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BURIA LIETUVAI
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Maskva nerimsta dėl Len 
kų-Baltijos pakto

2,000 francuzų krito mūšiuose 
su Sirijos druzais

Lietuvos ginčas su Lenki
ja gresiąs pačiai Lietu

vai pavojumi
Amerikos laikraščio korespon

dentas informuoja apie Lie
tuvą, kaip apie pavojingą 
“t rou blemakerį”

Chicago Tribūne vakarykščia-
me leidiny įdėjo šitokią savo kur bus svarstoma klausimas 
korespondento Rygoj, p. Donaldltų valstybių sutarties prie$ Vo-
Dny, kablegramą: *

“RYGA, Latvija, rugp. 23.-— 
Amerika maža tegirdėjo apie 
Lietuvos-I^enkijos karą, kurs 
prasidėjo, kai generolas Želi
govskis 1920 meatis padarė 
“putšą” ir vieną trečdali Lietu
vos, kartu su Vilnium, aneksa
vo Lenkijai. Tuo “putšu“ 
Lenkija įsigavo teritoriją, ku
rios ji betgi nesugebėjo asimi
liuoti, ir atstume nuo savęs Pa
baltijo valstybes, tas savo natu- 
rales sąjungininkes atsitikus 
karui su Busi ja.

“Nuo laiko to “putšo“ susi
siekimas traukiniais tarp Lietu
vos ir Lenkijos pasiliovė. Susi
siekimas paštu ir telegrafu vi
sai nutrauktas.

Lenkijos pasiūlymai atmesti
“Lenkija keletą karių bandė 

susiartinti su Lietuva, liet pas
taroji pasiūlymus atmetė. Lie
tuviai sako, kad karo padėtis 
tarp Lietuvos ir I>enkijos nepa
liaus, kol Lietuvai nebus sugrą
žintas Vilnius. Vilnius yra se
novės Lietuvos sostinė, !r nors 
dabar ten lietuvių nedaug tė
ra, bet lietuviai negal atsisaky
ti nuo eavo istorinių teisių. Vil
nius be to yra ir didesnis ir ge 
riau pastatytas miestas, ne kad 
Kaunas.

“Kaunas, dabartinė- Lietuvos 
sostinė, pirmiau buvo nedidelis 
Bušų tvirtovės miestas. Jis ne
turi dagi vandens nutekamosios 
sistemos.

Lietuvos atsikūrimas
“Padedant kai kuriems Ame

rikos lietuviams, kurie prarado 
savo pilietybę Amerikoj ir grį
žo Lietuvon padėti savo atgi
musiam kraštui atsikurti, buvo 
suorganizuota valdžia. Kadan
gi caro laikais nedaug lietuvių 
galėjo gauti dagi pradžios mok
slą, tai dabartiniai- valdovai 
stengės kiek galėdami, kad sėk
mingai tvarkius savo krašto 
reikalus.“

šmeižtas Lietuvai
So far so good pono Donald 

Day informacijos, kad ir ne vi
sai good. Bet štai kokiu pra
našavimu, su doza šmeižto, Lie
tuvai jis baigia savo korespon
denciją:

“Tenka abejoti, ar dabarti
niai įtempti santykiai tarp Lie
tuvos ir Ixmkijos bus išlyginti,

Maskva dėl Pabaltijo ir 
Lenką konferencijos

Izvestija sako, kad projektuoja
moji sutartis kreipiama prieš 
sovietų Rusiją

MASKVA, rugp. 24. — Mas
kvos spauda komentuoja Lenki
jos ir Pabaltijo valstybių atsto
vų suvažiavimą Taline, Estuose,

kietiją.
Oficialis sovietų organas Iz- 

viestija straipsnyje, pašvęsta
me tam suvažiavimui, sako, kad 
projektuojamoji sutartis esanti 
taipjau kreipiama ir prieš so
vietų Rusiją. Izviestija pata
ria todėl klausimą imti rimtai 
ir pradėti stiprią propagandą 
tarp kaimynių valstybių žmo
nių, idant parodžius jiems, kad 
sovietų Rusija nori draugingai 
gyventi su visais savo kaimy
nais ir nedarys jokių žingsnių, 
kurie butų nedraugingi kaimy
nių kraštų žmonėms ar jų val
džioms.

Franciios finansų mini- 
steris Caillaux Londone

LONDONAS, rugp. 24.—Bri
tų finansų ministeris Churchill 
šiandie priėmė atvykusį Franci- 
jos finansų ministerį Caillaux. 
Bus konferuojama dėl Franci- 
jos karo skolų Anglijai, sie
kiančių daugiau kaip 3 milijar
dus dolerių ($3,021,550,000).

Vargas ir meilė — vy
riausios nusižudymų 

priežastys
BERLINAS, rugp. 24., —Vie

tos “Biuras kovai su nusižudy
mais,“ tyrinėjęs nusižudymų 
priežastys, sako, kad 80 nuo
šimtis nusižudymų pareina iš 
vargo arba iš meilės. Be šių 
dviejų priežasčių, genančių 
žmones pasidaryti sau ga
lą, trečia svarbiausia priežastis 
esanti nesveikata.

Penki žmonės užmušti 
traukiniu katastrofoj 

. Francijoj
PARYŽIUS, rugp. 24 — Ne- 

toli Sens praeitą naktį, susimu
šė Paris-Evien greitasis trau
kinys su Paris-Cette ekspresu. 
Katastrofoj penki žmones buvo 
užmušti ir trisdešimt ar dau
giau uisžeisti.

ligi neįvyks vėl karas. O įvy
kus karui, kuriam Lenkija, Ru- 
«sija ir Pabaltijo valstybės 
ruošias, Lietuva, kuri tik gin
čus kelia ir nenori nurimti, ga
li būt visai likviduota.”

2,000 francuzy krito 
kovoj su druzais

LONDONAS, ru«p. Ž4. —Te- 
legrama iš Damasko praneša, 
kad pastaruosiuose francuzų 
su sukilusiais Sirijos druzais 
mūšiuose daugiau kaip 2,000 
francuzų krito, tarp jų dvide
šimt trys karininkai. Be to 
francuzai praradę vienuoliką 
anuotų, trisdešimt kulkasvy- 
džių ir keletą aeroplanų.

Baisus Solovecko kalėji
mas busiąs uždarytas

SOK'HOLMAS, Švedija, rugp. 
24. — Solovecko salos baisu
sis kalėjimas, kur tūkstančiai 
Rusijos politinių kalinių, sovie
tų valdžios išdangintų, buvo 
kankinami ir kur daugybė jų 
mirė, busiąs šį mėnesį uždary
tas.

Busimi istorininkai šitą įvy
kį minės lygiai taip, kad užda
rymą carų laikais paskilbusio 
savo baisenyliėmis šliselburgo 
kalėjimo.

Apie Amerikos įstojimą 
į Tautu Tribunolą

BERLINAS, rugp. 24.—Jung
tinių Valstijų senatorius Capp- 
er, iš Kansašo, kurs vakar at
vyko iš Haagos, sako, kad per
spektyvos Jungtinėms Valsti
joms dalyvauti tarptautiniame 
tribunole esančios visai palan
kios ir kad tas klausimas vei
kiausia bus senato svarstomas 
šių metų gruodžio 17.

Senatorius Capper keliauja Į 
Vienną, o iš ten i Genevą, kur 
jis nori arčiau susipažinti su 
Tautų Sąjungos organizacija.

Du tariami 20-doleriniŲ 
skleidėjai areštuoti

KENOSHA, Wis., rugp. 24.— 
Federaliai agentai suėmė du as
meniu, įtariamu dėl skleidimo 
netikrų 20-dolerinių, kurių pet 
paątarasias dvi savaites buvo 
gausiai paskleista Kenoshoj ir 
apielinkės miestuose. Suimtie
ji yra: Perry Kopas, 23 metų, 
iš Thompkinsville, Ky., ir Ray 
L. Lukas, 25, iš Marion, Ohio.

Nori įvesti prohibi- 
ciją Danijoj

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
24. — komisija, tyrinėjusi pro- 
hibicijos klausimą Danijoj, ža
da pasiūlyti sumanymą, kad 
1927 metais butų krašte pada
rytus visuotinas žmonių balsa
vimas prohibicijos įvedimo 
klausimu.

Kiniečiai suėmė Ita 
Ių misionierių

PEKINAS, Kinai, rugp. 23. 
— Italijos konsulas Kantone 

- pranešė vietos legacijai, kad 
Kinų voluntieriai Abifunge su
ėmę italų misionierių, kunigą 
Bianchi. Jis buvęs suimtas 
liepos 17 dieną.

PARYŽIUS, rugp. 24.—Fran
cuzų atsakymas į pastarąją Vo
kietijos notą dėl saugumo pak
to bus šiandie pasiųstas Berli- 
no valdžiai ir ateinantį penkta
dienį viešai paskelbtas.

MONTREAL, Quebec, rugp. 
24. — Mount Royal viešbuty 
šiandie rasta lovoj hegyvą Bail 
ly-Blanchardą, Jungtinių Vals
tijų ministerį Haiti respublikai.

KANSAS KALIFORNIJAI

P-lė Vada Watsouiutė, Kansaso ‘Kviečių llJaumė”, įteikia 
Kalifornijos gubernatoriui Ricliardsonui kviečių maišelį. P-lė 
Watsoniutė, kaip savo valstijos atstove, nesenai su tokia 
pat misija buvo atsilankius pas prezidentą Cooldigeą.

Šeši kareiviai užmušti 
haubicai ekspliodavus

Apie 30 kareivių sužeista, dau
gelis jų mirtinai

Į

ROęjCFORD, III., rugp. 24.-. 
Camp Grant, ląike ^-tos Illinois 
Infanterijos manevrų, šiandie 
ekspliodavo haubica. Eksplio- 
zijos šeši kareiviai buvo užmu
šti ir apie trisdešimt sužeisti, 
daugelis pavojingai. Tarp už
muštųjų yra ir haubicos kom
panijos komanduotojas, kapito
nas Browning. Beveik visi už
muštieji ir sužeistieji yra chi- 
cagiečiai. Del ekspliozijos kal
tė verčiama ant negeros bom
bos.
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Aštuoniolika žmonių su
žeista riaušėse Indijoj
KALKUTA, Britų Indija, r, 

24. — Tittagurhe, netoli Kalku
tos, šiandie įvyko didelių tiky
binių riaušių tarp indusų Ir mu
sulmonų. .Riaušėse xbuvo aš
tuoniolika asmenų sužeista.

Morganas skolina Itali
jai 200 milijonu doleriu

ROMA, rugį?. 24.—Gauta ži
nių, kad New Yorko finansinė 
J. P. Morgan & Co. firma duo
da Italijos valdžiai 200 milijo
nų dolerių Italijos lirai stabi
lizuoti.

Amerikos sutartis su 
- Ispanija dėl svaigalu

MADRIDAS, rugp. 24. —Is- 
panijos valdžia autorizavo savo 
ambasadorių Riano Washingto- 
ne pasirašyti Ispanijos-Ameri- 
kos sutrtį dėl svaigalų kontra
bandos.

Chicągai ir apielinkci oficia
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja :

Aplamai gražu; maža atmai
nos temperatūroj; lengvas, di
džiumoj pietų vėjas.

Vakar temiperatura vidutiniš
kai siekė 79° F.

šiandie saulė teka 6:06. lei
džiasi 7:39 valandą.

Šaukiama pan-azijaty 
konferencija Sanhajuj

PEKINAS, Kinai, rugp. 24. 
— Įvykusioj čia Kinų-Japonų 
konferencijojį nutarta sušaukti 
ateinančių metų balandžio mė
nesį taip vadinamą pan-aziatų 
konferenciją bendriems gelto
nosios rasės reikalams apsvars
tyti. Konferencija bus laiko
ma Šanhajuj.

Iniciatorium yra japonietis 
Kenbiči Inuje, kurs per dauge
lį metų' buvo nesenai mirusio 
D-ro Sun Jat-Seno patarėjas. 
Konferencijoj dalyvaus trisde
šimt delegatų, atstovaujančių 
Japonijai, Kinams ir Filipi
nams; bus taipjau delegatų iš 
Siamo, Persijos ir kitų Azijos 
kraštų.,

' CENZŪRA AME- 
RIKOJ

Frank Harris’o knyga “My 
Life” policijos konfiskuota; 
teisėjas pripažino ją nemo
rali ngą

NEW YORKAS, rugp. 24. - 
Aukščiausio teismo teisėjas 
Levy pagyrė policiją už tai, 
kad ji konfiskavo žinomo ang
lų rašytojo, F. Harriso, knygos 
“My Life“ egzempliorius. Tas 
leidinys buvo policijos konfis
kuotas Up-to-Date Printing 
kompanijos įstaigoj apie mėne- 
sis laiko atgal, nes, policijos 
sprendimu, ta knyga esanti ne
padoraus turinio.

j Leidėjų kompanija kreipėsi 
teisman, reikalaudama, kad jai 
butų duotas injunction prieš 
policiją ir kad konfiskuotos 
knygos butų sugrąžintos.* Da
bar teisėjas I^evy pareiškė, kad 
jis esąs tos knygos egzemplio- 
rį perskaitęs ir jis manąs, kad 
jos turinys nesąs nė literatūra 
nė menas, o tik viena nepado- 
rybė, ir policija gerai padarius, 
kad leidinį konfiskavus. Duo
ti leidėjams injunctioną teisė
jas atsisakė.

Du armijos aviatoriai 
užsimušė

WHITE SULPHUR SPRINGS, 
W. Va., rugp. 24. — Jungtinių 
Valstijų armijos aviatorius, ka
pitonas Fraser Hale, ir jo me
chanikas, priv. Norris, užsimu 
šė, jų aeroplanui ekspliodnvus 
ore.

Lenkai gena lauk vokie
čius, vokiečiai - lenkus
BERLINAS, rugp. 24. — Ka

dangi andais Lenkija išgujo 
vėl penkiasdešimt vokiečių, ku
rie 1920-21 metų plebiscite bal
savo norį pasilikti ir toliau Vo
kietijos piliečiais, ir nesuskubo 
išsikraustyti iŠ Lenkijos terito
rijos paskirtu laiku, tai Vokieti
jos valdžia, atsimokėdama Var
šuvai, nutarė deportuoti iš Vo
kietijos: tolygų skaičių lenkų. 
Kiti Vokietijoj gyvenantieji 
lenkai bus tremiami kas kartą 
po tiek, kiek Lenkai deportuos 
vokiečių.

Švedijos karalius Gus
tavas Submijoj

STOKHOLMAS, Švedija, r- 
24. — Švedijos karalius Gusta
vas išvyko į Suomiją. Suomi
jos sostinė Elsinkai pasitiko - jį 
didelėmis iškilmėmis.

, Ciklonas Lietuvoj
Šiaulių apskrity, Kriukų 

valsčiuj, per Vengriškio Gruo- 
tuzo dvarą, šerzentų polivar- 
ką, Kazylų kaimą, Valakų 
kaimą ir per Pyleriškės vien
sėdijas. per pietus praūžė smar 
kus ciklonas lietaus su stam
biais, žirnio didumo ir dides
niais ledais. Ledai gerokai 
apkapojo laukuose javus ir 
daržus, tuo padarė nemaža 
nuostolių ūkininkams. Ledų 
buvo taip daug, jog pastogėse 

„už pusvalandžio buvo galima 
semti rankomis.

Liepos 19 d., t. y. sekmadie
nį, apie 12 vai. per Kriukų 
miestelį ir jo apylinkes praėjo 
ciklonas lietaus su smarkia 
perkūnija. Daug kur trenkė 
perkūnas, bet nepadarė žalos, 
tik tuokart nukentėjo Kl. Ru
dis, gyven. Dvareliškių k., nes 
perkūnas trenkė į ąžuolą ir 
taip suskaldė liemenį į šipu
lius, kad neliko nė gero baslio, 
o žieves išnešiojo apie 10 me
trų nuo ąžuolo. Ąžuolas buvo 
storumo 70 centimetrų su vir
šum ir turėjo ilgą lygų lieme
nį ir buvo 150 litų vertės.

P .....  L. . i ... ............

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 džiaugsmų ir bus geru talkininku jų 
darbuo^.

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

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

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

Lietuvos klerikalai komu
nistų atstovui sugie

dojo Internacionalą
KAUNAS [S-d.]. — Liepos 

30 dieną Kaune naujas Sovietų 
valdžios atstovas, komunistas, 
ponas Aleksandrov.sk is, daly
vaujant lietuviškiems diploma
tams ir karininkams, įteikė sa
vo įgaliojimus prezidentui Stui- 
ginskui. Į prezidento nimu* 
nuvyko puikiuose automobiliuo
se garbės sargybos lydimas.

įtaikė tų iškilmių prie prezi
dento rūmų, pasitinkant komu
nistą AHeksandrovskį, lietuviš
kas orkestras griežė Internacio
nalą.

Tai pasityčiojimas iš proleta
rų revoliucinės giesmės.

Tą šventai brangią kiekvie
nam darbininkui giesmę griežia 
paauksintuose diplomatų balio
nuose. Lietuviškos buržuazi
nės valdžios atstovai pasitinka 
komunistą Aleksa ndrovk į su 
Intrnacionalu...

Tuo tarpu darbininkams toji 
giesmė giedoti Lietuvoj drau
džiama, už jos giedojimą areš
tuojama, ir net į kalėjimą sodi
nama.

Tik darbininkams negalima 
tos giesmės giedoti ir klausy
tis jos giedant.

Tai biaurus pasityčiojima'si iš 
darbininkų revoliucinės gies
mės.

Įstabus radinys

Keblių kaime skaldydamas 
akmeni Skikūnas buvo radęi 
raidžiuotą akmenį. Raidės bu
vę nesuskaitomos. Akmenyje 
tik du žodžiai po 12 raidžių. 
Raidės neįdubusios kaip pap
rastai, bet iškilos, — iškilumas 
siekiąs iki 1 cm. Raidžių spal
va skiriasi nuo akmens, išro
do lyg butų priklijuotos. Iki- 
šiol šis akmuo gulėjęs žemėse.

Reikėtų susidomėti ne tik 
kaimiečiams, kurie dabar tik 
šį akmenį težiūri, bet ir to da
lyko specialistams.

—Skrajoki is.

)

Aleksandrov.sk


Rūkytojo 
paprastų cigaretų

Rūkytojai vi*am pa
saulyj pažymi jy ge- 

rumą, nes Turkiškų 

cigaretų reikalauja 

visur.

. kvapinguiną, visa tai u 
gaunate Helmaruose. |

Atsakymas— 
Rūkytojo 

Heimar cigaretų

Negalima rasti geres
nio tabako dėl cigare
tų— lengvumų, skonį,

• • A •

Kodėl Turkiškas ta
bakas yra taip geras 
dėl cigaretų?

KORESPONDENCIJOS

Valparaiso, Ind.
Valparaiso Universiteto Lietu, 

vių Moksleivių viešas padė
kos ir pranešimo žodis.

Pasibaigus bertainiui ir "atė
jus metinėms vakacijoms, Liet. 
Moksl. (Literatūros D-jos susi
rinkime rugpiučio 15 d., tapo 
nutarta išreikšti giliausį padė
kos žodį visiems lietuvių laik
raštininkams, kurie nereikalau
dami užmokesčio 
tingų lietuvių 
siuntinėja savo

nuo netur- 
moksleivių, 
laikraščius 

liet, moksleivių knygynui. Taip
gi, siunčiame giliausį padėkos 
žodį Lietuvos Konsulatui, Clii- 
cago, Ilk, už prisiųstų iš Lietu
vos žurnalų “Krivulę” ir “Li- 
tova Stelo” ir kitoms knygų iš
leistuvėms, kurios teikė mums 
moksleiviams neįkainuojamu 
moralę paramą, visiems taria
me nuoširdų ačiū.

turi jau kelius univer- 
šioje šalyje. Aišku, 
Valparaiso Universite- 
pastatytas ant aukštes-

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tol. BoulevardJIOl, 1892, Chicago

Nors musų knygynų atlanko 
apie 20 įvairių laikraščių . ir 
žurnalų, tačiaus mes meldžia
me ir tų laikraštininkų, kad 
siuntinėtų savus laikraščius, 
kurie dar .iki šiol nesiuntinėjo. 
Tarpe moksleivių randasi įvai
rių pažiūrų žmonių, todėl la
bai pageidaujami yra visokių 
pakraipų laikraščiai.

Prie šios progos, žingeidau- 
jantiems, norime pranešti, 
nors suglaustoje formoje, apie 
patį Valparaiso Universitetų. 
Ant kiek yra žinoma, tai uni
versitetas pereina į “Lutheran 
Educational Association” ran
kas. Minėtas liuteronų susi
vienijimą^ turi aukštų autori
tetų *ir 
sitetus 
kad ir 
tas bus
nės papėdės.

Jei iš lietuvių ar lietuvaičių 
norėtų kas įstoti į, mokyklų, 
tai mes patariame atvažiuoti j 
Valparaiso mokyklų. Savo pa
tarimų pamatuojame sekan
čiai: 1) ekonominiu atžvilgiu 
čia pigiau, negu kur kitur, už 
apie $150 galima apmokėti vi
sas išlaidas už mokslų ir pragy
venimų (3 mėn.); 2) čia randas 
ir prirengiamasis skyrius į aukš
tesnę mokyklų; 3, a) lietuviams 
yra svarbu, kad čia yra ir lietu
vių klesos įvestos, k. t., grama
tikos, sintaksės, retorikos ir tt.; 
b) Liet. Moks. Liter. D-ja užlai
ko vienų iš didžiausių liet, kny- 
gynųrį kuri apart esamų knygų, 
pareina veik visi lietuvių laik
raščiai. Todėl Valparaiso Uni
versiteto liet, moksleiviai apart 
klesosc gaunamo mokslo, čia tu
ri progos įgyti dar platesnę pa
saulėžvalgą ir abelnų aukštesnį 
išsilavinimų.

Kurie norėtų platesnių infor
macijų gauti apie mokyklų, ga
li kreiptis sekančiu adresu: 
Lithuanian Library, 609 College 
PI., Valparaiso, Indiana.

Sekantis mokinimo bertainis 
prasidės rugsėjo 28 d., 1925 m.

Liet. Moks. Liter. 
D-jos Komitetas.
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NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL» 
NYTI VISADOS KREIPKITRS.’ 
PA8 MUS. TAS JUMS BUS^ 

ANT NAUDOS. i

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
Tel.: Hyde Park 3395Namų

z—

W. Washington St. 
Washington & Clark

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Str. 
Chicago, UI. 
GERBIAMIEJI: — . , , . _

Malonėkite patalpinti musg draugystės vardą ir pirmininko adresą dykai, Jū
sų leidžiamam metraštyje, 1926 metų.
Draugystės vardas
Kiek turi narių?
Pirmininko vardas
Adresas

809 W. 351h St, Chicago 
Tel. Be’ Jevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
* DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77

Cor.

Dranesimasy

Biznieriams, Profesionalams ir Draugijoms
Šiuo pranešame visiems biznieriams, profesiona

lams ir draugystėms, kurie tarnauja lietuviams jų rei
kaluose ar daro bizni su lietuviais, kad Naujienos auko
ja paskelbimą dykai, garsiame Naujienų Metraštyje, 

• 1926 metams.
Naujienų Metraštis arba Metinė Biznio rodyklė yra 

vienintelė knyga, kurioję telpa informacijos reikalin
gos kasdien, kiekvieno žmogaus gyvenime. Ją naudoja
si kas metai apie 40,000 žmonių, lietuvių ir kitataučių, 
kurie turi kokių nors reikalų su lietuviais. Joje telpa 
apie 30,000 informacijų ir apie 1,000 adresų įvairių biz
nių, profesionalų" ir draugijų.

Įrašyk ten ir Savo Vardą
. . Kiekvienas biznierius^ profesionalas ir draugystė 

iš visų miestų Jungtinėse Valstijose gali pasigarsinti 
ten savo vardą, adresą, vardą firmos ar profesijos VI
SIŠKAI DYKAI. Tik prisiųskit mums žemiau telpan
čius kuponus tinkamai ir aiškiai išpildę ar kitokiu bu- 
du priduokit apie save informacijų ir Jūsų vardas ir ad
resas tilps toje garsioje lietuvių knygoje.

Iškirpk, išpildyk ir siųsk tuojau

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.
GERBIAMIEJI: —

Malonėsite patalpinti mano skelbimą dykai, Jūsų leidžiamam metraštyje, 1926 
metų. Žemiau paduotų faktų teisingumą tikrinu savo parašu.
Koks biznis ar profesija ?
Vardas asmens ar firmos?
Advąsas ? ..............................
Parašas savininko ar viršininko

Naudokitės šia proga patys ir patarkit kitiems — tai bus jums nauda!

Kada suorganizuota

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU

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

Vardas ir pavardė
%

Kaimas.................. .

* Paštas

Pinigų prisiunčiu $

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

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 G iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

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 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

J. P. WAITCHES
Advokatas

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.
Leidžia “Dirva’* — kas iškalno užsiprenumeruos 

gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą).
Didžiausias veikalas už tokius pinigus!

-- Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.-----  
(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
. Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai

kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS. <
t 3352 Stiperior Avenue, Cleveland, O.
< . > • * .0
rr

Garsinkities “Naujienose”

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Chicago, IlJinm1739 So. Halsted St

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted $1., Chicago 
Tel. Yards 4681 *

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Te>, Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Sėredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Roul. 6737

JOHN B. BORDEN
(John Tlagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

O<) W. WaHhingt«n St. Room 1310
Telephone Deurborn 8946

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

Naujos nupigintos kainos ten it at- 
8ui <3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 

d 3215, pagal laivą.
GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 

Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

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

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE .

127 So. State St„ Chicago, UI.

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožaos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

(><• .rom-*
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Miss Louise Narmonta, one 
of our most active members, has 
been iii for several months. She 
is well on her way to recovery.

* ♦

Superstition City vs Farm

Kiekvienas 
Sutinka, kad 
Bohemian 
Hop-Ftavored

Ever since that day when 
God sėt this world of ours spin- 
ning through the countless ages, 
every man has been subject to 
some superstition, belief or 
doetrine peculiar to himself. 
Some of these may have come 
down through generations by 
heritage; others are recognized 
as the family insignia and are, 
therefore, hallowed.

There are many superstitions 
which, i f properly investigated 
will be found to be very fool
ish and absolutely bare of 
reason. A story that. 1 read a 
long time ago tends to portray 
this foolishness. The story is 
about a young man who pos- 
sessed a remarkable aversion to 
a cats face.
became so blinded 
after having been 
confronted with 
the features of a 
he attempted

Is the farm the best place 
the grovving child? 
ucation uttainable in the

for 
ed-Better 

city.

The 
our 
bis

In lašt months issue of 
Studentą’ Corner one of 
members gavę vent to 
opinion oit the advantages of
the farm and the evils of the 
city for the growing child. Then 
he telis us to take it or leave 
it — ihe farm is best.

I for one do not take it, 
do I intend to leave it. 
fellow member was rather 
sided speaking only of the 
vantages of the farm and 
disadvantages of the city,
there are always two sides to 
every argument, the wrong side 
and our side.

no r 
My 
one 
ad- 
the 
būt

At one time he 
with fu r.v 
repeatedly 

a pin bearing
cats face that 
commit mur-to

ln seeking 
this singular 
held a closed 
him and said,

a pin showing
Place your

eure him ofto 
delusion, a friend 
fist in front of 

“Here in my hand 
a cats 

face. Place your hand • upon 
mine and tell me how you feel”. 
The other reluctantly did as he 
was told. He trembled with fear, 
and could barely restrain him- 
self from crying aloud. Sudden- 
ly the friend opened the fist

time elapsed before the amazed 
man realized that a prejudiced 
imagination had influenced his 
emotions, and thence forward 
he became a different person. 
The foregoing example illus- 
trates a type of superstition 
thal is usually acųuired by the 
individual at a very early age, 
and not only developes with the 
character, būt sometimes act- 
ually develops the character.

Many minor superstitions are 
existent today which, on their 
external surface, appear foolish. 
Some people will refuse to en- 
ter a so-called “haunted house”, 
giving no other excuse than 
that they are unwilling to take 
a chance. The belief in ghosts 
and sundry spirits is prevalent 
among all the people of the 
earth.

Spiritualism has been openly 
advocated by many prominent 
people. Human beings have a 
tendency to* believe that any- 
thing within the bounds of 
imagination is likewi.se within 
the realm of possibility. Such 
belief s persist i n the face of 
scicntific reasoning.

Odd superstition 
encountered i n
endeavor. Children at play may 
whisper secret superstitions to 
one another. One hears of 
miraculous eures of warts 
through the agency of burned 
cats. Adults are similarly cul- 
pable. Many otherwise intelli- 
gent people have been known 
to refuse vvalking under a lad- 
der for fear that some harm 

may befall them. Others refuse 
to step on a bug for fear that 
a rainfall may be precipitated.

Superstitious beliefs as 1 
have mentioned before, xare 
more or less a matter of trad- 
ition. In olden times any unex- 
plainable event was attributed 
to something which had been 
in immediate contact with an 
individai or group of individ- 
uals. Knowledge was transmit- 
ted from one person to another 
and was modified in any single 
instance by some one who 
wished to put something over

traits are
evN’y field of

According to the writer the 
child ren spend their time in 
the “dirty disease infested back 
yards”. How many such back 
yards does h e see? A few no 
doubt, būt the majority of the 
back yards I have noticed are 
usually neat, clean, and well 
taken care of. They’re not such 
‘‘disease infested” places at 
thal, and it is a cinch that they 
are just as good to play i n as 
the country yard where the 
poultry, and often the pigs are 
running loose.

Yes the country boy does 
know and some city boys do 

not knovv that Bowman does 
not manufacture milk, and al
so probably the rėason that a 
black cow eats green grass and 
gives white milk, būt acting 
valet to cows is part of his days 
vvork. These cases are extremely 
rare, just as rare as the country 
boy that thinks that the city’s 
water supply is rain.

He says that at the age of 
thirteen the farmer’s boy “has 
learned a vocation — farming”. 
Yes and this is usually the 
limit of his education — be- 
sides a grammar school. A farm 
boy has not the chance to earn 
an education that the city boy 
has, unless he too comes to the 
“wild and vvicked city”. We see 
by the lašt issue that the vvriter 
is a native of Wisconsin and 
has completed two years work 
tovvards a B. S. degree. Good 
and more power to him, būt 
evidently he does not think 
much of farming as a vocation. 
Būt how many country boys 
are fortunate enough to have 
as good a chance as my fellow 
member had to come to the city 
in quest of an education? Very 
few indeed.

A country boy at the age of 
thirteen may 
a good deal 
farming, būt 
ledge 
mers 
mit. 
child, 
f our,
probably no more than to take 
care of the poultry, collect the 
eggs, or other small odd jobs 
around the home. Būt as he 
grows so his duties grow and

h e had 
work 
Very 
even 
has

have accumalated 
of knovvledge of 
to get this know- 
to work and far-

is no snap, FU ad- 
often the farmer’s 
at the early age of 
something to do,

on the people. Because of the 
ignorance of the masses in times 
of yore, the leaders of today 
have an exceėdingly difficult 
task in educating the masses 
today. It is exceedingly un- 
fortunate, therefore, that the 
burden is being increased by 
the advocation of spiritualism 
and similar nonsense by men 
and women whom the masses 
would ordinarily expect to look 
to in their search for light and 
knowledge.

John Kurtinaitis, our pres- 
ident and graduate from Crane 
Collpge, is spending the siun- 
mer on his farm in Thorpe Wisc- 
onsin. He expects to construct a 
bridge over a streamjn his home 
town. John is some engineer.

I agree that 
of life gives a boy 

exercise, in fact an 
This work does not 

a grovving boy, būt

* • *
♦

Vladas Jurgelionis and “Bill 
Mac k made good 
summer. They 
BChool.

PuriTan Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materioln»» 
Prašykit groserninkų

I’vc 
had

by the time he’s sixteen he has 
been Ihreashing, plowing, cul- 
tivating, husking corn and 
doing other work that tires a 
full grown man. 
this sort 
plenty of 
overdose.
toughen
breaks him down. In my opinion 
farm work is no blessing to the 
young^

Does this really keep them 
ont of mischief? Put my vote 
down for NO. Too often have 
1' been the vietini of country 
pranks to believe that they are 
not full of dickens. A kid is a 
kid no matter where he is. 
tied my harness after it
been eut, been thrown from a 
tame horse that received a sud- 
den, bucking spell, instigated 
by the gentie tiekling of the 
burr placed under the saddle, 
and loaded my carryall into a 
box wagon after suddenly be- 
coming aware of the fact that 
I was in the diteh, thrown 
there in no gentie manner when 
a wheel came off. Some one 
had removed the burrs. Their 
“pranks” are more dangerous 
than funny — to the vietim. 
As for their “mischief” I darė 
not put that down in black and 
white for fear of both editor 
and myself getting a job 
manieuring boulevards for the

ūse of the 
went to summer

♦
*

Pegenas is ridingKątherine
the waves this summer. No, not 
in a boat. She’s using a curling 
iron.

* **
Mrs. Stogis, formerly a memb

er of our club and assistant in 
the chemistry department at the 
University of Illinois Pharmacy 
College, is now owner of a phar
macy at 72nd and Stewart.

♦ ♦

Sussan Linchester left lašt 
Tuesday for a two wfeks’ vaca
tion in South Dakota.

*
Josephine 

!gonna 
spent

1 **
Jozapaitis “aint

vacation” so sheget a
one week end at Fish

LOŠT!!!

Thirty two pounds in weight.
Retu r n 

city if he should happen to over- yvhat’s 
io°k it. ||Ove‘?

The city boy is condemned 
for standing “on the corner un- 
til twelve or one o’clock discus- 
sing the shapes of feminine 
legs, the length of their skirts 
and the likę”. The country boys 
don’t stay out that late, true 
enough, as they hit the hay 
when the chickens are up on 
the roost. Būt I sūrely was sur- 
prised when I learned how! 
much better erities they were) 
and how much more they could Į 
say on the subject in much less 
time. I’ve seen no wings sprout- 
ing on the country boys and I 
know <iuite a few of them.

to Frank Skammer. 
the matter Frank?

Marie 
vacation

* *
* <.

Skammer spent 
in St. Louis Mo.

kampas 31 gal.

Telefonais:

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIŪIKIENEI
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
ri jos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
hingai 
nauja,

kolegiją

l’ennsyl- 
ligon- 
SųŽi- 

patar- 
visokio- 

ne ligoHe prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo 4r 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.

Tel. Blvd. 3133 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUiERKA

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN-^

DR. SERNER, 0, D.

.............  ' 'V1

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

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.

( Dienotais: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

In

her

* ♦
*

Aldona Narmonta is counsell- 
or at a gi ris camp at Druce Lake 
Illinois. She will spend the lašt 
few weeks in the wilds of North
ern Michigan.

*
A few have 

club officers are. Here they 
are — John Kurtinaitis, pres- 
ident; Irene Chmielewski, vice-

Speaking of pool rooms, I’ve president; Pauline Mack, secret- 
seen very few wide places in ary; and Frank skammer, trea- 
the road, calling themselves' surer. 
tovvns, that were composed of j  
as little as a drug store, post-y 
office and a general merchan- 
dise store where they sold 
everything from needles to an- 
chors, that didn’t have a pool 
table somewhere. Needn’t fear 
for the country boy’s slkill at 
pool, he is well versed in the 
art. He doesn’t T____ ____
made cigarettes, they’re too ex- 
pensive. He rolls his own or 
smokes a pipe.

Būt has the country boy the 
libraries, the playgrounds, the 
beaches, and amusements that 
tend to decrease the 
for the pool rooms? 
long shot.

Well i my fellow 
evidently we have eonflieting 
opinions as to the best sort of 
life. For my part, after spend
ing a few years in the country, 
find the city best. Most of my 
life thus far, I’ve spent in the 
“wild and wicked city” and if 
I stay conscious I shall spend 
the remainder of that short, in- 
signifieant life here.

You špoke of the extremes 
in both cases as I probably did 
to strengthen the contrast, būt 
after all I choose to cast my 
lot with the “city-zen”. v

Halitosis de Šen Šen
EDITORS NQTE: I hope 

some other student will write 
on the šame subject, City- vs. 
Farm, and give Monsieur Hali
tosis de Šen Šen a real hot ar
gument. '

Success

smoke tailor

attraction 
Not by a

member

Lai PAIN- 
expelleris 

Praveja Skauamus!
Trinkite greitai taip, kad Šia 
stebttinas linimentaa persisunktu 
per odtj j pat t« viettj, iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepim.-) ir atsteigia normali
kraujo tekėjimą gjslomia.35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 

Inkaro vaizba^enklia ant pakelio.
F. AD. RICHTER & CO. 

Berry A South 5th Sta. 
Brooklyn, N. Y.

RMAN

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

NORT 
f--LLOYD—
I TEN IR ATGAL LAIVAKOR-
> TĘS NUMAŽINTOMIS

KAINOMISI Į LIETUVA
per Bremeną 

Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai

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

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG 
1347 VV. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedelioj nuo 9 iki 12.

---------------------------------------
i Svetimšaliai grjždami j 12 Į 

mėnesių neturi jokių kliūčių |

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

GYDOME VYRUS
$50 K!.".- $10

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

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. 
Panedely ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KARN
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.

k.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
faktinis Tel. Fairfax 6353

llll tM ■■ I..........................—

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

3464 So. Halsted S’t.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

. 1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
Ateikite šian
dien, neatidč- 
liokite, nes tai 
yra 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ?
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo. <

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

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
slems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydyjno.

“606" » “914”
TIKĖA PAGELBA

Įčirškintai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikai; praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo' 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
sukatoj Iki R vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)>■ - - - -....... - -

**
asked who our

Dr. W. R. 
Register, 

109 N. Dearborn 
S t., 12 augžtas 
Draugas kiek- 
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

one who 
wjio has 
who has

A successful man is 
has tried, not cried; 
vvorked, not dodged; 
shouldered responsibility, • not
evaded it; who has gotten under 
the burden, not merely stood 
off, looking on giving advice 
and philosophizing on the situ- 
ation. —Albert Hubbard.

Did you kno w that
Ultra-violet rays will kili germs 
in one second.

* i j!
A 3,000 year old juniper tree 

has been found in the Cache 
National fotešt in Utah. 

a *

Halley’s comet made 
appearance in 1910. 

. ♦ 
the moon 
earth is

*
The closest 

ches to the 
miles.

its lašt

approa-
221,466

♦

all the meteors

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

z

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

y

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. A. 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. Brunsvvick 4983. 
Namų telefonas Spaplding 8633

Tel; Pullman 0982 
Res. Pullman 3462

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS - I 

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

batos vakare pagal sutartj.

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

Tel. Lafayette 4146

Ofiso tel.
Rezidencijos

Dr. A A. Roth
Boulevard 9693 
tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

arti Slst Street
Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A y.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

r

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

Prancūziškas Daktaras

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 Sp. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

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

Dr. J. W. Beaudette♦
Practically 

that fall in the United States 
each year land in Kansas.

* *
Cliicago has never had a me- 

teęr fall wittyin its territory.
* *

An ounce of spider’s web, if 
straightėned out, would extend 

lover 350 miles.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

Butkus Undertaking
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th S'tr., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

likewi.se
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LLOYD GEORGE SUSIRUPINĘJS DEMOKRA
TIJOS ATEITIM

• •••••• • • • 
DEMOKRATIJOS NEPASISEKIMAI

L* 1 * * * * • 

ANGLIJOS VALDŽIOS NEGABUMAS
• •••••

DEMOKRATIJA TURI UŽKARIAUT INDUS
TRIJOS SRITĮ

[Apžvalga}
VIS TlgSlA SAVO MELUS

Buvęs Didžiosios Britanijos premjeras, David Lloyd 
George, parašė Amerikos Hearsto laikraščių praeito sek
madienio laidai straipsnį apie pavojus, grasinančius de
mokratinėms pasaulio valdžioms. Jisai nurodo, kad trijuo
se Europos kraštuose — Rusijoje, Italijoje ir Ispanijoje 
— parlamentarinė valdžios forma jau esanti nuversta; 
dabar esąs suduotas baisus smūgis tai valdžios formai ir 
“parlamentų tėvynėje’1, Anglijoje.

Smūgį Lloyd George mato tame, kad Baldwino ka
binetas, turįs milžinišką daugumą parlamente, buvo pri
verstas nusilenkti angliakasių unijai, kuomet ši prigrū
mojo visuotinu streiku. Buvęs premjeras sako, kad val
džia, kuri dreba prieš darbininkų uniją, turi būtinai ne
tekti pagarbos piliečių akyse. Ir jisai klausia: Kas bus su 
demokratine valdžios sistema, jeigu žmonių išrinktoji at
stovybė ir toliaus nesugebės apginti savo autoritetą prieš 
organizuotos piliečių dalies pasikėsinimus? Jam rodosi, 
kad tuomet neišvengiamai ateis arba sovietų tvarka, ar
ba fašistinė diktatūra. x

Lloyd George’o susirūpinimas yra ne be pamato. Iš 
tiesų, jeigu žmonių išrinktoji valdžia neparodo gabumo 
patenkinti stiprių ir visuomenes sluoksnių reikalus, tai 

ji diskredituoja save ir griūva. Taip įvyko Rusijoje 1917 
metais, kuomet “dar nesusitupėjusi”, silpna demokratinė 
valdžia, kilusioji iš revoliucijos, neįstengė urnai išspręsti 
milžiniškas problemas (klausimus), prieš kurias ji bu
vo pastatyta, ir ją nugriovė bolševikiškas ginkluotas “put- 
šas”. Taip paskui įvyko ir Italijoje, kuomet valdžia ne
žinojo ką daryt baisiam finansų ir pramonės krizyje, ku
rį jai paliko karas; to pat susilaukė ir nusibankrotavusi 
Ispanija, kurios valdžia įsivėlė į karą Afrikoje ir nemo
kėjo nei jį vesti, nei likvidueti.

Ar Anglijai grasina toks pat likimas, tai dar klau
simas. Bet reikia pasakyt, kad jos valdžia, lyg tyčia, da
ro ką galėdama, kad nupuldžius savo autoritetą ir auto
ritetą tos įstaigos, kuria ji remiasi. Ar ji yra atsiekus ko 
nors Europos taikos sustiprinimui? Nieko. Tarptautinės 
arbitracijos sutartį, kuri MacDonaldo pastangomis buvo 
priimta Tautų Sąjungos, kongrese, Baldwino kabinetas 
paniekino, o pats vietoje to nieko nesugalvojo. Bedarbę 
sumažint jam nepavyko. Industrijos reorganizacijos klau
simai visai nesvarstomi. Ko gera tat gali tikėtis iš tokios 
valdžios žmonės?

Bet iš Anglijos eks-premjero išvadžiojimų matyt, kad 
didžiųjų krašto problemų akyvaizdoje jisai yra toks pat 
bejėgis, kaip ir dabartinė valdžia. Kai iškilo konfliktas 
tarpe angliakasių ir kasyklų kompanijų, tai valdžia pa
sakė, kad ji į tai nesikiš; baimė streiko tečiaus prispyrė 
ją atsisakyti savo žodžių ir prižadėti kompanijoms pa
šalpą, kad jos nekapotų algų darbininkams. Lloyd George 
šitą valdžios nusileidimą peikia, bet ką gi jisai siūlo sub
sidijos vietoje?

Jisai kalba tiktai apie “sužeistą” valdžios autoritetą, 
užmiršdamas pasakyt, kam tas autoritetas yra reikalin
gas, jeigu valdžia nelaiko savo pareiga tvarkyti reikalus 
industrijoje, nuo kurios stovio priklauso milionų šeimy
nų gyvenimas. Lloyd George, mat, yra liberalas ir, kai
po toks, jisai mato valdžios pareigą tiktai tame, kad ji 
saugotų “tvarką”. Biznis, jo nuomone, turįs pats savim 
rūpintis. . • ; , , > * ' v

Jeigu buvęs Anglijos premjeras butų socialistas; tai 
jisai sugebėtų pažvelgti giliaus į tą industrinį konfliktą, 
dėl kurio Baldvvino kabinetas gavo kinkų drebėjimą.'Ji
sai ne dejuotų, kad darbininkai paėmė viršų ant vald
žios, bet reikalautų, kad valdžia kartu su darbininkais 
padarytų galą netikusiam privatinio kapitalo šeimynin- 
kavimui anglies industrijoje. Jeigu valdžia gali duoti pa
šalpą privatiniems kapitalistams, tai juo labiaus ji gali

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .... .........   8c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui .................................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ..................... 1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

“Vienybė” įsilyžo rašyti apie 
socialistų nusistatymą Klaipė
dos krašto klausimu. Jau dveje
tą kaitų mums teko nurodyti, 

f kad ji meluoja. Ji rašė, kad 
“Naujienų” redaktorius prita
riąs Klaipėdos socialdemokratų 
blokui su vokiečiais, kuomet tik
renybėje “Naujienos” sakė, kad 
tas blokas yra visai negeistinas 
reiškinys. Ji rašė taip pat, kad 
už tą bloką stoją Lietuvos so
cialdemokratai, o tuo tarpu pa
starieji ne tiktai niekui’ nebuvo 
darę tokių pareiškimų, bet, prie
šingai, savo organe kritikavo 
Klaipėdos socialdemokratus.

Pagauta bemeluojant, “Vieny
bė” dabar mėgina atsigriebti 
neva ištraukomis iš socialdemo
kratų atstovo ’llarkelio kalbos. 
Jisai esąs pasaįręs, kad Lietuvos 
Šiauliai ginklu užkariavę Klaipė
dą: ar tai, girdi, neaišku, kad 
Lietuvos socialdemokratai pri- 
tarią Klaipėdos socialdemokratų 
pozicijai? Praeina savaitė laiko, 
ir “Vienybė” vėl kartoja atst. 
Markelio žodžius ir sako, jogei 
jisai “duoda suprasti, kad Klai- 
pSdos prijungimas jjrie laetu- 
vos buvo prieš gyventojų norus, 

kad tai buvo vaisius ‘lietuviško
jo imperializmo’. ”

Šitie Brooklyno tautininkų 
laikraščio užsipuldinėjimai ant 
socialistų rodo, kad tas laikraš
tis nesugeba vesti diskusijas, 
kaipo padorus laikraštininkas, 
Jisai ne kritikuoja savo idėji
nius priešus, bet kandžioja juos 
iš pasalų.

Visų-pirma jisai turėtų žinoti, 
kad, norint surasti tikrą kurios 
nors partijos nusistatymą tuo 
arba kitu svarbesniu politikos 
klausimu, reikia žiūrėti, ką iš vi
so ta partija yra tuo klausimu 
kalbėjusi ir veikusi, o ne gaudy
ti atskirus vieno ar kito josios 
žmogaus žodžius. Lietuvos so
cialdemokratų pozicija Klaipė
dos klausime yra labai gerai ži
noma. Ta partija juk pirmutinė 
iškėlė Klaipėdos klausimą St. 
Seime, peikdama valdžią 
ir St.. Seimo daugumą 
už jų nesirūpinimą Klai
pėdos krašto susijungimu 
su Lietuva. Ta partija vėliaus 
įteikė St. Seimui rezoliuciją, 
kurioje išdėstoma susijungimo 
Klaipėdos krašto su Lietuva pa
grindai. Ši rezoliucija buvo pri
imta vienbalsiai, ir ji buvo pa
matas susitarimui tarp Lietu
vos visuomenes ir Klaipėdos 
krašto visuomenės ir taip pat 
pamatas Klaipėdos konvencijai 
(sutarčiai), rezultate kurios ta
sai kraštas patapo Lietuvos val
stybės dalim.

Kuomet yra žinomi šitie isto
rijos lapuose užrašyti faktai 
apie Lietuvos socialdemokratų 
rolę Klaipėdos dramoje, tai tik 
besąžiniški Šmeižikai gali pasa
koti, buk ta partija pritarianti 
Lietuvos priešams Klaipėdos 
krašte.

Jeigu “Vienybės” redaktorius 
turėtų nuovoką apie padoraus 
laikraštininko pareigas, tai ji
sai, be to, ir atst. Markelio nuo
mones išdėstinėtų ne taip, kaip 
dabartinėje savo “kritikoje”. 
Keletą žodžių išpešant iš kieno 
nors prakalbos ir paskui pada

' NAUJIENOS,~CTIčIgo,~ m.'
reikalauti sprendžiamo balso visuomenei tos industrijos 
reikaluose.

Demokratijos ateitis nėra tokia tamsi, kaip mano 
Lloyd George. Tik ji neprivalo būt žliba. Ji turi žiūrėt 
ne vien į tą kelią, kuris buvo iki šiol praeitas, bet ir į at
eit}. Iki šiol demokratija kovojo už savo siekimus beveik 
išimtinai politikos srityje. Šitoje srityje tapo laimėta — 
nežiūrint laikinų iškrypimų kai kuriose vietose į bolše
vizmo arba į fašizmo pusę — labai daug. Bet dabar at
ėjo laikas demokratijai pradėt rimtą kovą ir industrijos 
srityje. Pramonė kenčia dėl privatinio kapitalo despotiz
mo ne mažiaus, kaip valstybė dėl politinio despotizmo. 
Demokratija turi čia pastatyt visuomenės .reikalą aukš- 
čiaus už pelno ieškotojų interesus.

Industrinės demokratijos įvykinimas pastatys ant 
tvirto pamato ir politinę demokratiją.

rant iš jų savotiškas išvadas, 
galima šimts žino ką “įrodyti”. 
Rimtų žmonių akyse tečiaus 
toks “įrodinėjimas” neturi jo
kios vertės. Kas nori palodyti 
tikrąją kalbėtojo žodžių reikš
mę, tas nesiteInkina citavimu 
vieno jo sakinio, bet pažymi ir 
kokiame sąryšyje tas sakinys 
buvo pavartotas, ir kokia buvo 
vadovaujanti (pamatinė) kalbos 
mintis.

“Vienybės” melagius nori 
įkalbėti amerikiečiams, kad Lie
tuvos socialdemokratai esą prie
šingi “Klaipėdos prijungimui”, 
tuo gi tarpu kad šito klausimp 
Lietuvoje šiandie jau senai nė
ra. Dabar eina klausimas ne 
apie tai, ai/ “prijungti” Klaipė
dą, ar ne, bet apie. tai, kokios 
politikos laikytis Klaipėdoje.

Ta politika, kurią veda Klai
pėdoje Lietuvos kademai, yra 
daugeliu atžvilgių netelsingd; Ją 
kritikuoja ne tiktai socialdemo
kratai, bet ir liaudininkai. Jie 
reikalauja, kad klaipėdiečiams 
butų duotos demokratinės teisės, 
kurios jiems buvo prižadėtos 
Klaipėdos konvencijoje, šitą tat 
kritiką Brooklyno “Vienybė”, 
kartu su Lietuvos klerikalais ir 
fašistais, mėgina paversti “pri
tarimu” vokiečių nacionalistams 
ir “priešingumu” Lietuvai. '

šititip kraipyti svetimas min
tis tasai tautininkų laikraštis 

yra "gabus". Juk jisai pirmuti- 
nis sufabrikavo tą melagystę, 
kad Amerikos socialistai raginę 
žmonės neduoti “nė cento Lie
tuvai”. Socialistų kovą prieš 
tam tikrą valdžios politiką jisai 
-visuomet ' piešia, kaipo kovą 
prieš valstybės arba krašto rei
kalus. Ir kartu jisai dedasi “de
mokratijos” gynėju!

Kas dedasi 
Sicilijoje.

’ "f -

(Tęsinys)

Mafia savotiškai prisilaiko 
ir garbės. Jeigu jus draugiškai 
į ją atsinešate, tai ir ji bus 
jums draugiška ir net gins sa
vo krauju jūsų reikalus.

Bet jeigu jūsų atsinešimas 
nėra draugiškas arba net ne
utralus, tai jūsų gyvenimas ne
bus saldus. Nū vienas Paler- 
mos namų savininkas tokiame 
atvėjyj nedrįs išleisti savo pa
čią vieną praleisti vasarą vilo
je.

III
Nuo pat kūdikystės kiekvie

nas sicilietis susipažįsta su tuo, 
kaip. Mafia veikia. Tą supratimą 
jis atsiveža ir į Ameriką.

Bet kaip tą reiškinį galima 
suderinti su tuo faktu, kad Si
cilijos žmonės yra mandagus, 
drąsus ir sąžiningi, kad jie nie
kuomet neduos nuskriausti sa
vo svečią ir savo gyvastį paau
kos begindami moters garbę? 

‘Sicilietis galėtų, jeigu jis norė
tų, jums sekamai atsakyti:

“Mafia yra faktas, kurį visi 
dorieji siciliečiai apgailės tau j av 
Bet visos šalys, įskaitant Ame
riką, turi kriminalistų. Mafia 
yra tik kriminališka forma Si
cilijoj. Tokią formą ji priėmė 
dėl tam tikrų istorinių priežas
čių.

“Begiu šimtmečių derlingoji 
ir gražioji Sicilija nukentėjo 

daugiau nuo visokių užkariauto
jų, negu bile viena kita šalis. 
Eenikėnai, graikai, lotynai, nor
maliai, surusenai, franeuzai ii 
ispanai buvo savo laiku užka
riavę Siciliją ne tikslu kolani- 
zuoti ją, bet išnaudoti ją ir jos 
gyventojus. Visi tie užkariauto
jai buvo išvyti kartais pagalba 
kruvinų skerdynių; kartais pa
galba revoliucijos (pav. Garibal
di laikais), ir kartais nepaliau
jamu pasipriešinimu, kaip Bour- 
bonų viešpatavimo laikais. Kai 
kurie parsidavė užkariautojams, 
gaudami iš jų protekciją. Bet 
dauguma siciliečių prisiekė ne
turėti nieko bendra su priešais 
ir būti savo šaliai ištikimais iki 
mirties.

Patys baudė
“Sakysime, kuris nors Bour- 

bonų pastumdėlis išniekino sici
liečio dukterį. Buvo tuščias dar
bas skųsti jį Bourbonų policijai. 
Pačiam skundėjui galėjo būti 
karšta. Siciliečiai patys ieškojo 
teisybės. Ir žmogus, kuris kliu
dė jiems, kuris pranešdavo po
licijai, buvo skaitomas išdaviku.

“Ačiū tam ištikimi siciliečiai 
patys savo gyvenimą tvarkė. Jie 
sukurė savo garbės kodeksą, 
kuris yra taip jau patvarus, 
kaip ir kiti. Ir pirma taisyklė 
buvo: ‘Neišduok policijai’. Bu
vo neišvengiama, kąd krimina
listai pasinaudos tuo. Ir nuo 
šimtmečiais susidėjusių papro
čių gyventojai negalėjo pasiliuo- 
suoti įvedus konstitucinę tvar
ką. Bet mes kovojame prieš tą 
sistemą, ir vėliau ar ankščiau 
laimėsime.”

Bet Sicilija dar nelaimėjo. 
Mafia, kuri periodiniai policijos 
yra sutriuškinama, šiandien te
bėra taip jau stipri, kaip ir se
niau. Achille Nucci, buvusis ka
raliaus prokuroras Sicilijai, ra
portavo, kad 1924 m. buvo poli
cijai raportuota 34,475 prasi
žengimų, 261 žmogžudystė ir 81 
pasikėsinimas nužudyti vien tik 
Palermos mieste, kuris turi apie 
400,000 gyventojų. Vienas ket- 
virtdalits prasižengėlių buvo ne- 

surasti ir dauguma bylų turėjo 
būti panaikinta, nes nebuvo liu
dininkų. Nucci pastebi: “Neno- 
roms tenka padaryti tą išvadą, 
kad prie dabartinių sąlygų val
džia negali daug ką nuveikti.” 
įdomu pastebėti tai, kad neužil
go po to raporto p. Nucci buvo 
paliuosuotas nuo prokuroro pa
reigų ir paskirtas kitai vietai.

Ir fašistams nepasisekė
Pradžioj fašistų valdžia smar

kiai šoko prieš Mafia. Policijos 
viršininkas gen. Tiby užklupo 
mitinguojant Mafia vadus ir su- 

‘grudė juos į kalėjimą. Kelioms 
dienoms praėjus buvo gauta įsa 
kymas paliuosuoti juos. Paliuo- 
savimo valandoje prie kalėjimo 
susirinko desėtkai automobilių, 
kurie priklausė žymiems Paler- 
nos piliečiams. Mafia triumfavo. 
Gen. Tiby irgi greit po to įvy
kio apleido Siciliją.

Mafia yra galinga ir sunkiai 
sunaikinama todėl, kad jos įtaka 
paliečia visus visuomenės sluok
snius ir jų veikimą. Šeima apsi
gyvena Palermoje. Ateina pie
nininkas ir pareiškia: “Aš gir
dėjau, kad jus turite du vaiku. 
Jiems bus reikalingas pienas. 
Jeigu jus imsite pieną iš manęs, 
aš patrupinsiu, kad jis butų 
geras.” šeimininkė supranta, 
kad bus išmintinga tą pasiūly
mą priimti. Ir pienininkas neap
vils, — jis pristatys gerą pieną 
ir gan pigiai. »

Kartais ateina prie durų ne
pažįstamas ir mandagiai pareiš
kia, kad jam reikalinga 200 li
rų. šeimininkei nesunku dasi- 
protėti, kad tai ieškomas polici
jos žmogus Ir pinigai jam reika
lingi kelionei. Kartais nepažįsta
mas ateina rinkti pinigų “lab
darybei.”

“Sąraše minima jūsų vardas 
ir 100 lirų,” sako kolektorius. 
“Aš esu tikras, kad jus neatsi
sakysite”. Ir dažniausia neatsi
sako.

(Bus daugiau)

Mark Twain.

Adomo Dienoraštis.
(Pabaiga)

Tris mėnesius praleidus. Aš 
vis negaliu nustot stebėjęsis. 
Aš mažai miegu. Jis jau nebe
guli, bet visom keturiom ropo
ja. Bet visgi jis skirias nuo ki
tų keturkojų gyvulių tuo, kad 
jo priekinės .kojos perdaug 
trumpos, todėl svarbesnė kūno 
dalis turi styrėti per daug auk
štai ore, kas nesudaro malonaus 
vaizdo. Kūno sudėjimas rodo, 
kad jis musų veislės, bet jo ma
niera vaikščioti šią hipotezę 
griauna. Jo priekinės kojos 
trumpos, o paskutinės ilgos — 
tai primena kengūrą; bet ma
tyt, kad tai bus ypatingas ken
gūrų veislės egzempliorius, nes 
tikrieji kengūrai šokinėja, o jis 
to niekados nedaro. Bet šiaip 
ar taip, tai yra labai įdomi ir 
interesinga, kitokybė, kuri lig 
šiol dar nebuvo pastebėta. Ka
dangi aš pirmasai jį'suradau, 
tai manau turiu teisės šio radi
nio vertę padidint tuo, kad pri
dėsiu prie jo vardo savo vardą 
ir nuo šio laiko vadinsiu ji Ado
mu Kenguru (Kanga roorum 
Adamiensis).

Penkius mėnesius praleidus. 
Tai ne kengūra. Jis už jos pir
što laikydamasis jau stovi ant 
paskutinių kojų; jau padaro ke
letą žingsnių, bet greit dar su
drimba žemėn. Gal būt, tai yra 
kuri nors meškų veislė, bet lig 
šiol jis neturi uodegos ir vil
nom apaugus tuo tarpu tik vie
na galva. Jis vis auga, tai nuo
stabu, nes meškos taip ilgai ne
auga. Po to kas su mumis atsi
tiko, aš laikau meškas pavojin
gais gyvuliais ir nenorėčiau ma
tyt savo namuos mešką be api- 
nasrio. Aš pažadėjau jai atneš
ti gražų kengūrą, jei ji išmes 
šį gyvulį iš namų, bet tai neda
vė jokių vaisių. Bijau, kad vėl 
nelaimių ant musų galvų neuž- 
trauktų! ji visai kitokia pasi- 

d«r€, tai’ytum iŠ jjroto išsikrau- 

ste....
Dvi savaites praleidus. Aš ap- 

žiurėjau jo nasrus. Kol kas pa
vojaus dar nėra. Jis turi vos 
vieną dantį. Ir lig šiol nėra uo
degos! Jis dar daugiau ypač 
naktirilis triukšmo kelia. Aš iš
sikrausčiau iš namų. Bet rytais 
ateidinėsiu pažiūrėt ar nedyg
sta jam daugiau dantų. Kada 
dantų prisirinks pilna burna, 
teks jam, ai’ su uodega, ar be 
uodegos, vis tiek, apleist musų 
namus. Iš tikrųjų, juk ne to
dėl meška pavojinga, kad turi 
uodegą!

Keturius mėnesius praleidus. 
Visą mėnesį medžiojau ir gaud
žiau žuvis toli nuo namų. Per 
tą laiką musų meška išmoko 
paskutinėm kojom vaikščioti ir 
jau sako “tėte”, “mama”. Jokių 
abejonių nėra, kad tai yra vi
sai nauja veislė. Garsų, kuriuos 
jis padaro, panašumas į žmogiš
ką kalbą, gali būti, žinoma, vi
sai atsitikintas. Kažin begu tie 
garsai turi kokią nors prasmę, 
bet vis dėlto, nei nuo vienos 
meškos aš to negirdėjau. Jo 
žmonių kalbos pamėgdžiojimas, 
lygus ir neapžėlęs gaurais kū
nas ir ta aplinkybė, kad abso- 
lučiai nėra uodegos, visa tai ro
do, kada jis priklauso prie vi
sai naujos meškų veislės. To
limesnis jo sekimas, manau, bus 
labai įdomus. Laikinai aš eisiu 
j miškus, kurie šiaurėje ir ge
rai paieškosiu. Turi gi kur nors 
atsirasti dar Vienas į jį pana
šus padaras. Tuojau eisiu ieš
koti, bet išeidamas būtinai jam 
užmausiu apinasrj.

Tris mėnesius praleidus. La
bai pavargau beieškodamas. Vis 
veltui. 0 ji tuo metu neišėjus 
dargi iš namų i’ado kitą, štai 
ką reįškia laime ir pasisekimas. 
Aš ir per šimtą metų neras
čiau.

Tris metus praleidus. Aš pa
lyginau naują su senesniuoju. 
Nėra jokių abejonių — jie abu 
vienos veislės. Ji vadina jį Abe
lių. Aš norėjau vieno jų odą iš-
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kimšt šiaudais ir padėt į savo 
kolekciją, bet ji kažkodėl pasi
priešino. Taip man ir teko atsi
sakyt nuo tos minties, nors, ma
nau, kad negerai padariau. Jei 
abu paspruks nuo musų, tai 
bus didžiausias mokslui smūgis. 
Pirmas visai prijunko, juokias 
ir plepa, kaip papūga. Ir kalbėt 
jis tur būt išmoko nuo to pauk
ščio. Apskritai jo labai stipriai 
išsivystę pamėgdžiojimo palin
kimai. Ar nepasirodys jis paga
liau naujos veislės papūga? Nie
ko nuostabaus tame nėra jis 
visą laiką apgaudinėjo mano 
spėliojimus, nuo pirmų savo at
siradimo dienų, kada jis buvo 
kaip ir žuvis. Antras — toks 
pat luošas dabar, koks pradžio
je buvo ir pirmasai; kaip ir tas, 
jis dabar panašus į žalios mė
sos gabalą ir jo galva taip pat 
neturi jokių vilnų.

Dešimtį metų praleidus. Jie 
abu berniukai. Mes jau senai 
tai pastebėjom. Mus klaidino 
tai; kad jie atsirado mažučiai 
nepaprastoje mums, neužbaigto
je išvaizdoje. Dabar prie jų pri
sidėjo dar keletas mergaičių. 
Abelis geras berniukas, o Kai
nas geriau būtų meška likęs. 
Tai visa pergyvenęs aš rojuje, 
kaip klaidingai įvertinau levą. 
Geriau su jk gyvent ne rojuje, 
kaip be jos rojuje. Pradžioje 
man atrodė, kad ji \ per daug 
plepa, o dabar man butų liūd
na nustoti šio balso garsų. Aš 
dėkingas nelaimei, kuri suvedė 
mus ir kuri išmokė mane įver
tinti jos širdies gerumą ir budo 
švelnumą.

Vertė Br-las.

Severa’s 
Skiri Soap 

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimais.

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 25 centai.

Kasdieninis vartok

Severa’s I
Antisepsol I

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi- ■ 
mui. Jis prigelbsti bumai užsilai- ■ 
kyti sveikame padėjime priduodant E 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 56 ir 60 centai.
Pirmiausiai kreipkis j aptieką. M

W. F. SEVLRA CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Gulbranscn Grojikliai 
Pianai

groja roles su jūsų pačių išreiški
mu ir kiti gerų išdirbisčių Pianai. 
Parsiduoda geriausiai pas:

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

Stock Room 3327 So. Halsted St.
.......................................................—■*

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN,

• Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

J’hone Lalayette 6149

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.L- - - - J
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Kį IR KAIP VIRTI
Pripildyti, kepti agurkai

Nulupk agurkus ir perplauk 
per pusę. Išimk sėklAs ir pri
kimši sekamu mišiniu:

1 puoduką sausos baltos duo
nos trupinių.

2 šaukštu tarpyto sviesto ar
ba taukų nuo lašiniukų.

1 -j svogūno, smulkiai suka
poto.

1/2 šaukštuko druskos 
šaukštuko pipirų

1/4, puoduko sriubos arba ko
kio nors dažalo nuo mėsos, pie
no arba tomatų sriubos iš blo
kines. Kepink pusę valandos 
pečiuje. •

Truputį paprikos
Trupiftį druskos.
Turėk makaronus sausus. 

Sudėk suplaktus kiaušinius, 
pieną ir viską kitką, sudėk į 
mažus atskirus indus (kiekvie
nai ypatai po vieną indą). Su
dėk i bliuda su vandeniu. Pa- c •
dėk į pečių. Tegul kepa pakol 
parus. Prieš išimant iš pečiaus 
apibarstyk su tarkuotu suriu.

Bulvių omletas
1 puoduką bulvinės košės, 

šviežiai išvirtos.
I suplaktą kiaušinį.
1 šaukštuką smulkiai suka

potų petruškų.
Keletas lašų sunkos nuo svo-

guno.
Truputį druskos ir pipirų. .
Plak bulvinę košę pakol ji 

pasidarys kaip putos, sudėk 
viską kitą. Padėk sviesto ant 
skaurados pakol parus. . Gali 
uždėti, jeigu nori, smulkiai su- 
piaustytų lašinių arba kumpio.

Tim halės iš makaronų
3 puodukus virtų makaronų, 

supiaustytu į šmotukus
2 kiaušiniu
1 2 puoduko pieno
1 šaukštą svieto

' Bulvių salotos su rusų 
d a žalu

Išvirk 5—7 bulves, tegul at
aušta. Supiaustyk į šmotukus. 
Pridėk 2 šaukštu tarpyto svies
to ir 2 šaukštuku sunkos iš 
svogūno. Sukapok žalįjį pipirą, 
vieną saldų, bet raugytą agur
ką, 2 sukapotu kiaušiniu ir 
truputį selerų. Gali pridėti 
3—4 sukapotus valakiškus rie
šutus. Sumaišyk viską gerai ir 
užpilk sekamu dažalu: Virk 
kartu du šaukštu sviesto ir 
vieną puoduką acto, (/o puodu-' 
ko ne riebios, saldžios Smeto
nos, vieną gerai suplaktą kiau
šinį, 1 šaukštą mustardos, 1 
šaukštuką cukraus, druskos ir 
paprikos. Virk pakol sutirštės. 
Nevirk per ilgai, nes dažalas 
susitrauks į šmotus. Nuimk 
nuo ugnies, plak su tam tikru 
kiaušiniams plakti prietaisu 
pakol atauš. Kaip atauš, pri
dek 1 puoduką tomatų sriubos 
(iš blokinių), truputį svogū
nų ir žalių sukapotų alyvų 
(elives). Sumaišyk su bul- 
\ėm ir paduok į stalą ant sa
lotų lapų.

Fritters
1 puoduką pieno
1*4 iki 1% puodukui miltų
1 šaukštą taukų
1 kiaušinį
i/į šaukštuko druskos

puoduko* cukraus, jeigu 
norima kad tešla butų saldi.

Sumaišyk ir persijok sau
sus pridėčkus, paskui supilk 
skystimus. Sumaišyk išlcngvo. 
Paimk su šaukštu ir dėk į 
karštus taukus. Kaip tešlą bus 
geltona išimk. Apibarstyk 
smulkiu cukrum. Su kornais: 
dėk kiek mažiau miltų, bet 
įdėk 2 puoduku kornų. Gali 
vartoti kornus iš blėkinių, ar 
žalius, nuimtus nuo koto.
Su bananais arba obuoliais.
Paimk supiaustyk įmerkus į 

tešlą, virk taukuose

Išbėrimai .
Jei jus turite išbėrimas arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselį 
Cadum Ointme^t. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint- 
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų* deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrčžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt.

MADOS.

Avietės arba Strawberry Ba
varišku budu.

1 šaukštą želatino
Į4 puoduko šalto vandens
1 puoduką stravvberry arba 

aviečių sunkos
3 šaukštus citrinos sunkos
5/8 puoduko cukraus
1/8 šaukšto druskos
% juoduko milko
t/į puoduko Saldžios Smeto

nos
įmerk želatiną šaltame van

denyje, sudėk uogų slinką, eut 
krų ir druską. Sudėk į dvigu
bą puodą ir kaitink pakol žela
tinas ištirps. Nuimk nuo ug
nies ir padėk puodą į bliudą su 
šaltu vandeniu. Sumaišyk Sme
toną su inilku, gali vartoti 
vieną smėlinę, jeigu finansai 
leidžia. Kaip tik želatina pra
dės tvirtėti; sumaišyk su pla
kta Smetona; sudėk į vieną in
dą, arba į mažus indus; atšal
dyk ledaunėje ir paduok į sta
lą su pienu arba smetona. Gali 
vartoti ir kokia nors uogų sun
ką.

Ky reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

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
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

DIRBTUVES MERGAITE R <J PT U R A
VIENA IS 98 IŠGYDOMA

Atsakys laiškas moterų ku 
ries klaus apie Lydia E.

Pinkham’s Vegetable
Compound

Lititz, Pa. — “Aš buvau labai ner
viška ir kentėjau ilgą laiką nuo skau-

smų nugaroje ir šo
nų. Aš dirbau dirb
tuvėje ir per tris 
mėnesius aš nega
lėjau visai dirbti. 
Ten buvo dvi mo
terys kurios pasa
kė man apie Lydia 
E. Pinkham’s Vege
table Compound. 
Aš netikėjau ką 
jos man pasakojo, 
bet paskiau aš pa-

ti pabandžiau jas. Jos prašalino ma
no skausmus ir nerviškumą. Malonu 
pasakyti, kad aš esu viena ‘98 iš 100’ 
kurioms pagelbėjo. AŠ jas rekomen
duoju kuomet tiktai galiu, nes aš ži
nau, kad jos geros dėl moterų tru- 
belių. Aš atsakysiu bile laišką kurį 
moteris man. parašys. Aš žinau, kad 
Vegetable Compound pagelbėjo man 
ir noriu, kati jos pagelbėtų ir kitoms”. 
— Mrs. Charles R. Shue, R. F. D. 
2, Lititz, Pa.

98 iš kiekvieno 100 moterų variuo
ja šias gyduoles nuo visokių ligų ku
rios joms pagelbsti. Taip jos sako at
sakydamos i musų klausimą.

Parduodamos pas aptiekorius visur.

.Tel. Lafayetto 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

■ M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos ministerių kabinetas iš

davė įsakymą, kad imtj mokestį už 
kelius. Savininkai vieno 
mokės 40 litų j mėnesį, savininkai 
2 arklių vežimo mokės 15 litų į mė
nesį, o savininkai pasažierinių auto
mobilių mokės 100 litų j metus? A 
jus žinote, kad Helmar Turkiški C: 
garėtai suteikia jums gerumą ir pfc 
sismaginimą. Paprasti cigaretai si 
teikia jpms tiktai daugumą.

aro

Peilio530 - Be 
Skausmo

Jei jus turite rupturą ir norite iš- 1
.‘•gydyti, greitai, be skausmo ir be 
vartojimo peilio ir be išlikimo iŠ dar
bo, ateikite ir išsigydykite kur šim
tai kitų yra išsigydę, pas gerai pa
tyrusį daktarą, kuris supranta lup
tu ras.

Skaitykit ką Mr. Mitchell sako:
“Dvidešimtį mitų tam atgal aš tu

rėjau labai prastą rupturą kuri teik
davo man daug irubelio. Aš atsilan
kiau pas Dr. Flint ir pavartojau jo 
puikų gydymą, jis išgydė mane tik- 
.rai gerai.

Per visus tuos dvidešimt; metų aš 
turėjau malonumą ir nereikėjo dėvė
ti diržo, taip dabar esu, kad rodosi 
nebūčiau turėjęs rupturos. Aš nu
siunčiau daug ligonių pas Dr. Flint 
ir jie liko taipgi išgydyti.

O. J. Mitchell,
3121 So. Wall St.

Mr. Mitchell kalba angliškai, len
kiškai, vokiškai, norvegiškai ir malo
niai paaiškins jums apie tai, jei jus 
norėtumėt.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš.taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 v. v., nedėliomfc, uždarda.

Patarimas ir Egzaminavimas

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 Wcst 47th Street i
Netoli Ashland Avė.

-4-

Makaronų salotos.
Prirengk taip kaip ir bulvių 

salotas, tik vietoj bulvių paimk 
makaronus. Kaip išvirs maka
ronai perpilk juos šaltu vande
niu, kad nuplauti kliejų. Prie 
dažalo pridėk 2 šaukštu tar
kuoto Amerikoniško sūrio. Abi 
salotas prirengk keletą valan
dų prieš pėduosiant į stalą — 
jos bus skanesnės.

Meksikonišku budu prirengti 
komai.

Nulupinė.k kornus nuo žalio 
koto tiek kad butų 2 puodukai 
(gali vartoti ir kornus iš blė
kinių) sukapok vieną žaliųjjį 
pipirą ir vieną raudonąjį pipi
rą. Pakepink svogūną dviejose 
šaukštuose sviesto, pridėk kor
nus ir kepk pakol parus, api
barstyk su 2 šaukštais miltų ir 
vėl kepink. Supilk 1 puoduką 
tomatų sriubos ir virk keletą 
minutų. Pridėk pakankamai 
druskos, apibarstyk kapotom 
petruškom ir paduok į stalą.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

mi So. Halsted St.
Chicago, III. ■

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

PUIKUS NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, IR

Vilnius
No. 2477. Svečiuosna eiti suknia. 

Oia iš šilko arba kokios kitokios 
lengvos materijos. Sukirptos mieros 
16 metų, 36, p8, 40 ir 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 2% yardo 
36 colių materijos ir 1 y ardu 40 co
lių materijos sejonui padabinti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti m i erą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

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

/^NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, IH.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

; siųsti m-an pavyzdį No..
; M i eros .......... __ ........... per krutiną

(Vardan ir pavardė)

No. 2483. Namie dėvėti patogi 
suknelė. Smagi, lengvai pasiuvama 
ir pigi. Sukirptos mieros 16 metų, 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3 y ardų 36 colių ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k/asos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

^NAUJIENOS Pattem Dept. f
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No-------- —
Mieros ____________- per krutiną

(Varias ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vato t.)
-■ , »____________- -v,,

(Miestas ir vali t.)

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

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė 

K. Binkis ir P. Tarutis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
rupruntama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senbvėį buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės?*
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

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

■ įsigyk Vilnių ir. susipažink. .
kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III.
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Kodėl Nebūti 
Sveiku??

Yra proga dėl kiekvįėno sergan^ 
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškarąn-Amerikoniškame svei
katos’Institute. Beveik visos ligos 

—I dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausj Euro
pinį gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią gy

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

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

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

bės sura
sti tikrą 
priežastį 

jūsų ligos.
Ateikite pas 
Dr. Uoste, se
niausia .Ftpeci- 
alisto ' ištaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 
ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodįjimą, 
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 pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge
rinusį patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

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

$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—-Sužino!, it* tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

DR. B. M. ROŠS
35 So. Dearborn St.,

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

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

Atydai 
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Ęrighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie- 
r am skaitytojui. Į

Norintieji užsisakyt kreip- 
itės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

ne-
ir

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon +\

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

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha. Wis,

Garsinkite Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Lietuvis nusišovė

Vakar; 4 vai. po piet, savo 
kambaryje, prisidėję)* prie 
smilkinio šautuvą, nusišovė 
lietuvis iMikolas Meškėnas, apie 
37 m. amžiaus, nevedęs, gyve
nęs prie 1535 So. Hermitage 
Avė. Priežasties saužudystės 
nežinoma.

.Jo lavonas tapo nugabentas 
pas graborių p. .J. F. Eudąikį, 
4605 S. Hermitage Avė., kur 
šiandie, 2 vai. po piet, bus ko
ronerio tyrinėjimai daromi.

Paminėjimui vienų metų 
sukaktuvių mirimo 

Jl’AZ APO ALELI UNO,

kuris atsibus 26 Augusto, 9 vai. 
iš ryto pamaldos gedulingos už 
Juozapo sielą šv. Marijos baž
nyčioj a»t 35 St. ir So. Union 
Avė. Užkviečiam visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti ap
gailestaujant.

Sesuo Anna Kasparienė, 
Magdalena Kazonienė ir 
brolis Konstantas Wengalis

PADftKAVONftS LAIŠKAS 
DR. J. M. FINSLOVV

Aš Veronika Kuzma, 3151 So. Hal- 
, sted St., širdingai dėkavoju Dakta
rui J. M. Finslovv, ui išgydymą ma
no sūnelio lx?ono, 11 metų senumo. 
Jis sirgo per 10 metų labai/.sunkią 
Ir keistą ligą. Naktimis nemiegoda
vo ir užmigęs keldavos iš* lovos ir 
miegodamas vaikščiodavo, taipgi ne
galėdavo valgyti ir turėjo gana silp
ną protą, taip, kad tankiai nežinoda
vo pats ką darąs.

• Vedžiojau pas įvairius Daktarus 
ir Specialistus, bet nieko negelbėjo. 
Net nežinojo nei kas jam yra. Mano 
kaimynai patarė eiti prie Dr. Fin
slovv, kuris gydo be vaistų, — ką aš 
ir padariau.

Daktaras Finslovv išgydė mano 
vaiką be jokių medicinų, chiroprak- 
tišku budu.

Tuojaus po poros atsilankymų pas 
Dr. Finslovv, vaikas pradėjo jaustis 
geriau, pradėjo valgyti ir miegoti ir 
dabar yra kaip kitas vaikas visai.

Todėl aš širdingai ačiuoju Dr. 
Finslovv ir patariu kitiems, kurio ser
ga eiti prie jo, o esu tikra, kad iš
gydys. Dr. J. M. Finslovv ofisas ran
dasi 1645 W. 47th Street.

Su tikra pagarba,
Veronika Kuzma.

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 vaizduoja1 gyvenimą 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy- 
’entus ir tebesančius papročius; 
tantikius katalikų su “bedie-1 
viais”, Kaupciuo 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. žemyn laiptais.

Socialisty suvažiavimas, 
bankrotas ir piknikas

Ateinantis šeštadienis ir sek
madienis bus dvi svarbios Chi- 
cagos socialistams dienos.

Šeštadieny, rugp. 29 d. įvy
ksta didelė Socialistų partijos 
apskričio konvencija, kurioj 
dalyvaus Indianos, Illinois ir 
Iowa socialistai. Tai bus vi
suotinas tų trijų valstijų socia
listų suvažiavimas. Suvažiavi
mas^ kuriame nebus delegatų, 
bet kiekvienas socialistas iš tų 
trijų valstijų bus lygus narys 
konvencijoje ir turės spren
džiamąjį balsą. Visko ko rei
kia, kad galėjus dalyvauti to
je konvencijoje, tai būti pilnai 
užsimokėjusiu nariu Socialistų 
partijos (ar LSS.). Konvenci
ja yra šaukiama pasitarti apie 
naujų narių kampaniją ir or
ganizavimą partijos kuopų ten, 
kur jų dabar nėra. Tikimąsi, 
kad konvencijoje dalyvaus la
bai daug socialistų iš višų tri
jų valstijų. Joje dalyvaus ir 
senas socialistų darbuotojas 
Eugene V. Debs, kuris konven
ciją atidarys ir joje pirminin
kaus.

Konvencija bus laikoma 
Douglas Park Auditorijoj, 
prie Kedzie ir Ogden gatvių, 
pradžia 10 vai. ryte. į

Tą pačią dieną, tik jau va
kare, toje pačioje Douglas 
Park Auditorijoje, bus laiko
mas Rankiotas. Jis yra rengia-
mas apvaikščiojimui Eugene
V. Debs auksinio jubiliejaus 
dalyvavimo jo darbininkų ju
dėjime. Bankiete gali daly
vauti kiekvienas; įžangos $1.50 
asmeniui. Norintys dalyvauti 
bankiete turi nusipirkti tikie- 
tą iki trečiadienio Cook pavie
to Soc. part., Room 315, 803
W. Madison St.

Ant rytojaus gi, rugpiučio 
30 d., bus didelis socialistų 
piknikas Bivervie\v parke. Ja
me be paprastų pasilinksmini
mų, koncerto ir šokių, kokie 
visuomet būna socialistų pik
nikuose, kurie visuomet pasi
žymi savo nepaprastu smagu
mu, bus dar svarbių prakalbų, 
kurias laikys žymiausi šios ša
lies socialistų kalbėtojai. Tarp 
kalbėtojų bus ir senelis Euge- 

I ne V. Debs, kuris nesenai su- 
gryžo iš vakarinių valstijų. 
Debs jau yra senelis, be to 
ir kalėjimas suardė jo svei
katą, tad niekas nežino kuri jo 
prakalba gali būti paskutinė. 
Todėl visi darbininkai turėtų 
naudotis proga išgirsti nuošir
daus darbininkų kovotojo nuo
širdžią prakalbą. Be jo bus 
daug ir kitų kalbėtojų. Kiek
vienas kviečiamas dalyvaut 
socialistų piknike. Įžanga tik 
35c. Tikietus galima gaut: 
Naujienose.

Lietuvė tardoma dėl . 
svečio mirties

Adam Theleant, 32 m., liko 
rastas negyvas prie pat laiptų 
namų prie 10636 Edgebrooke 
Avė. Jo galva yra perskelta ir 
Kensingtono policija yra tos 
nupmonės, kad jis persiskėle 
galvą į sieną, krisdamas že
myn laiptais. V

Policija tuojaus suėmė lietu
vę Mrs. Katie Wienches, kuri 
gyvena antrame to namo augš- 
te. lavoną gi rado jos duktė 
Ona, kada ji sugryžo iš pra
mogų. Ekspertizos spėjimu, jis 
mirė keletą valandų prieš tai.

Policija sužinojo, kad The
leant (turbut irgi lietuvis) kiek 
laiko atgal gyveno pas Wien- 
ebos ir dabar buvo užėjęs aplan 
kyti savo buvusią šeimininkę. 
Kas toliau buvo, nieko negali
ma sužinoti, kadangi p-ia 
Wienches atsisako tuo reikalu 
kalbėti. Policija laiko ją spė- 
dama, kad ji galbūt susimušė 
su savo svečiu ir nustūmė jį

Studentas užmuštas
T

John Henry Klassin, 25 m., 
dienomis lankė Cbicagos uni-
versitetą, kuriame mokinosi 
medicinos, o vakarais, kad už- 
šidirbus pragyvenimui, dirbo 
barzdaskutykloje prie 11538 
Michigan Avė., Pabaigęs darbą 
ba rz d ask uĮtykl oįj e šešta d ienį, 
jis su savo draugu James B. 
Mitcham, taipjau studentu, su 
kuriuo jis gyvena prie 1505 
E. 54 PI., išėjo pasivaigščioti 
ir rengėsi važiuoti į teatrą. Ei
dami Kensingtone Avė. jie prie 
391 Kensington Avė. patėmijo 
Archie Carlini, 21 m,, '171
Kensington Avė., bestovintį su 
savo mergina Inez Parišę, ir jos 
dvejomis seserimis, dukteri
mis žymiausio vietos biznie
riaus. Studentai eidami pro 
šalį ir pastebėjo Carlini:

“laimingas tu; vienas, o tu
ri tris merginas; padarykime 
partiją šešių ir važiuokime 
kur-nors, ką manai?”

Carlini labai įsižeidė tuo pa
siūlymu ir paskaitė jį įžeidimu 
merginų. S’udentai tada atsi
prašė jų ir nuėjo toliau. Paė
ję jie užėjo valgyklon. Tuo 
tarpu Carlini paleido merginas 
eiti namo, o pats susirinko šai- 
ką įtalų-siciliečių ir kada stu
dentai išėjo iš valgyklos, apny
ko juos mušti. Studentai pa- 
Vnatę, kad jie negalės atsilai
kyti prieš didelę saiką, šoko 
bėgti ir abu išsiskyrė. Mitcham 
nors ir sumuštas, visgi ištruko 
iš šaikos nagų ir pašaukė poli
ciją. Atvykusi policija rado 
studentą Klassin negyvą, gu
lintį ant šalygatvio, su perskel
ta akmeniu galva.

Policija tuojaus suėmė Car
lini, o tasis išdavė ir sayo drau
gus, kurie tuojaus — tapo su
imti. Viso suimta jau astuoni 
italai, dalyvavę tame puolime 
ant studentų. Victor Bassa, 
168 E. 116 St., prisipažino, kad 
tai jis kirto akmeniu galvon 
Klassin’ui. Nrekurie suimtųjų 
irgi prisipažino dalyvavę muš
tynėse. Be to yra žinoma, kad 
Klassin turėjo su savim kelias
dešimt dolerių, kuriuos gavo 
už savo darbą, bet pas užmuš
tąjį pinigų nerasta, matyt, ku
ris iš šaikos narių juos pavo
gė, Klassiną užmušus.

Veikiausia visi suimtieji 
bus apkaltinti už.mušėjistėj, ar 
prisidėjime prie žmogžudystės.

Du italai užmušti
Du italai liko nušauti ir 

vienas gal mirtinai sužeistas 
prie Rockwell ir Huron gatvių. 
Nušauti Frank Spina, 2210 W. 
Ohio St. ir Giuseppe Vecchio, 
2146 Warren Avė. Pašautasis 
yra Joseph Preiti, 2146 War- 
ren Avė., kurio brolis pusantrų 
metų atgal liko nušautas prie 
Chicago ir Grand gatvių, o 
jis pats liko sumuštas.

Jiems einant gatve, išlindo 
keturi italai, kurie ir pradėjo 
į juos šaudyti, du nušaudami, 
o vieną pašaudami.

Preiti nesilaikė italų įpročio 
tylėti ir niekam nieko nesaky
ti, ypač policijai, apie užpuoli
kus. Jis pasisakė, kad visi šū
viai buvo taikomi jam; už
mušėjais gi yra tie patys žmo
nės, kurie užmušė jo brolį. Jis 
išdavė ir savo draugų užmušė
jus, kurių vienas, Ton y Cąpe- 
co jau tapo suimtas, o kitų 
trijų stropiai j ieškoma.

Smulkios Žinios
Kenoshoje lapo suimti Perry 

Kopas, 23 m iš Tliompkinsvil- 
le, Ky. ir Ray L. Lucas, 23 m., 
iš Marion, ()., kuriuos kaltina
ma platinime netikrų dvide- 
šimkių. žvalgyba ^.tvirtina, kad 
bėgyje pastarųjų dviejų savai
čių jie Kenoshoje paleido ne
mažai tų dvidešimkių.

Anton J. Cermak, prezidentas 
pavieto tarybai, sunkiai serga. 
Jis buvo priverstas gryžti iš 
vakacijų ir dabar guli šv. An
tano ligoninėj; serga jis flu.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING E^PERTS 

Long distanco handling. 
Turime daug metų patyrimą.

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

VVillinm C. Blackett, turtin
gas Bostono biznierius, atvy
ko j Chicago biznio reikalais 
ir sumanė aplankyti savo
draugą, gyvenantį Kenihvorth.
Bevažiuodamas elektrikiniu 
traukiniu jis bandė iššokti ki
toje stotyje, bet pakliuvo po 
ratais ir liko užmuštas ant 
vietos.

Yra žinių, kad gasolinns ne- 
užilgio bus nupigintas ir Chi- 
cagos apielinkėse — po 2c. 
ant galiono. Gąsdinąs ypač 
pigus South Oakotoje, kur 
valdžios konkurencija smaugia 
pelnagaudas ir Hansas valsti
joje. Ten gasolinas parsidavi- 
nėja po 13.8c. už galioną.

>•»—. ■ m ■— i ■ i n

Helen Latway, 14 m., pasi
mirė Franklin ligoninėj nuo 
nudegimo. Ji apsidegino kada 
jos namuose 2124 W. Grand 
Avė., iš jos rankų iškrito kero 
sininė lempa ir uždegė jos dra
bužius. Jos tėvas Michael taip
jau labai apdegė bandydamas 
užgesinti degančią dukterį.

Kadangi jos brolis neleisda
vo jai matytis su “draugais” 
ir kartą užgavo ją per veidą 
gatvėje, kur ji laukė ateinant 
vaikiną, Marga re t iSąvvyers, 13 
melų, 1537 W. Monroe St., iš
gėrė nuodų tikslu nusižudyti. 
Bet ji pasveiks..

Keturi plėšikai užpuolė Ge
orge J. Anuos, jo pačią ir pas
tarosios motiną, jiems įvažiuo
jant į garažių prie savo namo 
4303 N. Lincoln St. ir atėmė 
$8,000 piniagis ir brangmeni- 
mis.

Pranešimai
TAUPYK IR TURRK

Kas sąvaltę, kas dvi 
ar kas mėnuo,' atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas . mė-, 
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nt|(|Šimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pirtigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yrą po valdžios 
kontrole; o jos jiršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedia ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant Bridgeporto mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, rugpiučio 25 
d., 8 vai. vakare, Lietuvių Auditori
joje, 3135 So. Halsted St.

Visi delegatai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas.

Ciceros Lyros Choro repeticijos at- 
sibuna kas antiadienį, 1500 W. 15th 
St. Kas myli dainas, malonėkite at
silankyti ir prisidėti prie musų cho
ro." ' ' — Valdyba1 '

ASMENŲ JIESKOJIMAl
IEŠKAU Jono Satbaro, Kaltinėnų 

parap., Gaidenų sodos, Tauragės ap- 
skr. 14 metų atgal gyveno Bellc 
Valley, Gliio, o iš ten išvažiavo j 
Carnagie, Pa. Ir dar gavome kelis 
laiškus iš Carnagie — vėliau, kur 

tąi dingo. Pats arba žinanti, praneš
kite — busiu dėkinga. Ona Satbarai
tė—Steponiene, 3210 S. Emerald A v.

r-.—"<

PAJIEŠKAU PARTNERIO esu ne
vedęs, negaliu vienas apsidirbti, bu- 
čerio ir groSerio biznyje, kas ne mo
kės tai pamokinsiu.

Atsišaukite
10236 So. Michigan Avė.

REIKALINGAS partnerys į 
bučernes ir grosernės biznį. Pa
tyrimas nereikalingas. Atsišau- 
kit greitai.

4425 So. Wells St.
Phone Yards 8906

ĮVADUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
L čt HI)W. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus'ir t. t.
3149 So. Halated St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUs’ 
IR SUTAUPYK1T 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

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

netoli Marshfield
  »   Ą

PAJĖŠKAU balto šunuko, prapuolė 
rugpiučio 1 d., šunukas 9 mėnesių se
numo, 15 colių augšėio, turi aplėpu
sias ausis ir dešinė juoda. Ant de
šines puses strėnų juodas plėtmas. 
Ilgų plaukų. Spits veislės. Kas su
grąžys — gaus 5 dol. dovanų.

FRANK BRENCIUS, 
169 Kensington Avė., Chicago.
........ ................. ...
Tel. Yards 6728

Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
motų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

GREITAS’ PATARNAVIMAS
Del visokių rųšių automobilių pa

skola už jūsų karą, ar jus su juo 
važinčsite arba pas mus padėsite. 
Notos perfinansuojamos. Musų vieta 
atdara‘dieną, naktį ir nedėlioj.
CHICAGOS MOST CONVENIENT 

FINANCING
1837 So. Michigan Avė.

Tel. Calumęt.3^67 or 3276
j, wboLs

REIKIA OARBININKŲ
VYRU

REIKIA
Patyrusių vyrų į geležies at

karpų jardą.
Peoples Iron and Metai Co.

5835 So. Loomis Blvd.

REIKTA 2 patyrusių shear- 
menų ir 4 patyrusių beilerių, 
darbas geležies atkarpų jarde.

COHEN IRON & 
STEEL CO.

2034 Southport Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Chev

rolet touring 1923. Gerame mecha
niškame padėjime, self starter. Par
duosiu už $135.00, nes turiu greit 
apleisti miestą. Atsišaukite:

WM. ŽEMAITIS 
1413 E. 58th Street 

Tel. Fairfax 2619

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai ir du pąčiu, visus sykiu arba da
limis. Parsiduoda už prieinamą kai
ną. Taipgi ir flatas pasirendavoja. 
Matyti galima kasdieną iš ryto iki 
11 valandą.

946 W. 32nd Street
3 lubos iš fronto

PARDUODU rakandus 2 ruimų. 
Gaiima ir ruimus rendavoti. Renda 
nebrangi. Elektra ir gasas.

Priežastis turiu miestą apleisti.
Atsišaukite:

FRANK PETKUS 
4547 So. Justine St.

REIKIA lietuvių, anglišką! 
mokančių vyrų prie telegrafo 
darbo, patyrimo nereikia, $25 
iki $35 į savaitę kol mokinsis. 
MR. W0LKER, 127 No. Dear- 
bom St., Room 601.

PARDAVIMUI ~l
PARDAVIMUI grosernč ir 

bučernS, įsteigta per 10 metų. 
Geroje vietoje. Parduosiu už 
teisingą kainą, 4 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio.

P. H. BAUiMGARTEN
4106 W. 63 Str. ‘

PARDAVIMUI_ _
NANCY BEAUTY SHOP 

parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, nega
liu abiejų apžiūrėti.

1827 S. Halsted Str.
Teil. Roosevelt 8951

PARSIDUODA grosernS ir 
delikatessen krautuvė

Gera proga pirkti.
Atsišaukite:

1359 W. 59 Str.

PARSIDUODA groserne ir 
rūkytos mėsos krautuvė. Ice 
Cream, kendžių ir kitų smul
kių reikmenų. Randasi labai 
geroj vietoj. 7008 S. Paulina St 

GRAŽŪS^ImOJIKLIS PIANAS
Vertės $700, su benčiurni, kabi

not ir rolėmis už $115. Išmokėji
mais dėl gerų žmonių. 

2332 W. Madison Str.

EXTRA!J parsiduoda grosernė, 
tabako, Cigarų ir saldainių san
krova. Renda $35.00 mėnesiui — 
6 kambariai ir garadžius. Prie
žastis pardavimo patirsite vietoje. 
Galiu priimti moterį į partnerius.

3432 So. Morgan Str.

HARDVVARE krautuvė, yra pilnai 
visas stakas, parduosiu su namu ar
ba be namo, randasi netoli naujo te
atro, Fullerton, netoli Ashland, 
Bendor, 3203 North Avė., Bolmont 
0062.

BIZNIS DUODANTIS GERĄ 
PRAGYVENIMĄ.

Parsiduoda ice cream, mokyklos reik
menų ir grosorio krautuvė, arti mo
kyklos. Ilgas lisas, 4 pagyvenimui 
kambariai. Parduosiu su rakandais 
už tikrą pasiulijimą, pardavimo prie
žastis — perskyręs.

4636 So. Hermitage Avė.

GERAS BARGENAS. Parsiduoda 
bučernė ir grosernė, randasi South 
Side apielinkėje, tarp svetimtaučių, 
biznis darosi cash, vieta išdirbta per 
ilgus laikus. Kas pirmesnis, tas lai
mės.

1739 So. Halsted St.
Box 602 Chicago, III.

GERAS BARGENAS. Parsiduoda 
Notion krautuvė. Parduodu kendžių, 
cigarų, ice cream, ir mokyklų reik
menis, maldaknygas ir pasakas. Par
duosiu pigiai, nes greitu laiku vyk
stu Europon.

1025 W. 18th Street

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, gerai apsimokantis 
kampas, Jefferson Parke, iš 
priežasties kito biznio, turiu par
duoti arba mainyti į gerus lotus 
arba į gerą karą ir biskį pini- 
gQ. 5857 Lawrence Avenue.

NAMAI-ZEME'
AKERIAI

25 akeriai ant South West 
kampo dviejų didelių kelių 
(double section) 87-th St., ir 
80-th Avė. arba kitaip vadina
mo Roberts Road; žemė tinka
ma dėl spekuliacijos, ūkinin
kavimo arba išdalinimo į lotus 
nes sale jau išdalinta ir išpar
duoti lotai. Puiki vieta de] 
Road House. Tik 4 milios nuo 
Chicagos miesto limitą. 1 milia 
į žiemius nuo 95-th St.

Parduosiu pigiai visą kartu 
arba kelis akerius, verta du 
sykius tiek.

JOHN J. LIPSKI and CO.
4650 So. Western Avė.,

Tel. Lafayette 2321 1914

2 FLATŲ, 5-6 kambarių, barme
nas už cash, modemiškas, beržo 
trimingas, 2 karų mūrinis garažas, 
atskirai apšildomas, puikioje vie
toje, ant Green St., j pietus nuo 
69 St.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Box 601

BUNGALOW, 6 kamb. ir J, 
akras daržo, 1 karo garažas,! 
vištininkas, 105 St. if Lawnda-' 
le Avė. Mount GreenwoodJ 
III., Mr. P. COX. .

PARDAVIMUI per savinin
ką, iš priežasties mirties, 6 
kambarių murinę cottage, kar
štu vandeniu šildoma, elektra. 
Taipgi parduosiu ir rakandus.

3733 ParnelI Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS? Par
siduoda 6-6 kamb. naujas muro na
mas, vandeniu šildomas, Bungalow 
stogas, pleisteriuotas beįzmentas, 
viskas pirmos klesos, South Side. 
Kaina tiktai $14,900; įmokėti $5,00(h 
Nepraleisk šios progos.

JOE VILIMĄ
4405 So. Fairfield Avė.

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

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

Chicago, Illinois.

MŪRINIS, 6-6 kambarių, 5 kamba
rių flatas skiepe, 3 kambarių cottage 
oementiniu pamatu, 30 pėdų lotas, 
prie trijų karų linijų ir elevatorių 
transportacija. Pigi renda, pečiumi 
šildoma, rendų virš $1,700 j» metus. 
Kaina, $4750, Bender, 3203 North 
Avė.

MEDINIS namas, 4-4 kambarių, 
gerame padėjime, augštas ir skiepas, 
netoli Humboldt Pk., kaina, $5500, 
cash, $2500. Pamatykit šį bargeną 
šiandien, nes rytoj jau gali būt par
duotas, Bender & Co., 3203 North 
Avė.

Už $1500 NUPIRKSITE
MEDINĘ rezidenciją, plytų ir ak

menų pamatu, 6 kambariai ant vienų 
lubų, ekstra kambarys ant viškų, di
delis skiepas, furnas šildomas, 2 ka
ru garažas, $5,000, Bender, 3203 
North Avė.

MEDINIS namas, 3 flatų, po 6 
kambarius, cementini upamatu, ge
rame padėjime, įplaukų, $1320 į me
tus, netoli North Avė. ir Cra\vford, 
$9800, Bender.—8203 North Avė.

UŽ $7,000 NUPIRKSTE
MURINI narna. 2 flatų, 5-6 kam

barių. 2126 S. Homan Avė. Savi
ninkui reikia, $2500 cash greitai.

BENDER & CO., 
Vienatiniai Agentai 

3203 North Avė., Tel. Albany 0149

AR JUS JIEŠKOTE labai gerai 
pastatyto gražaus namo didelės 
ateities apielinkėje? Tuomet pa
žiūrėkite, 7146 arba 7F48 So. Map- 
lewood Avė. Nauji ir tikrai moder
niški po 5 kambarius mūriniai 
bungalow. (Yra vietos dar dėl 2 
kambarių, jei norite). Visi kamba 
riai šviesus ir turi daug oro. Ne
praleiskite progos nematę šių na
mų. Tiktai, 2 liko iš dešimties. 
Kaina $7750. Atdari dėl apžiūrėji
mo dieną, vakare ir nedėlioj. Sa
vininkas ant pareikalavimo.

7146 So. Maplewood Avė.

PARDUODU arba mainau 
bizniavą namą, 2 aukštų, me
dinį namą muro apačia, aukš
tas beismentas ir garažius. 
Randasi 3562 So. Halsted Str. 
Mainau ant praivit nebran
gaus namo arba loto. Listo nė
ra. Kas nori gali eiti tuojau į 
biznį.

JOSEPH KOSZIS
548 W. 32 Str.

BARGENAS
5 kambarių, vandeniu apšildo

ma cottage, cementiniu beiz- 
mentu ir didele pastoge, kampi
nis lota^ 36x125, arti vienuoly
no, kaina $5,500; įmokėti $2,000

J. SINKUS and COMPANY 
809 W. 69th Street

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 .

SAVININKAS parduoda 4 
kambarių cottage, 4 lotus. Yra 
elektra, vana. Namas ką tik už
baigtas. Jei kas turi lotą, galiu 
mainyti.

Tel. Yards 1841

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami a it 6% palūkanų. 
Taipgi perkarr.) Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie \ve., 

Lafayette 6738 
h. .. iii.........■■■■m.—..

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager


