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Nori panaikinti 
senatą Kanadoj
Anglija su Turkija ginči

jas dėl Mosulo
f —

Kapitonui nepavyko sulaižyti 
jurininkų streikas7

Nori panaikinti Kanadoj Anglijos su Turkija ki- 
senatą - lordą butų virčas- dėl Mosulo

OTTAVVA, Ontario, Kanada, 
rūgs. 7. — Kanados premjeras 
King žada ateinančiais domini
jos federalinis rinkimais paduo 
ti visuotinam žmonių balsavi-
miu klausimą dėl panaikinimo 
Kanados parlamento senato, 
taip vadinamo “lordų buto.”

Premjeras King kaltina sena
tą, kad jis atmetęs ar niekais 
pavertęs ne vieną naudingą įs
tatymą, kurie buvo atstovų bu
to priimti, tarp jų socialės ir 
moralės reformos įstatymą, įs
tatymą išplėsti ūkininkams 
kreditų, įstatymus karo inva
lidams ir pabėgusiems darbi
ninkams šelpti, etc.

Genevoj prasidėjo tautų 
sąjungos susirinkimas
GENEVĄ. Šveicarija, rūgs. 

7. šiandie čia prasidėjo šeš
tojo tautų sąjungos kongreso 
posėdžiai. Kongreso pirminiu 
ku išrinkta Kanados dominijos 
senatorius Rene Dąndurand.

Planuotas sukilimas Por
tugalijoj atidėtas

LISA’BONAS, Portugalija, r.
7. Revoliucinis sukilimas, 
kuris, sako, buvęs planuojamas 
padaryti kaip rugsėjo 2 dieną, 
dabar esąs atidėtas tolimesniam 
laikui. Priežastis atidėjimo 
kilęs, nesusitaikymas tarp pačių 
planuoto sukilimo vadų.

Estuose nužudyta ko
munistų vadas

STOKHOLMAS, Švedija, r. 
7. — Praeitą šeštadienį Dorpa 
te, Estuose, buvo nužudytas 
komunistų vadas Heinemann, 
mirties bausmei pasmerktas dėl 
konspiracijos nuversti Estijos 
valdžią.

Pasak jo draugų, Heinemann 
atsisakęs prašyti susimilimo, ir 
prieš nužudymą jis pareiškęs, 
kad mirštąs už savo principus 
ir už darbininkų klasės išvada
vimą.

Hidroplanas PN9-1 vis 
dar nesurandamas

VVASHIINGTDNAS, rūgs. 3. 
— Skridęs į Honohihi bidro- 
pJanas PN9-1, kurs su pen
kiais įgulos žmonėmis, pristi
gęs gazolino, nusileido į Ra
mųjį vandenyną apie pusantro 
šimto mylių nuo Mani salos,
vis dar nesurandamas. Katastrofa įvyko todėl, kad niais, bet išėjo “kaip Zablackas

Projektuotas. hidroplano piktadariai buvo tyčia toj vie- su muilu.” Paryžiečiai visai 
PB-1 skridimas iš San Fran-.toj išklibinę bėgius, policijos atsisakė naudotis tomis susi- 
cisco į Honolulu, laivyno se- spėjimu, tikslu apiplėšti pašto siekimo priemonėmis, žodžiu 
k rotoriaus WiH)iiro įsakymu, vagoną traukiniui susikūlus, ėmė jas boikotuoti, ir kompani- 
tapo atidėtas neapribotam* lai- Keturi įtarti dėl piktadarybės jos buvo priverstos pabrangin- 
kui. , * asmens tapo suimti. « 'tas važiavimo kainas atšaukti.

Britai baugina atsisakysią man
dato arabų kraštams, jei ne* 
gausią viso Mosulo

plaukė Lamanšo sąsiaurio, .skiriančio Franciją nuo Anglijos,siauriausioj jo vietoj tarp Gris- 
Nez ir Dovero, viso 21 mylią platumo. Ji plaukė aštuonias valandas, ir pagaliau taip pa
vargo besigrumdama su neramiomis vilnimis, kad plaukimą turėjo paliauti. Ją išgriebė iš 
vandens milžinas egiptietis, atplaukęs nuo valties jai į pagalbą. (Pacific and Atlantic photo)

GENEVĄ, Šveicarija, rūgs.
7. — Tautų sąjYingos tarybos 
subkomisija stengias kompro
miso budu išlyginti Anglijos ir 
Turkijos kivirčus dėl Mosulo. 
Turkija atsisakė duoti iš nau
jo prižadėjimą laikytis nuo 
sprendžio komisijos, tautų są 
jungos/ paskirtos Mosulo riboms 
nusHityti. Mosulas turi tur
tingiausių aliejaus šaltinių, 
kurie tečiau dar nėra' pradėti 
kaip reikiant naudoti.

Komisija išsprendė, kad le
galiai Mosulas vis dar priklau? 
sąs% Turkijai, bet politiniai jis 
esąs Britų, kurie tautų sąjun
gos suteiktu jiems mandatu 
kontroliuoją Irako (Mesopota 
nujos) arabu karalystę. Eko
nominiai ir strateginiai, Mosu
las, komisijos sprendimu, turįs 
priklausyti Irakui, tuo tarpu 
etnografiniai dalykas geriausiai 
galėtų būt išspręstas, sudarius 
visai nepriklausomą Kurdiška 
no valstybę

Anglija, nori atnaujinti savo 
mandatą Mesopotamijai, jei j 
gausiantį visą Mosulą. Kitaip 
gi ji atsižadėsianti arabų kraš
tų, j r tuomet artimuose rytuo
se kilsiąs naujas krizis.

Sprogimas Jungtinių Val
stijų karo laive '

ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 7. 
— Radio pranešimu. Jungtinių 
Valstijų karo laive Noa šiandie 
įvyko ekspliozija, kurios keturi 
jo įgulos žmonių buvo užmušti?

šešiasdešimt kiniečiu
suimta Pittsburghe
PITTSBURGH, Pa., rūgs.* 7. 

— Kadangi vietos kiniečiuose 
ėmė pasireikšti kruvina fakci- 
jų kova, policija padaro kra
tų kiniečių distrikte ir suėmė 
šešiasdešimt įtariamų asmenų, 
tarp jų aštuonis tariamai iš 
kitur parsigabentus žudeikas.

4 ašmens suimti dėl 
traukinio susikulimo
SANFORD, Ky.t rūgs. 7. -— 

Sekmadienio naktį ties Knoto 
Liek siusik.ulė pasažierinis 
Louisvillę and Nashville trauki
nys. Pasažierių niekas nenu
kentėjo, bet lokomotivos maši-
nistas užsimušė.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepavyko sulaužyti britų 
jurininkų streikas

Įgula atsisakė klausyt, nežiū
rint kapitono grūmojimo ap
kaltinti ją dėl maišto

■\ ----------------------------------------------

.KEPTAUNAS, Pietų Afrika, 
rūgs. 7. — Pasažierinio laivo 
Sophocles kapitonas bandė klas
ta sulaužyti jurininkų streiką, 
bet jam nepavyko.

Garlaivis Sophocles turėjo iš
vykti iš čia į Australiją su 800 
pasažierių. vVi«i pasažieriai ii 
įgula (jurininkai) buvo laive, 
bet jurininkai atsisakė dirbti, 
ir laivas stovėjo vietoj, šeštą 
valandą vakaro kai įgula valgė 
vakarienę, jie buvo užbarika 
duoti savo daly, o inžinieriai it 
oficferiai paleido mašinas, ir 
laivas išplaukė. Nukeliavus 
tris mylias nuo kranto, įgula 
buvo paleista ir kapitonas pa
reiškė jurininkams:

“Dabar jus turite klausyti į- 
sakymų ir dirbti, kad laivas pa
siektų kaip reikiant Australiją. 
Mes esame jau atvirose jūrėse, 
ir jeigu jus neklausysite įsaky 
mų, tai reikš, kad jus pakėlėte 
maištą jūrėse.”

Bet įgula v ištiek atsisakė 
klausyti. Jurininkų vadas pa
reiškė kapitonui, kad jie Įjuvc 
pranešę dvidešimt keturias va
landas prieš laivo išplaukimą, 
kad jie streikuoją, o todėl apię. 
maištą negali būt jokios kal
bos-.

Ir laivas su pasažieriais bu
vo priverstas grįžti atgal j Kėp- 
tauna. v

Omamitavo kasyklas, dir- 
| busiąs straiko metu I ■ I , ,,,

MCALESTER, Okla., rūgs. 
7.—Praeitą naktį Hartshome 

.tapo išdinamituoti Rock Islahd 
Mining kompanijos kasyklų No. 

Į12 triobesiai. Nežiūrint strei
ko, tos kasyklos dirbo su streik
laužių pagalba.

SUBOIKOTAVO PARYŽIAUS 
BUSUS IR TRAMVAJUS

I ' A

>■« ' i II l

i PARYŽIUS, rūgs. 7. —- Pa
ryžiaus busų ir tramvajų kom
panijos buvo pabranginusios

i važiavimo kainas sekmadie-

Egiptui gresia politinis 
krizių

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 7.— 
Fahmi Pašos partija, kuri ry
toj laikys savo susirinkimą, ža
da reikalauti dviejų partijos 
ministerių rezignacijos, o tai 
gali pagimdyti krizį valdžioj.

Tarp liberalų konstitucionali- 
stų partijos, kuriai vadovauja 
Fahmi Paša, ir valdžios parti 
jos, kuriai vadovauja Hassan 
Paša Našaat, eina kova jau se
nai. Našaat, kuris yra fakti
nis valdovas/ Egipte, yra taip
jau įkūrėjas taip vadinamos 
V)ienybės partijos, kuriai pri
klauso 'didžiuma kabineto narių.J

Visuotinas /kiniečių strei
kas Kongmune

HONKONGAS, Kinai, rūgs 
7. — Kiniečiai Kongmune pa
skelbė visuotiną štreiką. Te
nykštė muitinė tapo uždaryta ii 
yisi jos tarnautojai valtimis iš
sikėlė į Mako. Britų karo lai-
vas Moohen išplaukė iš čia į 
Kongmuną. \ *

Prapuolė francuzų . 
aviatoriai

PARYŽIUS, rūgs. 7. — Tre- 
4«^djena pasigendama francu
zų aviatorių, Laporte ir Prio- 
lo, su jų trimis mašinistais, 
skridusiais hidroplanu iš Korsi 
kos į St. Raphael, Franci jos žie
mos Vakarų pajūry. Franci jos 
laivai, italų laivų padedami iš
vyko jų ieškoti.

SESERIAI MIRUS IR JI NU- 
I SIžUDfi

kas C. Rian, 55 metų.
WALKUP, la., rūgs. 7.—-Ma

ne Suhl, 55 metų, nusišovė1 t v
tuojau po palaidojimo jos se-. Britai IHlSVllpČ 11110 PR 
sers .Emmos, Marie buvo be- grindų Amerikos anti- 
sveikatS, ir ja visados rūpinos evoliucininką 
sesuo Emma. .

evoliucininką

Dalinai apsiniaukę; nedidelė ti ir švilpti.
temperatūros atmaina; viduti
nis, .didžiumoj žiemių vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš 
kai siekė 78° F.

Šiandie saulė teka 6:20, 
džiasi 7:1(5 valandą.

Legaliai saugumo pakto 
ekspertai išsiskirstė

. LONDONAS, rūgs. 7. —Le
galiai santarvininkų ir Vokieti
jos ekspertai, kih’ie čia visą 
praeitą savaitę kėnfaravo, sten- 
gdamies išlyginti techninius 
Europos saugumo pakto punk
tus, baigę savo darbą, išsiskirs
tė. Britų ekspertas Hurst. 
francuzų Formageot ir belgų 
Kolin išvyko į* Genevą. Italų 
ekspertas Villotti, ažuot kelia
vęs į Genevą, grįžo į Romą, o 
Vokietijos D-ras Gaus pakeliui 
į Šveicariją sustos dar Berline

- T - - I

Šeši užmušti traukiniui 
sudaužius automobilį

RIVES, Tenn., rūgs. 7.—-Ne
toli nuo čia vakar Illinois Cent
ral pasažierinis traukinys su
daužė kryžkelėj automobilį, ku
riuo važiavo farmerio Čiaudo 
VVarreno septyni šeimynos na
riai. Tik viena farmerio dve
jų metų dukrikė stebuklingu 
budu išliko sveika ir nė kiek 
neužgauta, viri kiti šeši buvo 
vietoj užmušti.

Vienas užmuštas antras 
9 

sužeistas
SPBINGFIELD, III., rūgs. 7. 

— Greitajam Illinois Central 
traukiniu sukulus automobilį, 
juo važiavusių kontraktorius 
Houston buvo užmuštas, o jo 
darbininkas Johnson skaudžiai 
sužeistas.

Užsimušė autui apvirtus
AMARILLO, Tex., rūgs. 7.— 

Automobiliui nunokus į griovį 
ir apvirtus, užsimušė važiavęs 
juo Claytono viešbučio savinin

LONDONAS, rūgs.'7. —Va
kar čia įvyko debatai evoliuci
jos klausimais. Amerikietis 
George M. Price, Union College. 
Nebr., profesorius, stojo prieš 
evoliucijos mokslą. Kai jis 
ėmė smerkti evoliUcininkus, au 
diencijoj pasigirdo proteste bal
sų, pagaliau imta garsiau išk

Pirmininkas bandė protestuo
jančius nuraminti, bet veltui. 
Evoliucijos priešas, prog. Price, 
buvo priverstas nueiti šalin nuo 
pagrindų, ir mitingas pasibaigė 

lei- pačios publikos debatais. tarpu
savy.

Del gaisro 1,000 žmonių 
liko be pastogės

ŠHREVEPORT, La., rūgs. 7. 
—Kilęs praeitą šeštadienį gais
ras nušlavė devynis miesto blo
kus. . Sudegė daugiau kaip pus
trečio šimto gyvenamųjų na
mų. Del tos priežasties liko 
be pastogės daugiau kaip tūk
stantis žmonių. žalos gyven 

1 tojams padaryta per 500 tūks
tančių dolerių, neskaitant pa
darytus nuostolius gazo, elek
tros ir telefonų kompanijoms. 
Trukus vyriausiai vandens įva
do gyslai, visa vandens tieki
mo sistema buvo sugedus ir dėl 
to gaisro gesinimas buvo labai 

/apsunkintas. Ugnį gesinant 
šeši žmonės buvo pavojingai su
žeisti.

Radiumo kasyklos Rusijoj
MASKVA, Rusija, rųgs. 7.— 

Mokslinė rusų ekspedicija, prof. 
įLabunjevo vadovaujama, Bal- 
'tųjų jmių antkrantėsė rado 
sluogsnius uraniumo blendos, 
kurioj yra stiprus nuošimtis ra
diumo. Pasak Leningrado 
Mokslų Akademijos narių, da
riusių analizę, naugė yra pana
ši į tą, kur buvo rasta *Belgų 
Kongoj ir turinti tolygų nuo 
šimtį radiumo.

Sovietų valdžia tikisi išvys
tyti to mineralo produkciją 
tiefr, kad galėtų eksportuoti.

Rene Viviani mirė
PARYŽIUS, nigs. 7. — Mak 

maison senatorijoj šiandie mi
rė Rene Viviapi, didžiojo karo 
pradžioj buvęs Franci jos prem
jeras. Viviani buvo gimęs 
1863 metais francuzų Afrikos 
kolonijoj Alžire.

BERL1NAS, rūgs. 7. — Vo
kietijos valdžia žada neužilgo 
siųsti į Jungtines Valstijas spe
ciali komisarą, kurs bendrai su 
Vokiečių ambasada Washingto- 
ne ir Vokietijos konsulatais iš
dirbs laikomų Jungtinėse Vaisy
ti jose Vokietijos industrinių 
bonų' pervertinimo detalius.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sękamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

INIAUJ8EINIOS
1739 So. Halsted St, Chicago, OL

“300" byla Lietuvoj
KAUNAS, [Lž]..— Kaip yra 

žinoma, savo laiku tapo patrau
kti teisman 300 asmenų (vals
tiečių, darbininkų ir tarnauto
jų), kurie buvo išstatyti kandi
datais darbininkų sąrašuose ar
ba agitavo už tuos sąrašus per 
rinkinius j 2 rą p 3-čią Seimą.

Bylą užvedė valstybės gynė
jas tuoj po paskutinių rnikimų. 
Tardymas parodė, kad daugelis 
asmenų yra visai nekalti Ir jų 
bylos tapo numarintos. Da
bar bus •.e’siand tik 136 as
mens, jų ta.-pj apie 50 žydų. 
Tarp kaltinamųjų yra daug mo
terų, senų žmonių ir jaunuolių. 
Tardymas jau užbaigtas ir tei
siamieji jau gavo kaltinamąjį 
aktą iš 50 pusi ’.pių. Jie vi
si kaltinami v^dę organizuotą 
kovą prieš •.nld/ią, dalyvavę 
slaptuose mitinguose, susi/uiki- 
muose, varę ag’taciją tari) dar
bininkų, valstiečių ir kareivių 
ir kvietę ginkluoton kovon prieš 
dabartinę valdžią. Sulig ke
tinamuoju aktu, pas daugelį 
teisiamųjų rasta ginklų. ' .nj 
dalis sėdi Kauno, Panevėžio. 
Šiaulių, Marianiponės ir Vilka
viškio kalėjimuose, o daI:.-» te
bėra liuosa.

Byla Lūs nagrinėjama Ka
riuomenės Teisme š. m. rugsė
jo mėn. pabaigoj. Bus iššauk
ta apie 50 liudytojų, politinės 
policijos valdininkų, vietines 
valdžios atstovu ir k. Teisia
muosius gins visa eilė Tymes- • 
nių advokatų

Planuoja statyti milži
nišką . orlaivį

AKRON, Ohio, rūgs. 7.—Vie
tos Goodyear-Zeppelin korpora
cija planuoja statyti gigantiš
ką dirižablį, • dvigubai didesnį 
ne kaip dirižablis Ix>s Angeles 
arba andai žlugusis Shenan- 
doah. Darbą ves vokiečių 
Zeppelinų ekspertai, D-ras Kari 
Arnstein ir kapit. Ernst L’eh- 
mann. Projektuojamas orlai
vis, kuris bus žinomas vardu 
GZ-1, talpins 5 milijonus kubi
nių pėdų helium gazo, tuo* tar
pu kai Los Angeles talpina 21/& 
milijono kub. pėdų gazo. 
v
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Rūkytojo

paprastų cigaretų

Ką Turkiškas taba
kas suteikia man, o 
ko kiti ne?

Atsakymas— 
Helmar cigaretų 

Rūkytojo

Geri cigaretai turi savyj Tur
kišku tabaką. Paprasti cigare
tai savyje pigų tabaką. 
H ei marai turi savyje "GRYNĄ 
Turkišką tabaką.

GRYNAS Turkiš
kas tabakas sutei
kia lengvumą, švel
numą, kvapą, pa
rankamą ir džiaugs 
mą. Paprasti ciga
retai suteikia tiktai 
f ?gcmą.

[KORESPONDENCIJOS

Lawrence, Mass. Detroit, Mich.

dėl sutikimo senų draugų. Kliu
bas saugus ntio visokių politi
kierių ir todėl ne|vyksta karštų 
ginčų nė įsižeidimų ir tas gal yra 
pagelba kliubo sparčiam augi
mui ir rimtumui narių. —P. S.

A. L. THOMAS 1
UETUVYS ADVOKATAS

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PA8 MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. f

S. L. FABIONAS C&
Rezoliucija Detroito Lietuvių Kliubas

E

A pd ra ūda ir Tel. Boulevard 3450
Paskola lel. Yards 3036—6861

/ ' JOS. M. AZUKAS & CO.
Real Estate

Paduokite mums savo namus, mes turime pirkėjų. Mes egzami
nuojame abstraktus ir darome visus legalius dokumentus. Daleiski- 
te pagelbėti junA visuose legaliose dalykuose. Mes turime geriau
sius Chicagoj advokatus dėl visokių dalykų.

3303 Auburn Avenue
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

Priimta Bendrojo Komiteto 
sušauktame Lavvrence, Mass. 
lietuvių visuomenės susirinki.- 

^ne, Simiino Daukanto Kliubo 
"salėje, rugpiučio 21 d., 1925 
metuose.

Kadangi šių metų birželio 20 
d. Lietuvos Respublikos Seime 
krikščionys demokratai 
blokas, nesilaikydamas 
statuto, priėmė savo 
įstatymus, varžančius 
spaudos ir susirinkimų laisvę 
ir įvedančius mirties bausmę,

Kadangi tie krikščionių de
mokratų priimtieji įstatymai 
aiškiai prieštarauja Lietuvos 
Respublikos konstitucijai, kuri 
garantuoja visiems Lietuvos 
piliečiams spaudos ir susirinki
mų laisvę,

Kadangi pravedant tuos anti
konstitucinius ir priešdemokra- 
tinius įstatymus buvo neteisin
gai slopinama opozicijos bal
sas, ir prieš atstovus, pasiprie
šinusius tai šauvaliai, buvo pa
vartota ginkluotu jėga,

Tai šis masinis ] 
lietuvių susirinkimas 
protestuoja prieš neteisėtą 
Lietuvos konstitucijos laužymų 
ir prieš žiaurų krikščionių de- 
nokratų pasielgimą ir sauva
liavimą Seime,

Podraug šis mitingas pa
smerkia valdančiųjų partijų 
bloko kėsinimąsi sugriauti tei
sėtumo ir demokratybės pa
grindus Lietuvos Respublikoje, 
žeminant* Seimo ir atstovų au
toritetą liaudies akyse ir ne
senai pasiliuosavusiam musų 
kraštui dedama vėl naujo des
potizmo jungas, ir pagalios

Šis musų mitingas šaukia vi
sus musų brolius ir sesutes, 
gyvenančius Amerikoje, visais 
galimais budais padėti Lietu
vos demokratijai kovoti su 
tamsybės apaštalais, o ypač 
remti materialiai pažangiąsias 
Lietuvos partijas: valstiečius 
liaudininkus ir socialdemokra
tus.

' Praeitą rudenį keletas veik
lesnių ypatų sumanė suorgani- 
zuot kliuba tikslu, kad įsigyti 

' vjetą, kambarius, praleisti. liuo- 
są laiką kad nereikėtų vaikš
čioti po smukles, ar kitokias iš
laidžius vietas. Keletas ypatų 
ėmės darbo ir tą sumanymą į- 
vykdė—parendavojo kambarius, 
rakandus 'supirko, kitus suauko
jo ir įsigijom senai laukiamą 
vietą. Nors daugelis pranašavo, 
kad tas kliubas pavasary tai 
pranyks, nes nariai vasarą kam 
bariuose nenorės būti, ir nemo-' 
kės duoklių, bet pranašavimas 
pasirodė neteisingas, .kadangi 
narių skaitlius per vasarų net 
pasidvigubino; du piknikai buvo 
surengti, abu gerai pasisekė ir 
dabar kliubas jau svajoja apie 
įsigijimą nuosavo namo. Kliubo

• kambariai randasi prie 0243 
Russell St. Tenai randasi kny

gynėlis, yra visokių lakraščių 
pasiskaitymui, pianas, kitas 

| kambarys dėl žaislų; kambariai 
Lawrence’o užlaikomi švariai, ir atsilankiu- 

griežtai sierns 1 Detroitą yra tinkamiau
sia užeiga dėl susipažinimo it

JUBILIEJINIS

VA K A RA S
ir jų
Seimo

įžodžio,

Kiekvienas
Sutinka, kad 
Bohemian . i
Hop-Flavored

PurHan Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolaa 
Prašykit groserninkų

DRAUGYSTE ŠVENTO ANTANO 
Iš PADVOS 

RENGIA KONCERTĄ PAMINĖJIMO DVIDEŠIMTS 
METŲ GYVAVIMO DRAUGYSTES 

Nedėlioj, 13tą d, Rugsėjo-Sept., 1925 
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITORIUM 

3131 So. Halsted St.
pradžia 7tą vai. vakare

Bus vienas iš gražiausių vakarų, kokie yra buvę 
Svarbiausią koncerto dalį išpildys 
KASTAS SABONIS ir kiti garsus ' 

solistai ir solistės
<*aipgi dainuos plačiai žinomas šventos Agnietėj Choras iš 

Brighton Paiko po vadovyste vargonininko S. Žyliaus,
Kalbės gerb. Kun. A. Marcinkus ir plačiai žinoiųas J. J. Zolp.
Muzlkalę dalį Išpildys P. M, Petroševičius ir kiti.
Todėl garbus Lietuviai ir LietuvMtės nepamirškite to puikaus 

Vakaro, kuris užganėdins kiekvieną, kaip jauną taty ir seną, kas ne- 
atšilankys, tas gailėsis išgirdęs kitų pasakojimus apie buvusį vakarą.

“URA VISI IŠVIEN ANT KONCERTO“. Po koncerto šokiai.
Kviečia DRAUGYSTĖ.

%

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
Parduodam Laivakortes. J

t——■— I II I

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. 
9 Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 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 irjž morgičiams.

Kas tai yra------
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirs 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 “Dirva41 — 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 knygąL

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

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

nuo kr. demokratų 
susirinkimas reiškia Į 

ir pasisekimo vi-

D-rui K. Griniui, K. Bieli- 
niui ir I. (Lapinskui, gy n tįsiems 
Lietuvos reikalus ir nukentė-Į 
j ilsiems 
smurto,
užuojautos 
suomet medžiagiškai ir palai
kyti jų kovą už Lietuvos žmo
nių gerovę ir laisvę.

Jonas Urbonas, mit. pirm. 
Antanas Bagdonas, 1 sek r. 
J. Savinčius, 2 seki*.

Kart, Mich.

f- - - - -  - - - - —- - - - X
VIENYBE

Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” .išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

Keturi doleriai <nt metų reiškia truputi daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

Čia randasi graži lietuvių ūki
ninkų kolonija* skaičiuje apie 60 
šeimynų. Lietuviai labai drau
giškai ir sutikime gyvena; žmo
nės yra daugiausia laisvi, tad 
moka vienas kitą pagerbti ir, 
nelaimei ištikus, užjausti ir, jei 
būna reikalo, pagelbėti.

štai rugpiučio 27 d. pasimirė 
Adolfas Andrulis, 1 metų am
žiaus, sūnūs Aleksanlro ir Do
micėlės Andruliu. Pagelbėti tė
vams liūdėjimo valandas pra
leisti susirinko visi, išskirus ke
letą tikinčių, kuriems esą butų 
nusidėjimas ir negalėtų prieiti 
išpažinties, jei dalyvautų tokio
se ceremonijose. •

Tėvai būdami laisvi ir sūnų 
palaidojo. miesto kapinėse rugp. 
29 d. Lydėjo 9 automobiliai. 
Grabą nešė maži vaikučiai —F. 
ir E. Grigaliūnas iš Chicagos 
ir F. Matulis ir A. Virbickas iš 
Hart. Mergaitės nešė vainikus 
—V. Grigaliunaitė iš Chicagos ir 
S. Vasiliauskaitė iš Hart. Duobė * 
buvo išklota žaliais divonais.

Liko didžiausiame nubudime 
tėvai, du broliukai—Feliksas, 8 
m. ir Edvardas, 3 m. ir sesutė 
Emilija, 6 m.

Tegul bus lengva tam mažam 
vaikeliui šalta žemele.—Viešnia.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

domos vartojant 
naujausį Euro- 

r---------Pini gydymą ir
{čirškiant gyduo-

I \ les tiesiog į
jĮ&vtlh kraują, sykiu su

J / ■ ji kitomis gyduo-fJ SJ lemia dėl viduri-
JfcMl nių gydymų. Jos

visos yra 
kenksmingos 

fl'MLv y*QF*Wuri 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. Muši} kainos yra ne
brangios ir jus galite 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: krrfujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų negu
lėjo lums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalls Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys fiuo Asto’r teatro

ne- 
ir

J, P. WAITCHES
Advokatas

LAWY
JOHN KUCHINSKAS

arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

Namų Tel.; Hyde Park 3395
4

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

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

Data: Rugsėjo 8, 1925,

R<
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JOHN B. BORDEN

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. s
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

* •

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

\ • z . /

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

Iškirpk, šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito.. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponuą apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—15(1, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................. Atkirpk čia ..................................................

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

A. A. OL1S • 
ADVOKATAS

11S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Rando! ph 1034—Vai. nuo 9^> 

VaTrarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,.
Miesto’ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS^ egzaminavojS- 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS. ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 • 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600 -*
V. W. RUTKAUSKAS | 

Advokatas
29 So. La Šalie Stą Room 530

• Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted Chicago į.

A. (■;. ST \SIIUA\I i
ADVOKATAS 

77 W. Washington St. Room 911 | 
Tel. Central 62Q0

Cicero Ketverge vakare jį 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 822S*I 
A nt*-Bridgeporto Saredoj nu> A

I ‘6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. jh I 
3236 S. Halsted St. T. *Boul. 67Š7. ■

f.fta iMHMMMYi“* T'
1
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MUSŲ MOTERIMS
——————— Veda Dora Vilkienė

ų IRJtAIPVIRTI
Pyragas

5 kiaušinius
5 šaukštus vandens V
1 puodhką miltų N.
1 šaukštų aanillos
1 puodukų cukraus 
t šaukvtuką baking ptmdk'r.

viršus visai apsidengtų. Ant 
viršaus kiaušinių uždėk pa
kankamai balto dažalo, padary
to iš sviesto ir pieno su tru
pučiu miltų. Į dažalų įdėk tar
kuoto amerikoniško sūrio. Pa
dėk į pečių ir kepk pakol kiau
šiniai bus kietus.

Pripildyk su:
1 šaukštų kornų krakmolo

. ¥2 puoduko milko arba sal
džios Smetonos.

¥* puoduko vandens
2 kiaušiniu
’/š puoduko cukraus
¥> puoduko sukapotų migdo

lų.
Truputį druskos.

Pyragų daryk sekamai:
Plak kiaušinių trynius pakol 

bus tiršti, pridėk cukrų, van
denį, vanilių ir kiaušinių bal
tymus. Ant galo sudėk miltus, 
kuriuos reikia persijoti keturis 
sykius kartu su baking pow- 
deriu.

Supilk tešlų į dvi atskiras 
bletis; kepk pečiuje apie 40 
minutų.

švelnus pudingas
¥2 puoduko ryžių
1¥2 puoduko vandens
1 pu<xlukų saldžios tirštos 

Smetonos arba milko, atskiesk 
vienu puodu vandens.

4 kiaušinius
¥2 puoduko cukraus
¥« šaukštuko druskos
1 šaukštų vanillos.
Virk ryžius vandenyje pakol 

vanduo visai išvirs. Paskui su
pilk atskiestų smetonų ir virk 
pakol ryžiai persisunks pienu. 
Sudėk išplaktus kiaušinių try
nius, cukrų ir druskų ir virk 
dar dvi minutes. Suplak kiau
šinio baltymus, pusę baltymų 
sudėk į ryžių mišinį. Paimk 
ryžių ir sudėk j bletį, išteptą 
sviestu. Viršun uždėk kiauši
nių baltymus, sumaišytus su 
I šaukštais. Kepk pečiuje pa
kol viršus parus.

Pripildymas
Atšutink pieną, pridėk cuk

rų, druskų ir krakmolą. Virk 
15 minutų dvigubame puode. 
Pridėk gerai išplaktus kiauši
nius ir migdolus, dar virk dvi 

minutes. Gali pridėti ¥2 šauk
štuko vanillos, jeigu nori.

Kaušiniai florentinišku hudu

Pridėk dugną skali rados su 
špinakais sumaišytu su trupu
čiu sviesto ir saldžios Smeto
nos. Ant viršaus špinakų už
dėk tiek žalių kiaušinių, kad

Custard su karnais

12 kornų
1 puodukų saldžios Smetonos
1 puodukų vandens
4 'kiaušinius
1 šaukštą druskos
% šaukšto pipirų.
Nuimk kornus, nuvalyk ir 

sudėk i puodų. Suplak kiauši
nius ir pridėk prie kornų. Su
pilk smetonų, atskiestų su van
deniu, sudėk druskų ir pipirus. 
Išplak baltymus ir sudėk. Iš
tepk bletį sviestu ir supilk mi
šinį. Kepk pečiuje valandų lai
ko. ’

MADOS.

“Bunny” salotos
3 dideles grušias nulupk ir 

perplauk per pusę.
puoduko smulkiai supiau- 

styto “cream clieese”.
Salotos lapų
Dažalo, padaryto iš saldžios 

Smetonos.
¥2 puoduko nuvalytų migdo- 

lų. ...
Paprikos.
IVipildyk Vidurį kiekvienos 

puse grušios su sūriu. Padėk 
ant torielio, kur pirmiau gra
žiai sudėjai salotos lapus. Pa
imk migdolus ir padabink 
kiekvieną grušią, padaryk iš 
migdolų ausis, uodekų. Su- pap
rika paženklink akis. Apipilk 
dažalu, ‘atšaldyk ir paduok į 
stalą, ši porcija bus gera še
šioms ypatoms.

I

Lengvas vasarinės salotos
1 muskmeloną
1 grapefuit
2 orandžiu
1 žalų pipirų
IVancuziško arba Smetonos 

dažalo.
Salotos lapų.
Supiauslyk muskmeloną į 

penkius šmotus, išimk sėklas 
ir nulupk. Padėk ant torielio, 
ant kurio pirmiau padėjai po 
keletą salotos lapų, • nulupk 
grapefruit ir orandžius ir iš
dalink į šmotukus. Padėk ant 
viršaus - -melono iš pradžių 
orandžius, o paskui grapefruit. 
Padabink viršų su žalio pipiro 
šmotukais. Padėk į ledaunę, te
gul gerai atšala. Kaip reikės 
paduoti į stalą, užpilk vieną 
dviejų dažnių ir paduok.

Salotos iš pyčių
3- dideles pyčes, marinavotas 

arba žalias. Perplauk per pusę, 
nuvalyk.

¥> puoduko cream chccse.
¥: puoduko mayonnaise da

žnio.
2 šaukštu saldžios Smetonos
¥2 puoduko salerų, supiaus- 

tyk j ' šmotukus vieno colio il-

¥t puoduko labai, smulkiai 
supinustyta^žalio Jlipiro.

Salotos lapų.
Padėk po ¥2 pyčės ant torie

lio, kur pirmiau padėjai salo
tos lapus, selerų ir žaliojo pi
piro. Į kiekvieno pyčio dalį 
pridėk sūrio. Paduok į stalą su 
mayonnaise dažalu, kurį at
skiesk su smetona. Atšaldyk 
prieš paduosiant j stalą.

Paprastas būdas marinavojimo

Virk puode ant ugnies, o 
paskui supilk į stiklus. Stik
lai turi būti išvirti karštame 
vandenyje, ' t. y. stereližuoti. 
Cukrų ir vandenį reikia išpra- 
džių virti, o paskui tik dėti 
vaisius.

Proporciją 
tai sekama:

kiekvienai kvor-

S‘
5 . % %
6 1 *4

Vyšnioms
Orientiems
Juodoms u
Slyvoms .......................... 10 1 Mi
Mažos, rūgščios grušios 30 1 1
Didelės, saldžios grušios 8 11
Peachos per pusę perp...... . 8 11
Rūgštūs obuoliai Ū perp. 10 % 2
Laukinės vynuogės ........... 10 % 2
Tomafles .......................... 20 ,0 Va

Marlnavojimas pyčių 
(atvirame katile

6 kvortos pyčių
1 kvorta vandens-

, 1 kvortą cukraus.
Parink dideles, lengvai nu

valomas pyčes. Perplauk per 
pusę ir išimk grūdus. Išdalink 
cukrų ir vandenį per pusę. Virk 
cukrų ir vandenį dviejose at
skiruose induose. Ktiomet siru
pą užvirs, nuimk putas. Su
pilk siropą iš vieno indo į ki
tą, kuriame ižadi virti vaisiiis- 
pyčes. Kuomet siropas katile 
užvirs, sudėk pusę pyčių, virk 
ant mažos ugnies nuo 5—8 mi
ntiju pakol į pyčes lengvai ga
lėsi įsmeigti šakutę. Supilk į 
sterelizuotas stiklines. Prirenk 
pyčes antrai daliai ir taip pat 
padaryk.

Namie darytas alus iš 
imbiero

2 puoduku cukraus
G kvortas verdančio vandens
1 ketvirtainį šmotuką mie

lių.
2 citrinas
1 šaukštukų Jamaika imbie

ro. . —■.
1 šmotuką cream of tartar 

imbiero.
Sudėk cukrų, plonai nulup

tas citrinos skurdės ir supilk ( 
vandenį į puodą ir duok pašto-1 
vėti pakol vanduo nepasidarys 
drungnus. Ištarpyk mielias 
dviejose šaukštuose apišiltame 
vandenyje, paskui supilk į pir
mų mišinį, su cukrumi ir cit
rinoj skurelfmis ir viską ge
rai išmaišyk. Supilk į butelius

tegul pastovi 3 dienas prieš 
vartojant. Reikia būtinai da
boti, kad buteliai butų gerai 
užkišti, nes jeigu kamščiai at- 
siliuosuos, visas stiprumas iš
garuos. Galima vartoti vietoj 
Jamaica imbiero 2 šaukštu pa
prasto," malto imbiero, bet Ja- 
jnalca imbieras padaro gėrimų 
-grynu ir permatomu ir taipgi 
priduoda geresnį skonį. Me
džiaga kainuoja 25 centai, o pa
daryti iš jos galima 24 bute
lius geriausio, ^veikiausio gėri- 
mor

Marinuotos griušės
Parink gerų, didelių grušių. 

Gali įdėti siropan imbiero šak
nų arba keletą riekelių citri
nos. Jeigu grušios bus pribren
dusios, pasielk taip, kaip su 
pyčėm. Jeigu gi grušios bus 
kietos, tai reikia jas- supjaus
tyti į mažesnes dalis ir virti 20 
minutų. Paskui pasielk taip 
pat su pyčėm.

Obuoliai
Padaryk siropą sekamoj pro

porcijoj: Ant kiekvienų 2 puo
dukų * vandens dėk vienų puo
dukų cukraus. Nulupki išva
lyk ir supiaustyk obuolius. Pri-
dėk keletu šmotukų cinamono 
arba gvaizdikų į siropą. Si^dėk 
Obuolius į siropą ir virk pa
kol bus minkšti. Sudėk į stik
lines, tampriai uždenk ir pa
dėk sauson vieton.\

Severą’s
Skin Soap

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

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 26 centai.

Kasdieninis vartok

Severa’s 
Antisepsol

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

Kaina B5 ir, 60 centai.
Pirmiausiai kreipkis į aptiekę.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

No. 2448. Paskiausios mados suk
nelė. Pasiūti reikia iš lengvo šilko 
arba kitokios kokios lengvos mate
rijos. ši suknia labai gerai guli ir 
gerai atrodd. Sukirptos mieros 16 
metų, 35, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą 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., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattęm Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzdi No_______
Mieros per krutiną

(Vardas ir pavardf)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

No. 2520. ‘ Naujos mados suknia. 
Pastebėkite sejono tlžpakalinę dalį ir 
apikaklę. Efektyviška, elegantiška, 
n5rs taip paprasta. Sukirptos mieros 
16 metų. 36 iki 42 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 4 yardų 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 krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuatl:

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

^NAUJIENOS Pattem Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 1 
čia įdedu 15 centų ir prašau at- Į

siųsti man pavyzdį No..... ____
Mieros....... _____ ........ per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valai)

♦ \

Dvidešimtis Metu
Viršininkai ir Di- 
rektoriai iš ,West Side 
Trust ir Savings Ban
ko, maloniai kviečia 
jumis atlankyti banką 
apvaikščiojime dvide
šimties metų sukaktu
vių, Rugsėjo 9-12

* ♦, • /

Jus esate kviečiamas

Side wSgs Bank
1 97ie Bank afuSafetifcindfyiemllySavi(£'
Roosevcil Roadfat Halšt3*SlreB’Chi^ol

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akufie- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligosd prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk svarias, sveikas akis

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

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

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

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

DR. HORVAT, DR. W1LL1NU 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki-8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

LIETUVIAI DAKTARAI
■ I I- '■■■■ ' ■-■■——I 1

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. >

1 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.

UI .................................

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas^Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8683 

l. A — —a

Boulevard 3686 Cicero 4676 
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero 
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir PėtnyČioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

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

Tel. Lafayctte 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

...................... . ............ i........-i u —

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETU VYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Te). Blvd. 3138
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKU1EKKA

Pasek m ingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

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. 
J8th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: C anai
3110. Naktį

' Drexel 0950
Boulevard 4186

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

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 Inboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriokų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 va), ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

_________________________ .J

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KflHN
4631 So. Ashland Are.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgae 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai I
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Cana! 0164
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki lt, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
» —*

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licenaed
710 West 18th Str.^ Chicago, IU.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Įleiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. CanaI 8161
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Vadinasi kad komunistinė “revoliucija” tufėtų pasi
sekimą, reikėjo visose šalyse, kur tiktai buvo galima, ko
voti ne už ekonominį tų šalių atsisteigimą ir susitvarky
mą, bet už pramonės ir finansų suirimo padidinimą ir pra
ilginimą. Vardan'“revoliucijos” reikėjo daryti taip, kad 
pramonės krizis, nedarbas, badas ir valiutos kritimas ei
tų tolyn vis didyn! . '

k Komunistai, iš tiesų,-taip ir darė visur, kur tiktai ga
lėjo. Bet socialistai elgėsi priešingai, ir žymiam laipsnyje 
socialistų pastangų dėka pokarinė Europa išvengė galu
tino chaoso ir šiandie pradeda įeiti į normalk) gyvenimo 
vėžes. Tame ir yra socialistų “nusidėjimas”.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Lietuviškos iškabos

UŽDRAUDĖ BERNADO SHAW DRAMĄ.

Kas dedasi 
. Kinijoj

ŠIMOLIUNIUTĖ ESANTI IŠTEISINTA.

VOKIETIJOS UNIJŲ KONGRESAS.

KOMUNISTINĖS “REVOLIUCIJOS” 
NEPASISEKIMAS.

Anglijos Darbininkų Partijos dienraštis, “Daily 
Herald”, paskelbė žinią, kad Liėtuvos valdžia uždraudė 
statyti scenoje Bernardo Shaw dramą “Šventoji Joanna” 
(St. Joan). Uždraudė dėlto, kad dramą esanti '“anti
religinė ir turi tikslą pažeminti kunigiją”.

“Daily Herald” sako, kad Bernardo, Shaw veikalą 
Lietuvps cenzorius praleidęs, nematydamas jame nieko 
bloga, ir * jį suvaidinusi Kauno teatre Maskvos Dailės 
Teatro artistų trupė. • Bet kai veikalą pamatę ministeriai, 
kurie buvo atėję į teatrą, tai jie pasipiktinę.

Nors praėjo gana daug lai
ko nuo 30 gegužes, ir tūkstan
čiai laikraščių apnešė šią žinią 
po visą pasaulį, bet aš vis tik 
bandysiu šį tą parašyti ši du 
dalyku. ;•

Kaip anglų, taip ir kitų ka
pitalistinių šalių laikraščiai Ki
nijos studentų 
sukilime mato 
sijos bolševikų

ir darbininkų 
“raudoną” Ru- 
raukų, bet jie 
kad patys tam 
ir dabar skęas

išdirbtos

ir Japo- 
godumu 
išdilo

Kalbamoji anglų rašytojo drama yra dar nesenai iš
ėjusi iš spaudos. Kai tiktai ji pasirodė, tai iššaukė didelę 
sensaciją Londone ir buvo urnai išversta į keletą Europos 
kalbų. Ji trumpu laiku suspėjo apkeliauti visus didesnius 
Europos teatrus ir, kaip teatrų kritikai sako, joks scenos 
kūrinys per daugelį pastarųjų metų nepritraukdavęs tiek 
daug publikos, kaip “Šventoji Joanna”.

Tema jai yra paimta iš istorijos. “Šventoji Joanna” 
tai garsioji Orleano Mergelė, kuri kitąsyk, anot istorijos 
padavimų, išvadavusi Franciją. Romos papa nesenai ją 
“kanonizavo”, t.' y. paskelbė šventąja. Lietuviams ta 
pusiau-istoriška, pusiau-pasakiška mergelė yra žinoma iš 
garsiojo Schillerio veikalo, kurį yra išvertęs Vincas Ku
dirka. £ako, kad Bernard Shaw nupiešęs ją visai kitaip, 
negu Schilleris.

Na, ar rte keista? Visas civilizuotas pasaulis turi 
teisę tą pagarsėjusią dramą matyti ir gėrėtis ja, o Lietu- j 
vos žmonės — ne. Jeigu koks Kauno, Pilviškių arba Šiau
lių gyventojas norės pažiūrėti jos, tai jisai turės išsiimti 
užsienio pasą ir keliauti į Rygą, į Berlyną arba į Londoną.

Mat, kokia “laimė” Lietuvai turėti savo valdžioje 
“dvasiškus tėvelius” ir špitolninkus!

Į)rirengė dirvą 
darni griebiasi už šiaudo. Vai
sius geras būna ne nuo geros 
sėklos, bet nuo gerai 
dirvos.

Europos, Amerikos 
nijos kapitalistui savo 
ir žiaurumu Kinijoj

tdirvą rudikalinėm tendencijom 
ir dabar sapne mato “raudoną” 
bolševikų' ranką, tveriančią 

i juos už gerklės. Kad bolševi
kai šiame dalyke nemiega, tai 
nėra abejones. Bet ta nėra or
ganizacija, kuri nesistengia 
išplėsti .savo idejps• ten, kur 
tik yra galima. Nors lietuvių 
plačiajai liaudžiai nedaug yra 
žinomas kiniečių gyvenimas, 
bet kam teko apsilankyti Kini
joj ir kiek pagyventi, tai kiek
vienas pasakys, kad Kinijos 
darbininkų padėtį lengvai gali
ma sulyginti su buvusiais Rusi
jos katargininkuis. štai pav.: 
eini anksti rytą gatve gruodžio 
mėnesyj prie šešiolikos-aštuo- 
niolikos gradusų (Celsijaus) 
šalčio, štai prieš tave su riks
mu stenančio gyvulio čielas 
karavanas kinječių. ‘ Basi, be 
marškinių, tik su vienom kel
nėm, prakaitas liejasi per vi- 

kaip vanduo, kiekvienas 
tam tikro vienu ratu veži- 
veža ne mažiau 4(L—50 pu- 
plytų, molio, smilčių, ce-

“Laisvė” su dideliu džiaugsmu praneša, kad Ona Ši- 
moliuniutė, kuri buvo suimta ir kaltinama dėl pinigų dir
bimo, esanti išteisinta. Ir ji (“L.”) giriasi, kad ji senai 
rašiusi, jogei Šimoliuniutė buvo tiktai Račio įrankis, “bet 
pati nedirbo jokių pinigų, taip ir išėjo”.

Vienok yra faktas, kad komunistinis “progresyvis 
moterų susivienijimas” ją be jokio tyrinėjimo išmetė iš 
savo organizacijos, lig tiktai išgirdo apie jos suareštavi
mą; “Laisvė” gi nieku budu nenorėjo pripažinti, kad Ši
moliuniutė iki pat arešto buvo to susivienijimo pildomo
jo komiteto narė ir dalyvavo jo veikime. Kiti laikraščiai 
net sarmatijo Brooklyno raudonųjų biznierių organą, 
kad jisai taip lengva širdžia atsižada* savo draugės. .

O dabar jisai tvirtina, kad “taip išėjo, kaip ‘Laisvėje’ 
buvo rašyta!”

antras. 'Liepos mėne- 
gradusų Fehrenhcito 
Kinietis darbininkas 

į dviejų ratų veži-

jau .praėjo apie du menesiai, 
dalykas ne kiek nepagerėjo. 
Nesigilinant į praeitį, kiek aš 
atminu, incidentas * prasidėjo 
praeitais 1924 m. viename ja
ponų Medvilnės fabrike, kur 
išvesti iš kantrybes dąrbinin- 
kai žiauriu apsiėjimu japonų 
prižiūrėtojų, sukilę užmušė 
vieną iš administracijos japo
ną. Po dviejų savaičių darbi
ninkai sugrįžo į darbą su to
kiais reikalavimais, kad butų 
pagerinta apsiėjimas su darbi
ninkais, paleista iš kalėjimo ir 
priimta į darbų visi dirbusieji 
pirifiiau darbininkai.

Ant to japonai sutiko, bet 
neišpildė savo žodžio* Už tokį 
darbą pradėjo judėti darbinin
kai visuose japonų fabrikuose 
(viso Slianghai’jnj japoniškų 
fabrikų yra 18) ir balandžio 
mėn. pabaigoj viename fabri
ke įniršę darbininkai pradėjo 
mušti.ir laužytinmašinas. Tada 
japonai pavartojo ginklus ir 
vienas darbininkų liko nušau
tas. Po to prasideda smarkes
nis judėjimas po visą Sban- 
ghai’jų ir laike laidotuvių virš- 
rųinėto darbininko anglų mu
nicipalinė policija areštavo ke
lis studentus, kurie sakė pra
kalbas užmušto darbininko lai
dotuvės. Iš pusės studentų ir 
darbininkų pasekė smarkus 
pasipriešinimas, ir 30 gegužes 
keli tūkstančiai studentų ir 
darbininkų prisiartino prie po
licijos nuovados, kur sėdėjo 
keli iš suimtų ir norėjo spė
ka įsiveržti ir paleisti juos, 
bet buvo sutikti 44 šūviais ir 
keli liko užmušti, o kiti pasi
traukė. Po tam kelios dienos 
buvo labai neramios. Kinai su
kilo visur, kur tik gyvena sve
timšaliai. Yra užmušta keli 
svetimšaliai, bet kinų šimtą 
kartų daugiau. Dabar* tik vie
name Shanghai’juje streikuoja 
daugiau 300,000 darbininkų. 
Delei to Rusijos “baltieji” pa
sinaudojo proga ir užėmė skel
bti vietas, kur jų čia buvo apie 
20,00. Vienas rusas dirba ne
kurtose viętose už 6 kiniečius. 
Visur eina kalbos, tyrinėjimai, 
koliisijos ir t. t. Bet kuo pasi
baigs, tai da galo nematyt. Ki
nai laikosi labai stipriai, bet 
anglai ir japonai taip pat ne- 
apsileidžia. Kas bus ateityj nau
jo, parašysiu vėliau.

Jonas Ascila.

Tenka pasidžiaugti matant 
kaip tūli lietuviai, ar tai ang
limis ar tautybės žvilgsniu de
da lietuvių kalba iškabas. Nors 
tokių drąsuolių ar susipratėlių 
mažai tėra, bet visgi yra; ko
kiu tai žvilgsniu nebūt daroma 
—abu turi svarbos — tautybe 
ir anglius (business).

Iškabose pas lietusius lietu
vystes mažai matyt, tame toli 
esame atsilikę nuo savo prie
šų—lenkų, pas kuriuos tėvų 
kalba kur kas daugięu gerbiar 
ma, negu lietuviuose. Tiek to 
—kas nori — mato. .•

Mano žodis tiems, kurie sa
vo kalba iškabų nesisarmatija

Nors esama pas tulus lietu
vius noro pasigarsinti savo 
kalboj, tečiau iškabas daugu
moj iš “senovės” teberašoma 
apipelijusia kalba, bitę “lietu
viška”. Tal% daroma be blai
vesnės minties, o sakant kitus 
“Lietuviška Aptieka”, ‘ILietu- 
viška Bučernia”. Tokie žodžiai 
be prasmės. Nes nė mėsinyčioj, 
nė vaistinėj nieko lietuviško, o 
visi gaminiai vietiniai t. y. 
amerikoniški. Pertai iškabose 
žodis “Lietuviška” be prasmes.

Kad . krautuvės ar įstaigos 
savininkas, lietuvis, visai ne
reiškia,, kad jo vaizba ar gami
niai lietuviški, kaip tik prie
šingai, ir gaminiai ir būdas 
augliaus vedimo amerikoniški. 
Pertai * lietuvių apgyventose 
vietose užtektų padėti “Mesi- 
nyčia” iš to žodžio ir dažnai iš 
pavardes sužinome, kad savi
ninkas lietuvis.

Laikant anglių svetimtaučių 
apgyVentoj vietoj, norint pa
dėt savo žymę —pasirodyt lie
tuviu, galima žemutiniame 
lango ar iškabos (lentos) kam
pe smulkiai padėt “Savininkas 
lietuvis” arba amato vardą 
“Lietuvis gydytojas”. Praeivis 
lietuvis patemys; ir nors ir ne
tiesioginiu reikalu užeis. ,Tą 
puikiai panaudoja vokiečiai.

Žodžiai: “Akučerka”, “Aptie
ka”, laikas apkeist tinkames- 
niai “Akušerė” ir “Vaistinė”. 
Tą turėtų žinot iškabų piešė
jai, kurių, rodos, lietuvių esa
ma.

Kalbos gryninimo klausimu 
turėtų lietuvių laikraščiai tart 
savo drąsų žodį, o ne dėt vi
sus gremėzdiškus žodžius, ku
rie lauke tetinka.

Bijojimas nusidėti prieš 
klijentus ar nustot “rėmėjų” 
reiškia (būt be savo pasiduot 
kur bangos neša. —A. Rūkas.

“Naujienų” metinio koncerto. 
Viršminėta publika lanko ir 
svetimtautiškus’ goriausius te
atrus, koncertus ir operas ir 
ateina ant lietuviško perstaty
mo vien tik savo, kaipo lietu
vio priedermę atlikti. Jeigu gi 
juos pavaišino musų rengėjai 
silpnu savo , pasirodymu, be 
gero prisirengimo,'lai publikos 
nesitiki.

\ Musų rengėjai
štai musų ateinančio sezo

no rengėjai: Birutė, Dzimdzi- 
Drimdzi artistai ir Vaičkaus 
nuolatinis dramos teatras. Ga
lima pilnai pasitikėti Birute, 
ypatingai kuomet Vanagaitis 
ima vadovavimą; reikia pasi
tikėti, kad ji pataikins mus 
užganėdinti pilnai. Dzimdziai 
— jie be jokių abejonių bus 
širdimi Chicagiečių pamylėti. 
Bet yra didelis klausimas su 
Vaičkaus teatru. Iš paskelbto 
repertuaro jau iškalno galima 
sakyti, kad teatro direkcija nė 
kiek neatkreipė atidos į musų 
publiką ir jos geidimus. Re
gis galėtų pakakti gautos to 
teatro*lekcijos pernai: ant per
statymų publikos buvo mažai, 
keletą kartų negalima buvo 
vaidinti visai, nes nebuvo kam. 
Ir kodėl p. Vaičkus nepastatė 
sau klausimą: Kodėl? Buvo 
jam laikraščiuose nurodyta, 
taip pat ir įtekmingi žmones 
bandė įtikinti ką chicagicčiams 
duoti, bet p. Vaičkus tarytum 
pasityčiodamas iš musų daro 
savo ir tiek.

Rengėjai turėtų labai skai
tytis su musų jaunimu, bandy
ti pritraukti juosi ir duoti ką 
nors tokio įdomaus, kad jo sie
lą, jo širdį pasiektų, kad pri
verstų jį prie lankymo lietu
viško teatro ir kad ir kitam 
pasakytų ir nesigėdytų savo 
teatrą atlankęs. Nejaugi Vaič
kaus teatrsa mano su “Ameri
ka Pirtyje” musų jaunimą pa
traukti? Tas veikalas gali eiti 
Lietuvoje, bet ne čia; apart 
to musų jaunimas niekuomet 
nebus užganėdintas pamatęs 
perstatymą ir važiuoti namo. 
Jie nori sueiti, pasimatyti, pa
sišokti, gi po perstatymui va
žiuoti į kabaretą perdaug mu
sų jaunimui išlaidų ir jie to 
nedarys. Čia nurodžiau tą vien 
dėl to, kad Vaičkaus teatras 
nesiskaito nė kiek su 
čionykščiu gyvenimu, — 
bai gaila. Galima drąsiai 
ti, kad vaidyloms ir vėl 
eis vaidinti sienoms, o 
bus nuėję, priversti
smagiai .jaustis. Apart to Hull 
Housc teatras labai blogoje 
miesto dalyje. Tas ir atstumi 
publiką.

Ar ne laikas Vaičkaus 
rui prisitaikinti prie musų 
likos, negu kad mėginti 
versti publiką taikintis 
jo? —Dailės Mylėtojas.

pri- 
prie

MOTERIS ISVENGE 
OPERACIJOS

Dideli Skausmai ir Kentėji
mai Prašalinti Vartojant 

Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Lima, Ohio. — “Aš noriu pasaky
ti jums, kaip jūsų gyduolės inan pa

gelbėjo. Dar ilgą 
laiką aš kentėjau 
nuo didelių skaus
mų nuo uždegimo 
ir aš taip buvau 
menka ir būtinai 
norėjau* pasveikti. 
Mane nieks nega
lėjo dasilytėti arba 
pajudinti, turėjau 
didelius skausmus 
slėpsnuosc ir ne
galėjau dasilytėti

kojomis žemės. Aš negalėjau gerai 
išsitiesti, kad mane nevarstytų skaus
mai. Aš jau gydžiausi per tūlą lai
ką ir paskiau man pasakė, kad tu
rėsiu eiti ant operacijos. Aš netikiu 
j operacijas ir tuo pačiu laiku aš 
daug skaičiau apie Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound. Aš pa
sakiau apie tai savo vyrui ir būtinai 
sumaniau jas pabandyti. Aš greitai 
pajutau, kad jos man pagelbsti. Di
delis kentėjimas nuo manęs prasiša- 
lijp. .taipgi nustojo gelti kaulai. Aš 
turiu gerą ^aąetitą ir jau daugiau 
sveriu. Vartojamas tų gyduolių, tai 
geriausias dalykas kokj aš padariau. 
Aš jaučiu taip kaip išgelbėjusi savo 
gyvenimą ir nesidroviu pasakyti sa
vo draugams. Jos išgelbėjo mane nuo 
sunkios operacijos ir dabar dar aš 
Jas vartoju”. — Mrs. Ethel Tburston, 
324 North Pine St., Lima, Ohio.

Gera Proga 
Pamatyk tuojau

Smith-Barney grojiklis 
50 rolių ir 
benčius .................. .?
H. C. Bay, vvalnut 
grojiklis už .............
Mandel Hali, grojiklis 
pianas, mahogany už
Victor Victrola 
$150 už .........................

Su 25 rekordais. ,
Geriems žmonėms ant lenįjvų iš
mokėjimų.

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

Stock Room 3327 So. Halsted St.

pianas, su

$115
$295
$235

$65

musų 
ir la-

prisi- 
kurie 

bus ne-

LIETUVIŠKA APTIEKA
MES. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

U3US į

Komunistų įtaka Europos darbininkuose “stipriai 
auga”. Taip nuolatos rašo Maskvos sendvičių valgytojų 
organai.

Bet ve: susirinko Breslau mieste visos Vokietijos pro
fesinių sąjungų (unijų) kongresas, ir pasirodė, kad tarpe 
313 delegatų tėra tiktai 3 kojnunistai!

Kai Francijos kariuomenė anąmet buvo
Ruhro distriktą ir Vokietijos pramonė ir finansai ėmė 
eiti velniop, tai milionai Vokietijos darbininkų pakrypo 
bolševizmo pusėn. Centralinėje Vokietijoje darbininkų 
unijos viena po kitos pateko į komunistų rankas. Bet 
kaip tik ekonominė Vokietijos padėtis pasitaisė, tai komu
nizmas susmuko, kaip lepšė.

Vokietijos pavyzdys rodo, ką reiškia ta raudonųjų 
biznidrių pasaka apie socialistų “išdavimą revoliucijos”. į

Komunistinė “revoliucija”' tai tiesioginė ekonominės 
suirutės pasekmė. Kur nebuvo ekonominės suirutės, te
nai nebuvo komunistinės “revoliucijos”; kur ta suirutė 
ouvo laiku sustabdyta, tenai komunistinė “revoliucija” 
mirė negimusi.

ant 
mo 
dų 
mento ir tam panašių dalykų 
dėl būda vojimo kokio nors 
banko, fabriko ar šiaip kelių 
milionų vertės namo. Ir taip 
yra pristatoma materiolas bu- 
davojimui tūkstančiams milži
niškų namų. Tai vienas pa
veikslas.

Dabar 
sis; 120 
karščio, 
įsikinkęs
mėlį (taip vadinamą rikšą) 
bėga įsisodinęs europietį arba 
turtingą kinietį ir tankiai atsi
tinka, kad krinta ant vietos ir 
daugiau jau nesikelia. Tai du 
iš šimtų pavyzdžių, bet aš ma
nau, kad ir iš šių dviejų gali
ma spręsti apie kiniečio dar. 
bininko gyvenimą. Ir už šito
kį darbą į dieną gauna nuo 
40 iki 60 centų, kas Amerikos 
pinigais sudaro 20—30 centų 
j dieną.

Tai šitokiame! padėjime gy
vendami Kinijos darbininkai 
ąnt žut būt pradėjo kovą, kad 
įpek pagerinus savo būvį. Ne
žiūrint, kad jie lygiai yra iš
naudojami kaip svetimšalių, 
taip ir savųjų turčių, bet kova 
kol kas eina tik prieš svetim
šalius (labiausia prieš anglus 
ir japonus), nes Kinijos dar
bininkai da mažai supranta 
klasinę kovą ir dabartinis su
judimas, pradėtas ir vedamas 
studentų, sujungė. į krūvą Ki
nijos apšvietę, darbą ir kapi
talą. Generolai siunčia darbi
ninkams pasveikinimus, valdžia 
ir turčiai skiria šimtus tūks
tančių streikuojantiems darbi
ninkams ir veda sutartį su 
svetimų šalių konsulais ir nors

Padėka .

KO CHICAGIEČIAI TIKISI 
NUO MUSŲ SPEKTAKLIŲ 

RENGĖJŲ ,

Kaunas, Rugp, mėn. 13, 1925. 
Gerb. “Naujienų” Redakcijai.

Prašome neatsisakyti patal
pinti žemiau sekančią padėką 
Tamstų redaguojamame laik
rašty :

—Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komiteto vardu 
širdingai dėkavojame Amerikos 
draugams už aukas Partijos rei
kalams, būtent: surinkta per iš
leistuves drg. Kemčžų Chicagoj 
66 dol. 65 cent. ir aukavo atski
rai drg. J. Vainauskas 3 dol. ir 
M. Kasparaitis 2 dol., viso gi 71 
dol. 65 cent. arba iškeltus į li
tus 786 litus 30 cent.

Pinigai gauti per drg. Kemė- 
žą ir pakvituoti kvitą 34-11 Nr.

Centro Komiteto Iždininkas
. . V. Galinis,

Reįkalų vedėjas
J. Paplauskas.

taip vadinamą 
Kad mums be- 

dramų vaidi- 
galvą kišti po

Tm. T-1

Ar jus žinotej kad
Lietuvoje ministrių kabinėtos da- 

leido vidaus reikalų ministeriui iš
leisti 20,000 litų dėl organizavimo 
visokios rųšies viešų darbų. Ar jus 
žinote, kad darbštus žmones ruko 
Helmar cigaretus, nes jie yra nestip
rus ir turi savyje 100% .gryno Tur
kiško tabako ir turi gardų skonį.

(Apskelbimas)

Už keletos .savaičių <au ir 
vėl atsidaro sezonas „teatrų, šo
kių, koncertų ir kitokių pra
mogų, kur sueina musų lietu
viška visuomenė praleisti lai
ką ir paremti 
kultūros darbą, 
žiūrint į musų 
nimą nereikėtų
kede, arba beklausant koncer
tų ausis užsikimšti, ir kad į 
perstatymus daugiau publikos 
lankytųsi, ir ko musų publi
ka reikrflauja nuo rengėjų, tą 
bandysiu nurodyti, — kad mes 
visi dirbdami turėtume naudą 
ir publiką neatpratintume nuo 
lietuviškų vakarų lankymo.

Musų publika
Visų pirma rengėjai turi 

žinoti kiek yra pųplikos, lan
kančios lintuvių pu rengimus 
ir ko ji reikalauja. Į tuos klau
simus aš iš patyrimo atsaky
siu, kad geresnius perstaty
mus . lankančių Chįcagoje ran
dasi nedaugiaus kaip tūkstan
tis žmonių, susidedančių vien 
iš progresyvių ir tik prie di
delio garsinimo galima tiek 
pritraukti. Aš Čia nepriskaitau
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ŽINIOS
ką už pinigą išeikvojimą

Lietuvių Rateliuose

Mokytojai priešinasi
algų pakėlimui

\Villiam J. Diener, 52 m., ku
ris per 20 metų buvo kasierium 
Chicagos vandens departamen
te, vakacijos Butte, Mont., į 
kur jis buvo nuvykęs automo
biliu, užsibaigg kalėjimu. Jis 
ten tapo suimtas, reikalaujant 
Chicagos valdžiai, kuri susekė,

Roseland

Rodos niekas nesipriešintų, kad jis yru išeikvojęs nemažai 
jei gautų pasiūlymą ptikelli ai-.miesto pinigų.
gą. Bet (’hieagos organizuo
tieji mokytojai tani pasiprieši- 1026 S. Ashland Avė., išvažiavo 
no. Jiems mokyklų taryba atostogoms savaitė atgal. Jo 
pasiūlė algų pakėlimą, o jie nu-1 pavaduotojas surado keletą ne
ėjo pas miesto mayorą ir pa-* reguliarumų ir tada pradėta 
reikalavo, kad to nebūtų daro- tikrinti jo knygas. Koks dide- 
ma. Pagalbon pasikvietė ir lis trukumas bus, dar, tikrai ne- 
Chicagos • Darbo Federacijos žinoma, bet spėjama, kad siek- 
viršininkus, o taipjau vieną ir siąs keletą tūkstančių dolerių.

i vandens 
unijos bilos negauna 25 nuoš. nuolai- 

!dos, bet jis pažymėdavo, kad 
- - ; bilos užmokėtos reikiamu laiku, 

'atskaitydavo nuolaidą ir ją pa- 
silaikydavo sau. Jis bus atga
bentas Chicagon ir pašauktas 
teisman pasiaiškinti.

Diener, kuris gyveno prie

mokyklų tarybos narį, English, Ne laiku sumokėtos 
spaustuvių darbininkų i 
organizatorių.

Mokytojai savo pasipriešini- • 
mą algų pakėlimui remia tuo,: 
kad tas pakėlimas padidintų 
keliais milijonais dolerių mo-! 
kyklų deficitą, kuris ir taip 
yra didelis; delei to reikėtų kel
ti mokyklų taksus, kurie ir, 
taip yra dideli. Be to tas nu
kėlimas algų labai mažai palie
čia tikruosius mokytojus. Pa
prastiems mokytojams siūloma 
labai mažą pakėlimą, o dideli 
pakėlimą algos duodama tik 
mokyklų viršininkams. Svar
biausia gi, kad tuo pakėlimu 
algų mokyklų superintendentas 
iMcAndrew, kuris yra didelis 
priešininkas organizuotų darbi
ninkų, siekiasi sugriauti moky
tojų organizaciją —- Chicagos 
Mokytojų Federaciją.

Mokytojai priešinasi taksų-j- 
kėlimui, bet reikalauja, kad bu
tų ieškoma kitokių įplaukų šal
tinių. Jie nurodo, kad dauge
lis didžiųjų triobesių moka la
bai mažus taksus, delei taksų 
asesorių apsileidimo. Esą dau
gelis $5,000,000 verti triobesiai 
moka taksų tik už $1,000,000. 
Mokytojai sako, kad jei tokius 
nemokančius taksų priversti 
mokėti teisingus taksus, tai at
sirastų pinigų ir mokytojams 
algas pakelti ir naujas mokyk
las pabudavoti, visai nedidinant 
taksų visiems gyventojams.

SURADO SAVO $50

1 Duff Prichard paliko $50 ant 
stalo pas kriaučių' Bernet Ily- 

• man, 6304 Univcrsity Avenue. 
Kriaučius užsigynė, kad jis tų 
pinigų nematęs. Tęčiau Ri- 
chard nuėjo į Ilymano banką ir 
rado, kad tą dieną Hyman depo 
zitavo $50 daugiau, negu pa
prastai, 
kalėjime 
gystėi.

Dabar Hyman sėdi 
ir yra kaltinamas

75 METAI

va

metai atgal Chicagoje pir
mą sykį panaudota gasą gatvių 
apšvietimui. Pirmąsias gaso 
lempas gatvėse įdėta Lake gat
vėj, tada Midžiuasioj Chicagos 
gatvėj ir apie miesto salę. Nau 
joji šviesa labai stebino gyven
tojus ir jię, rinkosi būriais pri
sižiūrėti degančioms ' lempoms. 
Tada Chicagoje buvo sunaudo
jama gaso po 8,000,000 kubi
nių pėdų į metus. Dabar gi 
sunaudojama daugiau J<aip 
000,000.000 kubinių pėdų 
tus.

me-

I NEVYKĘS PUOLIMAS
MUNŠAINERIŲ

ANT

mies-Astuonių Cook pavieto 
į tolių konstabeliai nusprendė, 
'kad šerifas Hoffman ir jo pa- 
įgelbininkai nežino kaip ieškoti

Naujos nupigintos kainos ten h_ at- munšainerių, jei jų niekur ne- 
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 . . ,. y .
iki $215, pagal-laivų. ; randa ir susitąre parodyti šen

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. fui kaip tą darbą reikia atlik- 
jstatymas pavelija atlankyti TSvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti L ‘ 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų 
MAJESTIC, didžiausias pasauly/ 
OLYMPIC ‘
PITTSBURGH, ARAB1Č siūlo grei- tas. 
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, ‘ - 
Antwerp. 
savaitė.

Visi' nHisų 3-čios klesos 
gauna 
keturiems ar šešiems žmonėms, 
togumai, 1 
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ l'hlc.KO, III.

Jie visi astuoni susirinko
Lyons miestely ir pradėjo da- 

kaip ryti kratas, bet visas karčia-dideli laivai milžinai,
HOMEi”^ ra(l° sausas» pilnai išvaly--

Jie nuvyko j Justice, bet 
Daug laivų išplaukia kas?1’ niek°. nePeln* , V*8U* 

i pralaimėję jie nusprendė, kad 
keleiviai: kas nors turėjo iškalno praneš- 

“,8kiT::saliunininkams apie rengia- 
puikus maistas ir manda-mąjį daryti puolimą ir tieji spe- 

'jo pilnai prisirengti.
Sakoma, kad tą darbą atliko 

Lyons pęlicij’os' viršininkas Ri- 
chard llutzinga, kuris nebuvo 

I pakviestas daryti kratas. Jis 
papratęs konstabelių automobi
lius Lyons miestely ir lėkda
mas motorciklete pranešęs sa- 
liunininkams.

Pirmiaus, kuomet pasakyda
vo raudonųjų biznierių 47 kp. 
nariams, kad jų , globojama 
draugijėlė yra jų ramstis, tai 
jie .labai pykdavo, sakydavo, 
kad jei tokius priekaištus da-'* 
rote, tai tiesiog griaujate tą 
draugijėlę. Dabar jie patys ra
šo Vilnyje, kad apšvietiečiai 
nori pirmiaus sugriauti jų glo
bojamą draugijėlę, o sugriovus 
ją, tada jau butų lengva jiems 
sugriauti raudonųjų biznierių 
47 kp. Dabar gal bus aišku 
Roselando progresyviškai vi
suomenei, kad patys raudonie
ji biznieriai atvirai pasisako, 
kad jei ne jų globojama drau
gijėlė, apšvietiečiai lengvai su
griautų jų 47 k p. Tai kam py
kti ant tų žmonių, kurie pasa
ko, kad draugijėlė yra jūsų 
ramstis? Man rodos, kad rau
donieji biznieriai negalėsite 
prirodyti, kad apšvietiečiai ka<- 
da ir kur buvo pasikėsinę su
griauti jūsų globojamą drau
gijėlę. .Teigti Kur turėjote susi
kirtimų su jais draugijėlės 
klausimu, tai jie nestojo," kad 
griauti draugijėlę, o rekomen
davo tėvams paimti ją ir pa
tiems ją globoti. Bet raudonieji 
biznieriai {išniekino apšvfieftie- 
čius už pasiūlymą tėvams pa
imti vaikų draugijėlę globoti. 
Man rodos, nė vienas blaivas 
žmogus negali pykti už tą pa
siūlymų tėvams. Bet, kad tie 
raudonieji biznieriai kad kas 
kitaip geriau sumano, jie nie
kina tuos. IX‘.l didesnio panie
kinimo patys pasirašo neva re
zoliucijas prieš jiems nepatin
kamus ^asmenis, pirmiaus ir 
jeigu kas pavelija, perskaito 
susirinkimuose. Perskaitę su 
džiaugsmu sako, siusime į re
dakcijas, kad jos patalpintų. 
Kad redakcijos netalpina to^ 
kias neva rezoliucijas, jie skai
to namie rytą ir vakarą vie
ton ritmetinių ir vakarinių 
maldų. Net ir man teko girdėti 
skaitant neva rezoliuciją, para
šytų Petronio. Jeigu jis turė
tų kiek proto, truėtų sarmaty
tis rašyti ir skaityti neva to
kias rezoliucijas. Jis prisista
to save šalininku draugijėlės, 
jis rašo apie draugijėlę laik
raščiuose, kad gavus, per jos 
frentus, džiabą draugijėlėje. O 
už tų džiabą, žinoma, reikalau
ti riebiai apmokėti. Keli metai 
atgal tas žmogiukas buvo pra
dėjęs organizuoti gengę šaško- 
mis grajinti. Jam buvo pasise
kę gauti keletą lošikų. Buvo 
pradedąs lošti šaškomis Kny
gyne. Bet jis buvo pagautas 
ir išvytas. Praėjus keliems 
metams vėl pradeda vaikštinė
ti, kad prisitaikius prie kokios 
organizacijos šposą iškirsti. 
Jis prisistato save bepartyvįu. 
Bacevičius nori jį įtraukti į 
raudonųjų biznierių 47 kp., bet 
faituojasi dėl mokesčių. Su mo
kesčiu Imtų šiaip ir taip, gal ir 
Bacevičius užmokėtų iš savo 
kišeniaus, kaip tėvas už vaiką,

bet, kad jis tingi dirbti drau
gijose. į Bacevičius turi pavyz
dį, kad ir iš ALDLD. 79 kp. 
pastarojo susirinkimo, kur jei 
koks sumanimas parėjo, Pet
ronis duoda įnešimą pavesti 
darbą valdybai. Valdyba gavu
si kelius datj>us, pradėjo žvai
romis žiūrėti į Pctronį. Jis su
prato, kad nužiūrima jį tingi
niu, tai atsistojęs pareiškė, kad 
kp. turi išnešti rezoliuciją 
prieš Lietuvos valdžią; kad 
kas butų nors ant juoko parei
kalavęs iš Petronio rezoliuci
jos, jis, be al)cjo, butų ištrau
kęs iš kišeniaus, bet kad jį vi-J 
31 žino kas per vienas yra, tai1 
ir . nereikalavo. — Proletaras.

kė ir norėjo kažką tokio pasa
kyt... t /

“Valandėlei prabėgus po pir- 
Vnos rinkliavos, pradėjo darbą 
kitas vyras. Pirmiausia pada
lijo konvertus su maldavimais 
aukų anglims ir, rodos, 
kiems reikalams.
po valandikės vėl surinko. Ne
žinau kas dėjo, kas nedėjo — 
aš tai nieko nedėjau.

“Bažnyčioje tęsėsi pamaldos. 
Aš vėl stengiausi užmiršti svie
to marnastis ir atsiduoti Aukš-

IŠTYRIMAS KRAUJO Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

kito
Padalijo ir

(Tąsa ant U-to pusi.)

. Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyrą

Dykai patarnavimas daktaro

606 S*. .914 
Ligoniai moka tiktai biSkj už gy
duolei. Pasekmingai gydotnos vi
sos kraujo, odos, inkstų, pūsles ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo K) ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic
1657 W. Madison St.

Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian-

West Side
pinigų nė bažnyčioje nėra 

vietos

Niekas nesi! būti palyginama, kaip 
iitrynimaa au geruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu
Kai tik pasteblt apsireiškimų šalčio, 
tuojau* naudokit šj garsų namini 
pagetbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c Ir 70c vaistinėse. Tdmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake
lio.

'V7AD7RICHTER & CO. u 
'Beny & South 5th Sts. \ 

■>Brooklyn, N. Y.

Garsinkites Naujienose
Nėra kito Šaltinio, 
S kurio plauktą 
tiek naudingą žinių, 
kaip Naujitnoa.

Naujienų reporte

rių

Chicagoje, matosi 
patvarkymai, kad 
Dievo garbinti ne-

tai?” žingeidavo re-

aš nesenai pribuvau j 
ir pereitą sekmadienį 
30) nuėjau į Aušros

Vienas karštas katalikas štai 
ką pasakojo 
riui:

“Pas jus, 
labai keisti 
be pinigų 
galima!

“Kaip 
porteris.

“Vot, 
Chicagą 
(i-ugp.
Vartų bažnyčią, kad prie Die 
vo pasimelsti. Įėjau ir mel 
džiuos visa 
Viešpačiui.

“Vidury 
pasikabinęs 
koto ėmė vaikštinėti 
nytėlę ir kaišioti

savo siela atsidavęs i

pamald.ų, 
krepšelį

kunigėlis 
ant ilgo 
po baž- 

kiekyienam
po nosim, kad pinigėlių įmestų. 
Vieni meta, kiti nemeta. Aš 
įmečiau dešimtuką, bet mano 
malda nutruko... Panelė šven-

' * I]
iausia rodos supyko, susimu-!.

Hemorrhoidai
Labai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment.

GYDOME VYRUS
$50 $10

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

DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialus 
studijos ligoninėse,

Vienoje, Berline, Paryžiuje, 
1922, 1923, 1924 metais

Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 
vidurines ir odos

Ofisas ir gyvenimas
464,9 So. Ashland Avė.

Tol. Yards 1236
Valandos: 9-10 ivto, 2-5 po pietų 

G-8 vakare.
J

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel- 
bos. 
nių ?
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Patarimas ir Egzaminavimas

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

, Kraujo išban
dymas, šlapumo 
įšbandymas *X- 
Rtfiy ir labora
torijos egzami
navimas, pagel

bės sura
sti tikrą 

. ~ priežastį 
Jrs’ų ligos. 
Ateikite pas 
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 
ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak- 
tikob, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodjjimą, 
Pūslės Uždegimų, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkaj, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge- 
riausį '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 I^eus- 
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 yru vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie prj" 
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas. ,
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pašekmingu ir se
niausiu specialistu.

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

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

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pi|:tų. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais,

- seredomis ir spbatomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 508
— Kalbama visokiomis kalbomis.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug Mirgančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė į si tikėjimą j 
daktarus ir, nenori daugiau turėti iš
laidų.

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

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

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

Ateikite šian
dien, neatidė-' 
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
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 8U 
pagelba X-Ray 

. ir Mikrosko- 
'PD. 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- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. .Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

"606" XX *914"
TIKRA PAGELBA

Įčirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. , Intervenous 
gydymas (įčirgkimas gyduolių • į 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikai^ praktiką. Iki Šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
Vartoju naujausius ir geriausius 
serum, depus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja 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 
j y kai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:80 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedi- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

h i** ...... n..—■■ ui

Dr. W. R. 
Register, 

109 N. Dearborn 
St„ 12 augštas 
Draugas kiek-. 
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

Ar 
pas- 

Atei-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, netvuotU1 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
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. y

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar-z 
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

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

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

Tas nenusilpnina sveikatos, galit* 
40 N. Wells St, 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredr" 

toj nuo 8 ryto iki 8 vakare, 
tventadieniais nuo f0 iki 1 po pietA. P» 
nsdėly, ketverge ir pėtnyiiuj nuo 9 ryti 

vai v*kar»
The Peoples Health 

Institute
DR. GTLL, Specialisto* 

eiti.į darbą arba J biznį netrukdant 
visai laiko. , -

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai paaekmingai ir vUaa utek 
ienėjuniaa ir komplikuota* ligas, ne* musų 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniaii 
ir Amerikoniikais įtaisymai* ir gyduolėm!*

IJgas kraujo, reumatismą, nervingumg 
uikietčjimą vidurių, krutinės ir konų likau- 
dėjimą, galvosūkio, nubėgimų kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligoe yra mugu apačia- 
lumaa per . 2H metus.

Vyrai U' moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko t mugu ofisą ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greita) 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tuko 
Unčiam* kenčiančių atgauti savo sveikata 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Na 
atidėliokite, atidfcliojim nelaimingae

6 ir «ub* 
edėltoj b

« ik

BY HITT <HITT AND RLJNN—Oh, the Poor Boy—He Would Be So Loncsomc—of Coursc She Wouldn’t Think of Leaving Him!



* NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose
ANTANAS DRIGUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
rugsėjo 6 d., 3 vai. po pietų. 
Amžiaus turėjo 33 metus, bu
vo nevedęs. Paliko dideliame 
nubudime tėvą ir motiną ir tris 
brolius Juozapą, Ignacą ir Ste
poną ir dvi seseri Oną Sulčleaę 
ir Antaniną Ivanauskienę. Pra
gyveno Amerikoj apie 21 motus. 
Priklausė prie draugijos Jaunų 
Liet. Amerikos Tautiško Kliubo. 
Paėjo iš Rygos miesto.

Laidotuvės jvyks rugsėjo 10 
d. iš namų 3308 So. Union Avė. 
j ,šv. Jurgio bažnyčią apie 8 vai. 
iš ryto, po pamaldų j šv. Kazi
miero kapines.

Užkvieeiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

(Tųsa uuc 5 pusi.)

“gražiais” žodžiais. Esu, len
kai per šiuos kunigus nori iš
naudoti durnius, mulkius ir t. 
p. žmonės rūkė ir *prakalbose

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI N AM AI-2EME
Antradienis, Ru^s. 8, 1925

NAMAI-ŽEME
SLA. panų raukusių kuopų iš 2-ro 

apskričio suvažiavimus įvyksta rug-

Tėvai, broliai ir sesutes.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A. Masalskis, Phone 
Boulevard 4139.

JONAS STARULIS
Musų mylimas vyras ir tėvelis 
persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 40 metų amžiaus, Rug
sėjo 6 d., 3:15 vakare. Paėjo 
iš Kauno rė<l., Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio miestelio. Ame
rikoje išgyveno 18 metų.

I aliko dideliame nuliudime 
moterj Juzefą po tėvais Zda- 
nauskaitę, dukterj Prancišką ir 
augintinę Palecijoną, 2 seseris 
Juzefą PoleŠeitinę, Oną Rakiė- 
kienę, paliko Lietuvoj senus tė
velius, 4 seseris ir 2 broliu. 
Kūnas pašarvotas randasi 3955 
Auburn Avė. Laidotuvfs jv^ks 
seredoj, Rugsėjo 9, 1:30 vai. po 
pietų iš nannj j Tautiškas kapi
nes. Del platesnių žinių teje- 
fonuokite Lafayette 4741.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę ir pilni gilios sicl- 
vartos liekame.

čiausiam, bet ir vėl. vyras su 
krepšiu ėmė Maišytis tarp mal
dininkų.

“—Ar tikietą turi? — gir
džiu kas žin kas klausia. Aš 
kalbu sau Tikiu į Dievą Tėvą 
ir nesidairau.

| “—Tikietą ar turi? — vėl 
prašneko pakeltu balsu; o aš 
būtinai noriu pabaigti Tikiu ) 
Dievą Tėvą, ir nieko neatsakau.

“—Ar turi tikietą, tikietą?- 
riktelėjo dar garsiau; o aš irgi 
garsiai ėmiau baigti savo mal
dą: “...kūno iš numirusių prisi
kėlimą ir gyvenimą amžiną. 

(Amen.” Kokio tikieto reikia? 
t iMan hiekas jokio tikieto neda 
vė, nė nusipirkti neliepė.

“—čia reikia kiekvienam tu
rėti tikietas, — ginčijo mano

1 ekzekutorius.
| “Bet aš nieko nežinau —tei
sinausi aš —- ir, kad jau pas 
jus taip yra, tai kodėl nepri- 

'dedat parašo prie durių, kad 
be tikieto nevalia įeiti?

“—Tamsta turi užsimokėti— 
grieštai pareikalavo mano ko- 

. lektorius ir aš turėjau nusileis-

dalyvavo net po 3 ir daugiau sgj° ,20 d., septintadieny, 1:30 vai. .J-.. , . .. i, po pietų, North Side, Liuosybės sa-kalbetojus kartu. Kalbėtojas ■ |gje> 1822 Wabansia Avė., Chicago.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriuA Eudeikis, tel. Yards 1741

“Po šito incidento mano min
tys prie Dievo visiškai išsiblaš
kė. Kiek nė bandžiau pote- 

1 ratili — nesiseka ir nesiseka.
Bodos pradedu gerai: “Tėve 
musų, kursai esi danguose, ar 

.turi tįkietą...” ir taip visa mal
da nė grašio neverta liko.”

“Prastai’’ — atsiduso repor
teris.

“O Tamsta ar eini bažny
čion?” — paklausė katalikas.

Ne, — atsakė reporteris — 
“mano Dievas yra visur ir aš 
jį garbinu be bažnyčios pagal
bos.”

Susimąstė katalikasi ir nuėjo.
—Reporteris.

grasino išmesti, nes 
valių. “Kalbėtojas” 
“Kokias kolegijas 
kunigai! Kur jų 
Kad suminkštyt 
širdis ir parodyt 
šventimų” kalbėtojas 
“Ant manęs krito akmenys ir 
kirviai!” Parapijonai rėkė ant 
kalbėtojo, kiti jubkėsi. Žmogus 
kalbėjo ir 
veidmainiu, 
ko duona 
vienas žmogus.
tarė plodami rankomis. Kalbė
tojas vis šaukė: “Reikia tokį 
žmogų (kun. Tautą) pasiųsti 

tegul eina sau su kūnu ir 
dūšia!” Didelis užimąs deliai 
to. “Mums yra geras kunigas!” 
rėkė /žmonės. Paplauskas papa
sakojo apie lenkų kunigų — žy
dą, kuris turėjo pačių ir 12 
vaikų. Žmonės prašo balso, 
bet negauna. Pirmininkas kų 
tai “kalbėtojui” pasakė ir šis 
kiek parėkęs sustojo.

Nakvaišius' patsai rėžia spy- 
čių. “Tegul žydai užima baž
nyčių”! — “No, no!” rėkė 
žmonės. Nakvaišius vartojo 
labai negražius žodžius. “Baž
nyčia neturi gyvuot, turi žlug
ti”, šaukė. Vienas 
k alavo balso,
“kalbėtojas” liepė 
mest jį lauk.

vis rėkė: 
išėjo* šio 

popieros?” 
klausytojų 

savo “pasi
sakė:

kalbėtojų vadino 
‘Ką tu veiki ir iš 
valgai?” — šaukė 

isi • jam pri-

žmogus rei- 
pirmininkas 
Paplauskui

Simpatiškas—-^Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

pat ar na v imas

EUDEIKIAI
Triukšmingos prakalbos 

arba lietuviškas cirkas
Pagrabų Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07

4147

S. Hermitage Avė. 
Yards 1711 ir 1040

SKYRIUS
So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

4904 VV. llth Str., Cicero. |
Tel. Cicero 8094

WENNERSTEN’S yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Hops sujungti. Bandyk j j!

L*ENNERSTEN'5

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

Wennersten’s
Bohemian Blend

Trečiadieny, rugsėjo 2 d., 
Mildos svet. įvyko triukšmin
gos prakalbos. Jų rengėjas 
skelbėsi esąs pirmutinis stei
gėjas — prezidentas ir orga
nizatorius Lietuvių Tautos Ka
talikų Bažnyčios, “Motinos Die
vo Sidlavos” 3501 South Union 
Avė. Šios prakalbos turėjo būti 
baisios, nes rengėjas minavo- 

“Numirėliai atsikellė, dva- 
sugrįžo iš dangaus-, štai 

musų lietuvių tautos kata- 
bažnyčia jau atsiduria

NORT RMAN
TEN IR

Trečioje

ATGAL LA1VAKOR- 
NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS 
LIETUVĄ 
per Bremeną 
klesoje yra miegami 
kambariai

Svetimšaliai grįždami Į 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių 

<_______________ —________________ /
100 N. LaSalle St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, I|l.

h I I —————Iz

Kadangi šiomis dienomis {vyksta 
kuopų susirinkimai, tai dar pakarto
ju kuopoms ir dainuotojams, kad iš
rinktumėte ir įgaliotumėte atstovus 
į busiant} 6-tą SLA. naujo apskričio 
suvažiavimą.

K. J. Semaška
SLA. 6-to A p. Sekret.

Vilniaus Vadavimo Komiteto nepa
prastas susirinkimas jvyks antradie-" 
ny, rugsėjo 8 dieną, 8 vai. vak., Mil
dos svet. Prašomi visi nariai atsi
lankyti. Teks ♦svarstyti* daug begia
mųjų reikalų.

— Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-rho« gatves yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti syki 
| savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENŲ JIEŠK0J1MA1
JIEŠKAU gero draugo Alex M>ka- 

chiuno, kurs gyveno kitą kartą pas 
John Gudeikj, West Harvey. Meld
žiu j| pat j arba kitas man pranešti; 
tyriu labai svarbų reikalą.

J. G. L.
6019 So. Morgan St., Chicago, 

Phone Englewood 3739
III.

JIESKO PARTNERIŲ
Paieškai! partnerio bučerio 

ir grosernės biznis. Nemokan
tis bus išmokytas. Pigiai nu- 

to kalbėt vienų iš tik kų atė^ pirksi, nes dėl ligos turiu ap- 
jusių dviejų 
Mikalauskų. Mikalauskas kai-1 
bėjo apie vyskupą Mickevičių 
ir kun. Tautą. Jis tvirtino, kad; 
Nakvaišius jam sakęs, jog 
kun. Tautas parėjo j šių para
pijų per Nakvaišų. Esu kun. 
Tautas lenkam tarnaująs; Mo
dom religija esanti sugadinta; 
Hodoras panelę „ švenčiausių 

„ jVtvlęs viešų 
Kalba ir kun.

’ “ fi'losof itt- ‘ _____ _______ ________ ____ ___  _____
tad kaip nori, sytas, su fikčeriais, dėl groser- 

Bet -visgi nes, bučernės ar saldainiu ir 
Mikalauskas keturi kainbaripi dėl pragyve- 
zakristijono nimo. Rcnda tik $30.

| 3628 So. Union Avc.

kunigų — kun.'leisti biznį. Pullman 445(>
10236 Michigan A ve.

PAJIEŠKAU partnerio prie aptie- 
kos biznio, kad butų biskj mokintas 
ir jaunas vyras su $3,000. Yra labai 
gera proga padaryti smulkių. Jeigu 
kas esate užinteresavę ^u šitokiu 
bizniu tai meldžiu ateiti tuojaus pas 
mane. NEW CITY PHARMACY, 

So. Halsted St., Chicago, III. .

ISRENDAVOJIMUIišpažintj ir lt.
Linkus. Jis perdaug 
kai” kalbėjo, i 
taip gali suprasti, 
jis, kaip ir kun. 
palaikė buvusio 
Nakvaišo pusę.

Pasirodo tarpdury du polici- 
stai. Kalbėtojas ’ [Paplauskas 
su pirštu parodė į vienų žmo- barių namas viskas įtaisyta už 
gų. Policistas išsišaukė žmoge- $23.00 su maža familija. 
Ij į priemenę. Žmogus pasisa
kė esąs šios parapijos preziden
tas. Policistas pakfausė, ar _ 
ne girtas, k\»del jis rėkė. Nesu
radus svarbių priežasčių, žmo
gų policistas paleido. Tub tar-(~ 
pu ir kalbėtojai viską iškalbė
jo ir užsibaigė prakalbos. |

Ten buvo ir kalbų apie ko
das vištas ir daug kitokių da- 
ykų. Tai buvo tikras lietuviš-1 
cas cirkas. Jei taip galėtų pa- 
<artoli kitų kartų, tai aš šiur 
duočiaui joms nikelį.

—Reporteris

FtENIYAI Storas naujai ištai-

PARENDAVOJ1MUI 5 kam-

Atsišaukite:
4836 So. Ridgoway Avė.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handlinę. 
Turime daug metų patyrimą.

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

Pranešimai

.. .............  I— ——

Tel. Yards 7282
, BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojan). Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

1 ................... 1 m

ir

jo: 
sios 
kur 
likų
lenkų ir musų priešų rankose” 
ir t. p.

Šios parapijos parapijonai 
sujudo, nes manė, kad jie pa
matys pirmutinį šios bažnyčios 
steigėjų vyskupą Mickevičių, 
kuris yra jau apie pora metų 
miręs. Susirinko trisdešimt 
keturi suaugę vyrai ir mote
rys, ir 3 vaikučiai; visi ije šios 
bažnyčios parapijonai. . Klausi
nėja žmonelės: “kas kalbės? 1
Kur tie daktaru i ir kunigai Kas, ką, kur, kaip 
(l)r. Bnnvn ir kun. Paplaus
kas turėjo kalbėti), nes jų ne
buvo garsintu laiku.

Pirmininkas Juozas Nakvai-, 
sius perstatė kalbėti Brownų. 
Jam užėjus ant scenos žmonės. Kas 

ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas me
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj

_.a jus galite pasiimti' bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. z 
Naujienų Spulka yra po valdžios* 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičiua 
Naujienų knygvedia* ir kreditų 
užveizda.
Gali prishašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 

po pietų, Naujienų raštinėje.

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURftK

sąvaitę, kas dvi
pažino, kad tai yra Paplaus^ 
kas, buvęs vyskupo Mickevi
čiaus klerikas. Pirmiausia kri
tikavo stalų (stand), kad kaip 
biblijos studentų. Pasak šio 
kalbėtojo, Lietuvių Tautos pa
rapijoj yra lietvarkė. Betvarkę *>utų žuvę žmonių pinigai, 
padarę lenkų kunigai ir kiti ,š )'*B g“li‘e 
bažnyčios komitetai. Pasisakė 
Paplauskas, kad jis nepriklau
so prie parapijos. Kalbėjo be 
jokios tvarkos; kartojo saki
nius po daugelį kartų ir rėkė 
ant parapijonų, ir kunigo. Nu
rodinėjo, kad kun. Tautas yra 
po priežiūra vyskupo Gritėno 
ir jie abu yra -lenkų nezaležnin 
ko Hodoro valioje. Paplaus
kas sake, kad pažystus iš Lie
tuvos, nes kartu kiaules ganę.| 
Jis (Paplauskas) jau buvęs 
kunigu, o šis vis kiaules ga
nęs. Kalbėtojas vadino šiuos 
kunigus išgamomis ir kitais

2

Lietuviška Teatr. Dr-4ė Rūtos No.
susirinkimas jvyks September 9 d., 

1925 m., 7:30 vai. vak. Lietuvių Audi
torium svet., 8133-35 S. Halsted .St. 
Yra daug svarbių reikalų.
. Kviečiu Valdyba.

1

1 ... i.............

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
• CHICAGO

REIKIA DARBININKŲ
s MOTERŲ

CORE DIRBĖJŲ Merginų, 
patyrusių į bresinę fandrę, ge
ra mokestis ir bonai. Atsišau
kite pasirengusios darban.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake Str.

REIKIA moteries prie 3 si- 
ratų kudykių, atsišaukite ant 
šitokio adreso:

3427 S. Auburn Avė.
ant antrb aukšto, užpakalyje

VYRŲ
REIKALINGAS’ dženitoriui pagej- 

bininkas, nevedęs, blaivus ir teisin
gas vyras, unijistas arba kuris nori 
tapti unijistu, gera mokestis j r pra
gyvenimas. Darbas ant vietos ir vi
sados. Atsišaukite taipe 11—3 vai. 
bo pietų.

2043 Pierce Avė., 
Tol. Humboldt 6471

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių 

rakandai. Atsišaukite tuojaus.
3711 So. Halsted Str.

3 fl. front, po 6 vai. vakaro

PARDAVIMUI
GROJIKLIŲ pianų barmenas. Ver

ta;# $G50, turiu parduoti tuojau, su 
benčiumi, kabinetu ir 108 voleliai. 
$160 cash arba po $10 j mėnesj.

2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI
MEDUS PO 35c
SVARUI

V. GLOBIS
10545 Edgebrooke Avė.

PARSIDUODA groserne, ci
garų, tabako, ice cream, 
nių, minkštų 1 
smulkmenų krautuvė, 
pigi, lisas ilgas.

5702 80. Racine Avė.

Barbenai South Side
P arda vi m ui 2 flatų nau

jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Vieta ge
rai lietuviams žinoma. Tar
pe 67-68 ant Maplewood Av.

Pardavimui 2 flatų nauji 
mūriniai namai po 5 ir 5 
kambarius, tik baigiami bu- 
davoti, galima greitai gy
venti, įtaisyti pagal vėliau
sios mados.

Farma už pusę kainos
Parsiduoda arba išsimaino 

60 akrų žemės, 25 mylios nuo 
Chicagos ant gero kelio, 13 kar
vių, 3 arkliai, taipgi ir kitokių 
gyvulių ir paukščių.

Kreipkitės pas

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St. Chicago, 

Tek Boulevard 9641

Pardavimui 5 kambarių 
naujas *tik užbaigtas bunga- 
low 66 ir Fairfield Avė; įtai
sytas pagal vėliausios ma
dos. /

Pardavimui 6 kambarių 
bungalow. Lotas 30 pėdų, 
įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Graži vieta prie ka
rų lainės. 6125 So. Washte- 
naw Avė.

Pardavimui 4 flatų namai 
užbaigti ir }baigiami būda
vot!, randasi netoli Mar- 
ųuette Park. Turime 
kampinių ir Vidurinių 
pabudavotų namų.

ant 
lotų

BRIGHTON PARK

Pardavimui 2 flatų įpėdi
nis namas po 4 ir 4 kamba
rius, 3 kambariai pastoge, 
augštas beizmentas, garad- 
žius dėl 2 mašinų,'įtaisytas 
pagal vėliausios mados, 
maudynės/ elektra ir visi 
parankumai, rendos 90 dole
rių į mėnesį, netoli karų lai
nės. Parduosime pigiai.

Pardavimui namas 2 pa
gyvenimų po 4 ir 4 kamba
rius, tik.. 8 metų ..senumo. 
Kaina tik $4,500. Cash $1,- 
000.

Pardavimui bizniayas na
mas, storas, 4 gražus rui- 

Jsaldai- ma’ ’š užpakalio storo, 6 di- 
girimų ir* kitų deli kambariai viršui storo, 

Randa aržuolo trimingas, karštu 
vandeniu apšildomas, augš
tas beizmentas. Galima pir
kti su mažai pinigų.

PARSIDUODA “Barber shop”, Vi
si jrengimai l-os kliasos. Keturios 
baltos kėdės. Lysas V/z metų. Ren- 
da pigi. Viena lietuviška barbernė 
tame miestely.

820 E, 14th St., Chicago Heights

Mes šitos visus namus 
parduosime kiek tik galėsi
me pigiau ar mainysime 

parduosiu arba mainysiu j lo- ant kitokių, namų ar lotų 
tą, South Sidėj, grosernę ir kitokių Chicagoj. Kurie manote 
Šlka ar mainyti, atvažiuo-
miestą. : kitę ir apžiūrėkite musų na-

4609 So. Wentworth Avė. ! +<»«■»Boulevard 7924 ' mus, o lues stengsimės tam-
---- -—--------------------------- stoms užganėdinti.

Jokantas Bros. -
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

DIDELIS BARGENAS ROSELANDE
Dviejų augštų muro, bizniavus na

mas ir fnedinis namukas užpakaly. 
J.abai gera biznio vieta ir namas mo- 
kasi pats už save. Vertas $30,000, 
bet parduosiu daug pigiau, nes turiu 
greit išvažiuoti ant ūkės.

JOHN ŽALIS
114 E. 107th St.

PARDAVIMUI medinis na- t
ma^ ir Storas. Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti miestą. Kainą 
už du namu $10,000. Agentai ne- 
atsišaukit.

2920 So. Emerald Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
f————— ---------

ANTRI MORGlčIAI
Suteikiami a .t 6% palūkanų.
Taipgi perkaro Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė.,

. Lafayette 6738
■-------- --------------------------

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite del^tolimesnių informacijų.
2407 W. Madiso», Chicago, III.

Phone Seeley 1643
'M. E. HUTFILZ, Manager

>. ..................... i .

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Xxxxxtxxxxxxxxxxxxxziixxiy

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties — 

1 —Gal Reikia Anglių?
Mųvinam visokius fumišius ir 

pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. 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

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING STJPPLY CO.

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

■ --- - *

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visieroš olselio 
kainomis

Levinthal Plurubinu Supply Co., 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių. bučernių, delikate- 
sen, restauratijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialią prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBKA STORE FIXTURE CO.

I PARSIDUODA karčema, bal
to dobilo kliubo name, biznis 

' išdirbtas per daug metų, biz-1 
nis dna gerai, esu priverstas, 
parduoti, nes greit išvažiuoju,

•atsišaukit 1632 W. 46 St. Į PARSIDUODA labai pigiai muro 
namas 2 flatų po 4 kambarius, vana, 
elektra, gasas, 2 kambariai beisman- 
te ir laundry įtaisymai. Šiltu vande
niu apšildomi, 6 kampiniai lotai — 
garadžius 2 mašinoms, graži tvora 
aplinkui. Daržas, 2 karves, virš 11)0 
paukščių, $2000 metines jeigos. Nau
jai apgyventa vieta, mokykla* karai. 
Parduosiu ant $2000 pigiau tikro.-! 
vertes. Priežastis pardavimo — eii u 
j kitą biznj. $3000 cash ir duodu 1 
morgičių, tik $11,000.

3610 W. 54 St.

NAMAI-2EME
Kas pirmas tas laimės

2 flatų naujas mūrinis na
mas po 6 kamb. karštu vande
niu šildomas, randasi Brighton 
Park, 2552 W. 39 place. Mai
nysiu ant kitokio namo Jriznio, 
priimsiu lotus už pirmų {mokė
jimų.

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.

> Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA 4 kambarių me
dinis namelis, 2 mašinų garažas 
ir elektra. Kaina $3,700. 445^ 
Lowe Avė. Klausti 6404 South 
Aberdin St.

Tel. Englewood 1677

PARDUODU namą su štoru, tinka 
dėl bučernės, yra visos lentynos ii’ 
barai, groseriui baksai ir stalčiai, ice 
box, viskas kas reikia prie bučernės, 
o ko trūksta, tai aš pataisysiu. Na
mas labai geroje vietoje, prie 3 dirb
tuvių, prie didžiausios gatvės, iš vie
nos puses nėra bučernės per kelis blo
kus, iš kitos pusės už vieno bloko, 
čia galima uždirbti daug pinigų.

BOLESLOVAS. K ARAI V A, 
807 Mon Avė., Rookdale-Joliet,. III.

Tel. Joliet 1443-M

VISAI naujas, 2 flatų, mo
derniškas namas, 5-5 kanl ba
rių,- lotas 40x144, kaina teisin
ga. Pamatykit savininkų prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

PARDAVIMUI 17 akrų vaisių far- 
ma, prie cementinio kelio, 4 mylios 
nuo miesto nuo St. Joseph. Nauji 
moderniški budinkai, geriausia farma 
apielinkėje. Rašykit angliškai.

1 EWALD KERLIKOWSKI
R. F. D. No. 1, Box 804 

St. Joseph, Michigan

PARSIDUODA namas su bizniu 
(minkštų gėrimų). Geroj vietoj ant 
kampo. Senai''išdirbtas biznis.. Turiu 
parduot greit, todėl leisiu pigiai.

113 Western Avenue 
Blue Island, III. 

Tel. Blue Island 1805

f Ui
Didelėse Išdirbystėse

COYNE
Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo. •• 
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITĖS 
Elektros Ekspertai Uždirba Nuo 

$60 Iki $200 j Savaitę
Pilnas kursas j trumpą laiką. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus.
COYNE ELECTRICAL SCHOOL 

1300-10 W. Harrison Street 
Cnicago, III., Dept. L16

Praktiškos Automobilių
, s Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. l’agal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygve<|ystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis mėnesius; aukštesni i dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
igijo mokslus, — šiandią jie yra 
laimingi! Čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok 
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 S'o. Halsted St., ( hieago, III.
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