Francijos karo skolų Britams* 
tečiaus p. Ghamberalinas visai 
atsisakė kalbėti apie tai.

Notos tekstas bus pasiųstas 
Belgijai, Italijai ir Japonijai 
aprobuoti, ir tik po to bus pa
siųstas Berlinui ir paskelbtas 
spaudoj.

Kasyklų darbininkas 
turbinos užmuštas

WEST FRANKFORT, FU., r. 
12. — Chicago,. Willmington & 
Franklin kasyklose No. 1 vakar 
buvo keltuvo turbinos užmuš
tas kasyklų darbininkas Henry 
Rutskis, 35 metų, Rutskis kar
tu su kitais darbininkais dirbo 
priruošiamuosius darbus kaby
kloms vėl atidaryti rugpiučio 
17 diena.

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 
2Vį7c 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 
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, UI.

South Chicagos lietuvių kle
bonas kun. A. Petraitis Kau
no laikrašty “Ryte” rašo:

“Šių metų kovo mėn. 5 d. 
per įgaliotinį nusipirkau pilies 
griuvėsius ir plotą žemės ant 
Nemuno kranto, Raseinių ap
skrityje. Tuos griuvėsius keti
nu restauruoti kiek bus gali
ma, pagal jų pirmąjį stilių. Čia 
ketinu pargabenti visus savo 
astronomiškus įnagius ir kny
gyną, to viso turto kaina pra
neša 300,000 litų. Observato
rijos tikslas — tarnauti vie
šiems -Lietuvos švietimo reika
lams. Ji bus mano ir mano pa
dėjėjo, observatorijos perso
nalo rinkto direktoriaus, pri
žiūrima. Observatorija visuo
menei bus atidara vieną dieną 
per savaitę, visų mokyklų mo
kytojams nuolatos. Astronomi
jos mėgėjams bus reiškiama 
didelio vaišingumo.

“Visa tai pradėsiu vykdyti, 
kai bus padaryti pirkimo do
kumentai. Nupirktame žemes 
nlote ketinu vesti pavyzdingą 
ūkį ir jeigu bus reikalo, pasi
taręs, su vyriausybe galėsiu Į- 
kurti ūkio mokyklą.”

žmogus be galvos

MABIAMPOLP.. [SBJ. — 
Buktos (Liudvinavo v.) giriose 
Heros 19 d. rasta pasikoręs ne- 
pažfslamas žmogus. H^akasruo- 
klic< kaista 'medyje ant. šakoF 
6 metrų aukštyje. Baisi išvai
zda: kunas nukritęs ant žemės, 
o galva iškištu liežuviu laikosi 
aukštai — kilpoje. Kišcniuje 
rasta nuo lietaus išblukusi už
rašų knygutė, kurioje žymu 
užrašas, kad jis “pats sau galą 
pasidaręs”. Ištardžius — tapo 
palaidotas. Neužilgo atsirado 
pakaruoklio brolis ir papasako
jo, kad tai esąs jo brolis Anta
nas Kalinauskas iš Krosnos 
valsčiaus, ir pražuvęs iš namų 
prieš 3 savaites; būdavęs me- 
lankoliškas, skųsdavęsis, kad 
nusibodę gyventi, niekas ne
miela.



Klausimas—
Rūkytojo

paprastų cigaretų

balso nieks

Kaip ša galiu leisti 
protingai savo pini
gus už cigaretus?

3
NAUJIENOS, ’ Chicago, UI.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kaip Lietuvoj žemė 
gaunama

Atsakymas—
Rūkytojo

Helniar cigaretų

Vyrai, kurie turi 
gėrę skonį ir tikrai 
gėrisi rukymu—pa
sirenka gerumų, bet 
ne daugumą.

Helniar Turkiški cigaretai sutei
kia jums gerumų ir linksmumą. 
I apiasti cigaretai suteikia jums 
daugumą ir daugiau nieko.

sutei-

vykinama 
parceliuoti

Draugystė Atgimties Lietuviu Tautos 
Vyry ir Moterų rengia 

Didelį Išvažiavimą 
p 1 ? Grove prieš Tautiškas kapines 
l tesides Subatos vakare, 15 d. August ir bus 

Nedehoj per dieną, 16 d. August, 1925 m.
Bus šokiai Subatos vakare ir Nedidini • ..
gražiai laikų praleisti prie vom • -i PC| v,s^ dieną, kur bus galima 
užkandžių. Reto Subatos v ik^7* b -°‘S‘ ^us bailių gėrimu ir gerų 
uz dyką. Nedėlioj bu<? visokiu n.. va^ naktj duos vakarienę

Vlenas išeis kaip g v v .,n*u ^lnnnų. Norintieji troku va- 
Nedėhos rytą kaip 9 Val > ,%vak. 15 d. August; o antras

• 6 St. Malonėkit laiku suririnkt. 
Kviečia KOMITETAS’.

Penktadienis, rugp. 14, 1925
KT.~T-.-t7—» !.!■ Ui rą ' ** ?

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITftSr 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. V

L FABIONAS C&

KUIkly aprtpbdMaa U 

nljlMM yra dalyku ir* 
•varto tamynal ir Uotai

yra dalykui, kurį mm ta
vim rtsuIlarUkaia talko 
tarpiais atvirai.Ir talaval 
eNgvUtoO.'

prasti ir 
žiūros.

15 iki

809 W. 351h SI., Chicago L:
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. I
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir |
Parduodam Laivakortca. i

UEROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVE1KAT0

•lama įkyriąja »*• 

m* taiko rvUdriulat* r*i*

žemės reforma yra 
dvarai baigiami 
1924 metais, iš- 
Vyžanėlių Mvarą. 
žemę gavo bežė- 

išgauy-

ir

parceliavo ir
Minėto dvaro 
miai, mažažemiai ir

ganyti). Tarp tokių “išgany
tųjų” yra ir pil. J. Furgas, ku
ria turi žemės jam aprašytos 
ir pirktos 21’/i ha*, taipgi Ute- 
noje dvejus puikiausius namus, 
o dvarą parceliuojant gavo 3*/j 
ha. pirmos rųšies pievos. (Lie
tuvoj žemės reforma sako: 
“Gali gauti tik tie, kurie turi 
mažiau 8 ha. žemės ir neturi 
mieste namų). Minėtas Ruz
gas sūnų neturi, bet žemę ga
vo pagalba žentų, nes vienas 
tarnauja prie Žemės ūkio mi
nisterijos, o antras matininku.

Bežemiai, kurie negavo že
mės, padavė sundą ir Utenoj 
apskričio žemės tvarkytojui ir 
į Kaui ministerijon, bet jų 

išklauso, tik klau
so “išganytųjų,” ir duoda že

 

mes tiems, kuriems nereikalin-. 
ga, kurių tik didina turtus, o 
ne pragyvenimui.
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Šita valgių sistema at.įtiks reika

lam normaliai sveikų kūdikių. Ji 
neskiriama kūdikiams su labui Opill 
sveikata. Tokie ntvėjai yra nepa- 

teikalauja gydytojo ap-

9
©

Trupiniai
Didžiausias Lietuvoj ežeras 

yra Drūkšių (Drisvetos) ežeras, 
Ezerėnų apskr. Jis užima 4,356 
hektarų plotą.

Riky vos ežeras (netoli Šiau
lių) turi 1,174 hektarų.

Šiaurine Amerika turi pus
trečio karto daugiau telefonų, 
negu Europa.

Vienas New Yorko hotelis tu
ri daugiau telefonų, negu visa 
Odcssa. ,

^Seattle, Wash. daugiau 
telefonų negu Liverpool, Angli
joj, nors yra tris sykius mažes-

Amerikos kapitalistai turi in
vestavę j kitų šalių pramones 
ir davę paskolas valdžioms $9,- 
090,000,000. Arti pusės to kapi-

Garsinki ties

& CO

v

viduriavimo

Dėkingos Motin
'"'"u ii dauaelin i i.... unkjr,v*"

kalba
Liudymas

mum. 18aVe* JUyr,tik
Biunčiamų praneiimų, 

vid11g?UtUB naudojant Bambino 
vidurių diagho

tinom? bu°8 k Dr Richttrlo

y * k‘ekvienam’ kM tik

ratorijoi. * *

Knyga Mo-

lalinu - . 0,0 va‘»tin«a«gautl ŪMiai u

P- AD. richter
®ts-» Brooklyn N. Y,

Naujienose

Nuo 1857 trys gentkartūs kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikių maistu.

Jei pasiusite šį apgarsinimą. į 
Borden Company, Borden Buikling, 
York, jie pasakys jūsų kalboje, 
p^pėti jūsų kūdikj su Eagle Pienu.

The 
New 
kaip

tralinę Ameriką. Labai mažai 
amerikiečių kapitalo yra Azijoj 
ir Okeanijoj.

O tik šimtų metų atgal pati 
Amerika turėjo skolintis Euro
poj, kad palaikius savo gyvy
bę!

Lietuvoje 1922 m. automo
bilių buvo: 200 pasažierinių au
tomobilių ir 250 trokų.

Iš Europos šalių mažiausia 
telefonų turi Rusija. Visoj Ru
sijoj ir Sibire yra tik 130,278 
telefonai, kurie turi aptarnau
ti 133,000,000 žmonių. Tai reiš
kia, kad vienas telefonas pri
puola ant 1,041 gyventojų. 
Jungt. Valstijose gi 1 telefo 
nas pripuola ant 7 žmonių.

86 nuoš. Iowa faunų turi te
lefonus.

Amerikoje automobiliai sude
ginai gasolino vidutiniai po 1,- 
000,000 galionų j dienų.

Daugiau pinigų yra įdėta j 
telefonų įstaigas ir dirbtuves 
Jungt. Valstijose, negu kad tu
ri pinigų cirkuliacijoj, bankų re
zervuose ir savo iždinėse Ang
lija, Kanada, Indija, Fi’ancija, 
Vokietija, Italija, Holandija, 
Švedija, Rusija ir Brazilija, jas 
visas kartu sudėjus.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Norma! Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijiaė Spaustuvė.

18 mėnesių — keturis 
sykius dienoje

7 ryte.-—Oatmcal, manavu, corn- 
nieal, kiekviena kruopų košelė turi 
būti virta tris valandas diena 
pirm penėjimo. Pabaigus virimą, 
košelė turi Imti kaip skystas kisie
lius. Jų perkošia per koštuvų, o 
atvėsus įi pasidaro kai kisielius. 
Šito duok du ar tris šaukštus su 
pienu. Duok dar 8 — 10 uncijų 
pieno atsigerti. Skrudintos duonos.

9 ryte. — Sunka vieno oranČius.
11 ryte. — Minkštai išvirtas kiau 

šinis sumaišytas su pasenusios 
duonos trupiniais, arba vienas 
šaukštas jautienos sunka. Pieno 
atsigerti, čukorius ar sėlinu bisk
vitas, arba pasenusi duona su 
sviestu.

3 po pietų. — Avienos, vištos ar 
jautienos buljonas, su ryžėmis ar 
mėsgaliais, arba pasenusios duonos 
trupiniais. Kiaušinienė, ‘ klhikrtfo-' 
lienė, ryžių pudingas, virtos slyvos, 
keptas obuolis, arba obuolienė.

G vak. — Manavų, ar kvietinė 
košelė (virtu dvi valandi). Duok 
(fu ar tris šaukštus su pienii. Pie
no dar atsigerti, čukoriaus ar pa
senusi duona su sviesiu.

Mergaitės brendimo periodas yra 
laikas kiekvienai moteriai būti at
sargiai. Tai laikas, kada jos visos 
pažiūros randasi keistame, staty- 
mosį laipsny, kurio pamatas yra 
kinus persilaužimas. Tai laikas ka
da jos sveikata labai svarbi/ Ta 
sveikata yra motinos problema. 
Kiekviena motina turi ją išrišti, 
Ji turi išauklėti mergaitės sveika
tą ir stiprybę, kad pervedus ją 
laimingai per š| periodą.

Be užtektinai gero maisto bręs
tančios mergaitės kūnas negali at
silaikyti gamtos reikalavimams to 
laikotarpio, Tokjė vaikai turi gau
ti du sykiu Eagle’ Pieno j dieną, 
aųart kitų valgių. ‘Atmiešk du šau
ksiu Eagle Pieno j. tris čvertis puo
duko šalto vandątte, 
b imi myli su gintfbV 
sunka, arba kiaušiniu, 
vartoti su nauda ir nektiriuose 
tuose valgiuose.

Gailinu Ointment prašalins 
žėjimą jūsų kūdikio tuojau, 
yra labai gydančios gyduolės 
niežėjimo ir uždegimo odos. Daug 
kentėjimų nuo odų* ligų galima iš 
vengti vartojant Vis ^puikias gyduo
les., Cadum Ointment yra Pran
cūziškos gyduolės pagamintos A- 
merikoje ir jos nekenkia kad ir 
švelniausiai kūdikių odai.

Skaitykit šiuos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Gydytojų Rekomenduojamu

Dept. 6

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Nekurie la- 
ale, vaisių 
Ji galima 

vir-

nie- 
Jos 
nuo

Z

ME T INI S
PIKNIKAS

Surengtas per

Federaciją Lietuviu Kliubų

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 814 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

z
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STICKNEY P ARK

Į

Pjadžia 11 vai. ryto.

Lyons, III >

K. Pocius Jazz Orkestrą.

Važiuokit 22 gatve Kcnton karu iki galui linijos.
Berwyn-Lyons kurą iki Harlem Avė., eikit po kairei keletu 
j pietus.

Automobiliais: — Ogden Avė. iki Harlem Avė., pasukit po 
koletų blokų į pie\us.

Imkit 
blokų

keitei

■

Šviesa ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavarde
Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

___Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

60 
100 
200 
800 
400 
500

(jei nori

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų 
litų 
litų 
Otų 
litų 
litų

Paltu
. $6.75
. 10.75
. 21.00
. 81.25
. 41.50
. 51.75

Telegramu 
........ $6.25 
........  11.25 
....... 21.50 
....... 81.75 
........ 42.00 
........  52.25

..................... .......— — " -------- *

’ 600 litų
700 litų 
800 litų 
900 litų 

’ 1000 litų 
5000 litų

Paštu 
........................  $62.00

Telegramų
........................  $62.50

........................ 72.25 ........................  72.75

........................ 82.50 ........................  83.00
.................... 92.75 ........................ 98.25

........................  103.00 ........................  103.50
.................. 514.01 ........................  514.50 J

JOHN KUCHINSKAS
LA W YER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir I’ėtnyčioj nuo 9 iki 6 
NedElioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.
———— ■ ........ — I >

A. A. OLIS
J ADVOKATAS?, H H ji 

InMS. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034—Alai. nuo 9-6

Vakarais 
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. Lti Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

Chicago, Illinois1739 So. Halsted St

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kofoos dešimties dolerių
Vifluose reikaluose adresuokite:

A. E. STASE LAN I
ADVOKATAS

77 W. Washington St. RoOtn 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737
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Muši] Geriausias Skelbimas KORESPONDENCIJOS

Musų geriausias skelbimas dar nėra 
parašytas ir gal hut nebus.

Pasitikėjimas j stiprumų ir saugumą 
šios įstaigos atgabena naują biznį 
šiam bankui ir užlaiko jį Čionai.

Mes teisingai patarnausime dėl jūsų 
bankiniame biznyje ir bis malonu 
mums ir jumis priskaityti į musų di
dele šeimyną daugelio tūkstančių už
ganėdintų košt u merių.

?Miss Jonikis, musų lietuvaitė pa
tarnauja prie langelio No. 12,, visuo
met maloniai pasakys jums apie pa
tarnavimą kokį mes suteiksime jums 
jūsų bankiniuose reikaluose.

The STOCK TAROS 
TRUST & SAVINOS 

BANK
4150 South Halsted St.

Virš 160,000 taupymo 
depozi torių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar* 
navimą ir parankumą iios 
Rankos.

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Treylor, Prezidentas.

Randasi a n t rV Dearborn, Monroe 
žemutinio floro ir Clark Streets,

Parduodamas

Patyrimo kaipo
Vyriausi Salyklininkai

PuKalvok ką reiškia—Saly
klo* Syrupaa 100% skonio 
ir gerumo. Žinojimas ir 
patyrimas, jų* surasit, kad 
lilats yra padaryta* iš 
100% mielių ir 100% «a- 
nitarčj dirbtuvėj. Bandykit 
Blatz. Jus pamėgsit jo 
gerą skonį.

Stovi 75 metus

Visose Vai Blatz Brevving (/o.

Krautuvėse
CHICAGO8 SKYRIUS 

1600 llolt Street 
Phone Brun*wick 3600

Forbesl results
MADE IN MILVVAUkEE

Pittsburgh, Pa.
Drg. P. B. Balčikonio 

prakalbos

šiose prakalbose 
atsilankė ir bu- 
kad neįvyks nė 
tokio ncskaitlin-

atsilankymo publikos. Bet 
keletas buvo atvykę iš 

Pittsburgho apie- 
kaip llomestead, Pa.,

žmonės būtinai norėjo

Rugpiučio 2 d. Soho dalyje 
buvo surengtos drg. P. B. Bal
čikoniui prakalbos, L. M. D. 
svetainėje. Kadangi šios pra
kalbos buvo rengtos ant greitų
jų ir nebuvo gerai išgarsintos, 
o be to vasaros metu žmonės 
nelabai mėgsta lankytis į pra
kalbas, tai ir 
mažai žmonių 
vo manoma, 
prakalbos dėl 
g‘> 
kad
tolimesnių 
linkių, 
ir tie 
girdėti drg. Balčikonį, o p deg
tai n ir visi Pittsburgho bolše
vikų lyderiai buvo susirinkę 
su Bukniu priešayje ir irbi no
rėjo girdėti Balčikonio kalbą, 
tai buvo pradėtos ir prakalbos.

Draugas Balčikonis visą sa
vo kalbą pašventė gvildenimui 
dabartinės padėties Lietuvoje. 
Reikia pasakyti, kad drg. Bal- 
čikonis yra geras kalbėtojas, 
turi gerą iškalba, geležinę lo
giką ir visą savo kalbą remia ‘Paplauskas; po 25c. — J. Kaz- 
nesugriaunamais , faktais, tik lauskas, 
mano supratimu, gal kiek per- smulkių 
ilgai užtęsė, turėtų biskį trum- 
pinti.

Drg. Balčikonis kalbėjo virš

lyvavo sckaibos draugijos: Lie
tuvių Piliečių Kliubas. A. L. 
T. S. kuopa, švento Damininke 
Draugija ir A. P. L. A. kuopa. 
Prakalbos buvo surengtos Lie- 

Kliubo svetaine-

Carnegie, Pa ' Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

tuvių Piliečių 
je.

Prakalbos
ant greitųjų

Bolševikų komisaras J. 
veckas suspenduotas ir ap
muštas.

buvo surengtos 
ir nespėta gerai 
bet žmonių susi

rinko gražus būrys ir visi bu
vo patenkinti gerb. Balčikonio 
kalba, nes Balčikonis gana .nuo
sakiai apibudino dabartinę pa
dėtį Lietuvoj ir kaip Lietuvos j 
klerikalai naikina spaudos ir 
susirinkimų laisvę ir mindžio
ja Lietuvos konstitucijos Lie
tuvos piliečiams garantuotas 
teises, pavartodami smurtą 
prieš Inos seimo atstovus, ku
rie gina Lietuvos laisvę ir yra 
užsitarnavę visuomenės veikė
jai, kaip socialdemokratas K. 
Bielinis ir liaudininkai D-ras 
Grinius ir Ign. Lapinskas.

Balčikoniui pabaigus kalbė-

to rezoliuciją pricč krikščionių 
demokratų 
laužymą konstitucijos, 
liucija priimta vienbalsiai.

Pennavenieičai sumetė ir au
kų Lietuvos pažangiosioms par
tijoms. Aukojo sekamai: po $1 
— F. Pikšris, O. Lankevičienė, 
J. Puplauskas, J. Veišis, 
Andriukaitis, J. Krenčelis, 
Vienažindis; po 50 centų — 
Navalinskas, V. Astupas,

Gata-• 3101 So. Halsted St., kampas 31 
' Tel.; Yards 1119 

Baigusi 
rijos 
ilgai ] 

, vusi 
vanijos 
bučiuose.

1 ningai 
nauja.

akuše- 
kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

i ligon-Rugp. 2 d. A. P. S. A. 3 kp. 
i laikė mėnesinį susirinkimą sa-' 
vo svetainėje, šiame susirinki
me liko suspenduotas Carnegiesjsę ligose prieš 
bolševikų vadas J. Gataveckas 
ant trijų menesių. Gataveckui 
apleidus svetainę, kas jį ten 

i už durų, kur niekas nemato,1 
' pasigavo ir drūčiai apkūlė. Ga
taveckas apmuštas gryžo j sve
tainę, skundėsi susirinkimui, 
kad jį sumušė ir prašė susirin
kimo, kad kaltininkus nubaus
tų, bet susirinkimas tik pasi
juokė iš Gataveckio, patariant: 
“lEik dabar rašyti į “Laisvo”, 
kad likai sumuštas.”

šis atsitikimas toliau gyvo-! 
nantienis nuo Carnegies yra 
kaip ir netikėtinas, būtent, 
kad A. P. S. A. kuopa dryso 
suspenduoti J. Gatavecką, ku-(

■ ris jau senas laikas kaip gy
Seimo daugumos' vena Carnegie ir, yra vienas iš 

Rezo- dvasiškų vadų tos
centro komiteto.

R

visvien

ti raugi jos

Gatavecko 
yra įsiėdus 

Gatavecko

patar- 
visokio-

gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

gal.

M. VVoitkiewicz- 
BANIS'

AKUŠERKA 
’asekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 

o , patarimai
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Blvd. 3138

Ksavieras Lukšys; 
aukų 00 centų. Viso-

Dalykas visai paprastas. Car- 
negies lietuviams 
šaikos diktatūra ’ 
iki gyvam kaului.
šaika iki šiol pasilaikė draugi
jose tik per intrigas, šmeižtus 
ir kėlimą barnių. Matomai tas 
ir išvedė, A. P. L. A. kuopos 
narius iš kantrybės ir jie yra 
pasiryžę padaryti galą bolševi
kiškai diktatūrai,
tiems barniams, kuriuos bolše- 

tai nedidelė suma, betjvikai kelia draugijų susirinki- 
kiek pagelbės Lietuvos muose. O Gatavecko apinuši-

kartu ir

2 valandų ir susirinkusi publi- pažangiesiems nusikratyti juo- nias tai ne už ką kitą, kaip tik 
ka klausėsi su didžiausiu įdo
mumu, net ir “broliai” bolše
vikai visa laiką klausėsi kaip: 
prikalti prie kėdės virš 2 va-j 
landas laiko. Nors draugas Bal
čikonis sakė daug karčios tie
sos apie bolševizmą Lietuvoj 
ir toji liesa drūčiai kaitino 
bolševikus, bet jie nedryso kel
ti triukšmo laike kalbos. Ne
mažiau karčios tiesos drg. Bal
čikonis pasakė ir apie Lietu
vos klerikalus ir apie jų pra
žūtingą politika Lietuvai, smul-Į 
kiai išnagrinedamas visą Lie-

dosios kunigų diktatūros.
—Korespondentas.

už šmeižtus.
—Korespondentas.
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DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

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

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalč Laboratorija.

DR. IIORVAT, DR. VHLL1NG
1347 VV. 18 St., kampas Blue įsiauti 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedelioj nuo 9 iki 12.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

DR. R. C. CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

LIETUVIAI DAKTARAI

»-DR. HERZMAN-m
—I š R U S I J O S—

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
Telefonais: J 3ri°- Nakt»

į Drexel 0950
’ Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 18 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Pabaigus drg. Balčikoniui 
kalbėti, buvo renkamos aukos 
padengimui lėšų. ATada tai lx)l-k 
ševikai sukėlė didžiausj triukš
mą ir rėkė kiek tik drūti, kad

11 
publika neduotų aukų. Tame 
bolševikių indijoniškame kon
certe dalyvavo ir vienas balt-' 
rušaitinis — Šidiškis ir vienas 
vyčių generolas; visi rėkė, 
sketriojos lyg butų proto ne
tekę. Vienas jaunas vaikinas, 
da nesenai iš Lietuvos atvykęs, 
žiūrėdamas į tą “koncertą” pa
reiškė: “Jdomus supuolimas:, 
vytis, bimbiniai, haltrušaitiniai 
bolševikai pasibučiavo ir visi 
sutartinai gieda...” Tai ir da 
vienas įrodymas, kad socialis
tų veikimas tai didžiausias pa
vojus bolševikams ir kitiems 
tamsybės apaštalams.

Vyrų ir Vaikinų 
Visi Vilnoniai 

SIUTAI

J..... ■■■■■■ R
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted SL
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare. >
, --------------- --------------------------

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Ix)omis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

‘■l>t I ■ ...... » /

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA , 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471h St.
Valandos nuo ^8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.
> u i ............................ ... 1.1 i ■ <

Ofiso tel. Boulevard 9G93 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Telefonas Boulevard 1039
DR. S, A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S.yAshland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.
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Šiame išpardavime atiduodami tokiomis kai- 
• nomis, kad vos tik padengia išlaidas 

už materiolą.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

i- i i ■ ii

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983- 
Namų telefonas Spaulding 8633

L........--------- ■—/

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaiki/ ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dčliomis ir šventadieniais 10—-12 dien.

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6^87 
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. BENEDICT 1R0NŠiame rinkinyje jus surasi
te visus vilnonius worsteds, 
ševjotus, tweeds ir casfeime- r 
res. Visi naujos mados, pa- j 
geidaujamų stylių čia ran- \ 
dasi. Spalvų, brown, tan, \ 
/ p 

mėlynyi, pilki ir kitų gražių 
spalvų. Čia yra Angliški ir 

< » - L
jaunų vyrų modeliai. Tie
sintai yra rankomis siūti ir 
gerai pritinka. Mieros pa
sirinkimui nuo 35 iki 42.
Kiekvienas siutas yra labai 

geras už šitą kainą.

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 sutartį.

Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 valandai vakare.

Nors bolševikai baisiausiai 
šėlo laike aukų rinkimo, bet 
tokia neskaitlinga publika vis
gi sudėjo virš $5, kurių ir už
teko lėšų padengimui. Aukojo 
sekančiai: J. K. Mažiukna, B. 
Llapeika, S. Bakanas po $i; J. 
Muzikevičius, J. Satįkauskaą 
po 50c. ir $1.25 smulkių, viso 
$5.25. —Pittsburghietis.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

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

Dr. J. W. Beaudette
>1 I I ■ I I—

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė., 

Tel. Lafayette 4146FordsonLincoln
THE UN t VERS AL CAR.

Cars-Trucka-Tractors
FRANK BRESKA

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

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

3514-16 Rooseveit Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Pittsburgh, Pa.
Prakalbos ir protestas 

klerikalų smurtą
prieš

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedčlioj 10 iki 12 d.

Liepos 30 d., Penn avė. lie
tuvių draugijų komitetas buvo 
surengęs prakalbas Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos įga
liotiniui P. B. Balčikoniui. Ka
dangi Balčikonis da nesenai 
gryžęs iš Lietuvos ir jis Pitts- 
burghe buvo apsistojęs ne il
gam laikui, tai Pennavenės 
draugijų darbuotojai pasinau
dojo proga ir surengė jam pra
kalbas. Prakalbų rengime da-

$15.95
Office Boulevard 7042

Dr. C. iZ. Vezelis
L1ETUVYS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hndley, Licensed 
710 West 18(h Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
___________________________________ - _■»
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KONFERTNCIJA DEL MOROKKOS KARO

SOCIALISTAI REIKALAUJA TAIKOS SU RIFFAIS

DAR VIENAS Ž1NKSN1S J BOLŠEVIKIŠKĄ 
“KOMUNIZMĄ”

i

Smarki jurų audra. — Smarki jurų audra nesenai aplankė Brazilijos sostinę Rio de Janei- 
ro. Fotografija parodo kaip vilnis sugriovusi didelę jurų sieną, kuri gina miestą nuo jurų, už
liejo puikų Rio de Janeiro bulvarą Praia Flamengo, pridarydama didelių nuostolių.

Liepos mėn. 28 d. Paryžiuje susirinko trijų šalių so
cialistų atstovai — Francijos, Ispanijos ir Anglijos — ap
svarstyti susidariusią dėl Morokkos karo padėtį. Toje 
konferencijoje buvo nutarta reikalauti, kad dalyvaujan
čiosios kare valdžios tuojaus pradėtų griežtą akciją tai
kos atsteigimui.

Trijų minėtųjų šalių socialistai reikalauja, kad ben
dros franeuzų ir ispanų taikos sąlygos butų įteiktos tie
siog riffų vadui, Abd EI Krim’ui. Kaipo geriausias būdas 
užtikrinti, kad bus padaryta teisinga taika, nurodoma 
taikos derybų • viešumas.• . . i

Socialistų konferencija Paryžiuje pažymėjo sekan
čias pamatines sąlygas taikai tarpe frsmcuzų-ispanų ir 

riffų: C t

1. Riffų nepriklausomybės pripažinimas;
2. Nustatymas riffų valstybės sienŲ,1*atsižvelgiant į 

jos ekonominio gyvavimo reikalus.
Socialistų atstovai, be to, stoja už tai, kad pradėjus 

taikos derybas tuojaus butų sustabdyta karo veiksmai. 
Jeigu derybos pairtų, tai franeuzų ir ispanų ginčą su rif- 
,fais turi išspręsti Tautų Sąjunga, į kurią riffų valstybė 
privalo būti priimta po taikos pasirašymo.

Aukščiaus paduotieji Paryžiaus konferencijos nuta
rimai aiškiai rodo, kad Europos socialistų nusistatymas 
Morokkos karo klausimu neturi nieko bendra su impe
rialistų politika. Socialistai nenori, kad riffų gentys, ku
rioms vadovauja Abd ei Krim, butų užkariautos ir pa
vergtos; priešingai, jie reikalauja toms gentims nepri
klausomybės — politinės,' ir ekonominės.

Bet, antra vertus, socialistai nepritaria nė karingam 
Abd ei Krimo nacionalizmui. Riffų vadas norėtų išplėsti 
savo galią ant viso Morokkos krašto. Tuo tikslu jisai ne
sigailėtų paaukoti karo dievaičiui kad ir čia dar tiek gy
vybių. Šitoms Abd ei Krim’o ambicijoms gali simpatizuot 
komunistai, kurie svajoja r\ie bolševizmo įtakos išplėti
mą Afrikoje (kuomet Europoje bolševizmas ėmė nesulai
komai smukti); bdt socialistai aukščiaus už viską stato 
pasaulio taikos reikalus. Jeigu riffai užkariautų nepri
klausančias jiems teritorijas, tai jie pasidarytų pavojin
gi savo kaimynams, ir Afrika pavirstų nuolatiniu- naujų 
karų šaltiniu.

Rusijos “liaudies komisarų taryba” patvirtino duo
tąją anglų-amerikonų kompanijai, koncesiją išnaudoti 
Leno aukso kasyklas Sibire. Ta koncesija buvo duota ge
gužės mėnesyje, bet bolševikų komisarai iki šiol kažin ko
dėl vis atidėliojo jos patvirtinimą.

Lenos aukso kasyklos yra garsios dar nuo caro lai
kų. Tarpe dalininkų kompanijos, kuri jas valdė, buvo ir 
pats caras. Kai apie 20 metų atgal kasyklose kilo darbi
ninkų streikas, tai caro valdžia pasiuntė kariuomenę mal
šinti streikininkus ir daug jų buvo nušauta.

Dabar bolševikai atidavė tas aukso kasyklas sveti
mų šalių kapitalistams. Taip jie daro su visais gausiau
siais Rusijos turtų šaltiniais — su anglių kasyklomis, su 
aliejaus laukais, su miškais ir t. t. O tie žiopleliai, kurie 
tiki bolševikiškų agentų pasakoms, įsivaizduoja, kad so
vietų valdžia Rusijoje rengianti dirvą “komunizmui!”

Pirma negu pirksi pianą

Patnatykit pas Budrikų Gttlbransen 
Registeriug Pianą, gražus, tobulas 
balsas; lengvai groja. NCra ge
resnių pianų niekur. Vienatine lie
tuvių krautuvė Chicagoje kur par
duodama Gulbransen Pianus.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St., 

Stock Room 3327 So. Halsted St.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago jo — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ...................  .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................ 3c.
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ......................M..u.......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ........ *.......................... $7.00
Pusei metų .........................  8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ....................  1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Metuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta) .

Metams ........................... :.......  $8.00
Pusei metų  ............................... 4.00
Trims mėnesiams ..............  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

i

LIETUVIŠKA APTIEKI
MUS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpihlomi su 
atsargumu. Visokį toilet .setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyii), mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

I’hone I.afayette 6119
k....  ■ i ■■ ■■Z

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingą žinių, 
kaip Naujienoj

PAGIRIOS

Pas tuos lietuvius darbinin
kus, kuriems komunistų agita
toriai buvo apsvaiginę galvas 
“revoliucinėmis” frazėmis, šian
die jau, matyt, prasidėjo pagi
rios. Jau jie nebetiki Bimbų, 
Mizarų ir Andriulių plepalais 
ir ima pastebėti, kad tie plepe- 
riai juosius vadžioja už nosų. 

Raudonąją biznierią organai to
dėl pilni aimanavimų.

Brooklyno šlamšte, pav. nusi
skundžiama, kad daugelis Ante

lių lietuvių sekcijoje jau nesi- 
darbuoja partijos naudai ir net 
“stovi skersai kelio”. Tokius ne
tikusius narius, girdi, reikėtų 
“iššluoti”.

Blogiausi dalykai yra pačia
me lietuviško komunizmo cen
tre, Brooklyno pirmojoje komu
nistų kuopoje. Būdami arti prie 
raudonųjų biznierių, eiliniai par
tijos nariai tenai turėjo progos 
geriaus juos pažinti, ir štai ką 
pats jų laikraštis praneša apie 
narių pažiūras i savo vadus:

“Čia (Brooklyno komunis
tų kuopoje) jie tik mato 
‘Laisvėje’ susispietusių inteli
gentų būrį, kurie tik ‘ėda, 
valgo ir nieko nedirba dėl dar
bininkų klasės’. ” (“L.” No. 
190).
žinomas dalykas, kad vadint 

“Laisvės” Paukštį, Mizarą arba 
Bimbą “inteligentais” yra nesą
monė. Savo protiniu išsilavini
mu jie stovi žemiaus už’vidu
tinišką apsišvietusį darbininką. 
Nuo paprasto darbininko jie 
skiriasi tuo, kad jie yra visiš
kai sudemoralizuoti. Vidutiniš
kas darbininkas jaučiasi, kad 
jam trūksta mokslo, ir dėlto ji
sai stengiasi pasinaudot kiek
viena proga, kad daugiaus pra
silavinus. O Paukščiai, Mizaros 
ir Bimbos, gyvendami “sendvi- 
čiais” ir amžinu almužnų prašy-‘ 
mu, įgijo ubago ir parazito psi
chologiją. Pažinti tiesą jiems 
nerupi; jų visos proto pastan
gos yra atkreiptos į tai, kaip 
apmulkinus tuos žmones, iš ku
rių jie tikisi gauti dolerį. Jų 
vienintelis “principas” yra sald
liežuvauti tiems, kurie jiems 
aukoja, ir purvais drapstyti 
tuos, kurie neduoda aukų.

Deliai to, pavyzdžiui, tas pa
razitų būrys, susispietęs apie 
“Laisvę”, kelia į padange^ be- 
sąžinišką “moteriškų operacijų 
spesialistą” Kaškiaučių (kuris 
sėdi Sing-Sing kalėjimo), ir tuo 
pačiu laiku begėdiškiausiu budu 
šmeižia vardą kiekvieno pado
raus asmens, kuris nenori su
sidėti su komunistų “genge”. 
Mat, Kaškiaučius dalinosi? su 
komunistais tais pinigais, ku
riuos jisai pelnydavo iš savo 
“bučeriškos” * profesijos; todėl 
Paukščio, Mizaros ir Bimbos 
akyse yra “idėjos kankinys”, 
“darbininkų klasės darbuotojas” 
ir “gerbiamas draugas!”

R ■
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Kuomet pradėjusieji išsipa- 
giriot komunistų partijos nariai 
visiškai prasiblaivys, tai jie ne- 
bevadins tų gaivalų “inteligen
tais”, kaip jau nebevadina “pa
garsėjusios” Onos šimoliuniu- 
tės.

Brooklyno raudonųjų biznie
rių organas tečiaus pripažįsta, 
kad “šluoti” reikia ne vien tik
tai narius, kurie ėmė abejoti 
apie savo vadų nekaltybę, bet 
ir tuos savo “veikėjus”, kurie 
nedorais darbais piktina žmo
nes. štili Rij ji sako:

“Anksčiau ar vėliau pas 
mus turėtų prasidėti kova 
prieš gyvanašles ir gyvanaš
lius. Aš netikiu į tikybinę do
rą, kad turi gyventi moteris 
kad ir su blogiausiu vyru, ar
ba vyras —.-su blogiausia mo- 
tere. Bet aš turiu patyrimo 
iš paprastų fabriko darbinin
kų, kad jie tos buržuazinės 
doros prisilaiko.

“Jeigu visokį skirstymaisą 
šeimynose mažina komunistų 
įtaką darbininkuose, tai mes 
turim prieš lai kovoti”.
Tai komunistinė “dora”: kad 

ir mes laikome koki dalyką ne
doru, bet turime prisilaikyti jo, 
idant nenupultų musų “įtaka” 
miniose. Be “įtakos”, mat, ne
galima gauti dolerių!

VERKIA IR EKSTRA- 
' KAIRIEJI

Paskutiniame ekstra-kairiųjų 
•komunistų organo numeryje til
po graudus jo redaktoriaus, J. 
Baltrušaičio, atsišaukimas. Ja
me pranešama, kad A. D. A. D. 
“iždas tuščias” ir kad Baltrušai
tis jau trys mėnesiai kaip ne
gauna iš centro “jokios algos”.

Šitokią dalykų padėtį ekstra- 
kairiojo Talmudo aiškintojas 
laiko ne tik lai liūdna, bet ir ne
sutinkančia su “marksizmo prin
cipais”. Vienas “principas” 
toks: laikraštį negalima leisti 
“idealistiškais arba dangiškais 
ūkais”, nes redaktorius nori val
gyt, o ne tiktai dūmot apie kai
riąją Lenino koją ir Zinovjevo 
kelniaraištį. O antras “princi
pas” reikalauja, kad butų tarpe 
komunistų “lygybė”. Pitts- 
burgh’o dodone porina:

“Iki šiol buvęsis zeceris 
gaudavo savo algą. Redakto
rius negauna. Nelygybe. Ko
dėl?”
Taip pasirėmęs “marksizmo 

principais”, p. Baltrušaitis šau
kia savo “susipratusioms” drau
gams :

“Sukruskit prie darbo, jei
gu nenorit likviduot ‘Aido’ ir 
visos A. D. A. D. Yra musų 
tarpe tokių, kurie atkalbinėja 
nuo aukavimo ‘Aidui’. Už- 

. čiaupkit. jiems burnas ir pri- 
i verskit aukauti'pelekėlis mė~ 
* nesiūs reguliariai,' kaipo i nu

baudimui už tokį savotažą. 
(Kodėl nepatart, kad tikrieji 
“marksistai” tokius priešgi
nas, parsimetę ant žemės, su
rištų, kaip avinus, ir iškrau

stytų jų kišenes? “N.” Red.)

Jei toksai draugas atsisakys 
aukauti, tai tegul eina sta
čiai galva žemyn iš musų tar
po”.
Jeigu nebus pavartota šito

kių “proletarinės diktatūros” 
priemonių, tai, sako Sabas-Bal- 
trušaitis, bus šlėktai:

“šio atsišaukimo rezultatai 
turėtų ' būt matomi begiu 
dviejų savaičių. Jeigu jus ty- 
lėsit, tai po dviejų, trijų sa
vaičių bus toks verdiktas: 
‘Jus nenorit, kad ‘Aidas’ ei
tų, nenorit, Rsid ADAD. ><y- 

vuotų”.

Iš to matyt, kad ir Baltru
šaičio parapijoje dalykai stovi 
ne geriaus (gal dar net blo
ginus), kaip Bimbos-Mizaros 
parapijoje.

Raudonieji biznieriai “centris
tai” jau ėmė įgristi tiems neiš
manėliams darbininkams, kurie 
pirma remdavo jų humbugišką 
biznį. Ekstra-kairiemsiems biz- 
nieriukams irgi tolyn darosi vis 
sunkiaus išnaudoti savo aveles. 
Abiejose “komunizmo” stovyk
lose prasidėjo, anot vokiečių pa
sakymo, “katzenjammer”.

Įvairenybės
SYKLOS BUVO PIETINĖJ 

AMERIKOJ?

Dr. Von Haucli, austras ty
rinėtojas sako, kad Opliir, apie 
kurią kalbama Biblijoje, kaipo 
apie šalį aukso kasyklų, iš ku
rių karaliaus Saliamono fini
kiečiai jurininkai atgabendavo 
auksą į Palestiną, buvusi da
bartinėje Peru valstybėje, Pie
ninėje Amerikoje.

Dr. Von liaudį sako, kad 
jis nepereinamuose Peru miš
kuose, Pampas dėl Sacraincn- 
to dištrikte, radęs 300 narių 
indionų gentės, kuri yra labai 
panaši j žydus ir kalba jų taip
jau panaši žydų kalbai. Par 
prasčiausias toj genty vardas 
yra “Saliamonas” (Solomon).

Pas tuos žydiškus indionos 
yra legenda apie šalį, žinomą 
kaipo Opliira, kuri esanti prie 
Hualla upės. Pasak tos legen
dos, daugelį metų atgal į tų 
šalį nuvykę baltieji žmonės ir 
išsivežę labai daug * aukso.

ATIDARYMAS PANAMOS 
KANALO

Rugpiučio 13, 1911 m., Jung
tinių Valstijų laivas Gh ris to
liai perėjo per kanalu Tai bu
vo pirmas didelio laivo paban
dymas. Hugpiučio 15 d. ka
nalas buvo atidarytas pasau
liui. Po atidarymo, laivas An- 
con buvo pirmas pereiti. Ėmė 
devynias valandas plaukti nuo 
Cliristdl>al iki Bąlb^aų Kaštavo 
$357,(K)(),000 j pabudavoti.i} kana
lą.Darbas pradėtas gegužės 
nien. 1905 m. ir tęsėsi per de- 
vynius metus. [FLISj.*

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienom

Į Pacifiką Maudytis.
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

Iš druskos vėl į tyrus.
29 liepos nakvojom Logo ne. 

Ten yra marmonų antras Tem
ple. Šetravietė už miesto ir, 
50c. kainavo, be jokių patogu
mų. Išnakvojom dvi nakti, nes 
Pakštas tikėjosi čia paskaitą 
gauti. Apgailestaudami su
gaištų dienų, važiavom apleis
dami Pocatello. Portland lin
kui. Vakare 31 liepos pasie
kėm Burley už 180 mylių nuo 
Logano. Važiavom gerai. Eks
presas “pasiprovino”. Jis eina 
gerai, tik tur “naravą.” Būna 
valandų, kad “spjaudosi”, 
“prunkščia”, stena ir nei iš 
vietos nesijudina. Nujausda
mas didesnį miestą, jis sergu- 
liuoja ir turi būtinai vežti prie 
“daktaro”, žinoma už tam tik
rą kainą pagydo tie prakeikti 
“šundaktariai”. Tegul juos Lie
sas! Jei taikytus! jums va
žiuoti tais keliais, tai susimil
dami saugokitės ligonbučių, po 
vardu “Garągc”! Jus pagydys 
nuo vieno miestelio į kitą ir 
“dacol”...

Burley miestely radom vie
ną iš geriausių šėtraviečių su 
gražia žolele. Išsimaudę, iš
simiegoję gerai, anksti rytą apie 
7 vai., mes jau apleidom Bur
ley ir stumėmės pro Twin 
Pails, Boise linkui.

Musų Rimus surus buvo
kaip silke. Vis tai liekanos iš 
Salt Lake. Bričkių nebuvo. 
Mudu su Feliksu džiaugėvos, 
nes Pakštui teko “pasninkau
ti...”

Kelias buvo pusėtinas. Pasi
taikydavo ir “be dulkių”. Gir
dėjom kalbant, kad į Portlan- 
dą turėsime cementuoto.

Tyrai pradėjo rodytis. Bai
gėsi žalios farmos ir vėl metė
lių krūmai su ulinėms voverai
tėmis, bei zuikiais, lydėjo pla
čiu vieškeliu.

Apsinakvojom Mountain Ho
me. Užsimiršau šios dienos 
nuotikius. Matot, turėjom su 
ha uju tajeriu “flat tajerį”. 
Koks tai biesas įkalė vinį į ke
lią ir mes ją “sudorojom”. 
Karšta popietė mus gerokai 
iškepino, kol “sufiksinom”. 
Jei ne ta vinis, butume pasie
kę Boise, nes beliko tik 40 su 
virš mylių. Bet viena bėda ne 
bėda. Saulei slepiantis, pasi
tiko mus “sandstorm”. Priešais 
mus dulkių debesys, gal 5 my
lių pločio, laukė atvažiuojant.

KIEK DAUG
Mes jums nuleisime už 
jūsų senų skalbyklų?

Tiktai patelefonuok i t, pa
sakykit vardą ir modelį 
jūsų dabartines skalbyklos 
ir mes pasakysime kiek 
ji dabar verta mainant į 
naują Federal Skalbyklą, 
šauk Randolph 1280 
Klauskite Local 535 ar (64

Mainykit
Savo seną skal

byklą į naują

. Federal
Mes paimsime jūsų seną skalbyklą kai
po dalį įmokėjimo už naują Federal, 
duosime už ją gerą kainą — geriausią 
kokią kada pasiūlėm! Šis specialia pa
tvarkymas tiktai trumpam laikui. Atei
kite ir pasitarkite su mumis tuojau.
T?X0MM0NWEALTH EDISON Q Electric shopO

72 We«t Adams St. v 
31|7 Low*n Hlvd.
4562 Broadway

Federal
Kuponus 1'""^!

Duodame* I

D O W N ‘ 
Baline* Monthly 

(Smili Carniat Cbart •)

Zaleckis “mobilizavo” visas 
“ekspreso” pajėgas, taip kad 
mes gal po 10-15 mylias da
rydami į valandą, laimingai 
pervažiavom tą vėsulą. Truputį 
išgąsčio turėjom. Mes manėm, 
kad “tornado” inusų laukia 
Blogiausiai, (ui nieko nematyti, 
kaip velniai pradeda suktinį 
šokti... Įvažiavus į kempę, il
gai Pakštas galvojo: ar staty
ti šėtrą, ar ne? Jis pabaugin
tas Manwtb kempėj, dabar ne
norėjo būti pakaltam j aukš
tybes. O poniutė, tai nežinojo 
ką- daryti. Baimės liekanos ir 
alkis ją truputį pakeitė. Eže
rui buvo persunki, o vėtrai 
perlengva ir daryk žmogus ką 
darąs. Bet viskas gerai užsibai
gė. Po valandos buvo ramu ir 
mes saldžiai miegojom.

Boise
Išsimiegoję žmoniškai, apie 

10 v. apleidom Mountain Home 
ir apie 1 vai. mes jau žiūrinė- 
jom puikiausiai įtaisytas kem
pes Boise. Tai išlikrųjų visi 
patogumai. Nors vieną žmo
nišką kempę radom už “flfty” 
cents. Papietavę taip pat žmo
niškai, apsitvarkėm dar žmo- 
nišk’au ir nuvažiavom miesto 
apžiūrėti. Miestas — sostinė 
Idaho vaisi., kaip visi kili 
miesteliai ssu 27,000 g’yv., ne- 

padarė didelio įspūdžio, Gapi- 
tol nebe toks gražus, kaip Salt 
Lake Gity, o ir pats miestelis 
turi bendrą išvaizdą. Jei Kau
nui duot tą capitol ir cemento 
gatves, tai jis butų daug gra
žesnis.

Daugiau nieko neturiu pasa
kyti apie Boise. Deja, buvo 
prie kempės upelis Boise, ku
riame nardė daugybė žuvų. 
Mums patarė nevalgyti. Upe
lis, sako, nešvarus, bet jis at
rodė ne kitoks, kaip visi kiti 
upeliai, ypač Lietuvoj. Vadina
si, žuvaut neteko. Rugpiučio 2 
dieną mes apleidom (2 vai. po 
pietų) Boise nieko nepešę. Uni- 
veisiteto nebuvo, o “čember of 
kamers” nemalonėjo surengti 
mums paskaitos.

“Pafiksinę” ekspresą, “šo
vom” per tyrus geru vieškeliu 
į priešakį ir padarę 1(M> my
lias, apsinakvojom kaime Hau- 
tington. Šiandie mes įsiritom į 
Oregon valstiją.

(Bus daugiau)

Electric
Washer

2950 E.
3935 >V
852 W.

92nd St.
, Madison St 
63rd St.
Uždaryta suim
tomis nuo 1 v. 
iki rugsėjo 1

.i

........... ............... ............. .............. ......... .............................
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Naujas puolimas ant 
rubsiuviy unijos

Policija užpuolė unijos raštinę 
ir areštavo 62 žmones, jų 
tarpe ir 8 biznio agentus.

diena kelių 
puolimu ant 

dirbtuvėlių, 
drabužius ir

Deggv .Joyce kintamuose paveiksluose. — Aktorė Peggy Joyce, kuri jau kelis milionierius 
buvo vedusi ir pametusi, atsidūrė krutumuose paveiksluose, kur viename veikale ji bus “žvaigž
dė”. Stovi: grafas VVilliams, “žvaigždės” Peggy Joyce ir Owen Moore, kostiumuose; sėdi: direk
torius Marshall Neilan ir veikalo autoriai Adela Rogers St. Johns ir Benjamin Glaser.

Musų mylimus vyras ir tėve
lis persiskyrė :u Šiuo pasauliu 
sulaukęs 48 metų anyžiaus, 
Rugpiučio 13 <1., 9:15 vai. ryto. 
Paėjo iš Kauno rfid., Kaltinėnų 
parapijos, TiukAnų kaimo. Ame
rikoj išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kazimierą po tėvais La- 

dukteria, Oną, 
Moniką ir keturis sūnūs, Anta
nu, Joną, Juozapą ir Joną ir 
Lietuvoj 2 sesųrt^ Kimus pa
šai votas 9532 S? Princton Avė. 
Laidotuvis įvyks subatoje, rug
pjūčio 15, 8 vai. lyto iš ramų į 
fiv. Juozapo bažnyčią, kurini 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimine.;, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kvočiame 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,x

Moteris ir vaikai.
Laidouvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Bohemian 
Hop-Flavored

pii . kaitė

PuriTan
Malt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas

Prafykit groserninką

akių įtempimą, kuris 
galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregyste 
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. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. P- 

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

P'itarinuuj ir Egzaminavimas

DYKAI SERGANTIEMS

skebinių”
siuvamus

a |) laistyta rūgštimi;
dviejų dirbtuvėlių

Užvakar policija padarė nau
ją puolimą ant rubsiuvių uni
jos Amalgamated Clothing 
\\Oi kers of America raštinės, 
prie Van Buren ir Halsted gat
vių, ir suėmė raštinėj rastus 
62 žmones, jų tarpe 8 biznio 
agentus.

Puolimas tapo padarytas, są
ryšy su ta pačia 
žmonių padarytu 
kelių 
kuriose
audmenis 
be to prie 
padėta bombas.

Tas puolimas ant dirbtuvėlių 
buvo padarytas užvakar. Pa
siekta net ir VVaukeganą, kur 
du žmonės užpuolę Goldsteino 
dirbtuvėlę ir rūgštimi sunaiki
nę medžiagų už apie $10,000. 
\\ aukegano biznieriai paskiro 
$1,000 tų puolikų suradimui. 
Pačioj Chicagoj užpulta kelias 
dirbtuves ir sunaikinta medžia
gų viso už apie $100,000.

Delei to policija ir padarė 
kratą unijos raštinėj ir suėmė 
ten rastus žmones, kuriuos nu
gabenta į Maxwell policijos sto
tį. Policija skelbia, kad uni
jos raštinėj ji radusi daug re
volverių, kostetų, “black jack” 
ir daug kitokių ginklų ir amu
nicijos.

Pabėgo kasierius su 
$6,000

Užvakar pabėgo Hudson Mot 
or kompanijos (2220 S. Michi 
gan Avė.) kasierius Joseph 
\\ aiman, 23 metų amžiaus. 
Kompanija pasigenda $6000.

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

Du k Ii ubą i vienijasi

čia yra du pilietiniai kliubai, 
apie kuriuos betgi mažai žino
ma, nes jie mažai veikė ir 
veik nieko apie juos nebuvo 
girdėti. Bet dąbar ir jie pra
deda po biskį krutėti.

Kaip girdėt, abu kliubai no
ri susivienyti, o tada pradėti 
plačiau darbuotis. Vienas tų 
kiiubų yra senesnis, o kitas 
susitveręs 1923 metais. Pasta
rasis sparčiai auga ir nors pi- 

.. . nigais dar nėra turtingas, te- 
ant jo dirb- čiaus turi jau apie 300 narių, 

ado, bet už tai j Didžiuma tų narių yra Ameri-

Neužilgo po to į policijos 
stotį nuėjo biznio agentas Sid- 
ney Rissman, kad išimti ant 
parankos suimtuosius. Sto
ty buvo ir Goldsteinaš iš Wuu- 
kegano, kuris buvo atvykęs pa
žiūrėti ar tarp suimtųjų yra 
tie, kurie užpuolė : 
I u vėlės. Jų n 
prisikabino prie Rissmano, kad kos piliečiai.

Pereitame susirinkime liko 
grūmojęs, kada jis. • nutarta atidaryti mokyklą dėl 

kurie nori tapti piliečiais 
išpildę aplikacijas dėl 

popierų. Bet mokykla 
neatidaryta, nes pirma 
abudu kliubus suvieny

tai rasis ir daugiau no- 
Be to anasis

jam
trejetą metų atgal i

moips. kada iis I

Gera širdis

Daug f 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.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

ekmadienyje, nuo Archer 
38, apivėliai grįžusi namo 
čių šeimyna, atrado, kad 

namuose butą vagies, kuris vi
sus kambarius išieškojęs, iš
nešė, P. .K-ro brolio dukterų di
doką sumą pinigų. Mergaitės 
likusios labai nuskriaustos. Jų 

K—ras, atj ausdamas 
dovanojo joms visą 
sumą

dėdė: P.
skriaudą, 
nustotąją 
jis:

—Geriau man 
lį, negu matyti
sius nuskriaustais...

pinigų. Sako

turėti nuostu
šavo artimuo-

—J. Varnėnas.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ANTANAS ZOLPYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po 3 dienų sirgimo, rugpiučio 
13 d., 1925 m., 2 vai. iš ryto. 
Gimė spalio 16 <1., 1916 m. Lin
coln, Nebr.

Laidotuvės įvyks prisilaikant 
sveikatos dcpt. reikalavimų, 
pėtnyčioj iš ryto rugpiučio 14 
d., 1925 m., iš P. S. Mažeikos 
įstaigos 3319 Auburn Avė. į 
Tautiškas kapines.

Tėvai labai nusiminę, kad ne
galėjo surengti viešų laidotuvių.

Nuliūdę,

Tėvai Silvestras ir Marijo
ną Zolpiai ir brolis Algirdas 

927 W. 34 Plaee, 
Chicago, III.

Phone Boulevard 0527

AGOTA VAIŠVILIENĖ
Mu.sų mylima motina persi

skyrė u šiuo pasauliu sulaukus 
38 metų amžiaus, trečiadięnyj, 
rugpiučio 12 <1., 8:45 vai. ryte.

Paėjo iš Guanotlaukio kaimo, 
Rietavos valsčiaus. Amerikoj 
išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Stanislovą'ir dukterį Ma
rijoną Amerikoj, o Lietuvoje 
vyrą Liudviką. Kūnas pašal
vėtas randasi 4016 S. Rockwell 
St. Laidotuvės įvyks pirma- 
dienyj, rugpiučio 17 d., 8 vai. 
ryto iš . namų 4016 S. Rockwell 
St. į Nekalto Prasidėjimo baž
nyčią, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę ir pilni gilios siel
vartus liekame,

Sunūs ir duktė.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

buk
Goldsteinas, atsisakęs pripažin-'tų 

ir yra 
antrų 
tebėra 
norima 
ti, tad 
rinčių mokintis, 
kliubai turi užėmęs svetainę 
McKinley parke, tad kada su
sivienysime, tada galėsime nau
dotis ta svetaine be apmokėji
mo. Bet kol tai įvyks, atei
nantis susirinkimas bus laiko
mas dar senojoj vietoj — prie 
39 PI. ir Kedzie Avė. Jis įvyks 
rugpiučio 16 dieną, 1:30 vai. 
po pietų.

Kas link mokyklos 'gi, tai 
tie,, kurie norite mokytis ir e- 
sate užsiregistravę, ateikite pas 
J. Misiavičių, 3218 W. 38 St.; 
jis jums duos pamokas.

—Kliubo Korespondentas.

ti Amalgameitų uniją. Policija1 
tada ir Rissmaną areštavo.

Pašaukta visus tuos fabri
kantus, kuriu siuvinius sulais
tyta rūgštimi. Ir vienas jų, 
J. J. Basou’ski ar Bezauskas, 
1823 So. 60 Ct., Cicero, paži
nęs keturius areštuotųjų, kai
po žmones, kurie prie jo dirb
tuvės padėję bombą. Kaip jis 
matė kad jie dėjo bombą, jis 
nesako. Jo identifikuoti yra 
Patsy DeRosa, Isador Miller, 
Louis Anzalone ir Frank Huva- 

’cek. Vienas fabrikantas iden
tifikavo DcBosa ir kaipo vieną 
puolikų jo dirbtuvės, kada siu
vinius sulaistyta rūgštimi.

Tie keturi busią apkaltinti 
puolimuose ant dirbtuvių, o visi 
areštuotieji busią kaltinami už 
netvarkų elgimąsi.

Išrodo, kad tai yra daromas 
naujas puolimas ant Amalga
meitų unijos. Keli metai at
gal valstijos prokuroras Hoyne 
buvo taipjau padaręs kratą uni
jos ofise ir paskui 
sacingas žinias, ad 
visokiųgrumojimų 
tams, reikalavimus 
tt.

skelbė šen- 
j is susekęs 

fabrikan- 
išsipirkti ir 

Bet kai reikėjo parodyti
teisme, tai pats pasiskubino vi
sus apkaltinimus panaikinti, 
nes mažiausių įrodymų paremti 
kaltinimus, neturėjo. Turbut 
ir dabar taip yra. Dabar mat 
unija veda smarkią kovą su 
skebinėmis dirbtuvėlėmis, tad 
ir bandoma daryti provokacijas, 
kad uniją susilpninus. Be to 
kovą labai apsunkina ir United 
Garment VVorkers unija, kuri 
vėl pradėjo lysti į rubsiuvystės 
pramonę ir atvirai laužyti dar
bininkų streikus.

Town of 
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon,

G. Benošius '
161G W. 47th Street

50 centą už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo. Garsinkiies Naujienose

JURGIS SEREIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio-August 12 dieną, 

1925 metų, 5 vai. ryto. Turėjo amžiaus. 57 metus. Paliko 
didžiausiame nulidime sūnus: Juozapą, Benediktą ir Vladislovą, 
taipgi dukteris: Petronėlę Radomskienę ir Oną Ganzą ir žentus 
Motiejų ir Stanislovą. Taipgi Amerikoje paliko seserį Magde- 
leną Stankūnienę ir Palicijoną Šimkienę, o Lietuvoje brolį Joną 
ir dvi seseris Katriną Sikorskienę ir Uršulę Vertelkienę. Ame
rikoje išgyveno 35 metus, prigulėjo i 3 draugijas: švento Jo
no Krlkštytyojo, švento Kazimiero Karalaičio ir Muccabces. Pa
ėjo iš Lietuvos, Starlionių kaimo, Panevėžio apskričio, Nauja
miesčio parapijos.

Laidotuvės atsibus subatoje, 15 d. Rugpiučio-August, 8:30 
vai. ryto iš namų 3230 Union Avė. j šv. Jurgio parapiją ir į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai užkviečiam visus gimines ir pažstamus daly
vauti velionio laidotuvėse atiduodant jam paskutinį patarnavimą.

Liekame nuliūdę: Sunai, Dukterys, Broliai ir Seserys. 
Laidotuvių reikalu patarnauja graborius St. P. Mažeika.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

į Pinigus gavo:
55203—Marei jonai Getautytei 
20824—Onai Martinkevičaitei 
11543—Olesei Sadakerskutei . 
11538—Rozalijai T. Vaitekunai- 

tei
4492—Kaziui Niprikui 

22230—Kastantinui Raudžiui 
22240—Jievai Jonikienei 
20807—Jurgiui Stučinskui ” 
11519—Kaziui Mockevičiai 
22204—Adolfui Narkevičiui 
22205-yStanislovui Lašiniui 
11534—Onai Kindarienei 
'22217—Marijonai Vasiliauskie

nei
22218-^-Steponui Labanauskui 
4486—Gendrutei Šimkienei 
4500—Stasiui Bukauskui 

.22104—Juozapui Leščiui 
. 4372—E vai' Riimančatf skienei 
4375-^Stehislovui Varekbj ui 

20798—Ipolitui Mockui ' 
4425—Antaninai Sturonaitei 
4433—Onai Tarvidaitei

20816—Emilijai Krasauskienei 
4439—Kotrynai šlyterienei 

55001—Kazimierui Petrikėnui

55210—Jdnui Petrokui
20820—Kazimierui Mikašauskui
24160—Marei Bartušaitienei

4423—Mykolui Buožiui
22196—Vincentai Petrauskaitei

4478—Onai Pikelienei
4191— Vincentai Pluškevičaitei
4192— Petronėlei Pluškevičie- 

nei •
22264—Marei j onai Simonienei
4345—Steponui Vanagui

11525—Vincui Mačiuliui
4470—Juozapui Jonaičiui

11532—Benediktui Daktaraičiui
4471—Uršulei Juodienei

55207—Ignui Tropiauskui
55208—Karolinai Jasiunienei
4487—Jonui Dildai

11539—Antanui Zavackui
11470—AlekSand^ai Rimkienei
4441— Alenai Majauskienei
4442— Elenai Užubalienei

11518—Juozui Daitauskui
4467—Aleksandrui Žukauskui 

22209—Juozui Talandžiui ? 
22212—Juozui Norkūnui
22214—Uršulei Vaicekauskienei

S. M. SKUDAS
Graborius ir Balsamuotojas 

Patarnauju laidotuvėse gerai, dai
liai ir pigiai. Automobilius parsam- 
dau veselioms, krikštynoms ir t. t.

1911 Canalport Avė., 
Tel. Roosevelt 7532

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

bės sura- 
sti tikrą 
priežastį 

jūsų ligos.
Ateikite pas 
Dr, RojjS, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis' 
pasakys jums 

t ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padare 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 pagelbininkaj, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti go
riausi patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, dalei tos 
priežasties, kad pametė įtikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes todėl pasiryžoirte gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys ,,laikė šešių savaičių 
nuo šios diejiož iki pat užganėdinan
čių pasekmių. '

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

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galimo ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengirnas dėl išmieraviino ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi
bundi jums dar ten būnant.

Ar jus žinote, kad
Visoje Lietuvoje žmonės rengia 

masinius milingus ir išneša pro
testo rezoliucijas Lietuvos valdžiai, 
kad ji išleido naujus 
varžančius spaudos ir 
laisvę. Ar jus žinote, 
tojai turi tokį didelį 
llclmar Cigaretais, tai 
ryšis iš 100 nuoš. gryno Turkiško 
tabako Hehnarkiose.

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 606 ir 914 ir geriausis Leus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

įstatymus 
.susirinkimų 
kodėl ruky- 
pusitikėjimą 
yra augšta

Tel. Lafayette 4223
Plumbing’, Heatingr 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“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
pijom) su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kaupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose; ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble. .

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

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

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

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialės serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas 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 Monroe St., Chicago
5tas augštas — Crilly Building 

25 mętai tame name
VALANDOS: Khsdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panndėliais, 
seredomis ir subatomis nuu ta ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

DAINOS
—- t

Del keturių balsų 
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 — padąinuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią sayo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu, 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells St., 

kampai* Wa»4iinglon St.
Ofiso vaiarnios: Kety«r>te, Ir auh*-

toj tiuo « ryto iki S vakai-e. M«<i4Moj ir 
tventadiciiU>i«> nuo |0 Iki 1 po vi«tA. Pt- 
nedfilv, ketverge ir pf t nykioj nuo S ryti iki 
8 vai vakAra.

The Peoples Health >1 
Institute

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nckentekite ilgiau.

Gydome labai paaektningai ir viaaa ulsfc 
«enėjusiai ir komplikuotas' Brus, ne* musų 
įstaiga yra prirengta geriauHiaia Europiniais 
Ir Amerikoniukais įtaisymais ir gyduolėmis.

I.igas kraujo, reumatizmą, nervingumą. 
utkleUjimą vidurių, krutinės ir tonų skau
dėjimą, galvosūkio, nulosimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų speeia- 
luinas per 28 metus.

Vyrai u" moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų. kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelia jom tuka. 
tankiams kenčiančių atgauti savo sveikata 
ir laimą, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Na- 
atidėliokite, atidėliojimas vra nelaiminga*.

Atydai
Lietuvių

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. Campbell Avė, H 

Tel. Roosevelt 8500



Rengia pikniką ar kviečia nuoiii onuo<

Metinis piknikas vra rengia
mas Federacijos Lietuvių Kliu- 
bų, nedėlioj, iug|-iučio 16 die
ną, Stickney Purk, Lynns, III., 
pradžia U valandą ryto. Fede
racija nesigaili išlaidų i engda
ma piknikus ir balius, sr.n do 
geras ir didelei orkestras ir 
brangias svetimus. Todėl jau
nimas noriai lanko Federacijos 
balius ir piknikus, nes lieka 
visi užganėdinti. šį metą tiki
mės, kad bus piknikas vien iš 
didžiausių.

Bridgeporto lietuviam* žinotina, 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros’* Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laiKruščiais. 
Musų Žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradedu ap
rūpinti savo kostmnerius “Naujie
noms”. — Aušros Knygynas.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

tuvę,
valanc
binet maker’ių, $40 j savaitę.

65c. j valandą. Kalvių, 7bc. Į 
dą. Virėjų, $35 į savaitę. Ca- 

.. . .• Punch
press operatorių, 55c. į valandą. Ma
šinistų, P" 
$40 j savaitę, 
tę. 
(lokių darbų.

SOUTH TARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 S. Halsted St. 2 augštas

80c. j valandą. Inžinierių, 
‘ Pečkurių, $35 j savai- 

Del pasiuntinėjimo, 70c. j valan- 
Taipgi turime ir daugiau viso-

les pasirinkti kuris patiks. Par
duosiu pigiai.

Tel. Pullman 6995
arba Midvvay 2866

—Kliubietis

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
atsibus pėtnyčioj, August 14, 1925, 
7:30 vai. vak. 1564 N. Robey St. Sis 
susirinkimas yra vienas iš svarbiau
sių. Taipgi kiekvienas narys šio 
skyriaus privalo dalyvaut.

A. M. Kadael, rašt.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NU SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

✓

PAJIEŠKAU vidutinio amžiaus vy
ro, kuris nori dirbti ant formos. Tu
ri mokėti karves milžti ir arklių ne
bijoti. Visas darbas lengvas apie 
namus, su alga sutiksim. Rašykite 
arba šaukite

ANTANAS GLOBĘS, 
Tel. 553 Riėhmond 

Richmond, III.

Mirė Zalpiy sunūs
Pereitą naktį, 2 vai., mirė 

Antanas Zalpis, 9 metų, sūnūs 
žmonių Bridgeporto darbuoto
jų, Silvestro ir Marijonos Zol- 
pių.

Jie buvo išvažiavę ant vaka- 
cijų pas p-ią Petraitienę į Do- 
vvagiac, Mieli. Vaikutis stai
ga susirgo difterija ir trečią 
dina mirė.

Laidotuvės bus šiandie, 
vatinės, kaip to reikalauja 
katos departamentas.

pri- 
svei-

Pull- 
Kliu- 
įvyks

Išvažiavimas. Bengia West 
mano Lietuviškas PaŠelpinis 
bas, j Beverly Hills miškus, 
nedėlioj, 16 <1. rugpiučio.

Kviečia Kliuho Komitetas

Pirmyn Mišraus Choro repetici
ja veikalo “Meilės Deivė” bus šian
dien, rugpiučio 14, 7:30 vai. vak. 
Pulaskio Parko sveitainėje, kam-' 
pas Black hawk ir Noble gatvių.1 
Visos choristės ir choristai butK 
nai susirinkite, nes bus dar neku
riu rolių išdalinimas. —Valdyba

Bridgeportas
.Jaunoji Birutė

Jau-Nedėliojo, rugp. 16 d.
noji Birutė rengia išvažiavimą 
j Beverly Hill mišką. Tai juu 
trečias tokis išvažiavimas su 
laimėjimais šią vasarą. Tėvams 
ir simpatizatoriams bus proga

PIRKIT PLUMBING A PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divinion St., 

netoli Marshfield

Krautuvių įrengimai Nauji ir Seni 
Del visokių biznių visuomet stake. 
Musų kainas ir patarnavimą nega
lima sukonkuruoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai įrengi
mai daromi ant orderio. Išmokė
jimais arba cash.

JULIUS BENDER, Ine. 
901-915 W. Madison St., Chicago.

MOKAMA DIDELft ALGA!!

TUOJAU dirbsite dėl musų tarpe 
savo žmonių pardavinėdami tokius 
dalykus, kurių reikia kiekvienam 
vynui, už pusė kainos State St. 
kainų. Nereikia, kapitalo. Nerei
kia dastatymo. Turit suprasti 
gliškai.

Šaukite Room 511 
608 So. Dearborn Str.

AUTOMOBILIAI

an-

■3

Lietuvių Moksleivių Susiv. Ame-1 
rikoj 2 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, rugp. 15 <1., M. Lileikio 
studijoj, 3567 Cottage Grove Avė., 
Room 6. Pradžia 8 vai. vakaro.

Susirinkimas yra svarbus, todėl 
visi nariai dalyvaukite, Ncsivėluo- 
kit. — Kp. Raštininkas.

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
valdybos susirinkimas įvyks šian
die 8 vai. vak. p, Kulio aptiekos 
name. Bridgeporte.

Valdybos nariai 
linai

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del groserniųf bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
inas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIKTURE CO.

PARDAVIMUI Ford roadsteris, 
su starteriu, generatorių ir leng- 
vių tavorų dastatymu, geras dėl 
groserninko, ar kito tokio biznio 
Kaina tiktai $91).

ANDREW M. WIRTEL 
1725 So. Paulina Str.

Boulevard 9314

RAKANDAI
prašomi neatbu- 

(ialyvauli. Reikės nutarti ke- 
svarbių klausimi).

—Sekretorius.

PRAPUOLA šuva English Bull 
Terion, judais ir baltais taškais, 
kairioji akis juoda, uodega tik 2 
colių ilgumo, vardas Frixie. Dova
nos. Klauskite Jane Goettelman

North Side. —• ALT Sandaros 23 
kp. mėnesinį susirinkimą
sekmadieny, rugp. 16 d., 9:30 vai. 
ryte, Liuosvbės svet., 1822 \Vaban- 
sia Avė, Meldžiu visus sandarie- 
i'ius atsilankyti paskirtu laiku.

—Sekretorius.
žaismėmis ir dar laimėti kokia 
nors dovaną. Sawyer Biscuit 
Co. remia Jaunąją Birutę ir.
siunčia dovanų - S|v° Pro<luk-l®b5s*7>ik>V wsldnk\mVe'nC<l^ 
tų — tam išvažiavimui. Tai |į()j, rugpiučio, 16, 1 vai. po pietų, 
jau antrą kartą jauniesiems i T.125 So. Kedzie Avė. Visi nariai
biiutiečiams teks paragauti tos
kompanijos keksiukų.

3925 So. Kedzie 
bukite mitinge, nes yra svarbių 
reikalų ir atsiveskite naujų.

—Aleksandravičius, Pirm.

Traukui teisman

Bridgeporte net trys lietu
viai bučeriai liko patraukti tei
sman 
mėsos

už pardavinėjimą žalios
(? Red.) pereitą sekma-

Roseland. — Liet. Scenos Mylė
tojų Ratelis rengia antrą iš eilės 
draugišką išvažiavimą į Palos Park 
nedėlioj. rugpiučio 16 d. Kviečia
me visus dalyvauti. Del suradimo 
bus išstatyti ženklai nurodanti kur 
keliauti. Vieta ant 119 St. ir pusė 
mylios už Kean Avė. į vakarus.

— Komitetas

Kad ne tos trumpaplaukės...

Kad ne tos trumpaplaukės, 
tai butų buvę “all right,” bet 
jos pasipainiojo ir išėjo kitaip.

Esą mėsininkas (bučeris) Joe 
Marks tiek daug 
kreipdavęs į savo 
kės kostumerkas, 
teris nebegalėjusi

Lietuvių Vyrą ir Moterų Pašal- 
pinio Kliubo susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 16 d. rugp. 2 vai. po pie
tų. paprastoj svetainėj.

Kviečia visus draugus ir drau
ges susirinkiman. — Valdyba

Klauskite Jane Goettelman 
Phone (jinai 0438.

552 W. 18 Str.

ISRENDAVOJIMUI

EXTRAI EXTRA!
Parduodu 4 kambarių puikus furni- 

šiai; yra ir pianas. Noriu parduoti 
viską iš karto, arba pavieniui. No
rime greitai parduoti, nes apleidžia
me Chicagą pradžioje kito mėnesio.

817 E. 50 St., 
arti Drexel Blvd.

I apt.

Vyskupo Valančausko PoAelpos 
Draugijos susirinkimas įvyks ne
dėlioj, rugpiučio 16 dieną, 1 vai. 
po pietų, Chicagos Lietnvių Audi
torijos svetainėj, 3133 So. Halsted 
St. Malonėkite visi draugai atsi
lankyti. Su godone

N. R. Antanas Budvetis

domės at- 
kirptaplau- 

kad jo mo- 
daugiau to

pakęsti ir išsikraustė su savo 
vaikais. Sakoma, kad ji da
bar reikalausianti perskirų.

—Japu-Jahnis.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Visuotinas Joniškiečių Draugi
jos Išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
16 dieną rugpiučio, 1925, buvusia
me Černiausko darže, Lyons, III.

Visi joniškiečiai, be skirtumo 
pažiūrų yra kviečiami į šį Joniš
kiečių išvažiavimą, kur bus priim
ta draugijos įstatai, prakalbos ir 
dainos bei žaismės.

Važiuoti reikia 22-ros gat. gat- 
vekariais iki Limitą ir daugiaite 
laukinius karus reikia imti iki 
Lyons Černiausko vietos. t

Kviečia visus Komitetas.

PARDAVIMUI krautuvė, pi
giai, grosernė, saldainių, not
ions. Prieš mokyklą. Gerai ap
simokanti vieta. Taipgi grojik
as pianas, vertas $1000, už 
$400. 559 W. 42 Str.

PARDUOSIU arba išrenduo- 
siu labai gerą bizni kuris 
dasi 1714 Sring St. 

1739 S. Halsted St. 
Box 595 

Chicago, III. 
r*“' ------ - - ---

ran-

PARSIDUODA grosernė cigarų, 
kendžių, ir šiaip smulkių daiktų. 
Priežastis pardavimo turiu dvi 
grosernos. Pirkėjas gali pasirink
ti vieną iš dviejų grosernių.

Adresas. 3709 So. Halsted Str. ir 
658 E. 95 Street

PARDAVIMUI pianas — bargen. 
Turi būti parduotas j trumpą lai
ką, nes aš greitai išvažiuoju į 
kitą miestą.

Kreipkitės: 
Pirmos lubos

1629 \Vcst 46 Str.

PARSIDUODA RESTAURACIJA 
DIDELIS BIZNIS, gera vieta, 

žema prekė.
Tūrių parduoti, nes vykstu Eu

ro pon.
Kreipkitės:

2316 W. Roosevclt Rd.

NAMAI-2EMĖ

Ant Rendos
Didelė kampinė krautuvė, nau

jame name, siaur-rytinis kampas 
68 St. ir Western Avė. Gera vieta 
dėl aptiekos. Taipgi liūtai tinka
mi dėl daktaru arba dentistų. Bus 
gatavi spalio 1 dieną.

Atdara nedaliomis ir vakarais
A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

PASIRENDAVOJA du flatai iš 3 
ir 5 kambarių. Elektra, gazas 
maudynė . Rendos $25.00 j mėnesį 
5 kambarius ir $16.00 už tris.

J. MISČIKAITIENff.
3119 So. Morgan St

ir 
už

PASIRENDAVOJA 4 kamba 
rių fintas. Yra elektra, 
Rendos į menesį $20.00 

3631 VVallacc Str.
2 lubos

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saldainių, mo

kyklos reikmenų ir groserio krau
tuvė. Randasi prie pat mokyklos, 
lysas 4 m., 4 kambariai, pigi ran
da, parduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą tam, kas pirks šį mė
nesį. Parsiduoda'’ir visi rakandai 
arba dalimis. 4636 S. Hermitage av 

Tel. Yards 6151

VEIKITE GREIT
Jei norite su mažais pini* 

gaiš įsigyti puikų dviejų flatų 
namą, tai čia yra proga. Na
mas randasi puokioj apielinkėj, 
prie Kimbark ir 69-tos gatvių. 
2 apšildomi flatai po 6 kamba
rius ir garadžius. įnešti reikia 
tik $1,900.00. Kreipkitės pas 

Advokatą K. Jurgelionį,
190 N. State St.,

Telephone State 3225, 
Vakarais 3335 S. Halsted St., 

Telephohfe Ifttds 0141.

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

5124 So. tedzie Avė.
Tel. Lafayette 6271

A

guzas.'

$700 grojiklis pianas, 80 no
tų, Kimba!!, augštos rųšics, 
puikiausias, 71 rolelis, benčius, 
viskas, $140, teisingiems žmo
noms. Klauskite Mr. Kneetli,

2332 W. Madison St..l fl.

PARDAVIMUI grosernė kam
pinė, gera vieta dėl lietuvio. Del 

, informacij ų atsišaukite, 
kambarys Tel. Lafayette 9249

dėl vieno vaikino ant South Si- 
des. Kas turit malonėkit pra
nešti j Naujienų' skyrių: 
3210 S. Halsted St., Box 245

JIESKO KAMBARIU
RE1KA1LINGAS

Naujas 10 flatų mūrinis
Sun parlOrai, ugnavietės, didelis 

kampinis lotas, Marųuette Road 
ir Campbell Avė., savininkas turi 
parduoti tuojau arba paimti 2 fia
lų namą. Veikite greit.

Naujas 2 flatų mūrinis
6-6 kambarių, sun parlorai, ar

žuolo trimingai ir grindys, stikli
niai porčiai, karštu vandeniu šil
doma, 30 pėdų lotas prie Maplc- 
vvoocl Ave„ netoli Marquette kelio, 
kaina, $15,000, cash, $5.000;

Western Avė. lotai
50x125 pėdų, netoli 55 St., visi 

asesmėtitai apmokėti,
Floridoj, parduos už $3750, pusė 
pinigais.

Atdara nedėliomis ir vakarais
A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

savininkas

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen, šalna nių, ice creamo, 
mokykit reikmenų ir notions, 
geras bizni?. rendos $35.

4838 S. Union Avė.

FARMA UŽ PUSĘ 
KAINOS

Turi būt parduota tuojau. ‘
Proga nupirkti namg su mažu įmo- 

kėjimu, $500 cash, kitus lengvais iš
mokėjimais, nupirksite 1 augšto di
delę medinę cottage, 8 kambarių, 
3238 So. 49 Avė., Cicero,''111. Kaina 
tiktai, $3450. Galima perdirbti į 2 
flatus su mažais iškaščiais.

Taipgi $1000 cash, o kitus išmokė
jimais, nupirksite, 3236 So. 49 Avė., 
Cicero, 111. 2 flatų namas iš fronto ir 
cottage i šužpakalio, kaina tiktai, 
$4200, lengvais išmokėjimais.

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

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

Musų ofisas atdarap nedėlioj 
ryto iki 11 dieną.
Atsišaukite

8

tiktai 
mėnesį.

mūrinį

nuo

Frank J. Petru, 
1443 West 18th Street, 

Chicago, Illinois.
Telephone: (Janai, 0806

UŽ * GERIAUSI pasiūlyt 
pirksite biznio lotą prie 
Ashland Avė.

\V. J. McGah, 
z 111 W. Monroe St.

Tel. Randolph 1322

3310
nu-

Pardavimui lotas
Saviniųkas parduos lotą 

33 PI., netoli Paulina, St., 
sais įrengimais, >.« -----  -
apmokėti, kaina $750, įmokėti $200, 
1 • a Jt 1 .. X a. a A 4 « Ir

prie 
su vi- 

yra šalytakiai ir
......................., _______ . , . > 
kitus mažais mėnesiniais išmokė
jimais

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

Tel. Randolph 1322

PARDAVIMUI muro 2 flatų 'na
mas — bizniavus tik vienų metų se
numo. Randasi 4611 Archer Avė. 
Taipgi ir grosernė, kuri randasi 505 
W. 32 St. Malonėkite kreiptis šiuo 
antrašu:

A. TAMOŠIŪNAS, 
505 W. 32 St.

$1000.00 CASH
Tamstos nupliksite 8 gyvenimus ir 

Storą su bizniu ar be biznio, rendos į 
metus $2,648. A S turiu parduoti ar 
išmainyti j 6 dienas. Savininkas ant 
2 fl. front,

1957 Canalport Avė.

2 Flatai ant Halsted gatvės, 
geroje lietuvių apielinkėje, par 
duosiu pigiai už cash- arba mai
nysiu j cottage arba lotą. A- 
gentų nereikia.

Tel. Prospect 8787

PARSIDUODA - arba išsimaino 
ūkis ant Chicagos prapertės, labai 
prieinama kaina, 160 akerių, 100 
akerių dirbamos, 60 akerių gra
žaus baltiniškio. Ūkė randasi Mi- 
chigano valstijoj ant gražaus eže
ro kranto. Gražus budinkai ir gy
vuliai. Yra štorelis, kur daro ge
rą biznį. Kreipkitės vakarais 
nedėlioj iki 11 valandos pas 

Jos. Koszis 
548 ,W. 32nd St. ..

arba

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 La n d Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

Clricago, Illinois.

PARDAVIMUI prie 7140— 
7148 S. Maplewood Avė, nau
ji moderniški 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 nedėlioj ir 
paprastontlis dienomis. Savi
ninkas ant pareikalavimo.

7140 S. Maplewood Avė.

7 FLATAI po 6 ruimus ir 1-4 rui
mai beismante, garu šildomas, ar
žuolo medžio trimingai “Tile bath”, 
modemiškas namas, “up to date”, 
randasi ant Farfield Boulvard. Kai
na $35,06(1: morgičius $24,000; taxai 
i metus $302.50; renda su viršum 
$400; cash reikia įnešti $5,000; arba 
mainysiu j mažesnį namą, biznio lo
tus, antomoliiliaus, ar j morgičius. 
Priežastis patirsit ant vietos. Pa
šaukit iš ryto ar vakare.

Prospect 5173

MAN REIKIA LOTŲ, JUMS 
REIKIA NAMO

Kas turit lotus galite mainyti 
ant sekančių praperčių iš pasi
rinkimo:

12129 Emerald Avė. 5 kamba
rių bungalow, fumace apšildo
ma

23—25 W. 103 Place, 2 pa
gyvenimų namai po 5 kamba
rius ir deeping porcb, steam 
heat.

10538 Perry Avė. 6 kambarių 
Bungalow,j furnace apšildoma.

Pirk nuo savininkų — su ta u - 
pisi komišiną.

VVILLIAM C. WOOD 
Jonas Ruiko 

11055 Michigan Avė.
Pullman 7468

PIGIAI!!!
BIZNIAVAS medinis namas Bever

ly Hills apielinkėje. Storas. 2 Da
tai ir garadžius. 
ilgio, rendos 
Kaina $8.000 
$2,000, kitus

GERA vieta 
arba darbininkui, 
gerinti savo ateitį

Kreipkitės:
10194 Winston Avenue 

kampas Vincennes.
Savininkas ant 2 luitų

Lotas 180 pėdų 
neša $90 į mėnesį 
įnešti reikia tiktai 

kaip rcndą. 
apsukriam biznieriui 

norinčiam pa-

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
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-s 
gybe paveikslų. Kaina su 
siuntimu 75 centai. •

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

ASMĖNĮIJIESKOJIMAI
PAIEŠKAI' savo žmonos Vikto

rijos Teszenskos, kuri 5 rugpiučio 
apleido mane, ir buk dabar 
nanti Philadelphijoj, dirbanti 
rėliuose (mooving pietures). 
praneš man jos adresą, gerai 
ginsiu.

M. BERGER
1809 W. 20 Str. Chicago, 411.

RENDON furnišiuoti ktfmba 
riai, dėl pavienių arba vedusių. 
Kambariai šviesus, moderniški, 
ir labai parankus. Nebrangiai.

1407 W. Adams St.

NANCY BEAUTY SHOP
j parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, nega
liu abiejų apžiūrėti.

1827 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8951.

pri

gyve- 
teat- 
Kas 

atly-

RENDAI —
KAMBARYS dėl vienp 

ar merginos.
3-ios lubos

3404 So. Union Avė.

vyro
PARSIDUODA grosernė ir kitų 

smulkių daiktų sankrova už gana 
prieinamą kainą. Vieta lietuviais ap
gyventa ir biznis išdirptas. Priežas
tis pardavimo, apleidžiu miestą.

Atsišaukite
3443 Auburn Avė.

Parsiduoda arba išsimaino 
ant namo, lotų, ar biznio, 
perkant reikia įmokėt $500, 
80 akrų žemės, 20 akrų di
delio miško, 7 karves, 4 ark
liai, taipgi ir kitokių paukš
čių, visi geri bildingai, 75 
mylios nuo Chicagos, ant ge- j 
ro kelio. Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS & CO 

3352 So. Halsted St.,
- Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

Pardavimui namas prie 6641 
S. Washtenaw Avė., 8 flatų, 5-5 
kambarių, beržo ir aržuolo tri- 
mingai, miegojimo porčiai, grei
tai augančioj lietuvių kolonijoj. 
1 fl. savin. Tel. Stewart 3623

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 2-jų pagyvenimų ir Sto
ras. Parduosiu už gana priei
namą kainą.

Kreipkitės pas savininką 
2033 W. 69 Str.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAI 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. KAMAN<5IONIS, Prez.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ, $17 j savaitę. 
Merginų į dirbtuvę, 40c. į vai. Ant
ros virėjos, $30 j savaitę. Indų plo
vėjų, $18 į savaitę . Lovų taisytojų,

* ---- x , Prie namų darbo, $15
Tie spėka mašinų opera< 

j savaitę. Taipgi turime 
vietų dėl merginų.
PARK EMPLOYMENT 

AGENCY,
Halsted St„ 2 augštas

PARSIDUODA grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuvė, senai išdirbtas 
biznis. Lietuvių apgyventa apygar
da. Priežastis pardavimo — savi
ninkas mirė Parduosiu pigiai, nes 
turim greit parduoti 1439 So. 49th 
Cicero, savininkas 1327 S. 49 Court 
Cicero.

Aš DABAR TURIU susinešimą su ge
ra real estate firma ir galiu par
duoti aprubežiuota skaitlių lotų gra
žiame Bevei^y Hills ant kurių jus ga
lite uždirbti pinigų. Jei turite du 
arba tris šimtus dolerių investuoti, 
aš parodysiu, kaip jus galite padvigu
binti savo pinigus'greitai. Parodysiu 
jums lotus be jokios atsakomybės 
dėl jūsų.

Naujienos 
1739 So. Halsted St, 

Box 596

$15 j savaitę, 
j savaitę. Pi 
toikų, $20 

daugiau 
SOUTH

ir

4191 S.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen ,Hyde Park apielinkėj, ge
ras biznis, 5 m. tą vietą laikau, 
turi būt parduota šį menesį dėl 
sunkios ligos. Renda pigi ir 7 
kambariai.

1418 E-. 58 St., 
Tel. Fairfax 2619

REIKALINGA senyva moteris 
Arba vedusi pora dėl prižiūrėjimo 
2 metų kūdikio, kuri norėtų gyven
ti drauge, 
vigados.

4529 
Phone

derąs kambarys, visos
BALTES
So. Kedzie Avė.
Lafayette 1446

PARSIDUODA Ice cream 
Parlor, senas išdirbtas biznis. 
Turiu parduoti greitu laiku iš 
priežasties moters ligos.

657 W. 47 Str.

KAS NORIT mainyti bunga- 
low žinoma nauja, noriu mainyt 
ant 2 pagyvenimų, žinoma turi 
būt geras ir pietų daly miesto.

1723 W. 47th St.
Tel. Yards 4389

PARDAVIMUI rezidencija (cotta
ge) 6 didelių kambarių. Karštu 
vandeniu apšildoma, elektra, 2 ka
rų garadžius. Kaina $7,500.

Kreipkitės:
J. W. Davis, 

3037 South Lowe Avė.

MORTGECIAI-MSKOLOS
. PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
flatai po 4 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 farma 120 akerių 
arba 80 ak. Geri nauji namai, 70 
akerių dirbamos žemės, arti ežero, 
gali padaryti smnmer resortą. Del 
platesnių informacijų kreipkitės.

3504 So. Union Avė.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami a .t 6% palūkanų.
Taipgi perkam? Trečius Morgičius 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
PA RIMAVIMUI 5 kambarių rezi

dencija, medinė, cementiniu pamatu, 
50x125 pėdų lotas. Moderniškas na
mas su visais parankamais, karštu 
vandeniu Šildoma. Gera transporta- 
cija. 6921 So. Clarbmont Avė. At- stiklais, 
sišaukit, savininkas, 6930 So. Clare- $6,000.. 1 
mont Avė. Tel. Prospect 1845. ’f 4347 So. Tahnan Avė.

BRIGHTON PARKE <
Pardavimui mūrinis namas, 2 au

gštų, 2 flatai po 5 kambarius. Yra 
skiepas, elektra, vanos. Porčiai su 

Kaina $10,400, morgičių 
Savininkas ant pirmų lubų

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė cottage, cemento pamatu, elekt
ra, gasas, furnas šildoma; kieto 
medžio grindys, 1 karo garažas. 
Kaina $4,500. Savininkas greit 
parduos. KreipkltCs. .

5730 South Hoyne Avė

6 kambarių ir vana, ^mūrinis 
namas, furnas šildomas, 
skiepas, karštas vanduo, 
po skalbykla, $5100.

3084 Lyman St. arti 31

cem. 
skle-

St.

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

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

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING

' COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager
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